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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. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale-Hacılar'da 

kurulan enerji santralının çevre sağlığına etkilerine ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı'nın cevabı 

2. - İstanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı'nın, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu personelinin sorunlarına ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı 

3. - Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Kızılay'ın kuruluş yıl
dönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Hukukî ve Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması 

Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1103) 
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V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 576,599,633 

1. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili 
Bülent Akarcalı'nın; Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; 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'm; 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) 5 7 6 

2. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri 
Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/744) 
(S. Sayısı: 786) 577 

3. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (1/777) (S. Sayısı: 557) 577 

4. - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/886) (S: Sayısı: 827) 577 

5. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Kocaeli Milletvekili Turhan İmamoğlu'nun, 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanununun 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasının Değiştirilmesi ile İlgili Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komis
yonları'raporları (1/990, 2/902) (S. Sayısı: 877) 577:599,599:632,633:657 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 658 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 658:775 

1. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, tanıklık ücretleri ile ilgili id
dialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı 
(7/7075) 658:662 

2. - Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in, inşaatı biten Fethiye Devlet 
Hastanesinin açılamamasmın sebeplerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Osman Durmuş'un cevabı (7/7133) 663:666 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Eti Holdingle iş yapan bir fir
manın Devleti zarara uğrattığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı. 
Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/7148) 667:669 

4. - Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan'ın, Alanya (Gazipaşa) 
Havaalanı inşaatının durdurulmasının nedenlerine ilişkin sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Oktay Vural'ın cevabı (7/7165) 670:673 
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5. - Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, Savaştepe Devlet has
tanesinin bugünkü durumuna ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Dur-
muş'un cevabı (7/7208) 674:675 

6. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Ortadoğu Enstitüsünün 
Irak'ın geleceğiyle ilgili Washington D.C.'da toplantı düzenleyip düzen
lemediğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in 
cevabı (7/7223) 676:677 

7. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, Hatay'a ayrılan ödeneklere ve 
mevcut yatırımlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın 
cevabı (7/7229) 678:680 

8. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Ağrı ilindeki yatırım
lara ve sağlık personeli açığına-ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Dur-
muş'un cevabı (7/7236) 681:683 

9. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Ağrı İlinde yürütülen 
projelere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın cevabı (7/7257) 684:686 

10. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın, Mardin-Nusaybin Gümrük 
Kapısından motorin ithalatının yasaklandığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay'm cevabı (7/7270) 687:688 

11.- Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in; 

Yaş meyve ve sebze üretiminde hormon kullanıldığı iddiasına, 

- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun; 

Sinop İlindeki ürün araştırma ve yayın projelerine, 

Sinop İlindeki hayvancılığın geliştirilmesi çalışmalarına, 

Sinop İlindeki tarımsal projelere ve doğrudan gelir desteği 
ödemelerine, 

İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in 
cevabı (7/7284, 7287, 7288, 7324) 689:695 

12. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Sinop'ta yürütülen 
projelere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın cevabı (7/7289) 696:699 

13. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun; 

Sinop İlinde uygulanan projelere, 

- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün; 

Bölge müdürlüklerinin kapatılması kararına, 

- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın; 

Samsun-Kavak Orman İşletmesi bünyesinde açılan soruşturmaya, 
İlişkin soruları ve Orman Bakanı Namı Çağan'ın cevabı (7/7291,7312, 

7319) 700:705 
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14. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Sinop İlinde Ziraat 
Bankasından alınan tarımsal kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Kemal Derviş'in cevabı (7/7315) 706:709 

15. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Ağrı İlinde Ziraat 
Bankasından alınan tarımsal kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Kemal Derviş'in cevabı (7/7316) 710:713 

16. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Ziraat Bankasının Karaman-
Sarıveliler Şubesinin tekrar açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/7321) 714:717 

17. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Sinop İlinin sağlık 
elemanı ihtiyacı olup olmadığına ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/7326) 718:720 

18. - Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, Habur ve Karkamış 
gümrük kapılarından yapılan sınır ticaretine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Tunca Toskay'ın cevabı (7/7332) 721:722 

19. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Tapu Sicil 
Müdürlüğünün eleman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şuayip 
Üşenmez'in cevabı (7/7340) 723:724 

20. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Kozaklı İl
çesinin arıtma tesisi ihtiyacına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Çevre Bakanı Vekili Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/7343) 725:727 

21. - Yozgat Milletvekili İlyas Arslan'ın, Balışeyh-Yozgat Yıldızeli 
demiryolu!projesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın 
cevabı (7/7351) 728:729 

22. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlinde 
Ziraat Bankasından alınan tarımsal kredilere ve çiftçi borçlarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/7358) 730:734 

23. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, orman yangın
larına karşı alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Nami 
Çağan'm cevabı (7/7369) 735:737 

24. - Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, Erzurum Havaalanı inşaatın
da kullanılan dolgu malzemesinin alımına ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Oktay Vural'ın cevabı (7/7391) 738:741 

25. - Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Bosna'daki Birleşmiş Milletler 
görevlileriyle ilgili bir gazetede çıkan habere ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/7407) 742:744 

26. - Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan 
müşavir atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in 
cevabı (7/7417) 745:746 

- 5 5 4 -



T.B.M.M. B : 111 11. 6 . 2002 0 : 1 

Savfa 

27. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in; 
Son beş yılda yapılan müşavir atamalarına, 
Son beş yılda yapılan bürokrat atamalarına, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in 

cevabı (7/7429, 7451) 747:750 
28. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in; 
Son beş yılda yapılan müşavir atamalarına, 
Son beş yılda yapılan bürokrat atamalarına, 
İlişkin soruları ve Orman Bakanı Nami Çağan'ın cevabı (7/7434,7456) 751 -j^ 
29. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in; 
Son beş yılda yapılan müşavir atamalarına, 
Son beş yılda yapılan bürokrat atamalarına, 
İlişkin soruları ve Turizm Bakanı Mustafa Taşar'ın cevabı (7/7437, 

74?8) 757:758 
30. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, kurul, üst kurul ve bunlara 

bağlı kummların denetimlerine ve yurt dışına gönderilen personeline ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Ünal'ın cevabı (7/7520) 759:760 

31.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, seçim konusunda yap
tığı açıklamalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı 
(7/7531) 761:762 

32. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, sperm bankası kurulacağı id
diasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/7532) 763:770 

33. - Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, başka bir milletvekilinin 
değişiklik önergesine katılma isteğine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı Ömer İzgi'nin cevabı (7/7594) 771:772 

34. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Berlin'deki turizm fuarında 
bu yıl yeni bir fuar standı yaptırılmasının sebeplerine ilişkin sorusu ve 
Turizm Bakanı Mustafa Taşar'ın cevabı (7/7619) 773:775 

© 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz, Şanlıurfa İlindeki sorunlara, 

İstanbul Milletvekili Mehmet Gül, Çin Halk Cumhuriyetine yaptığı ziyaretteki izlenimlerine, 
İstanbul Milletvekili Rıdvan Budak, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecindeki geliş

melere, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat ve Mart 2002 Ayları Hesabına Ait 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/20) (S. Sayısı: 876) Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Yabancı Sermaye Kanunu Tasarısının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okun
du; Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan tasarının hükümete geri verildiği bildirildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 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, 

Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri (1/744) (S.Sayısı: 786), 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/777) (S.Sayısı: 557), 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişik

lik Yapılmasına Dair (1/886) (S.Sayısı: 827), 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye İlişkin (1/53) (S.Sayısı: 433), 

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güven
lik Kurumu Teşkilatının 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 Kararname 
ile Aynı Mahiyetteki (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), 

Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 485 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair 541 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin 
(1/209, 1/228) (S.Sayısı: 861), 
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Kanun Tasarıları ile, 

Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, Avukatlık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifinin (2/950, 2/877, 2/921, 2/928, 2/944) (S.Sayısı: 864), 

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Ertelendi. 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısının (1/988) (S.Sayısı: 870) görüşmeleri tamamlandı, 
elektronik cihazla yapılan açık oylamadan sonra, kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Kocaeli Milletvekili Tur
han Imamoğlu'nun, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasının Değiştiril
mesi ile İlgili Kanun Teklifinin (1/990, 2/902) (S. Sayısı: 877) tümü üzerindeki görüşmeler tamam
landı. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler sırasında; Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in: 

Genel Başkanlarına sataşması nedeniyle Van Milletvekili Hüseyin Çelik, 

Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, 

Partisine sataşması nedeniyle Hatay Milletvekili Mehmet Şandır, 

Şahsına sataşması nedeniyle de Gümüşhane Milletvekili Bedri Yaşar, 

Birer konuşma yaptılar. 
Tasarının maddelerine geçilmesi için yapılan oylama sırasında istem üzerine elektronik cihaz

la yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

11 Haziran 2002 Salı günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 
21.30'dason verildi. 

Ali Ilıksoy 
Başkanvekili 

Levent Mıstıkoğlu Kemal Al bayrak 
Hatay Kırıkkale 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 
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No: 157 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

7 . 6 . 2002 CUMA 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, İncirlik Üssündeki ABD'li subayların Batman'da 

otel ve hastanelerde bazı incelemeler yaptıkları iddialarına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/7649) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

2.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, ERT adlı yabancı bir örgütün İstanbul'da yaptığı 
toplantıya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7650) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4.6.2002) 

3.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, muhtarların maaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/7651) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

4.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Osmaniye-Düziçi'nde orman özelliğini kaybetmiş 
arazilere ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7652) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

5.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Osmaniye İli Düziçi İlçesindeki depremden zarar 
görenlere ödenen hasar tazminatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7653) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.6.2002) 

6.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Osmaniye-Düziçi karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7654) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

7.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Osmaniye-Düziçi Sabun Suyu Çayı'na sulama göleti 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7655) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

8.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, Birecik Barajı ve HES inşaatından dolayı Nizip'te 
mağdur olan vatandaşlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7656) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm, Afşin-Elbistan termik santralinin faaliyet dışı 
bırakıldığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7657) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

10.- Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, 213 ve 1918 sayılı kanunlardan yar
gılananların sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7658) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4.6.2002) 

11.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, yurda kaçak sokulduğu iddia edilen sakıncalı ikinci 
el tıbbi cihazlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7659) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4.6.2002) 

12.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Halk Bankası ve Ziraat Bankasından kullanılan 
bazı kredilere ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/7660) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.6.2002) 

13.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Köy Hizmetleri Bursa İl Müdürlüğü'nün yol 
yapım ve onarım projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi 
(7/7661) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

14.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Köy Hizmetleri Bursa İl Müdürlüğü kanalizas
yon yatırımlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/7662) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 
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15.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'm, Köy Hizmetleri Bursa İl Müdürlüğü içme suyu 
yatırımlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/7663) (Başkan
lığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

16.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, gaziler ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere 
verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7664) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

17.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir doğalgaz projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7665) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

18.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, ithal kalp kapakçıklarına ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/7666) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

19.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İstanbul Üniversitesi personelinin bakmakla yükümlü 
oldukları kişilere verilecek sağlık karnelerinde kılık-kıyafet şartları arandığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7667) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

20.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, hastanelerden tıbbi cihaz ve ilaç çalındığı iddialarına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7668) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

21.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Yüksek Denetleme Kurulu'nun Halkbank'la ilgili 
1996, 1997 ve 1998 yıllarına ait raporlarına ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru 
önergesi (7/7669) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

22.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, kaçak kontörlü telefon kullanıldığı iddialarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7670) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

23.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Yatağan Termik Santralının iki ünitesinin Rusya'dan 
alınan doğalgazm kullanılması amacıyla kapatıldığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7671) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

24.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale'n çiftçilere yapılan doğrudan gelir 
desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7672) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 4.6.2002) 

25.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'm, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yeni iş-
hanı projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Nejat Arseven) yazılı soru önergesi (7/7673) (Başkan
lığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

26.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'm, Bursa'daki bazı onarım projelerine ilişkin Dev
let Bakanından (Nejat Arseven) yazılı soru önergesi (7/7674) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

27.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'm, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 
bazı cami ve türbe projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Nejat Arseven) yazılı soru önergesi 
(7/7675) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

28.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'm, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanından (Nejat Arseven) yazılı soru önergesi (7/7676) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.6.2002) 

29.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'm, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü kapsamındaki 
vakıflara ilişkin Devlet Bakanından (Nejat Arseven) yazılı soru önergesi (7/7677) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 4.6.2002) 

30.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'm, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün deprem
den zarar gören abide eserleri onarım çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Nejat Arseven) 
yazılı soru önergesi (7/7678) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 
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31.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde 
devam eden bazı yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Nejat Arseven) yazılı soru önergesi 
(7/7679) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

32.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Düziçi-Andıran karayolu ile ilgili bir çalışma olup 
olmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7680) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 4.6.2002) 

33.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Osmaniye-Düziçi-Yarbaşı İstasyonuna peron yapıl
masına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7681) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

34.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Osmaniye-Düziçi'ne bağlı köylerde TEDAŞ adına 
endeks alma ve tahsilat işlerinin muhtarlardan alınmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7682) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

35.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Osmaniye-Düziçi Ovasını sulayan pompaj 
kuyularının yeniden işletilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7683) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

36.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul Boğazı'na yapılması planlanan 3 üncü 
köprü ve tüp geçit projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7684) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

37.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul Boğazı'nda yapılması planlanan 3 üncü 
köprüye ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/7685) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

38.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul Boğazı tüp geçit ve 3 üncü köprü 
projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7686) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4.6.2002) 

39.- Antalya Milletvekili Nesrin Ünal'ın, Antalya Havaalanı 3 üncü pist inşaatı ile ilgili yargı 
sürecine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7687) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

40.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, 2002 yaş çay yaprağı fiyatı ve ödeme takvimine 
ilişkin Devlet Bakanından (Edip Safder Gaydalı) yazılı soru önergesi (7/7688) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 4.6.2002) 

41.- Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, 877 sıra sayılı Kanun Tasarısı ve Komisyon 
Raporunun dağıtımına ve üzerinde verilen değişiklik önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7689) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

42.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, bir ilköğretim okulunun mezuniyet kutlamasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7690) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

43.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Bilim Araştırma Vakfı ile ilgili davada yürütülen 
soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7691) (Başkanlığa geliş tarihi: 
5.6.2002) 

44.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TMSF'na devredilen bankalara ve Etibank ile ilgili 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7692) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2002) 

45.- Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, Afyon-Şuhut Devlet Hastanesinin uzman hekim ih
tiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7693) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2002) 

© 
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No.: 158 
11. 6 . 2002 SALI 

Tasarılar 
1. - Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabıtlarının Meslekî Yeterliliklerinin As

gari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/992) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 7.6.2002) 

2. - Gemi Adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorum
luluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/993) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 7.6.2002) 

3. - Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/994) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos
yal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2002) 

4. - Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/995) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2002) 

5. - Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/996) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2002) 

6. - Petrol Piyasası Kannu Tasarısı (1/997) (Plan ve Bütçe ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kay
naklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2002) 

7. - Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/998) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2002) 

8 . -18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün Gaziler Günü İlan Edilmesi Hak-, 
kında Kanun Tasarısı (1/999) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2002) 

Teklifler 
1. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/985) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2002) 

2. - İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 197 Arkadaşının; Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/986) (Anayasa Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 5.6.2002) 

3. - Ardahan Milletvekili Faruk Demir'in; Hç. Hasköy Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/987) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2002) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Niğde Milletvekili Mükerrem Levent'in, petrokok kömür ithaline ilişkin Devlet Bakanından 

(Mehmet Keçeciler) sözlü soru önergesi (6/1908) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2002) 
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2.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, işçi emeklilerinin ödeme tarihlerinden 
kaynaklanan maaş farklarının ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1909) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2002) 

3.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, enflasyon düşerken faiz oranlarının yük
selmesinin nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1910) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7.6.2002) 

4.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, enflasyon düşerken fiyatların yüksel
mesinin nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1911) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7.6.2002) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Konya Milletvekili Remzi Çetin'in, resmî işlemlerdeki formalitenin azaltılmasına ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7694) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2002) 
2.- Konya Milletvekili Remzi Çetin'in, özel öğretim hizmetlerinde teşvik edici vergi uy

gulamaları düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7695) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2002) 

3.- Konya Milletvekili Remzi Çetin'in, sosyal güvenlik kurumları personeli arasındaki ücret 
dengesizliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7696) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 6.6.2002) 

4.- Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, 4736 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra Devlet Demir Yollan ve Türk Hava Yollarının yolcu ve gelir durumuna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7697) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2002) 

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, Kamu Personeli Seçme Sınavına girebilecek lise 
mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Recep Önal) yazılı soru önergesi (7/7698) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 6.6.2002) 

6.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, iç ve dış borç stoklarına ilişkin Devlet 
Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/7699) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2002) 

7.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İstanbul Fatih Mahmudiye İlköğretim 
Okulunun mezuniyet balosuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7700) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 6.6.2002) 

8.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun onarım ih
tiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7701) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 6.6.2002) 

9.- Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu'nun, bazı havaalanlarının kapatılması kararına iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7702) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2002) 

10.- Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu'nun, Tokat Havaalanının kapatılmasına ilişkin 
Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/7703) (Başkanlığa geliş tarihi: 
6.6.2002) 

11.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, vergi gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/7704) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2002) 

12.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Millî Eğitim Vakfına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7705) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2002) 

13.- Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, kuru İncir ihracatında karşılaşılan sorunlara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7706) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2002) 

- 5 6 2 -



T.B.M.M. B : 111 11.6 .2002 0 : 1 

14.- Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, büyükşehir belediyelerinin Hazine garantili dış 
kredilerine ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/7707) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 6.6.2002) 

15.- Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7708) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2002) 

16.- Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, İller Bankasının belediyelere aktardıkları paylardan 
yaptıkları kesintilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7709) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 6.6.2002) 

17.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, üniversiteye hazırlıkta ve eğitimde der-
sanelerin yerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7710) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 6.6.2002) 

18.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TSE Teftiş Kurulu'nun lağvedilmesinin sebeplerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Ramazan Mirzaoğlu) yazılı soru önergesi (7/7711) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 6.6.2002) 

19.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, "Beyaz Enerji Operasyonu"nun sonuçlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7712) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2002) 

20.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, ABD savaş gemilerine Türk karasularında gemiler
de kontrol yapma yetkisi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7713) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2002) 

21.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, "Örümcek Ağı Operasyonu"nun sonuçlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7714) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2002) 

22.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, BOTAŞ'ın açtığı ihaleleri alan firmalar hakkındaki 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7715) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2002) 

23.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, petrokok kömürü ve ithaliyle ilgili bazı iddialara iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet Keçeciler) yazılı soru önergesi (7/7716) (Başkanlığa geliş tarihi: 
6.6.2002) 

24.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, ders kitaplarına zam yapılacağı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7717) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2002) 

25.- Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, Ekonomik ve Sosyal Konseyin çalışmaları ve sonuç
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7718) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2002) 

26.- Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un, Pamukkale ile ilgili çalışmalara ilişkin 
Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/7719) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2002) 

27.- Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa'nın İnegöl İlçesindeki patates üreticilerinin ve 
bazı köylerde doludan zarar gören çiftçilerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/7720) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.6.2002) 

28.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, bir ilköğretim okulunun mezuniyet 
törenindeki olayların tekrarlanmaması için alınacak önlemlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/7721) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2002) 

©~ 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.00 
11 Haziran 2002 Salı 

BAŞKAN: Başkanveküi Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER : Cahit Savaş YAZICI (İstanbul), Şadan ŞİMŞEK (Edirne) 

Q 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 111 inci Birleşimini açıyorum. 

Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. (DSP sıraların
dan alkışlar[!]) 

Arkadaşlar, görevimizi yapıyoruz; yani, hiç de alkışlanacak bir durum yoktur. 

Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 

Gündemdışı ilk söz, Kırıkkale-Hacılar'da kurulan enerji santralının çevre sağlığına etkileriyle 
• ilgili olarak gündemdışı söz isteyen Kırıkkale Milletvekili Sayın Kemal Albayrak'a verilmiştir. 

Buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakika. 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale-Hacılar'da kurulan enerji santralının 

çevre sağlığına etkilerine ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı'nın 
cevabı 

KEMAL ALBAYRAK (Kırıkkale) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; konuşmama başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmamın mevzuu, Kırıkkale'de kurulan elektrik enerjisi santralıyla ilgilidir. Tabiî, bu san
tralın kurulmasına hiçbir zaman karşı olan bir insan değilim; çünkü, Türkiye'nin her yerinde enerji 
santrallarının kurulması, ülke için faydalıdır. 

Son ekonomik ve siyasî krizlerin etkisiyle, özellikle Türkiye genelinde olduğu gibi, Kırık
kale'de de, Makine Kimyanın belirsizliği, vergi gelirlerindeki düşüş, işsizlik, icralardaki artış, yeşil 
kartlardaki çoğalma ortada dururken, bir özel sektör kuruluşunun, özellikle Hacılar mevkiine böy
le bir tesisi kurması bizi sevindirmişti; hatta, o yörenin insanları da, özellikle o santralın kuruluşun
da, yer dahil, her türlü imkânı vermişti. Bu tesisin kurulmasından dolayı da mutluyuz. 

Bu mobil santral, TÜPRAŞ vasıtasıyla, günlük 680 ton 6 nolu fuel-oil tüketmektedir; günlük 
üretimi de 3 163 333 kilovat/saat enerjiye tekabül etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında enerjiyle ilgili hedefler belirtilir
ken, 1999 yılında 118,5 milyar kilovat/saat olan elektrik enerjisi tüketimimizin, 2010 yılı itibariyle 
285 milyar kilovat/saate çıkması hedefleniyor. Tabiî, bundan dolayı da bu tip özel sektöre, özel 
teşebbüse yer vermek, en azından, ihtiyaçtan dolayıdır; ancak, bu tip yatırımlar her ne kadar refahı 
artırıyorsa da çevre ve insan sağlığı açısından riski de vardır. Bu tip yatırımlarda, kesinlikle, insan 
sağlığını, ekolojik dengeyi, kültürel, tarihî ve estetik değerleri korumak suretiyle ekonomik ve sos
yal gelişmeyi sağlamak esas olmalıdır. 
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Değerli arkadaşlar, enerji, ekonomik ve sosyal kalkınma için temel girdilerden birisi durumun
dadır. Enerji kaynaklarının üretim ve temin maliyeti yüksektir. Enerji projeleri, uzun planlama, 
gelişim ve yatırım süreleri yüksek finansman ve gelişmiş teknoloji gerektiren yatırımlardır. Enerji 
kaynakları, üretim ve tüketim aşamasında çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyen özelliklere 
sahiptir. Çevre sorunlarının giderilmesi ise önemli bir maliyet unsurudur. Bunun için, bu gibi 
yatırımlarda ortak politikalar oluşturulması esastır. Sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımı içinde 
ekonomik ve sosyal gelişimi destekleyecek, çevre ve insan sağlığına en az düzeyde zarar verecek 
asgarî miktar ve maliyette enerji tüketimini ve dolayısıyla arzını hedef almak durumundayız. 

Değerli arkadaşlar, bu santralların çevreye zarar verip vermediğini, çalışırken filtre takılıp 
takılmadığını, çevre kirliliğine, sağlığa, hava kirliliğine neden olup olmadığını, bunlara karşı ne gibi 
önlemler alındığını iki bakanlığımıza sorduğumuzda -özellikle, Çevre ve Sağlık Bakanlığına bun
ları sorduğumuzda- enteresan cevaplar geldi. Mesela, Sağlık Bakanlığının 28.5.2002 tarihli yazısın
da, tesisin planlanan şekilde çalışıp çalışmadığı ve doğal kaynakların kirlenmesini önlemek için ted
birlerin yeterli olup olmadığı konularıyla ilgili olarak "emisyon ve deşarjla ilgili ölçümlerde yönet
meliklerde belirtilen parametre limitlerinin altında ölçüm sonuçlarının elde edilmesi halinde tesise 
açılma izni verilecektir" diye bir ifade kullanılıyor; oysa, tesis, zaten şu anda çalışıyor. Bu, 
28.5.2002 tarihinde oldu. 

Yine, bu konuda Çevre Bakanlığımızın verdiği bir cevapta da "hava kirliliğine neden olmak
tadır, bacagazı arıtma tesislerinin kurulması gerekir. Emisyon izni dosyasının bakanlığa intikali 
halinde görüş bildireceğiz" deniliyor; yani, öyle enteresan ki, verilen cevaplarla, kurulan tesislerin 
incelenmediği de anlaşılmaktadır. 

Bu tesisin yüklenici sözleşmesi gereği "Çevre Kirlenmesi Kontrol" başlıklı 16/3 maddesinde 
"yüklenici tesisi, Türk çevre mevzuat hükümlerinin gerekli kıldığı çevre kirliliği (gürültü, atık mad
de, hava, su ve benzeri) kontrol standartlarına göre çalışması gerekir" deniliyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Albayrak, süreniz bitti. Lütfen, 1 dakika içerisinde toparlar mısınız efendim. 

KEMAL ALBAYRAK (Devamla)- Yine, bacagazı arıtma tesislerinin santralla birlikte devreye 
alınması hususu şarta bağlanmış; "biyolojik arıtma sisteminin mevcut olması ve işletmesinin 
faaliyette olması gerekir" deniliyor; yani, sözleşmede de bunun taahhüdünü yapıyor. Biz, çevreye 
ve sağlığa zararlı hadiseleri gidermek için, tesisle birlikte şu tedbirleri alacağız diyor; ancak, olaya 
baktığımız zaman böyle bir hadise yok. 

Şimdi, orası, Kırıkkale-Hacılar mevkii, Bahşılı'yı da kapsayan bir bölge. Biz, bu tesisin kurul
masına sevindik; ama, yarın birtakım vakalar olursa -şu anda, tabiî, bu bir teknik konudur ama-
ileride doğabilecek kanser ve bazı tehlikeler olduğu zaman, bunun sorumlusu kim olacaktır? Özel
likle bu tip hadiselerde, zaten, kurulurken belli bir yönetmelik var, tüzüğe göre kuruluyor; ancak, 
üniversiteler dahil olmak üzere, çevre uzmanları dahil olmak üzere, bunun riskini azaltacak tedbir
lerin alınması lazım. Eğer, bu hadise olmazsa, Kırıkkale gibi çok yerde bunu göreceğiz. Zamanla 
bu tip yatırımlar olacaktır. En azından, oranın halkı ve hukukçularla birlikte birtakım tazminat 
hadiseleri doğabilir. 

Bundan dolayı da, özellikle, bu yatırımı yapanların ve bu konunun denetçisi olan Sağlık 
Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Enerji Bakanlığının bu konuda hassas davranmalarını istirham 
ediyor, hepinize teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Albayrak. 

Gündemdışı konuşmaya Sayın Bakan cevap vereceklerdir. 

MÜKERREM LEVENT (Niğde)- Sayin Başkan, bir katkıda bulunabilir miyim? 

BAŞKAN - Sayın Levent, arkadaşımızın gündemdışı konuşmasına Sayın Bakan cevap 
verecek. 

Ayrıca, ben, gündemdışı konuşmalar sırasında, yerinden söz talebinde bulunan arkadaşlara söz 
vermiyorum; kusura bakmayın. 

Buyurun Sayın Bakanım. 
DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale Hacılar'da kurulan enerji santralının, 
çevre sağlığına etkilerine ilişkin gündemdışı konuşmalarına cevaplarımı arz ediyorum. 

16.3.1998 tarih ve 98/10826 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, mobil santralların kiralanması ve 
hizmet alımı yoluyla işletilmesi yetkisi, mülga TEAŞ Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bu kapsam
da, 130 megavat gücünde Kırıkkale Mobil Santralı ve 100 megavat gücünde, Batman, Bartın, Cide, 
Finike, Fethiye santralları için ihaleye çıkılmıştır. Kamu yatırımlarının finansman teminindeki güç
lükler gözönünde bulundurularak, acil enerji ihtiyacının en kısa sürede karşılanması için, mülkiyeti 
özel sektöre ait olan bu santralların kiralanarak, hizmet alımı yoluyla işletilmesi amaçlanmıştır. Söz
leşme süresi sonunda söz konusu santralların ihtiyaç gerekçelerinin ortadan kalkması halinde 
üretimlerine son verilmesi veya Elektrik Üretim A.Ş.Genel Müdürlüğünün talebi halinde ihtiyaç 
duyulan bir başka bölgeye kaydırılması hükmü, şartname ve sözleşmelerinde yer almaktadır. 

Bu santrallardan biri olan Kırıkkale Mobil Santralı, 26.1.2001 tarihinde imzalanan sözleşmey
le, Barmek-Gama İş Ortaklığına, yakıt bedeli 2,967 sent/kilovat/saat, kira bedeli 2,013 
sent/kilovat/saat olmak üzere, 4,980 sent/kilovat/saat sözleşme bedeliyle kiralama ve hizmet alımı 
yoluyla işletilmek üzere, beş yıllığına ihale edilmiştir. Santraldan alınacak beş yıllık enerji miktarı, 
5 694 000 000 kilovat/saat ve beş yılda ödenecek enerji bedeli 283 561 200 dolardır. 

Onbir aylık konuşlandırma süresi 26.1.2001 tarihinde başlayan santral, geçici kabul çalış
malarının tamamlanmasını müteakip 1.3.2002 tarihinde ticarî üretimine başlamıştır. 

Santral, mobil tanımlamasına uygun olarak her biri 11 075 megavat kurulu güce sahip 13 adet 
dizel jeneratör ve 1 adet 9 903 megavat gücünde buhar türbini jeneratör gruplarından oluşmaktadır. 
Buhar jeneratörü, atık ısının değerlendirilmesi amacıyla tesis edilmiştir. Dizel motorların yeni tek
nolojileri gereği, verimliliği artırmak amacıyla yakıtın yüksek ısıda yakılmasına bağlı olarak, eg-
zozgazı diğer teknolojilere göre daha temizdir. 

Santralın gürültü seviyesinin en aza indirilmesi için hava emişleri ve egzozlarda şehir tipi sus
turucular kullanılmıştır. Soğutma fanları düşük devirli ve olabildiğince sessiz seçilerek ses yalıtım
ları yapılmıştır. Dizel gruplarının olduğu ünitede maksimum ses izolasyonu sağlayan kaplamalar 
kullanılmıştır. 

Türkiye'de mevcut yasalara göre, gücü 150 megavat ve üzerinde olan santrallar için ÇED 
raporu alınması zorunludur. Buna rağmen, çevre ve insan sağlığının korunması yönünde gerekli 
hassasiyet gösterilerek, santralın Türk çevre mevzuatına uygun olarak kurulması ve işletilmesi ve 
baca gazı arıtma tesislerinin santralla birlikte çalıştırılması hususu şarta bağlanmıştır. Santralın 
bacagazı arıtma tesisi tamamlanmış, 30.4.2002 tarihinde devreye alınmış olup, sorunsuz olarak 
çalışmaktadır. 
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Çevre mevzuatına göre sıvı yakıtlı santral için sınır değerler NOx ve SOx için 800 mg/Nm3 
olarak verilmiştir. Santral bacagazı arıtma tesislerinde ölçülen değerler 800 mg/Nm3'ün altındadır. 

Kurulan arıtma tesisinde, DeNOx için katalizör filtre ve DeSOx için sulandırılmış toz kireç-
taşının egzozgazı üzerine püskürtülmesi metodu kullanılmaktadır. Bu şekilde, kimyasal reaksiyon
la, bacagazı içerisindeki zararlı maddeler çökertilmekte ve atık olarak sadece alçıtaşı üretilmektedir. 
Üretilen alçı, çimento, alçıpan, kartonpiyer ve benzerleri gibi yapı sektöründe hammadde olarak 
kullanılmakta ve ekonomik değer taşımaktadır; bu nedenle, katı atık olarak atılması söz konusu 
değildir. Çevrimden geri kalan su, tekrar, kapalı devre olarak aynı sistemde kullanılmaktadır. Her
hangi bir tehlikeli kimyasal madde, filtre sisteminde kullanılmamaktadır. 

Bacagazının dışında, santral, tamamen kapalı devre çalışmaktadır. Santralın soğutulması, hava 
fanları ve kapalı devre radyatör sistemi vasıtasıyla yapıldığından, herhangi bir su kaynağına (akar
su, göl, deniz) sıcak su veya bir başka kimyasal atık verilmesi mümkün değildir. 

Santralda kullanılan 6 numara fuel-oil, ithal doğalgaza alternatif, rafinerilerimizin tabiî 
ürünüdür ve ülke içerisinde başka türlü değerlendirilemeyen ucuz bir yakıttır; kömür gibi, herhan
gi bir katı atık ve kül çıktısı yoktur. Kimyasal yapısı gereği ortaya çıkan kirletici etkileri de, 
yukarıda anlatılan DeNOx ve DeSOx arıtma tesisleriyle sorunsuz olarak giderilmektedir. Santralda 
kullanılan yakıt ve yağ, tamamen kapalı sistemlerde seperatörlerle temizlenmekte olup, seperatör 
atıkları da, atık arıtma sistemleriyle tekrar geri kazanılmaktadır. 

Santral, uluslararası teknik standartlara uygun olarak, yurt dışından sağlanan devlet ihracat 
kredisiyle kurulmuştur. Krediyi sağlayan yurtdışı kuruluşlar, kredi vermeden önce, tesisin çevreye 
zarar verip vermediğini araştırmakta ve buna göre kredi onayı vermektedir. Bu konu, çevre açısın
dan ayrı bir güvence teşkil etmektedir. 

Yukarıda sayılan hususların yanında, söz konusu tesis, Türk çevre mevzuatında tanımlanan yap
tırımların uygulanması konusunda, mevzuatta adı geçen denetim mercilerinin denetimine açıktır. 

Hepinize saygılarımı sunarım.(ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 

İkinci gündemdışı söz, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu personelinin sorunlarıy
la ilgili söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Cahit Savaş Yazıcı'ya verilmiştir. 

Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 
2. - İstanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı'nın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

personelinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı 
CAHİT SAVAŞ YAZICI (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü çalışanlarının sorunlarına değinmek üzere söz almış 
bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 61 inci maddesi, devleti, özürlüler, yaşlılar ve korun
maya muhtaç çocukları, sosyal hizmetler ve yardımlarla desteklemek amacıyla, gerekli teşkilat ve 
tesisleri kurmakla yükümlü tutmuştur. Anayasamızın bu hükmünü hayata geçirmekle görevli Sos
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, korunmaya, bakıma veya yardıma 
muhtaç aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer muhtaç kişilere 430 kuruluşuyla 24 saat hizmet vermek
tedir. 
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Kurum, bu görev ve işleyişiyle, Anayasanın temel niteliklerinden olan sosyal devlet anlayışının 
hayata geçirilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Günümüzde gerek dünyada sosyal hizmetler ve yardımların kapsamındaki gelişmeler gerekse 
ülke gerçeklerinden kaynaklanan nedenlerden dolayı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumunun işlevi, bir kat daha önemli bir hale gelmiştir. 

Ülkemizde, artan kentleşme ve göç olgusu ile aile yapısındaki değişimin hızlanması, gelir 
dağılımının bozulması ve yoksulluk gibi nedenlerle sosyal hizmet ve yardımlara ihtiyaç her geçen 
gün daha da artmaktadır. 

55, 56 ve 57 nci hükümetler zamanında sosyal hizmetler ve yardımlar konusunda, bu dönem
lerden önceki hükümetlerle kıyaslanmayacak atılımlar yapılmasına karşın, ülkemizin, bu alanda 
çağdaş, evrensel hizmet kalitesine ulaşması yönünde atması gereken önemli adımlar bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ben, burada, ülkemizde sosyal hizmet ve yardımların ulaştığı noktadan 
çok, bu hizmetleri yürüten Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çalışanlarının sorunlarına 
dikkatlerinizi çekmeyi amaçlamaktayım. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çalışanları kendileri gibi Başbakanlığa bağlı 
kurum ve kuruluşlar olan Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı ve Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı çalışanlarının yararlandığı fazla çalışma ücretinden yararlanamamaktadır. Herhal
de, gündüz ve gece olmak üzere, 24 saat esasına göre hizmet veren Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu çalışanları, bu saydığım kurumlarda çalışan personelden ne daha az önemde bir görev 
ifa etmektedirler ne de bu kurumlarda çalışanlardan daha az bir çalışma temposuna sahiptirler. 

Bu adaletsizliği gidermek üzere vermiş olduğum kanun teklifinin yasalaşabilmesi için Sayın 
Bakanımızın ve Yüce Meclisimizin yardımlarını beklediğimi ifade etmek isterim. Ücretler açısın
dan, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çalışanları ile Başbakanlığa bağlı diğer kurum 
ve kuruluşlarda çalışanlar arasında var olan bu adaletsizliğin yanında, kurum çalışanları arasında da, 
kuruluş yasasından kaynaklanan adaletsizlikler bulunmaktadır. Kurumun merkez teşkilatında 
çalışanların bir kısmı kadro karşılığı sözleşmeli statüye geçirilirken, diğer çalışanlardan daha fark
lı ücret rejimine tabi tutulmuşlardır. Bu düzenleme yapılırken yönetici kadrolar göz önünde tutul
muş, sosyal hizmetlerin aslî unsurlarını yerine getiren sosyal çalışmacı, psikolog ve çocuk gelişim
cisi gibi unvanlarda hizmet veren meslek personeli kapsam dışında bırakılmıştır. 

Sübjektif değerlendirmelerden ortaya çıktığını düşündüğüm bu durum, kurum çalışanları 
arasında huzursuzluk yaratmaktadır. Bu nedenle, kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılması 
uygulamasının diğer meslek personelini de kapsayacak şekilde genişletilmesi doğru olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, kurumun, taşra teşkilatında görev yapan personel arasında da ücret 
adaletsizlikleri olduğu görülmektedir. Taşrada hizmet veren sosyal hizmet kuruluşlarından sadece 
bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan personel kadro karşılığı sözleşmeli statüsünde 
çalışabilmektedir; ancak, kurumun kuruluş yasasına göre taşrada bakım ve rehabilitasyon merkez
lerinin dışında çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları ve huzurevleri gibi yatılı hizmet veren başka sos
yal hizmet birimleri de bulunmaktadır. 

Bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan personel, özürlü yurttaşlarımıza hizmet ver
mekte ve 24 saat esasına göre verilen bu hizmetin yürütülmesi, gerçekten oldukça ağır şartlarda 
çalışmayı gerektirmektedir. Bu nedenle, bu birimde görevli personelin daha farklı bir ücret alması 
adil karşılanabilir; ancak, çocuk yuvalarındaki bebeklere gece-gündüz hizmet vermek de ağır bir 
çalışma temposunu gerektirmektedir. 
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Yine, ergenlik çağındaki çocuklara hizmet götürülen yetiştirme yurtları ile muhtaç yaşlı yurt
taşlarımıza hizmet götürülen huzurevlerinde çalışan personelin de ağır şartlarda hizmet verdiği 
açıktır. Aynı unvana sahip personelin farklı ücret rejimlerine tabi tutulması, objektif ölçütlerin dışın
da bir tutumdur. Personel arasında huzursuzluk yaratan bu durumun ortadan kaldırılması için, taş
rada aynı unvana sahip personele aynı ücret rejimini uygulamak doğru olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, devletlerin gücünü gösteren en önemli göstergelerden birinin, sosyal ve 
ekonomik yoksulluklarla karşılaşan yurttaşlarına yarar sağlamak ve onların, insan haysiyetine uy
gun bir biçimde yaşamalarına katkıda bulunmak olduğunu düşünmekteyim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yazıcı, 1 dakikada toparlar mısınız efendim. 

Buyurun. 

CAHİT SAVAŞ YAZICI (Devamla) - Bu bağlamda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge 
Kurumu, toplumsal dayanışma ve birliğimiz açısından çok önemli bir görev üstlenmektedir. 

Ben, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunu, çalışanlarıyla, yaşlılarıyla, özürlüleriy-
le, korunmaya muhtaç çocuklarıyla, Türkiye'nin en büyük ailesi olarak görüyorum. Toplumsal 
dayanışma ve birlikteliğimize hizmet eden bu kurumda çalışan personelimizin daha verimli hizmet 
vermesi için, bahsettiğim ücret adaletsizliklerinin giderilebilmesinde Sayın Bakanımız ve Yüce 
Meclisimizin değerli katkılarını beklediğimi belirterek, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yazıcı. 

Sayın Bakan, cevap verecek misiniz? 

DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Zonguldak) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici cevap verecekler. 

Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gün-
demdışı söz alarak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çalışanlarının ücret sorunlarını 
dile getiren İstanbul Milletvekilimiz Sayın Cahit Savaş Yazıcı'ya teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Anayasamızın 2 nci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, laik, demokratik bir sosyal 
hukuk devleti olarak tanımlamıştır. 

Sosyal devlet, en basit tanımıyla, fakirinin fukarasının yanında olan devlet demektir. Çağdaş 
sosyal devlet, ekonomik ve sosyal yönden zayıf toplum kesimlerinin yanında olan, özel ilgi ve des
teğe gereksinim duyan insanlara el uzatmayı, kendisi için bir görev, yurttaşlar için hak sayan dev
lettir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sosyal devlet 
olmakla ilgili sorumluluklarını yerine getirmede en temel sosyal hizmet kurumudur. 

1921 yılında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşında 
babalarını kaybeden yetim çocukları korumak üzere, yetiştirmek üzere kurulmuş; 1983 yılında, 
2828 sayılı Yasayla yeniden yapılandırılmıştır. 
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Kuruluş sayısı, 1997de 274 iken, bugün 460'ı aşmış bulunmaktadır. 10 000 çalışanıyla, 35 
000'e yakın insana, 24 saat sürekli bakım hizmeti yanında, 100 000'e yakın insana da gündüzlü 
bakım hizmeti vermektedir. 

Bu yüzden, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunu, yaşayanları, çalışanları, gönüllü 
katkı veren, gönüllü çalışan insanlarıyla birlikte, Türkiye'nin en büyük ailesi olarak tanımlamak
tayız ve aile sorumluluğu içerisinde, çocuklarımıza evlat sevgisiyle, gençlerimize arkadaşça, yaş
lılarımıza ve özürlülerimize de saygıyla yaklaşmaktayız. Çocuklarımızı, laik cumhuriyet ilkelerine 
ve Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş yaşamı özümsemiş, benimsemiş insanlar olarak, kendilerine 
güvenli, birer meslek sahibi yurttaşlar olarak, topluma ve ülkeye kazandırmaya çalışmaktayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizlerle, kurumda son yıllarda yaşanan gelişmeleri kısaca 
paylaşmak istiyorum. 

Kuruluşlarımızda yaşam standartları önemli ölçüde yükselmiş, önemli ölçüde iyileşmiştir. 
Kuruluşlarımızda, 20-30 çocuğun kaldığı, koğuş tipi yatakhanelerden vazgeçilerek, kademeli 
olarak, 5-6 çocuğumuzun kaldığı, ev tipi yatakhaneler sistemine geçilmektedir. 

Bunun yanında, çocuklarımızın okul başarılarında da çok ciddî artışlar olmaktadır. Çocuk
larımızın okul başarıları, 1997-1998 eğitim-öğretim yılı ile günümüzü mukayese ettiğimizde, çocuk 
yuvalarında 3,58 olan not ortalaması, bugün için 3,65'e; yetiştirme yurtlarında 2,89 olan okul 
başarıları, bugün için 3,25'e ulaşmıştır. Yine, çocuklarımızın okula girişlerinde çok ciddî artışlar ol
muştur. Geçtiğiniz yıl 650 çocuğumuz üniversite sınavlarına girmiş, bunların 170*e yakını üniver
sitelere yerleştirilmiş durumdadır, bu Türkiye ortalamasının da üzerinde bir gerçekleşmedir. 

Çocuklarımızın sosyal ve psikolojik gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla, sosyal, kültürel 
ve sportif çalışmalara, etkinliklere de büyük önem vermekteyiz. Bu alanda çocuklarımız son derece 
başarılar elde etmektedirler. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yaptığımız işbirliği sonucunda, 
bugün için 3 095 çocuğumuza sistemli ve planlı bir şekilde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
uzmanları, sporcu öğretmenleri ile işbirliği içerisinde spor yaptırılmakta ve çeşitli sportif alanlarda 
yetiştirilmektedir. 

Çocuklarımızın kendilerine güvenleri artmıştır, çocuklarımızın ifade kabiliyetleri artmıştır ve 
artık yurt çocuğu kimliği yavaş yavaş saklanacak, gizlenecek bir kimlik olmaktan çıkmaktadır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, bu korumaya muhtaç çocuklara, özürlülere, 
yaşlılara 24 saat verdiği bakım hizmetleri yanında; koruyucu, önleyici hizmetler vermeye de büyük 
önem vermektedir. Artık, 18 yaşına giren çocuklarımızı kurumdan ayrıldıkları takdirde, sahipsiz 
bırakmıyoruz. 1997'li yıllarda, ortalama her yıl 1 000 çocuğumuzu işe yerleştirirken, 3413 sayılı 
Yasanın etkin bir şekilde işletilmesi ile bu sayı son üç yılda 2 000'ler seviyesinde gerçekleşmektedir. 
Her yıl 2 000 çocuğumuzu kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirmekteyiz. Geçtiğimiz günler
de bu konuda bir toplantı yaparak, 3413 sayılı Yasanın uygulanmasıyla ilgili titizlik, duyarlılık gös
teren kuruluşlara plaketleri verildi, kurum adına teşekkür edildi. Bunun yanında bu yasayı uy
gulamakta çekimser davranan, uygulamayan kuruluşlara da, çocuklarımıza Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde millet adına verilen bu hakkın, çocuklarımızdan esirgenmemesi yönünde çağrılarda 
bulunuldu. Özellikle, bazı kamu kurum ve kuruluşlarımızı, bazı üniversitelerimizi ve İzmir Büyük-
şehir Belediyesi dışındaki büyükşehir belediyelerimizi, 3413 sayılı Yasanın uygulanarak, bu çocuk
larımızın işe yerleştirilmeleriyle ilgili olarak, buradan, daha duyarlı olmaya, daha dikkatli olmaya, 
bir kere daha çağırmak istiyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çocuklarımıza yuva ve yurtlarda sağlanan bütün olanaklara 
rağmen, bütün fizikî olanaklara rağmen, o çocuklara bir ailenin verdiği sevgiyi, ilgiyi ve sıcaklığı 
vermek, yüzde 100 mümkün olmamaktadır. Bu yüzden, evlat edinme ve koruyucu aile hizmetlerine 
büyük önem veriyoruz. Evlat edindirdiğimiz çocuk sayısı 6 494'e ulaşmıştır. Koruyucu ailede ise 
durum şöyledir: 1997-1998 yıllarında 45-65 çocuk koruyucu aile yanına yerleştirilirken, bu rakam, 
1999 yılında 191, 2000 yılında 129, 2001 yılında 134 olmuştur ve 1997 yılında 270 olan koruyucu 
aile sayımız bugün için 600'ü aşmış durumdadır. 

Yine kurumun uyguladığı bir önemli proje de, ceza ve tevkifevlerinde uygulanan Uçurtmayı 
Vurmasınlar Projesidir. Bu projeyle, ceza ve tutukevlerinde anneleriyle birlikte kalan 0-12 yaş 
grubu çocukları cezaevi koşullarından belli ölçüde uzaklaştırabilmek ve onların, sosyal ve 
psikolojik anlamda gelişmelerini temin etmek amacıyla, Adalet Bakanlığımızla işbirliği halinde, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kreş ve yuvalarında gündüzlerini geçirmeleri sağlan
maktadır. Bugün için bu projeden 234 çocuğumuz yararlanmaktadır. 

Yine, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda uygulanan Sevgi Zinciri Projesiyle de, 
yuva ve yıırtlarımızdaki çocukların, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde diğer çocuklarla, analı-
babalı çocuklarla birlikte olması sağlanmakta olup, bu projeden de 334 çocuğumuz yararlanmak
tadır. 

Yine, ekonomik yoksulluk nedeniyle çocuklarına bakamayan ve çocuklarını Kuruma vermek 
isteyen aileler aynî ve nakdî yardımlarla desteklenerek, ailenin çocuktan, çocuğun aileden koparıl-
maması sağlanmış olmakta ve bu şekilde, 2001 yılında 16 282 çocuk aile yanında desteklenmiştir. 
Eğer bu çocuklar, bu şekilde, aynî ve nakdî yardımlarla desteklenmemiş olsalardı, belki, bu kadar 
çocuk için yeni yurtlar yapmak ve bu çocukları yurtlarda barındırmak zorunda kalacaktık. 

Yine, kamuoyunun ve sizlerin çok yakından ilgilendiği, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklarla 
ilgili hizmetlerde büyük gelişme gözlenmektedir. Çocuk ve gençlik merkezlerinin sayısı 23'e ulaş
mıştır. Bu merkezlerimizde hizmet alan çocuklarımızın sayısı 10 OOO'i aşmıştır. Çok sayıda 
çocuğumuzun aile yanına dönmesi, çok sayıda çocuğumuzun kuruma yerleştirilmesi, nüfus cüzdan
larının çıkarılması, sağlık gereksinimlerinin yerine getirilmesi ve 300'e yakın çocuğumuzun da 
sokaktan alınarak yatılı bölge okullarında kalmaları sağlanmıştır. 

Yine, kurumun önemli bir başka hizmeti de toplum merkezleridir, özellikle, yoğun göç alan 
büyük şehirlerimizin yoksul semtlerindeki bu sosyal merkezlerimizdeki uygulamalarımızla, kadın
lara ve çocuklara yönelik sosyal çalışmalar yapılmakta, kadınlar için ana-çocuk sağlığı eğitimi, 
üreme sağlığı, beceri kazandırma, ev ekonomisi; çocuklar için yabancı dil kursları, matematik kurs
ları gibi kurslar ve diğer sosyal ve kültürel etkinliklerle hem çocukların hem de annelerinin, kadın
ların sosyalleşmesine katkıda bulunulmaktadır. 

Yine, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, depremlerde ve doğal afetlerde mağdur 
olmuş yurttaşlarımız için çok başarılı ve etkin hizmetler yürütmüştür. Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu, Marmara ve daha sonraki depremlerde, sel felaketlerinde yurttaşlarımızın hiz
metine ilk koşan kuruluşlar arasında yer almıştır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda özürlülerle ilgili çalışmalara büyük önem 
vermekteyiz. Özürlülerle ilgili kuruluş sayımız 28' den 55'e ulaşmıştır ve bu kuruluşlarımızda 1 
832'si yatılı, 3 599 özürlüye bakmaktayız. Son yıllarda -55 inci hükümetten başlayarak- özürlüler
le ilgili peş peşe çıkarılan yasalar, yapılan yasal düzenlemeler; yönetmelikler ve özürlülere sağlanan 
imkânlarla özel rehabilitasyon merkezleri sayısı 14'ten, bugün için, 275'e çıkarılmıştır. 14 
rehabilitasyon merkezinde 700'e yakın çocuk hizmet alırken, bu 275 kuruluşta bugün 15 000'e yakın 
özürlü çocuk rehabilitasyon hizmeti alabilmektedir. 
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Ancak, buradan, bir konuyu daha dikkatinize sunmak istiyorum. Ülkemizde, gerek özürlüler 
gerek özürlü aileleri konusu, gerçekten, ihmal edilmiş bir konudur; özürlüler konusuna daha fazla 
önem vermemiz gerekmektedir. Bugün için kuruma müracaat edip, yerleşmeyi bekleyen 2 OOO'den 
fazla özürlümüz mevcuttur. Mutlaka, özürlülerle ilgili, hem kamudaki hem toplumdaki rehabilitas
yon merkezi sayısını çok hızlı artırmamız gerekmektedir. 

Yine, yaşlılarla ilgili hizmetlerimizde, huzurevi sayımız 41'den 61'e çıkarılmıştır ve bugün için 
6 240 yaşlımıza bakım hizmeti verebilecek durumdayız; ancak, 5 500'e yakın yaşlımıza hizmet 
veriyoruz; 1 000 kişilik kapasitemiz boştur. Şu anda, bize müracaat edip de kabul edemediğimiz 
yaşlı yok diyebilirim. 

Huzurevlerimizin yaşam standartlarında da çok önemli iyileştirmeler olmuştur. Gerçekten, 
bunu çok inanarak ve bilerek söylüyorum; gerek huzurevlerindeki gerek özürlülerle ilgili kuruluş-
larımızdaki gerekse çocuk yuvalarımızdaki yaşam ve bakım standartları, bugün, dünyanın gelişmiş 
pek çok ülkesinden geri bir durumda değildir; bunu, burada, özellikle kurum adına, gururla ifade et
mek istiyorum. 

Çocuk Hakları Sözleşmesinin koordinatör kuruluşu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumudur. Kurum, Çocuk Hakları Sözleşmesiyle ilgili, son yıllarda, Adalet Bakanlığı, Millî 
Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve UNICEF'le işbirliği içerisinde yapılan 
çalışmalar sonucunda, çocuk haklarının topluma tanıtılması, benimsetilmesi ve çocuklarla ilgili 
duyarlılık ve bilinç yaratılması konusunda önemli ölçüde başarılı olmuştur; ama, en önemlisi, top
lumda ve kamuda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bakış ve kurumun imajı değiş
miştir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, artık, toplum önüne, bazı olumsuz haberler
le değil; daha çok, olumlu, iyi, güzel haberlerle, iyiliklerle, güzelliklerle çıkmaktadır; bu da, kuruma 
bakışı önemli ölçüde değiştirmiştir. Bunun sonucu olarak da, kurumda çalışan gönüllü sayısında, 
kuruma bağış ve katkı yapan hayırsever insan sayısında ve bunların katkılarının maddî tutarında 
önemli artışlar olmuştur. 

Tabiî ki, böyle bir sonuca gelinmesini, böyle bir başarının elde edilmesini, kurumda çalışan
ların, yaşayanların ve kuruma, biraz önce söylediğim gibi, son derece özverili bir şekilde, insanî bir 
şekilde destek olan gönüllü insanların çabalarıyla birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumunun ve sosyal hizmetler ailesinin bir başarısı olarak görmekteyiz; ama, tabiî ki, hizmetin 
yürütülmesinde asıl sorumluluk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çalışanlarındadır. 
Ben, son derece özverili bir şekilde çalışan, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, 
çalışanlarına takdirlerimi, teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunmak istiyorum. 

Biraz önce söylediğim gibi, kuruluş sayımız 274 iken, bugün için, 460'ı aştı. Bu, yüzde 70'e 
yakın bir artışa tekabül etmektedir. Buna karşılık, personel sayımızda yüzde 20 azalma olmuştur. 
Personel sayımız 12 000'lerden, bugün için, 10 000'e düşmüştür. Bu, 1997 ile bugünü mukayese et
tiğimizde, kurum çalışanlarının sorumluluklarının ve iş yüklerinin yüzde 100'e yakın artması 
demektir. Gerçekten, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çalışanları son derece güç 
koşullar içerisinde hizmet vermektedirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyal hizmetlerin yapısı gereği, sınırsız özveri ve sabırla 
görev yapan sosyal hizmetler personeli ücretlerinin yetersiz ve adaletsiz olması, çalışmalarımızı 
olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Her gün gelişen sosyal hizmet anlayışının hayata geçirilmesinin, 
uzmanlık gerektiren personelin istihdamıyla sağlanabildiği düşünüldüğünde, bu durum, hizmetin 
gerektiği şekilde verilmesinde aksamalara neden olmaktadır. 
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Kurumun merkez teşkilatında yönetici kadrolarında çalışanlar, kadro karşılığı sözleşmeli 
statüye geçirilerek, diğer çalışanlardan daha farklı bir ücret rejimine tabi tutulmuşlardır. Bu düzen
leme yapılırken, yönetici kadrolar ile destek hizmetlerinde görev yapan müfettiş, avukat, mimar ve 
mühendis, bilgisayar programcısı, bilgisayar işletmeni ve benzeri meslekler göz önünde tutulmuş, 
sosyal hizmetlerin aslî unsurlarını yerine getiren sosyal çalışmacı, psikolog ve çocuk gelişimci gibi 
unvanlarda hizmet veren meslekî personel kapsam dışında bırakılmıştır. Bu durum kurum çalışan
ları arasında huzursuzluk yaratmaktadır. Bu nedenle, kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırıl
ması uygulamasının SHÇEK Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına bazı unvanların ek
lenmesiyle, diğer meslekî personeli de kapsayacak şekilde genişletilmesi doğru olacaktır. 

Kurumun taşra teşkilatında görev yapan personeli arasında da ücret adaletsizlikleri vardır. Taş
rada hizmet veren sosyal hizmet kuruluşlarından bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan 
personel, kadro karşılığı sözleşmeli statüsüyle çalıştırabilmektedir; ancak, kurumda, çocuk 
yuvaları, yetiştirme yurtları, huzurevleri, kadın ve erkek konukevleri gibi yatılı hizmet veren başka 
sosyal hizmet kuruluşları da bulunmaktadır. Bu kuruluşlarda çalışan personelin de ağır şartlarda hiz
met verdiği bir gerçektir; çocuk yuvalanndaki bebeklere gece gündüz, yetiştirme yurtlarındaki er
genlik çağındaki gençlere, huzurevlerindeki muhtaç yaşlılara ve konukevlerindeki yardıma muhtaç 
kişilere, çocuk ve gençlik merkezlerinde sorunlarına çözüm bekleyen, sokakta yaşayan ve çalışan 
çocuklara özveriyle hizmet vermektedirler. Bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan personel 
farklı ücret almalıdır; ancak, ücret dengesizliği, personel arasında huzursuzluk yaratmaktadır. Bu 
nedenle, kurum çalışanları arasında huzursuzluğu ve dengesizliği gidermek için, yine 16 ncı mad
denin dördüncü fıkrasına bazı unvanların eklenmesiyle, kurum çalışanlarının aynı ücret rejimine 
tabi tutulması sağlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyal hizmetler merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli 
statüyle çalışan personel kapsamını genişletmek, tüm personelin ücretlerinin iyileştirilmesi için 
yeterli olmamaktadır. Özellikle, genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin 
ücretlerinde iyileştirme yapılabilmesi için, sözleşmeli personel dışındaki personele ödenen 5 100 
000 Türk Liralık fazla çalışma ücretinin miktarını artırmak, en azından, Başbakanlığa bağlı diğer 
kuruluşlar seviyesine getirmek gerekmektedir. 

Kurum yetkilileri, bilgim dahilinde, Maliye Bakanlığı nezdinde, sosyal hizmet tazminatı başta 
olmak üzere, ekders uygulaması kapsamının genişletilmesi, sözleşmeli personel uygulaması kap
samının genişletilmesi, aylık 5 000 000 TL tutarındaki fazla çalışma ücreti miktarının artırılması 
konularında girişimde bulunmuştur. Maliye Bakanlığı yetkilileri, bu taleplerden sadece ekders uy
gulamasına sıcak bakmış; ancak, bu kapsam genişletilmesinde de, merkez teşkilatı ile Sosyal Hiz
met Müdürlüklerinde çalışan meslek elemanları kapsam dışı bırakılarak, yeni bir eşitsizliğe neden 
olunmuştur. 

Bizim tercihimiz, özellikle ve öncelikle, sosyal hizmet görev tazminatının çıkarılmasıdır. Yüce 
Meclisten, sosyal hizmet görev tazminatına ilişkin kanunun çıkarılması halinde, ekders uygulaması, 
Başbakanlık maktu fazla çalışma ücreti ve sözleşmeli personel uygulamasına ve ücretlerin öden
mesine son verilebilecektir. Bu önerimizin gerçekleşmemesi halinde, geçici bir tedbir olarak, söz
leşme kapsamının genişletilmesiyle, Başbakanlık fazla çalışma ücreti miktarının sabit kalmaması, 
katsayıya bağlanması suretiyle, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu personelinin mağ
duriyetinin giderilmesi için siz sayın milletvekillerinin ilgisine ve desteğine gereksinim duymak
tayız. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyal hizmetler, gerçekten yürütülmesi çok zor ve çok 
pahalı hizmetlerdir; ancak, zamanında yapılmadığında, mağdur insanlara, ihtiyaç sahibi insanlara, 
topluma ve ülkeye telafi edilmez sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, kimsesiz bir çocuk, kim
sesiz bir özürlü ya da kimsesiz bir yaşlıyla ilgili, 1 saat bile çok geç bir zaman olabilmektedir ve 
telafi edilebilmesi zor sonuçlar, hepimizi üzen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. 

Sizlere çok çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz, bu sene çok ağır bir kış geçirdik; 
ocak ayında, ocak ayı başında çok ağır bir kış geçirdik. O günlerdeki gazete haberlerini hatır
layacaksınız; Ankara'da, istanbul'da kimsesiz insanlar sokaklarda kalmıştı. Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Ankara'da 3, İstanbul'da 3 olmak üzere, toplam 6 gezici ekip kurarak, o 
günlerde, çeşitli yaşlarda 300 kişiyi sokaklardan aldı, kurumlarına yerleştirdi ve onları tekrar 
yaşama döndürdü. Eğer, böyle bir hizmet yapılmamış olsaydı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, 1 dakika içinde toparlar mısınız. 
DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
...belki o 300 insandan belli sayıda insanı kaybetmiş ve hep birlikte üzülmüş olacaktık. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işte, bütün bu hizmetleri büyük bir özveriyle, son derece 

güç koşullarda yürüten, yürütmeye çalışan; millet adına, devlet adına bu insanlara yerine göre 
analık, yerine göre babalık, yerine göre evlatlık yapan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumunun çalışanlarına hak ettikleri ücretleri vermemiz, onlara insanca yaşam koşulları sağ
lamamız gerekmektedir. 

Ben, bu konudaki desteğinize güveniyorum. Bu düşüncelerle, Yüce Meclisi ve Sayın Başkanı 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkana, müsamahası dolayısıyla, ayrıca teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 
(DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, geçen pazar günü, Pülümür'den Tunceli'ye, imtihana gir

mek için, minibüsle giden 19 kişi, bir kaza geçirdi; 1 öğretmen, 3 öğrencimiz vefat etti. 
Bu kazanın olduğu yer, benim ilçeme 10 kilometre ve Tunceli'ye 40 kilometre mesafede. 

Maalesef, ne Tunceli'de doktor vardı ne de Nazimiye'de vardı ve bu insanlar, maalesef, orada tedavi 
edilemedi. Özellikle, herkesin dikkatine sunuyorum: Bu sağlık hizmetlerine önem verilsin. Yani, bu 
kadar büyük bir kazada -o gençlerimizin bir kısmını helikopterle Elazığ'a kaldırdık- zamanında 
müdahale edilseydi, belki ölümler de olmazdı. 

Ben, ölenlere Tanrıdan rahmet diliyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Kusura bak
mayın, benim sorunum; ama, ülkenin de sorunu. Bu, özellikle doğudaki hastanelere... Benim ilçem
de hastane var, bir röntgen cihazı yok. Yani, rica ediyorum... Tunceli'de doktor yok. Bunu da, Genel 
Kurulun bilgisine arz ediyorum. Özel bir konuyu dile getirdiğim için de sizden özür diliyorum efen
dim. 

Gündemdışı üçüncü söz, Kızılayın kuruluş yıldönümü nedeniyle, Giresun Milletvekili Sayın 
Burhan Kara'ya verilmiştir. 

Buyurun Sayın Kara. (DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 
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3. - Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Kızılay'ın kuruluş yıldönümüne ilişkin gündemdışı 
konuşması 

BURHAN KARA (Giresun) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kızılay, yurt içinde ve yurt 
dışında, savaşta ve barışta, ırk, dil, din, cinsiyet ayırımı gözetmeden, yardıma ihtiyacı olan herkese, 
karşılıksız ve koşulsuz yardım ulaştırarak, insanlığa ve ulusumuza hizmet vermektedir. 

11 Haziran 1868 tarihinde kurulan, Osmanlı ve Türkiye Hilâliahmer Cemiyetinin ismi, 1935 
yılında, Atatürk'ün talimatıyla, Türkiye Kızılay Derneği olarak değiştirilerek, 134 yıldır görevine 
devam etmektedir. 

Kızılay, Uluslararası Kızılhaç, Kızılay hareketinin temel ilkeleri olan insaniyetçilik, ayırım 
gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu, birlik ve evrensellik ilkelerine bağlı olarak 
faaliyetini sürdürmektedir. Dernek, kamu tüzelkişiliğine sahip olmamakla birlikte, kamu hukuku 
kapsamına giren görev ve yetkilerle donatılmıştır. Dernek, sağlık ve sosyal yardım hizmetleri, genç
lik hizmetleri, aynî ve nakdî yardım hizmetlerinin yanında, hızlı gelişen ve değişen toplumumuzda 
doğal olarak yeni istek ve ihtiyaçlar da belirmeye başlarken, buna ayak uydurarak, ufkunu ve 
faaliyet alanını sürekli genişletme çabası içindedir. 

Bir asrı aşkın süredir insanî yardım faaliyetlerini sürdüren Kızılay, 17 Ağustos 1999'da Mar
mara Bölgesinde meydana gelen depremden sonra ciddî eleştirilerle karşı karşıya kalmıştır. Yardım
ların yetersizliği ve zamanında yapılamaması, yeterince hazırlıklı olunamaması gibi konularda 
basın ve kamuoyunun eleştiri oklarının hedefi olan dernek, bunun sonucunda da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından mercek altına alınmıştır. Kızılay, art arda yaşanan iki büyük depremin 
yarattığı acının etkisiyle dozu artan eleştirileri reddetmemiş ve bunları dikkate alarak, büyük kon
gresini toplamış, bütün kurullarını yenilemiş, kendi içinde yeniden yapılandırma sürecini başlatma 
becerisini göstermiştir. TÜBİTAK başta olmak üzere, ODTÜ, BİTAV, TAİ gibi kuruluşlarla işbir
liğine giderek, hazırlattığı yeniden yapılanma projesini de uygulatmaya başlamıştır. Stokların 
yenilenmesinden personel eğitimine, depo ve kan merkezlerinin otomasyonundan uydu haberleşme 
sistemine kadar birçok konuyu kapsayan bu projelerin olumlu sonuçlarını görmek mümkündür. 

Kızılay tüzüğünde, insancıl faaliyetlerde kamu otoritelerinin yardımcısı konumunda olduğu 
belirtilmesine karşılık, bugüne kadar yaşadığımız bütün depremlerdeki etkin konumu nedeniyle, 
kamuoyunun, Kızılayı yardımcılığın ötesinde birinci derece sorumlu konumda gördüğünü ortaya 
koymuştur. Ayrıca, afet müdahale çalışmalarının ve insanî yardımların aylar ve yıllarca sürmesi de, 
Kızılayın kaynakları bakımından, kendilerini ve derneği zorluklarla karşı karşıya bırakmıştır. Hal
kımızın yaşam koşullarının son yıllarda hızla kötüleşmesi de, Kızılaya yönelik yardım taleplerinin 
artmasına yol açmış ve bu talepler, mevcut sınırlı kaynaklarla karşılanmaya çalışılmıştır. Marmara, 
Bolu ve Düzce depremlerinde kaynaklarının büyük bölümünü kullanan Kızılay, zaman zaman 
kamuoyunda dozu yükselen haklı haksız eleştiriler nedeniyle, halkımızda yaratılan güven bunalımı 
nedeniyle, bağışlarının azalması ve maddî durumunun sıkışmasıyla karşı karşıya kalmıştır. 

Bütün bunlara rağmen, Kızılay, bugün, ulusumuzun ihtiyaçlarına ve dünyanın her köşesinden 
yapılacak yardım çağrılarına, hızlı ve yeterli yanıtı verebilecek bir kuruluş olarak görevini sürdür
mektedir. Ülkemiz insanı ve tüm insanlık için bu kadar önemli olan ecdat yadigârı bu tarihî 
kurumumuzun güçlendirilmesi, hepimizin, tüm ulusumuzun başta gelen görevleri arasındadır. 
Kızılayın bugüne kadarki hizmetleri, ulusumuzun yardımseverliğinin simgesi haline gelmiştir. 
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Yüce Meclisimiz, zaman geçirmeden, bu güzide kuruluşumuza gereken önemin verilebil-
mesini, hizmetlerinin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ulusumuza layık bir düzeyde yürütül
mesini sağlayacak yasal düzenlemeleri yaparak, gerekli katkıyı sağlamalıdır. 

Bu vesileyle, Kızılayın 134 üncü kuruluş yıldönümünün hayırlara vesile olmasını diliyor, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kara. 

Biz de, karagün dostu olan Kızılayımızın kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Başta hükümet ol
mak üzere, tüm vatandaşlarımızın, bu kuruluşun görevini yerine getirebilmesi için destek olmasını 
diliyoruz. 

Gündemdışı konuşmaya cevap verecek Sayın Bakan var mı?.. Yok. 

Gündemdışı konuşmalar bitmiştir. 

Başbakanlığın, İçtüzüğün 75 inci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Hukukî ve Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının geri gönderilmesine ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi (3/1103) 

7.6.2002 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 17.7.2001 tarihli ve B.02.0.KKG.0.10/101-293/3505 sayılı yazımız. 
İlgi yazımızla Başkanlığınıza sunulan "Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil 

Sağlanması Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı"nm 
İçtüzüğün 75 inci maddesine göre geri gönderilmesini arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

BAŞKAN - Dışişleri Komisyonunda bulunan tasarı hükümete geri verilmiştir. 

Alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

Önce yarım kalan işlerden başlayacağız. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul 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 Izgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Mil
letvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair içtüzük 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 müzakeresini erteliyoruz. 
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Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının 
müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/744) (S. Sayısı: 786) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yer
den devam edeceğiz. 

3. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (1/777) (S. Sayısı: 557) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

4. - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/886) (S. Sayısı: 827) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Kocaeli Milletvekili Tur
han İmamoğlu'nun, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasının Değiştiril
mesiyle İlgili Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyon
ları raporlarının müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

5. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Kocaeli Milletvekili 
Turhan İmamoğlu'nun, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasının Değiş
tirilmesi ile İlgili Kanun Teklif ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/990, 2/902) (S. Sayısı: 877) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır. 

Hükümet?.. Hazır. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 

Şimdi, maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 

BAŞKAN - Peki efendim. 

HALİL ÇALIK (Kocaeli) - Sayın Başkan, oylamaya geçtiniz. 

BAŞKAN - Efendim, arkadaşlar istediler, arayacağım. Kusura bakmayın... Yani, niye bizi böy
le zor duruma düşürüyorsunuz? Burada tarafsız görev yapmak zorundayız. 

(1) 877 S. Sayılı Basmayazı 6.6.2002 tarihli 110 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Evet, oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım efendim. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, böyle, sağlıklı olmaz, oylamayı elektronik 
cihazla yapalım. 

BAŞKAN - Bizim de gözümüz var Sayın Kapusuz, siz merak etmeyin, adaletli dav
ranacağımız konusunda hiç kuşkunuz olmasın. 

Efendim, maddelere geçilmesi kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikin
ci fıkrasının (7) numaralı bendinin parantez içi hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(Bankalara, bankerlere, tasarruf sandıklarına, tevdiat kabul eden diğer müesseselere yatırılan 
vadeli, vadesiz paralara ödenen faizler, bunlar dışında kalan kişi ve kuruluşlardan devamlı olarak 
para toplama işi ile uğraşanların her ne şekil ve ad altında olursa olsun toplanan paralara sağladık
ları gelirler ve menfaatler ile bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan 
aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler de mev
duat faizi sayılır.)" 

BAŞKAN - Madde üzerinde, AK Parti Grubu adına, Balıkesir Milletvekili Sayın İsmail öz
gün; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 

AK PARTİ GRUBU ADINA İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 1 inci maddesi üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi 
Grubu adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Muhterem Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, tasarının 1 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde 
bir değişiklik yapılmaktadır: "Menkul Sermaye İratları" başlığını taşıyan Gelir Vergisi Kanununun 
75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7) numaralı bendinin parantez içi hükmü değiştirilerek, ban
kalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para 
piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler de mevduat faizi olarak tanımlanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu düzenlemeyle, bahse konu gelirlerin stopaj yoluyla vergilendirilmesi 
söz konusu olacaktır. Dikkat edilirse, hükümetin teklif ettiği metindeki, parantez içi hükümde 
yapılan değişiklikle "2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasın
daki borsa para piyasasında yatırılan paralara ödenen faizler de mevduat faizi sayılır" hükmü 
Komisyonda değişikliğe uğratılarak, "bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler de 
mevduat faizi sayılır" şeklinde değiştirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, tasarının 1 inci maddesiyle, takasbank bünyesindeki para piyasası iş
lemlerinin vergilendirilmesine yol açılabilecektir. Dolayısıyla, bu piyasada işlem gören fonların 
vergilendirilmesinden sonra, bu fon gelirlerini elde eden nihaî yatırımcılar da vergilendirilebilecek-
tir. Bu durumda, mükerrer bir vergilendirme söz konusu olacaktır ve vergi yükünün artışı da fon 
maliyetlerini doğrudan etkileyebilecektir. 
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Değerli milletvekilleri, para piyasalarının geliştirilmesi gerekirken, bu hükümle, vergileme 
yoluyla, bu piyasalarda ileride olumsuz bir sonuç ortaya çıkabilir; bunu, hükümetin dikkatine arz 
ediyorum. Keza, Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmaları esnasında, bu konuda, ilgili kurumlar arasın
da bir mutabakat da sağlanamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, tam bu esnada, biraz önce söylediğim gibi, piyasaları canlandırmak, 
güçlendirmek gerekirken, bir de bakıyoruz ki, piyasalar, gerçekten, tepetaklak gitmiş ve borsa 1 
Kasım 2001'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirmiştir ve reel faizler, bono faizleri giderek 
tırmanışa geçmiş, bono faizleri yüzde 67'lere gelip dayanmıştır ve dövizde de bir yükselme trendi 
giderek artmaktadır. Bu,, bize neyi söylüyor; bu, bize, şu anda yaşanmakta olan belirsizlik or
tamının, piyasaları neredeyse seçim ortamına soktuğunu göstermektedir. O bakımdan, hükümetin, 
acilen, piyasalar üzerinde çok etkileyici, teşvik edici tedbirleri alması gerekir; ne yapması gerekir; 
vergi oranlarında indirime gitmesi gerekir; ne yapması gerekir; iç talebi artıracak, canlandıracak 
tedbirleri alması gerekir; ne yapması gerekir; üretimi teşvik edici tedbirleri alması gerekir; çünkü, 
piyasalar hasta. O bakımdan, bunların yapılması lazım gelir. 

Bakın, bugün, Balıkesir İlimizin Bandırma İlçesi Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanlığından gelmiş olan bir faks var elimde. Bunu size, hükümete, Sayın Bakanımıza arz 
edeyim; diyorlar ki: "Yürürlükteki Katma Değer Vergisi Kanunuyla ithal makine ve konut yapı 
kooperatiflerine KDV istisnası sağlanırken, ülke kalkınması için büyük önem ve değer taşıyan or
ganize sanayi bölgelerine yüzde 18 KDV uygulanması, ne yazık ki, gözden kaçan bir husustur. Or
ganize sanayi bölgelerine yüzde 18 KDV uygulanması, bir taraftan, kamuda yüzde 18 fazla finans
man ihtiyacı yaratmakta, öbür taraftan da, organize sanayi bölgelerimiz için, uzun sürede devreye 
alınabilen organize sanayi bölgelerimizin gelişmesi açısından fevkalade olumsuz bir durumdur." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
İSMAİL ÖZGÜN (Devamla) - Sayın Başkan, 1 dakika rica ediyorum. 
BAŞKAN - Tamamlar mısınız efendim. 
Buyurun. 
İSMAİL ÖZGÜN (Devamla) - "Organize sanayi bölgelerine KDV istisnası yapılması ve KDV 

istisnası getirilmesi büyük bir yarar sağlayacaktır." Böyle bir istisnayı, sanayicilerimiz, Bandırma 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu olarak talep ediyor. Doğru bir talep, haklı bir talep. Yani, 
üretimi canlandırmadan, üretimi artırmadan büyümeyi nasıl sağlayacaksınız?! Ekonomiyi 2001 
yılında yüzde 10 daraltmışsınız, küçültmüşsünüz, şimdi, hedef olarak yüzde 3'leri öngörüyorsunuz; 
ama, bunun anlamı, yeniden yüzde 13 büyüme sağlamanız demektir. Dolayısıyla, üretimi teşvik 
edici tedbirleri almanız lazım, onun yolu da vergi politikalarından geçer. Yani, vergi oranları ger
çekten çok yüksek, buralarda indirime gitmek suretiyle reel sektörü canlandırmak gerekir diye 
düşünüyorum. 

Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özgün. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Aksaray Milletvekili Sayın Murat Akın; buyurun efendim. 

(DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA MURAT AKIN (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 877 

sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunmaktayım; bu 
vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1 inci maddeyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci mad
desinin ikinci fıkrasının (7) nolu bendinde değişiklik yapılmaktadır. 
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Bilindiği üzere, 75 inci madde, menkul sermaye iradını tarif etmekte, menkul sermaye iradı 
olarak da, sahibinin ticarî, ziraî veya meslekî faaliyeti dışında, nakdî sermaye veya parayla temsil 
edilebilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri irat
ları menkul sermaye iradı saymaktadır. 

Bu çerçevede, aynı kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasında da, kaynağı ne olursa olsun, 
aşağıda belirtilen bentlerde sayılan gelirleri elde edenlerin kazancının menkul sermaye iradı 
sayılacağı belirtilmektedir. Ayrıca, bu fıkranın (7) nci bendinde, mevduat faizlerinin menkul ser
maye iradı sayıldığı belirtilmekte; ancak, bu değişiklikle, bu (7) nci bentteki mevduat faizleri kap
samı biraz daha genişletilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, mevduat faizi gelirinden yapılan stopaj -dört aylık bütçe gelirine bak
tığımız zaman- 35 trilyon lira civarındadır. Geçen yılın aynı dönemine tekabül eden miktar ise 200-
250 trilyon lira iken, bu dönemde sermayenin vergilendirilmesinden bütçeye temin edilen gelir çok 
düşük seviyelerde kalmıştır. Dolayısıyla, bu kapsamın genişletilmesi o kadar fazla bir anlam ifade 
etmiyor. 

Bakanlar Kurulu, bilahara, bunlardan yapılacak stopaj veya tevkifatı, Gelir Vergisi Kanununun 
94 üncü maddesine göre, icabında sıfıra kadar indirmeye yetkili sayılmaktadır. Eğer, menkul ser
maye iradından yapılan stopajı yüksek tutarsa, mevcut tasarrufların dövize kayması söz konusu 
oluyor. Bu çerçevede, menkul sermaye iradının vergilendirilmesinden vazgeçilmek suretiyle, 
dövize kayan paranın tekrar mevduatta -vadeli veya vadesiz mevduatta- toplanması sağlanmaya 
çalışılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ülkede, siyasî istikrar olmadığı için, ekonomik istikrarın da yazılı 
metinlerle temin edilmediği, geçmiş dört sene içerisinde, hükümetin, bu kanunun çıkış amacına 
yönelik yaptığı uygulamalarda ortaya çıkmıştır; çünkü, bütçede açık fazla olmuştur, bu açığı kapat
mak için varlıktan -yani, menkul sermaye iradından- vergi almak istenmiştir. Ne zaman ki, vergi 
oranlarını, stopajı, kesintiyi yüzde 10, yüzde 20'lere çıkarmıştır; ertesi gün, mevduattaki paraların 
olduğu gibi dövize kaymasına sebep olmuştur. Bilahara, mevduattan yapılan stopajı, menkul ser
maye iradından yapılan stopajı tekrar sıfıra indirmek suretiyle, dövizdeki paranın mevduata kay
masını sağlamaya çalışmıştır; hem de, yaptığı bu değişiklikle, geçmişte uyguladığı süreyi de kap
sayacak şekilde faizi sıfırlamayla gitmektedir. 

Dolayısıyla, siyasî istikrar sağlanmadan, ekonomik istikrarı sağlamak mümkün değildir. 
Bugünkü, bu ortamda, bu kanunların, yazılı metinlerin çıkarılmasıyla bu istikrarın sağlanması çok 
zordur. 

Değerli milletvekilleri, esas, yapılan stopajlar, tevkifatlar, ziraî kazançlardan yapılmaktadır; 
ancak, hükümet de, bu ziraî kazançlardan yapılan tevkifatı borsaya havale etmek suretiyle, hububat 
alımlarını borsadaki tüccarların yapmasına bir noktada müsaade etmekte; fazlasıyla, Toprak Mah
sulleri Ofisinin alımını gerçekleştirmemek suretiyle, müstahsilin, tamamen borsanın kucağına düş
mesini sağlamakta ve borsada yapılan stopajlar da, Toprak Mahsulleri Ofisinin, resmî kurumun yap
tığı tevkifat gibi sıhhatli olmamaktadır. Belki, bu stopaj gelirleri, tevkifat gelirleri, eğer Toprak 
Mahsulleri Ofisi alım yapmazsa, bu yıl bütçe gelirleri içerisinde daha da aşağı noktalarda teşekkül 
edecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akın, 1 dakika içinde toparlar mısınız efendim. 
MURAT AKIN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bilhassa, hükümet üyeleri bu Genel Kurul 

toplantısında fazlasıyla yer almaktadırlar. İstirhamımız, hububatta tabanfıyatların açıklanması. Büt
çe gelirleri içinde önemli bir kaynak teşkil eden bu hububattan yapılacak tevkifatın da sıhhatli ol-
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ması açısından, tüccarın, esnafın ve bilhassa çiftçinin geleceği açısından, vereceği mahsulde fiyat
ların yukarıda teşekkül etmesi açısından, tabanfiyatlarm açıklanmasını rica ediyor, hepinizi saygıy
la selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akın. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Grup Başkanvekilinizyok... Efendim, yetkili Grup Başkanvekiliniz bizden söz is

teyecek ki, verelim. Yok... 
Sayın milletvekilleri, maddeyle ilgili 4 önerge var. Bu 4 önergenin dördüncüsü, anayasaya ay

kırılık önergesidir; ancak, bu 3 önergede şöyle bir aykırılık var: Birinci önergede "değerlendirme" 
ifadesinin "yatırılan" olarak değiştirilmesini, ikinci önergede "Sermaye Piyasası Kanununa göre 
kurulan aracı kurumlar arasında borsa para piyasasında değerlendirilen" ifadesinin "bankalar ve 
aracı kurumlar arasında kurulan" denilmiş. Bu ikinci önergeye "bankalar" ibaresini ilave etmiş. 
Üçüncü bir önerge vermiş; hem "yatırılan" hem "bankalar" ifadesini kullanmış. İki önerge, zaten, 
kabul edilince üçüncü önergeye gerek kalmadığı için üçüncü önergeyi işleme koymuyorum. Yalnız, 
Anayasaya aykırılık önergesini işleme koyacağım. 

Sırayla okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinde yer alan "değerlen
dirilen" ifadesinin "yatırılan" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 
Ankara 

BAŞKAN - Öteki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinde yer alan "bankalar ve 
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para 
piyasasında değerlendirilen" ifadesinin "bankalar ve aracı kurumlar arasında kurulan borsa para 
piyasasında yatırılan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 
Ankara 

BAŞKAN - Son önerge aykırılık önergesidir; okutup, işleme koyacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

877 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci mad
desi Anayasaya aykırıdır. 

Tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Fethullah Erbaş Aslan Polat 

Van Erzurum 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

- 5 8 1 -



T.B.M.M. B: 111 11.6.2002 0 : 1 

BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Sayın Erbaş veya Sayın Polat?.. Yoklar. 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bilindiği gibi, Anayasamızın 73 üncü maddesi "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, 

malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye 
politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar 
ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna veril
mektedir" denilmektedir. 

Madde metninde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 7 
numaralı bendinin parantez içi hükmü; bankalara, bankerlere, tasarruf sandıklarına, tevdiat kabul 
eden diğer müesseselere yatırılan vadeli-vadesiz paralara ödenen faize, bunlar dışında kalan kişi ve 
kuruluşlardan devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların her ne şekil ve ad altında olursa ol
sun toplanan paralara sağlanan gelirler ve menfaatlar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 
göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa, para piyasasında yatırılan paralara ödenen faizler de 
mevduat faizi sayılmıştır. Metinde de görüldüğü gibi, bu husus Anayasamızın 73 üncü maddesine 
açıkça aykırıdır. Bu nedenle bu önerge verilmiştir. 

BAŞKAN - Hükümetin ve Komisyonun katılmadığı anayasaya aykırılık önergesini oylarınıza 
sunuyorum efendim: 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorsunuz. Peki, arayacağım. 
Önergeyi kabul edenler... 
İsterseniz, cihazla yapalım da... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Oylamaya geçtiniz efendim, dönmeyelim. 
BAŞKAN - Peki. 
Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, kabul edenler, kabul etmeyenler... 
BAŞKAN - Efendim, kabul edenleri saydık, sizdiniz; kabul etmeyenler de iktidar partileriydi, 

saydık. Karar yetersayısı, ne kabul edenlerde var ne de kabul etmeyenlerde var. 
Birleşime ne kadar ara vereyim? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yarım saat... 
BAŞKAN - Niye yarım saat ara verelim Sayın Kapusuz?! Sen yorgunsan, git, dinlen. 
NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - 5 dakika Sayın Başkan. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - 15.30'a kadar ara verelim. 
BAŞKAN -10 dakika ara verelim mi? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hayır... Hayır... Sayın Başkan, burada yorulan yok; yorulanlar 

belli, siz yoruldunuz galiba. 
BAŞKAN - Birleşime 10 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati: 15.12 

® 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.20 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER : Cahit Savaş YAZICI (İstanbul), Şadan ŞİMŞEK (Edirne) 

© 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 111 inci Birleşiminin ikinci Oturumunu 

açıyorum. 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

5. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Kocaeli Milletvekili 
Turhan tmamoğlu'nun, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasının Değiş
tirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komis
yonları raporları (J/990, 2/902) (S. Sayısı: 877) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının 1 inci maddesi üzerinde verilen 

anayasaya aykırılık önergesinin oylaması sırasında karar yetersayısının aranılması istenmişti; 
yapılan oylamada karar yetersayısı bulunamamıştı. 

Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştı. 
Önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Oylamayı elektronik cihazla yapacağım. 
Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin bu süre içerisinde oy düğ

melerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme 
giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna 
rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, oy pusulalarını, teknik personel aracılığıyla 2 dakikalık süre 
içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini, kendi ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için ön
görülen süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmasını rica ediyorum. 

Anayasaya aykırılık önergesinin kabul veya reddi konusunda oy kullanılacak efendim. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, anayasaya aykırılık önergesinin yapılan oylamasında önerge 

reddedilmiştir ve karar yetersayısı vardır. 
Diğer önergeyi okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinde yer alan "bankalar ve 

2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para 

- 5 8 3 -



T.B.M.M. B : 111 11. 6 .2002 O : 2 

piyasasında değerlendirilen" ifadesinin "bankalar ve aracı kurumlar arasında kurulan borsa para 
piyasasında yatırılan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 

Ankara 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

Sayın Oğuz Aygün?.. Yok. 

Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: Yapılan değişiklik, menkul sermaye iradının tanımına daha uygun olacaktır. 
BAŞKAN - önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 

kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinde yer alan "değerlen
dirilen" ifadesinin "yatırılan" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 

Ankara 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

Sayın Oğuz Aygün?.. Yok. 

Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: Maddede "değerlendirilen" yerine "yatırılan" ifadesinin yer alması menkul sermaye 
iradının tanımıyla ilgili madde metnine daha uygundur. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.-193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "6, 7, 8 ve 9 

numaralı bentlerde yer alan kazanç ve iratlardan, mevduat veya menkul kıymetin vadesi ve menkul 
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kıymetlerin türlerine göre," ibaresi "6, 7, 8 ve 9 numaralı bentlerde yer alan kazanç ve iratlardan; 
mevduat veya menkul kıymetin vadesi, menkul kıymetlerin türleri ile bankalar ve 2499 sayılı Ser
maye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlen
dirilen paralara ödenen faizler için," şeklinde değiştirilmiş, maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

"Maliye Bakanlığı, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden 
sorumlu tutabilir." 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... Salonda çok büyük gürültü var. Efendim, lütfen, 
sayın bakanlar yerlerine otursunlar; eğer milletvekilleriyle sohbet edeceklerse salon dışına çıksın
lar. Rica ediyorum arkadaşlar... Yani, bu salonda ciddî müzakere yapılması lazım. Burada 
konuşulanların da herkes tarafından duyulması lazım. Rica ediyorum arkadaşlar... Lütfen, ayak-
takiler otursun. 

2 nci madde üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Eyyüp 
Sanay; buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 5 dakika efendim. 

AK PARTİ GRUBU ADINA EYYÜP SANAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasan üzerinde Grubum adına söz al
mış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Geçtiğimiz hafta, vergiyle ilgili bir kanun görüşmesi yapmıştık. Bugün de, Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı içerisinde, yine, vergilerin değişik şekillerde düzen
lenmesiyle ilgili konuları görüşüyoruz. 

Geçen konuşmamda da ifade ettiğim gibi, vergilerin, kesinlikle, vatandaşın ödeyebileceği bir 
seviyede olması; ayrıca, vatandaşın, doğrudan doğruya, seve seve, bu, benim ödemekle yükümlü ol
duğum, benim boynumun borcudur diye, hakikaten, ödenmesi şart olan bir durum olduğu inancıy
la davranması gerektiği malumlarınızdır. Eğer, vergi ödeyecek kişiler bu inançtan yoksun olurlarsa, 
devletin görevi, onlara bu inancı verebilmektir. Kişiler bu inançtan yoksun olursa, o zaman, kanun
ların gereği istenen vergi toplanamaz ve gerçekten de memleketin refahı, huzuru ve hayat standar
dının yükselmesi temin edilemez. 

Eğer, verginin gerekliliği, kişinin, kendi çıkarları ile ülke çıkarlarını aynı yönde görmesi olarak 
tanımlanıyorsa, o zaman, burada, kişi boyutu fazla bir yer almaktadır; ancak, sağlanması olanaksız 
bir husus da değildir. Kişi, ödediği verginin, ülkenin, bu arada, kendisinin yararına kullanıldığını an
ladığı ölçüde, verginin gerekliliğine inanıyor demektir. 

Yükümlü, ödediği verginin kendisine geri dönmesini beklemektedir. Vergi, vatandaşa nasıl geri 
dönecektir; o da, vatandaş ile devlet tarafından bulunulan bütün tasarruflarda, ülke çıkarlarının 
korunmasına özen gösterilmesi, devletin omzuna yüklediği yükü ödemesi ve devletin, vatandaşına 
bir potansiyel vergi kaçakçısı gözüyle bakmaması, yapılan ihalelerde şeffaflığın olmasıyla müm
kündür. 

Verginin gerekliliğine inancı sağlamak, temiz bir toplumla mümkündür. Temiz bir toplum, an
cak, vergilerin şeffaflığıyla, yapılan ihalelerin şeffaflığıyla mümkündür. Vergi toplayabilmek için 
devletin vatandaşına güven verebilmesi gerekir. Güvenilmeyen vatandaşını haksız ve yanlış uy
gulamalarıyla kıran, küstüren devletin, vatandaşlarından vatandaşlık ödevlerini yerini getirmesini 
beklemesi akılcı olmaz. 
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Vatandaşın devlete güvenmesinin en önemli şartlarından biri de, devletin, bir birey olarak hak
larına sahip çıkması, birey olarak geleceğini güvence altına almasıdır. Gelecekte insanca bir yaşam 
sürebileceğine güvenmeyen, hastalığında tedavi edilemeyeceğini, parası olmazsa çocuğunun okula 
gidemeyeceğini gören vatandaş, devlete ne için vergi vereceğini sorgulama hakkına sahiptir. 

Verginin adil olabilmesi için, herkesin ödeme gücüne göre vergi tahakkuk ettirilmelidir. Bu 
husus, zaten Anayasanın 73 üncü maddesinde de yer almaktadır. Ayrıca, yine, bunlar, Anayasanın 
10 uncu, 42 nci, 56 ncı, 63 üncü ve ifade ettiğim gibi, 73 üncü maddelerinde de çok açık, net olarak 
ifade edilmiş ve belirtilmiştir. Eğer, Anayasanın bu maddelerine uygun olarak vergi kanunları 
düzenlenmeyecek olursa, o zaman, vatandaş vergiyi daha az ödemeye başlar. Ayrıca, özellikle, ik
tidarlar, hükümetler, kriz içine düştükleri zamanlarda, tarihen bilinmektedir ki, vergileri hep artır
mışlardır; şu anda Türkiye'nin yaptığı gibi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Sanay, lütfen, 1 dakikada toparlar mısınız efendim. 

EYYÜP SANAY (Devamla) - Teşekkür ederim. 
O zaman da, iktidarlar, vergiyi artırdıkları takdirde, vergi toplayamazlar ve yıkılırlar. Nitekim, 

şu andaki hükümetin durumu da buna bir örnek olarak verilebilir. Tarihte, bunun pek çok örnekleri 
vardır ve iktisat teorisyenleri de, bunu çok açık ve net bir şekilde ifade etmektedirler. Onun için, 
eğer, hükümet, iktidar yoluna devam etmek istiyorsa, mutlaka vergilerini düzeltmesi -iktisat tarihine 
bakıp- vergileri artırmayıp, aksine, vatandaşın, Anayasada ifade edildiği gibi, ödeyebileceği bir öl
çüde vergilendirme yapması gerekmektedir. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sanay. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Aksaray Milletvekili Sayın Murat Akın; buyurun efendim. 

(DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika Sayın Akın. 

DYP GRUBU ADINA MURAT AKIN (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 877 
sıra sayılı tasarının 2 nci maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 2 nci madde, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin beşinci fık
rasında yapılan değişiklik ve maddeye eklenen fıkrayla, Bakanlar Kuruluna, Sermaye Piyasası 
Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa, para piyasalarına yatırılan paralara ödenen 
faizlere farklı bir stopaj oranı belirleme yetkisi vermektedir. Bilindiği üzere, bizdeki borsa, gerçek 
manada bir borsa olmayıp, daha ziyade, spekülatif amaçlı bir borsadır. Eğer, borsada böyle değişik 
bir vergilendirmeye gidilip ve vergilendirmeye başlanırsa -Türkiye'deki borsa, zaten, hükümetin en 
ufak bir hareketinden etkileniyor- bu vergilendirme durumunda da bir değişiklik olursa, zaten ger
çek bir borsa olmayan, spekülatif amaçlı bir borsa olan ülkemizdeki bu borsa da çöker. 

Değerli milletvekilleri, esas olan, ülkemizde, ekonomik krizin yarattığı olumsuzlukların azal
tılmasında bu kanunlarda değişiklik yapmaktan ziyade, enflasyon muhasebesi uygulamasına geçil
mesidir. Ne yazık ki, hükümet, temelde çözüm arayacağı yerde, yüzeysel ve yapılmaması gereken 
değişiklikler getirmek suretiyle burada Meclisin gündemini boşa meşgul etmektedir. 

Yine, malî milat uygulamasının kaldırılması ve Katma Değer Vergisi oranlarının daha gerçek
çi tespit edilmesi şekliyle, beklenen vergi gelirleri bu çerçevede artırılabilir. 
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Değerli milletvekilleri, enflasyon muhasebesi, hakikaten, ülkemizde elzem olan ve uy
gulamaya geçirilmesi gereken bir muhasebe sistemidir. Ne yazıktır ki, yirmi yılı aşkındır enflasyon
la yaşamak zorunda kalan ülkemiz ekonomisi içerisinde faaliyetlerini sürdürmekte olan işletmelerin 
özvarlıklarında yüksek enflasyonun oluşturduğu olumsuz etkiler herkes tarafından bilindiği halde, 
bu uygulamaya geçilmemektedir. 

Yine, malî milat uygulamasının -geçici olarak tehir etmesine rağmen- kaldırılması cihetine git
memiştir. 

Değerli milletvekilleri, 4369 sayılı yasayla yapılan köklü değişiklikle, safî artış kuramına uy
gun vergilendirme esasları belirlenmiş ve her türlü kaynağı kavrayan bu vergilendirme ilkesinin 
hayata geçirilmesi sonucunda, 20 milyar dolara yakın sermayenin ülkemizden dışarı kaçmasına 
neden olmuştur. 

Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi oranlarının çok yüksek olması sebebiyle, işletmelerin imal 
etmiş oldukları malların maliyetlerinin yükseklerde oluşması, bunun da tüketimi etkilemesi, yeter
li talebin olmaması sonucu, işletmeler, tam ya da yüzde 60-70 kapasiteyle çalışma imkânını elde 
edememişlerdir. 

Katma Değer Vergisi oranlarının küçük tutulması suretiyle işletmelerin satış hasılatının fazla 
olması neticesinde, belki, hükümetin beklemiş olduğu tutar kadar vergi tahsilatı temin edilebilir. 
Dolayısıyla, hükümet, sürdürmüş olduğu ekonomik politikayı, ülke gerçeklerine uygun bir şekilde 
sağlamamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ekonomik krizin, reel sektör başta olmak üzere, sektörler üzerinde oluş
turduğu olumsuzlukların aşılması ve bu anlamda daha az vergi yükü yaratılması sonucunu 
doğuracak olan enflasyon muhasebesi uygulamasını, işletme gelirlerinin artmasına ve bu yolla ver
gi gelirlerinde bir artış yaratılmasına imkân verir. Diğer bir ifadeyle, kaybedileceği düşünülen ver
gi gelirlerinin -biraz önce de ifade ettiğim gibi- beklenenden daha az olacağının söylenmesi imkân 
dahilinde olduğu, enflasyon muhasebesine geçilmesi acil bir durum arz ettiği halde, hükümetin hiç
bir gündeminde yer almamaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akın, 1 dakika içerisinde toparlar mısınız efendim. 
MURAT AKIN (Devamla) - Hükümetimizin, vergiyle ilgili yapacağı en önemli hususlardan 

birincisi, enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesi; ikincisi, malî milat uygulamasının kal
dırılması; üçüncüsü ise, Katma Değer Vergisi oranlarının daha düşük tespit edilmesi diyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akın. 
Efendim, Saadet Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Yakup Budak; buyurun. (SP 

sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
SP GRUBU ADINA YAKUP BUDAK (Adana) - Sayın Başkan, değerli üyeler; sözlerime baş

larken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesiyle yapılan 

değişiklikle, özellikle, sermaye piyasasında aracı kurumların yapmış oldukları işlemlerden elde et
tikleri gelirlerden bir stopaj alınması hedeflenmektedir. Dolayısıyla, bu hedeflenme yapılırken de, 
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esasen bu kanunun çıkarılmasında amaç -gerekçesinde de ifadesini bulduğu gibi- ekonomiye kay
nak sağlamaktır. Halbuki, getirilen bu maddeyle yapılan işlemlerin vergilendirilmesi, ekonomiye 
kaynak aktarımından ziyade, hisse senedi piyasasına gelecek olan kaynakların başka yönlere, döviz 
gibi başka kaynaklara akmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla, bu düzenleme yerinde bir düzenleme 
değildir, bu düzenleme yapılırken, aslında, aracı kurumların yapmış oldukları işlemlerin vergilen
dirilmesinden daha ziyade, nihaî olarak bu işlemlerden gelir elde eden insanların vergilendirilmesi 
daha akılcı ve ekonomik anlamda, malî anlamda daha uygun olurdu diye düşünüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, vergi düzenlemeleri, maalesef, sık sık yapıl-maktadır. Bu da, hükümete 
olan güveni, ekonomiye olan güveni ve malî piyasalara olan güveni sarsmaktadır. Daha bundan bir
kaç ay önce bir kanun çıktı, şimdi o kanunu değiştiren, o kanundaki rakamları değiştiren bir düzen
lemeyi tekrar Meclisin huzuruna getiriyoruz ve getirilen tasarıyla da, bu düzenleme yapılırken, mer
kezi daha güçlendiriyoruz, merkez kadrolarını daha fazla artırıyoruz. Halbuki, merkezin güçlen
dirilmesi, taşra teşkilatlarındaki işlemlerin yavaşlamasına ve güvenin azalmasına da neden olacak
tır. Merkez ile taşrayı dengeleyecek bir yapının oluşturulması gerekmektedir. 

Şimdi, elbette, burada yapılan işlem, ekonomiye daha fazla kaynağın aktarılmasını sağlamak
tır, yabancı sermayenin gelmesini sağlamaktır, yabancı sermayenin ihalelere katılımını sağlamaktır. 
Bunun için yeni düzenlemeler getirilmektedir. Halbuki, bırakın siz, yapılan düzenlemeler neticesin
de yabancı sermayenin, taze kaynağın ekonomiye girmesini, içeride mevcut olan kaynakların, kriz
lerden dolayı dışarıya oluk oluk aktığını görüyoruz. Bu düzenleme de, bu giden kaynakların geri 
dönmesini sağlayacak nitelikte değildir; çünkü, birinci olarak, hükümete, bu kararlan alan, bu 
yasalan çıkaran hükümete güven yoktur. İkincisi, malî konularda, ekonomik konularda sık sık 
kanunların değiştirilmesi, bu kaynağı buraya getirecek olan insanlara "yarın ne olacak bilmiyorum" 
endişesini beraberinde getirdiği için, üç senedir hükümet, çırpınmasına rağmen, maalesef, dışarıdan 
sermaye akışını sağlayamadığı gibi çok daha fazlasının dışarıya gitmesine de neden olmaktadır. 
Dolayısıyla, hükümet, bu tedbirlerin yanında başka birtakım tedbirleri de uygulamaya koymak mec
buriyetindedir. Eğer, bunlar yapılmazsa, dışarıdan para getirilmesi zordur. 

Şimdi, bu yasaya göre bu kaynakları getirdiklerini düşünelim, diğer yasalardaki düzenlemeler 
yapıldığında bu parayı getirecek olan insanların sorgulamaya tabi tutulmaları da kaçınılmazdır. 
Onun için, bu yasa güven vermiyor, bu hükümet güven vermiyor. Niye güven vermiyor; bu hükümet 
"nereden buldun" diyerek yola çıktı, şimdi "nereden nasıl bulursan bul" noktasına geldi; dolayısıy
la, bu iyi bir nokta değildir, ya "nereden buldun" sorusunu hiç sormayacaktı ya da "nereden nasıl 
bulursan bul, yeter ki para bul" noktasına gelmeyecekti. Bu da gösteriyor ki, hükümetin ekonomik 
anlamdaki, malî anlamdaki yolu zikzaklıdır ve çizgisi tutarsızdır; dolayısıyla, üç yıldır, dört yıldır 
yapmış olduğu çalışmalar taze kanı, beraberinde taze kaynağı da getirmemekte, mevcut kaynakların 
da dağılmasına neden olmaktadır. Eğer, taze kaynak gelmesini istiyorsak, enflasyon muhasebesiyle 
ilgili çalışmaları Maliyenin bünyesinde yapmak mecburiyetindeyiz; stok affıyla ilgili birtakım 
düzenlemelerin ciddî manada düşünülmesi, bunun hangi şartlarda nasıl uygulanacağına dair çözüm
lerin Maliye Bakanlığınca ortaya konulması ve buna benzer düzenlemelerin de muhakkak surette 
düzenlenmesi gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, vergileme ciddî bir iştir. Ne kadar, nereden, nasıl bulursak alalım man
tığıyla hareket edilmesi verginin artırılmasını beraberinde getirmediği gibi, vergi kaynaklarının 
kurutulmasına da neden olmaktadır. 
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Şimdi, bu maddeyle yapılan düzenlemeyle, sermaye piyasasındaki aracı kurumların yapmış ol
dukları işlemlerin vergilendirilmesi piyasaya, ekonomiye yeni, taze para kaynağı getirmesinin 
ötesinde, bu kaynakların da kurumasına neden olacaktır. 

Hükümet bunları tekrar gözden geçirmeli, palyatif tedbirler, günübirlik tedbirler, bugünü kur
taralım mantığıyla yapılacak düzenlemeler değil, ekonomide ve malî sistemde köklü tedbirleri al
mak durumundayız diyorum, saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Budak. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 
Maddeyle ilgili 4 önerge var; ancak, 3'ünü işleme koyacağımız için, bu önergelerden 3'ünü, ön

ce geliş sıralarına göre okutacağım, sonra aykırılık derecelerine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinde yer alan "değerlen

dirilen" ifadesinin "yatırılan" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Oğuz Aygün 

Ankara 
BAŞKAN- İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Oğuz Aygün 

Ankara 
"Maliye Bakanlığı, vergiye tabi işlemlere aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu 

tutabilir." 
BAŞKAN- Son önergeyi okutuyorum. En aykırı önerge bu; bunu işleme koyacağız efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Oğuz Aygün 

Ankara 
"Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere 

taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir." 
BAŞKAN- Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 
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Sayın Aygün?.. Yok. 

Gerekçeyi okutuyorum efendim: 

Gerekçe: Yapılan düzenleme ile Maliye Bakanlığınca vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı 
olanların verginin ödenmesinden sorumlu tutulmasının vergi alacağını emniyet altına almak 
amacıyla yapıldığı hususuna yer verilerek maddeye açıklık kazandırılmaktadır. 

BAŞKAN- Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 

Oylamayı elektronik cihazla yapacağım. 

Oylama için 2 dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. Sisteme giremeyen ar
kadaşlarımız, Divanda görevli teknik elemanlardan yardım isteyebilirler. 

Ayrıca, sayın bakanlardan vekaleten oy kullanacaklar varsa, hangi bakana vekaleten oy kullan
dıklarını belirtmelerini rica ediyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Efendim, önerge kabul edilmemiştir; karar yetersayısı vardır. 

İkinci önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 

Ankara 

"Maliye Bakanlığı, vergiye tabi işlemlere aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu 
tutabilir." 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan, 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon katılmıyor... 

Sayın Aygün?.. Yok. 

Önergenin gerekçesini okutuyorum: 

Gerekçe: 

Yapılan düzenlemeyle mükellefin yanı sıra vergiye tabi işlemlere aracı olanların da verginin 
ödenmesinden sorumlu tutulması öngörülmektedir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Üçüncü önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinde yer alan "değerlen
dirilen" ifadesinin "yatırılan" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 

Ankara 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon katılmıyor... 

Sayın Aygün?.. Yok. 

Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Maddede, değerlendirilen yerine, yatırılan ifadesinin yer alması menkul sermaye iradıyla ilgili 
madde metnine daha uygundur. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. - 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 60. - Mevcut veya yeni kurulacak olan sermaye şirketlerine, ayni veya nak

di sermaye olarak konulan değerlerden hareketle; herhangi bir vergi incelemesi ve tarhiyat (Vergi 
Usul Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (7) numaralı bendi dahil) yapılamaz. Bu hük
mün uygulanabilmesi için 31.12.2002 tarihine kadar; mevcut sermaye şirketlerinde sermaye artırımı 
işlemlerinin, yeni kurulacak şirketlerde şirket kuruluşunun tamamlanması ve sermaye olarak konan 
değerlerin şirket aktifine girmiş olması şarttır." 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, aslında, bu madde, çok önemli bir maddedir. Bu, bir vergi af
fını getiren bir maddedir; herkesin, bunu çok iyi okuması lazım. Kusura bakmayın... Ben, ta 
1957'den beri maliyeciyim ve dünya tarihinde, hiçbir külfete katlanılmadan, kimseye vergi affı 
getirilmemiştir. Bakın, bu madde çok önemli; kusura bakmayın; vicdanım kabul etmediği için bunu 
vurgulamak zorundayım. 

Şimdi, Sayın Bakanlığın getirdiği bu maddeyle, bir adam, 10 milyon dolar sermayeyi 20 defa 
koyabilir, fiktif koyabilir; vergi incelemesi yok, tarhiyat yok... Bu madde, eğer bu haliyle geçerse, 
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da veto edilir. Rica ediyorum; Sayın Bakanlık, hiç olmazsa, bu 
yolla artırılan sermayeye bir vergi koysun, yani, yüzde 3, yüzde 5... Böyle, hiçbir külfet olmadan, 
karaparayı aklayarak veyahut da çalınmış paralar aktiflere dahil edilerek; hatta, fiktif şeyler de ilave 
edilmek suretiyle... Böyle bir madde, Türkiye'nin geleceğini çok tehlikeye sokar. Ben düşüncemi 
söylemek zorundayım. Aslında, bu, çok önemli bir madde. Zaten Sayın Güneş Taner de burada, 
böyle çok kritik kanun görüşmelerinde gelir; ona da dikkatinizi çekmek istiyorum. 
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Efendim, madde üzerinde söz isteyen... 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, kısa bir açıklama yapma hakkı 
verir misiniz. 

BAŞKAN - Tabiî; hükümete bu açıklama hakkını vermek için bunu söyledim. 
Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz 

konusu madde, esas itibariyle, bankacılık sisteminin finansman yapısını sağlıklı hale getirmek 
amacıyla getirilmektedir. Bilindiği gibi, bizim yaşadığımız 2001 yılındaki krizin temel nedeni, 
fınans niteliğindeki bir krizdi. Bankalar, birer sermaye şirketleridir. Onların fınans yapısını güçlen
dirmek için, devlet olarak, hükümet olarak, çok önemli katkılarda bulunuldu. Ortaklarının, sermaye 
koyarak, şirket yapısını daha sağlıklı hale getirmesi amacıyla yapılmış bir düzenlemedir; ancak, 
burada, sermaye olarak konulacak olan değer, 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine 
İlişkin Kanuna tabidir. Orada, herhangi bir sınırlama falan söz konusu değildir. Burada, daha çok, 
o ilave edilen değerlerle ilgili, sadece ilave edilen değerlerle ilgili vergisel bir inceleme yapıl
mayacak; yoksa, herhangi bir karaparayla ilgili sınırlama, kesinlikle getirilmemektedir. Sadece, 
bankalar sisteminin finansman yapısını sağlıklı hale getirmeyi amaçlayan bir düzenlemedir. Çünkü, 
bankalar sistemini sağlıklı hale getirmediğimiz zaman, ekonomide meydana getireceği sorunları da 
hep birlikte biliyoruz. Tamamen bu amaçla getirilmiştir; yoksa, böyle bir karaparanın aklanması 
veya bir klasik vergi affı olarak düşünülmemesi gerektiğini, izninizle, sunmak isterim. 

BAŞKAN - Peki, Sayın Bakanım, bu yolla konulan parayı, hiç olmazsa, fıktif olmaması için... 

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Meclis Başkanı mısın sen, nesin?!. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, ciddî bir şey söylüyoruz. 
CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Kürsüden konuş. 
BAŞKAN - Kürsüden konuşmuyorum. 
Bu, bizim geleceğimizi ilgilendiren bir kanun, ben de bu konuyu bilen bir insanım. Sayın 

Bakan açıklık getiriyor. Hiç olmazsa, Sayın Bakan, bu yolla konulan paraların bir süre için bankada 
kalması, aktifte kalması... Adamın 10 şirketi varsa, birinci gün 10 milyon doları aktifine koydu, er
tesi gün çekti ötekine koydu, ertesi gün çekti ötekine koydu; bunu önleyen bir hüküm yok. Yani, 
içimize acı veren bu, o bakımdan... Yani, bu konuda bir garanti yok Sayın Bakanım, inceleme 
yapamıyorsunuz. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Bankacılık hizmeti yapan sermaye şirketleriyle 
birlikte, diğer sermaye şirketlerine de, sermaye yapılarını güçlendirmek için ortakları tarafından şir
kete sermaye olarak konulmak kayıt ve şartıyla, bu miktarların üzerinden vergi incelemesi yapıl
mıyor; yoksa, diğer kanunlarla ilgili incelemelere açıktır, orada bir kısıtlama yoktur ve bunu yapar
ken de, devletin ekonomiyle ilgili bütün kurumlarının -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu da dahil olmak üzere- müştereken bir değerlendirmesi sonucu ve ekonomiye bir katkı 
getirmek amacıyla yapılmıştır; bunları, Genel Kurulun bilgilerine arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Ben, düşüncelerimi belirttim. 
Madde üzerinde, AK Parti Grubu adına, Yozgat Milletvekili Sayın İlyas Arslan; buyurun. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 
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AK PARTİ GRUBU ADINA İLYAS ARSLAN (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 877 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 3 
üncü maddesi üzerinde, AK Parti Grubu adına görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ekonomimiz, cumhuriyet tarihinin en buhranlı döneminden geçmek
tedir; küreselleşen dünyada ekonominin içine kapanması, gün geçtikçe artan iç ve dışborç, çığ gibi 
büyüyen işsizlik, hantal, evrak ve prosedüre boğulmuş bürokrasi... İşte, sorun burada yatmaktadır. 
Çözümü zor da değildir; ekonomiyi borç döngüsünden kurtarmak, rant ekonomisinden üretim 
ekonomisine geçmek, bürokrasiyi azaltmak, vergileri aşağılara çekmek, kayıtdışını kayıt altına al
mak, vatandaşı, verginin bir hak ve yükümlülük olduğu konusunda bilinçlendirmek ve yabancı kay
nak ve yatırımcı ile her türlü legal para girişinin önünü açmak için, ülke ekonomisinin canlanmasın
da büyük etkisinin ve öneminin olduğunu bildiğim Sermaye Piyasası Kurulunun da, üzerine düşen 
görevi tam anlamıyla ve zamanında yerine getirmesi gerektiği inancındayım. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde bazı sorunların bulunduğunu hepimiz biliyoruz; ama, 
çözümü konusunda, zaman zaman, yapısal önlemler alınması anlamına gelen kanun değişiklikleri 
ve bu maddede olduğu gibi geçici madde eklemeleri yapılmaktadır. 

3 üncü madde bünyesindeki geçici 60 inci maddeyle, şirketlere sermaye olarak konulacak ay
nî ve nakdî değerlerin şirket aktifine girmiş olması için verilen sürenin az olduğunu ve süre koy
manın da doğru olmadığını söylemek istiyorum. Bu kanaate şuradan varıyorum: Eğer, yapılan olay 
ahlakî ise, 31.12.2002 tarihiyle niye sınırlandırıyorsunuz; eğer, yapılan olay ahlakî değilse, bu mad
deyi niye getiriyorsunuz? Bu konuda sınırlama koymanın doğru olduğu kanaatini, ben, doğru bul
muyorum; ya bu konulmamalı veya sınırlama getirilmemelidir. 

Niçin böyle bir düzenleme yapılmak istendiğini de anlamak istiyorum; niye bu şirketler zor 
durumda, niye sermaye sıkıntısına düşmekteler? Bu vergilerle, tabiî ki, ayakta durmak zor. Bu ver
gilerle ve vergi sistemiyle, şirketler değişik yollara başvurmaktadırlar. Bu mevzuatlar nedeniyle, şir
ketler, yatırım yapmak için yurtdışına kaçmaktadırlar. Sermaye renklere ayrılmış; ama, sermayenin 
verdiği vergiler, istihdam ettiği işçiler hiç dikkate bile alınmamıştır. İstiyorum ki, ayırım, dürüstler 
ve dürüst olmayanlar diye yapılsın; şirketler devlet tarafından sıkı denetime tabi tutulsun; devlet, art 
niyetli insanların tepesinde olsun, fırsat vermesin; ama, namuslu insana da yardımcı olsun. 

Değerli milletvekilleri, devlet, yurt dışından gelecek kaynaklara cazip fırsatlar tanımalı, ser
mayenin girişini teşvik etmeli, kaçırmamalıdır. Yatırım indirimi ve cazip teşvikler, ekonomiye yeni 
kan için en uygun düzenlemelerdir. Bu yapılanmada, düzenlemenin iyi niyetli olarak yapıldığını; 
ancak, ekonomiyi düze çı-karmak için iyi niyetin yetmediğini belirtmek istiyorum. 

Yapacağınız tek şey, ekonomik istikrarı sağlamak, sermayeyi ürkütmemek-tir. Ülkede, 
ekonomik istikrar olmadan kim para getirir, kim üretime girer... İyi niyetli yatırımcı, zaten, varını 
yoğunu şirketinin emrine vermiştir, her şeyini kaybetmeyle karşı karşıya bulunmaktadır. Binlerce 
işletme, kapısına kilit vurmuş durumdadır, milyonlarca insan işsiz durumdadır. Çözüm, ekonominin 
düze çıkması için, yurtdışına kaçan para ve yatırımların tekrar yurtiçine dönmesi için devlet gü-ven-
cesi ile tedbirler alınmasıdır. Çözüm için, ayakları yere basan, sağlam kaynakları olan bankacılık ve 
fınans kurumları ile yatırımcının rahatlayacağı teşvikler, tedbirler ve işletme sermayesi desteği ve 
diğer iyileştirici yapısal düzenlemeler gerekmektedir. Bu düzenlemeler yapılırken, nereden buldun 
yasasının ne kadar yanlış olduğu bir kez daha ortaya çıkmış durumdadır. Mademki, bugün, nereden 
buldunu -biraz önce, bir arkadaşım belirtti- sormayacaktın, dün bu yasayı niye çıkardın? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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ÎLYAS ARSLAN (Devamla) - Başkanım, hemen toparlıyorum. 
BAŞKAN-Peki. 

İLYAS ARSLAN (Devamla) - Bu yasayla yapmış olduğunuz yıkımı yeni bir yasayla düzelt
meye çalışıyorsanız, o zaman, neden, yurt dışından sermaye getirenlere bir sınır tanımıyorsunuz da, 
yurt içindekini, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanı 31.12.2002 tarihiyle sınırlıyorsunuz? O 
zaman, sizinle diyalogu olan insanlar var. Hani, bir zamanlar, çok önceleri, tarihte, bir terlik yasası 
vardı; günübirlik çıkan bir yasaydı. O zaman, siz, bu yasayı, 31.12.2002 tarihiyle -bu maddeyle-
sınırlamakla, belirli kurumlara söz verdiniz, onlar 31.12.2002 tarihine kadar bunu netleştirecek; on
dan sonra tekrar eski uygulamaya dönecekseniz, o zaman, ya bu yasayı getirmeyin ya da bu sınırı 
daha da genişletin; ne zamana kadar, ülke ekonomisi düzlüğe çıkana kadar diyor; hepinize saygılar 
sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Arslan. 
Efendim, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Eskişehir Milletvekilli Sayın Sadri Yıldırım; 

buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; 877 sıra sayılı, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 3 
üncü maddesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinize ve 
aziz milletimize, Partim ve şahsım adına saygılar sunuyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, pancar çiftçisi dört gözle çapa avansını beklemektedir; Sayın 
Sanayi Bakanımızın ilgilerini bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Heyetiniz, bugün, çok önemli ve çok hassas bir tasarıyı 
görüşüyor; çünkü, bu tasarıyla, vergi kanunları 10 uncu defa, İhale Kanunu da 4 üncü defa değiş
mektedir. İşte, bu nedenle vatandaş diyor ki, bu hükümetin üç yıldır yaptığı ve becerdiği üç önem
li iş vardır; birincisi, vergi. Cumhuriyet hükümetleri içerisinde en fazla vergi toplayan hükümettir. 
İkincisi, zamdır. Temel maddelere, yıllık ortalama yüzde 300 zam yapmakta ve nitekim bir yılda 
akaryakıta yapılan zam 109 defa olmuştur; yani, zam şampiyonu, hükümettir. Üçüncüsü, faizdir. 
Bilhassa kriz dönemlerinde faiz yüzde 1 000 ve 1 500'lere kadar çıkmış, nitekim, bunun neticesin
de, 2002 Ocak ayında 5 katrilyonluk vergi geliri elde edilmiş, aynı dönemde 6,7 katrilyonluk faiz 
harcamaları olmuştur. Buna göre, en fazla vergi toplayan hükümet olmasına rağmen, vergi gelirleri 
faize yetmemiştir; yani, bu hükümet, toplam gelirini borcun faizine dahi getiremeyen bir hükümet 
olmuştur. Peki, öyleyse, vatandaşın cebinden elini çekmeyen, vatandaşı vergi, zam ve faiz altında 
ezen, inim inim inleten bu hükümete, vatandaş güvenir mi? 

Sayın hükümet, bir taraftan vatandaşı ezdiniz, bir taraftan IMF'nin emriyle ülkede yatırımı, 
üretimi, istihdamı yok ettiniz, ülkeyi yangın yerine döndürdünüz ve neticede bu hükümet kendi 
ekonomik hatası ile ülkeyi altından kalkılamayacak şekilde 2000 ve 2001 Şubat krizine sürük-
lediniz. Bir gecede insanları yüzde 80 fakirleştirdiniz. Böylece, bu krizden ülkede yaşayan herkes 
etkilenmiş olup, kriz halen devam etmektedir, hatta, Sayın Derviş'e göre de yeni kriz gelmektedir. 
Gerçi, bir yıldan beri Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Tansu Çiller, krizin bitmediğini, 
yeni krizin her an gelebileceğini, çözüm yollarını söylemesine rağmen, maalesef, hükümet din
lememekte; ama, cezasını ülkeye çektirmektedir. 

Sayın hükümet, kriz düzeliyor, piyasa iyileşiyor diyerek, insanları oyalıyorsunuz ve aldatıyor
sunuz. Böylece, insanların varını yoğunu aldınız, hayallerini bile yıktınız. İşte ülkedeki krizin esas 
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sebebi kötü yönetimdir. Cumhuriyet tarihimizde, 1945 yılından sonra, bu hükümetin sayesinde, 
2001 yılında ülkeyi 9,4 küçülttünüz, yolsuzluklarda dünya dördüncüsü yaptınız, sonra da bu krizin 
faturasını halkın sırtına yüklediniz. İşte sizin başarınız budur. Buna rağmen, eğer, biz başarılıyız 
diyorsanız yolunuza devam ediniz; ama, bunun hesabını, millet size sandıkta mutlaka soracaktır. 

Değerli milletvekilleri, tasarıyla, hükümet, ülkede krizin tüm şirketlere yansıdığını kabul et
miştir. Sayın Maliye Bakanımızın, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmasında -krizin ağır
lığını kabul etmekle birlikte- bilhassa, iki cümlesine dikkatinizi çekmek istiyorum; birincisi; 
"Maliye politikaları anlamında vergi gelirlerini artırmanın tek yolu, yeni veya ilave vergiler getir
mek değildir" diyor; doğru söylüyor; ama, maalesef, devamlı yeni vergiler getiriliyor, vergiler ar
tıyor, zamlar da hiç durmak bilmiyor. İkincisi; yine Sayın Bakanımız, konuşmasının bir bölümün
de "hangi tedbiri alırsanız alın, ortada, vergi ödeyecek, verimli ve kârlı çalışan mükellefler yoksa 
istediğiniz sonuca ulaşmanız mümkün olmaz" diyerek bir doğruyu daha belirtiyor; ama, maalesef, 
gerek hükümetin gerekse Bakanımızın icraatları değişik oluyor ve kendi kusurlannı vatandaşlara 
yüklüyorlar. 

Değerli milletvekilleri, bu milletin ıstırabını anlayın, çektiği ekonomik sıkıntıları görün ve 
sesini duyun; çünkü, milletin vergi verecek gücü kalmadığı gibi, 25 000 000 vatandaşımız, aile 
olarak 72 000 000 lirayla geçinmek zorunda bırakılmakta ve sosyal dayanışma fonları olmasa, aç
lıktan ölecekleri aşikârdır. Ülkede, böylece, en zengin aileler ile en fakir aileler arasındaki gelir far
kı 234 kata çıkarılmış bulunmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yıldırım, 1 dakika içerisinde toparlayın efendim. 
MEHMET SADRİ YILDIRIM (Devamla) - Lütfen efendim. 
Hatırlarsanız, Doğru Yol Partisi, Af Kanunu görüşülürken de belirtmişti ve "hırsızları, dolan

dırıcıları, hainleri affediyorsunuz, namuslu, dürüst, devletine vergisini veren; ama, kriz nedeniyle 
evine ekmek götüremeyen, işini kaybeden, iflas eden esnafımızın, çiftçimizin, KOBİ'lerin ver
gilerini de affedelim" demişti; ama, kabul etmediniz, reddettiniz. Sonra, ülkede hırsızlığı ve dolan
dırıcılığı daha da artırdınız; ama, bu tasarıyla getirdiğiniz, açıkça, "nereden buldun" hususunda ver
gi incelemesi yapılmayacak ve sorulmayacak demektir. Yani, bu tasarıyla, ülke, kaosa sürüklenmek
te ve soyguna göz yumulmaktadır. Böylece, vergide adaletsizliği daha da artırmaktasınız ve suç iş
lemektesiniz. Yani, esnafı ve çiftçiyi yine ayırıyorsunuz. Biz Doğru Yol Partisi olarak, bunun için 
muhalifiz. 

Sayın Hükümet, getirdiğiniz tasarı ve çıkardığınız kanunlarla ülkeyi düzeltemezsiniz; çünkü, 
hükümetinizde hem siyasî hem de ekonomik istikrar yok; kendi aranızda uyum yok, birlik yok; ak
sine, hükümette tutarsızlık, keyfilik ve partizanlık almış başını gidiyor. 

Sayın hükümet, üç senede on bakan gitti; siz, hükümet hangi güce dayanarak halen yerinde 
duruyor söyler misiniz?! Suç işlediğinizin farkında mısınız? Böylece, her gün kendi arasında söz 
düellosu yapan bu hükümetten bu ülke ve millete hayır gelir mi; nitekim de gelmemiştir. 

Vatandaş sizin gitmeniz için dua ediyor beyler! Ülkeyi hatırdınız, insanları yoksullaştırdınız, 
elinden işini ve aşını aldınız. Aç bıraktığınız, işsiz bıraktığınız, yoksullaştırdığınız bu insanlar size 
güvenir mi! Bu insanlar kazanmadan nasıl vergi verecek, hiç, hükümet olarak düşündünüz mü?! 
Öyleyse, gelin ülkeye, millete... 

SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Kaç dakika oldu Sayın Başkan?! 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yıldırım; arkadaş... 
MEHMET SADRÎ YILDIRIM (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 

...demokrasiye daha fazla zarar vermeden çekilin, en kısa zamanda ülkeyi erken seçime 
götürün diyor, Yüce Heyetinize Doğru Yol Partisi Grubu ve şahsım adına saygılar sunuyorum. 
(DYP ve SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Saadet Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Zeki Okudan, Antalya... 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Sayın Aslan Polat, efendim... 
BAŞKAN - Sayın Aslan Polat, buyurun efendim. (SP sıralarından alkışlar) 
Sayın Polat, süreniz 5 dakikadır efendim. 
SP GRUBU ADINA ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlarım. 

Tasarının bu maddesi, biraz önce Sayın Meclis Başkanvekilinin de belirttiği gibi, gerçekten 
üzerinde son derece düşünülmesi gereken bir madde. Bu maddede ne deniliyor, "Mevcut veya yeni 
kurulacak olan sermaye şirketlerine, aynî veya nakdî sermaye olarak konulan değerlerden hareket
le; herhangi bir vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamaz." Yani, bunun özü şudur: Siz, bu senenin 
sonuna kadar, 31.12.2002 tarihine kadar dışarıdan bir para getirebilirseniz, bu getirdiğiniz parayı is
ter bankalardan, isterse başka bir yerden, nereden almış olursanız olun biz vergi incelemesi yapıp 
araştırmayacağız. 

Yalnız, bu tasarı Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, muhalefeti bırakalım, hükümet 
partilerine mensup milletvekilleri de bu madde üzerinde çok eleştiride bulundular ve hatta, DSP'li 
bir milletvekili, aynen şu ifadeyi kullandı: "Sayın Bakanım, otuzbeş yıl bu konuda çalışmış, muh
telif uygulamalarda bulunmuş bir kişiyim; bunun hiçbir pratik faydası yoktur." Yani, DSP Grubu 
adtna şu anda da konuşsa, en yetkili olarak konuşabilecek bu arkadaşımızın Plan ve Bütçe Komis
yonundaki ifadesi aynen bu. "Sayın Bakanım, ben otuzbeş yıl bu konuda bir uzman olarak çalıştım. 
Bu getirdiğiniz kanun tasarısının pratik olarak hiçbir faydası yok." Neden faydası yok; çünkü, -
zaten uygulanmalarından da belli- bu hükümet, 1997'den 200l'e kadar tam 11 tane vergi kanunu 
tasarısı getirdi. Her getirdiğiniz tasarıyı bir gün sonra değiştiriyorsunuz; bu da, tamamen hayalî, 
hayalinizde yapmış olduğunuz bir tasarı oluyor. 

Sayın Bakanım, tabiî, siz de haklısınız; diyecekiniz ki, biz, artık, hükümet olarak iflas ettik, bir 
şeyi toplayamıyoruz... 

Dün, bir profesör, bir basın kuruluşuna bir yazı yazmış; çok ilginç rakamları var; diyor ki: 
"Maliyenin beş ayda toplayabildiği para 27,5 katrilyon lira, Hazinenin beş aydaki nakit açığı 12 kat
rilyon 200 trilyon lira..." Yani, sizin Hazine olarak beş ayda toplayabildiğiniz paranın takriben yüz
de 40*ı kadar açığınız var! Böyle bir bütçeyle bir yere gidilemeyeceğini siz de görüyorsunuz; fakat, 
bu açık gitgide artmaya başladı Sayın Bakanım. Bu konularda sizden biraz bilgi istiyoruz. Örneğin, 
nisan ayında Hazineden yüzde 53 bono faiziyle bileşik olarak borçlanırken, şu anda ikinci el 
piyasalarda, en fazla işlem gören bono piyasalarında faiz oranı yüzde 68'e çıkmıştır; tam 15 puan 
artmıştır. Şöyle söylemek istiyorum; şu gün itibariyle, devlet, yıl sonuna kadar 45 - 50 katrilyon lira 
borçlanacağına göre, 1 puanlık artışın Türkiye'ye zararı ortalama 400 - 450 trilyon lira olmaktadır. 
15 puanı hesaplarsanız, her halükârda, bugünden sonra 5 - 6 katrilyon lira, sadece bu faiz yüksel
mesinden dolayı ilave faiz gelmiştir. Şimdi, hükümetinizin belirsizliğinin, sadece belirsizliğinin 
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Başbakanımızın sağlık durumu dolayısıyla, Türkiye'de bono piyasalarının, faiz piyasalarının, dolar 
piyasalarının yükselmesi soncunda, devletin, bugünden sene sonuna kadar, sadece bu 15 puanlık ar
tışı devam ederse, bütün nisaplara göre, en az 5 katrilyon lira bir zararı olacaktır. 5 katrilyon lira 
dediğimiz zaman, zaten bu sene bütçe içerisindeki bütün yatırımınız 5,7 katrilyon lira; yani, bu sene 
bütçeyle yapacağınız yatırıma eşit bir açık meydana getiriyorsunuz. 

Bakın Sayın Bakanım, size bir konuyu daha söyleyeceğim: TÜSİAD Başkanı, 11 Haziranda 
(bugün) yine bir konuşma yapıyor, o bile "vergi adaleti büyük ölçüde bozulmuştur" diyor ve en 
önemlisi de şu ifadeyi kullanıyor: Biraz önce Meclis Başkanvekiline cevap verdiniz buna da cevap 
verin. "Bunlara ek olarak, vatandaşların, toplanan vergilerin yerinde harcandığına ilişkin güveni de 
kalmamıştır." Şimdi, size, Türkiye'nin en büyük işveren teşkilatının "topladığınız vergilerin yerin
de harcandığına dair halkın itimadı kalmamıştır" dediği bir yerde, sizin, toplanan vergiler hakkında 
bize bilgi vermeniz gerekmektedir. 

Şimdi, siz, burada, bir şirket kurduracaksınız... Türkiye'de, yine -Merkez Bankası Başkanı 
dedi- sırf fon bankalarına, hortumlandığı için, bir yılda 21 küsur katrilyon lira para koydunuz. Bu 
paralar yurt dışına gittiğinden ve kaçırıldığından binlerce insan şikayetçi. Adam oradan parayı 
alacak, getirecek Türkiye'ye, 1 000 000 dolara, 10 000 000 dolara bir sermaye şirketi kuracak, nasıl 
olsa inceleme yok, bir ay sonra o parayı oradan alacak başka bir şirket kuracak 10 000 000 dolar da 
oraya koyacak o da incelenmeyecek, bir şirket daha kuracak, aynı parayı sirküle edecek ve sonra da 
bu parayla belki 10 000 000 dolarla, 40-50 000 000 dolarlık şirket kurdum diyecek ve bu 40-50 000 
000 doların vergi incelemesi olmayacağı için sene sonuna kadar bunun vergisini de ödemeyecek. 
Böyle bir uygulama olmazsa, sen, gelip, benim, Erzurum'da, İspir'de, Narman'da, Tekman'da bir 
berberin başına dikileceksin, sen basit usulde vergini verdin mi vermedin mi diye hesap soracak
sın... Böyle adalet olmaz. Bu adaletin adaletle alakası yoktur Sayın Başkan. 

Sayın Başkanım, müsaade ederseniz... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ASLAN POLAT (Devamla) - Bir dakika... 
BAŞKAN - Sayın Polat, yalnız, çok süratli anlatmayın da... Daha tane tane anlatırsanız millet

vekili arkadaşlar iyi anlar; çünkü, çok ciddî şeyler söylüyorsunuz. (MHP sıralarından "bravo Baş
kan" sesleri) 

Buyurun. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Sayın Başkanım, bakın, şimdi size bir şey okuyacağım. 

MHP'liler beni iyi dinlesinler; çünkü, Erzurum'da başkasını göremiyorum. Erzurum'da ANAP ve 
DSP yok, siz varsınız, sizinle de konuşmak zorundayım. 

Türkiye'de bir zamanlar "70 sente muhtacız" diye söyleniyordu. Şimdi de elimde bir büyük 
şehir il emniyet müdürünün bir basın açıklaması var; bu büyük şehir il emniyet müdürünün 17 
Nisan 2002 tarihli basın duyurusunu sizlere okumak istiyorum: "Müdürlüğümüz haberleşme hiz
metlerinde kullanılmakta olan telefonlarımız, borçları ödenmesine rağmen, Türk Telekom A.Ş. 
tarafından 17.4.2002 tarihinde kapatılmıştır. Bizlere ulaşmak isteyen vatandaşlarımız emniyet 
müdürümüze ait aşağıdaki telefon numaralarından da ulaşabilirler; ancak, emniyet müdürlüğümüz 
olarak, sizleri telefonla arayarak bilgilendirmemiz gereken konularda, telefonlarımız aramaya 
kapalı olduğu için sizleri arayamamaktayız. Bundan dolayı halkımızdan özür dileriz." 

Şimdi, öyle bir duruma getirdiniz ki, bir büyük şehrin emniyet müdürünün telefonları hacizle 
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kapatılıyor, borcunu ödemedi diye. Peki, Sayın Bakanım, bu ülkede, bu kadar faiz fazlası veriliyor; 
bunlar nereye gidiyor?! Nasıl bir faiz fazlanız var ki, bir büyük şehrin emniyet müdürlüğünün 
telefonlarını ödeyecek parayı gönderemiyorsunuz ve o şehirdeki il emniyet müdürünün telefonları 
kesiliyor?! (MHP sıralarından gürültüler) 

İşte, basında çıktı; al oku, okur yazarlığın varsa... 

Ondan sonra da, gelip, bana, faizdışı fazladan bahsetmeyin... Bu bir skandaldir. Bir zamanlar 
Türkiye 70 sente muhtaç edildi; siz, Türkiye'yi, bir telefon parasına muhtaç ettiniz. 

Hepinize saygılar sunarım. (SP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslan Polat. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 3 tane önerge var; geliş sırasına göre okutuyorum efen
dim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesiyle 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununa eklenen geçici 60 mcı maddede yer alan "31.12.2002" tarihinin "31.12.2003" olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 

Ankara 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesiyle 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununa eklenen geçici 60 inci maddede yer alan parantez içi hükmün madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 

Ankara 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum efendim; bu önerge, aynı zamanda en aykırı önerge 
olduğu için işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesiyle 193 sayılı Gelir Ver

gisi Kanununa eklenen geçici 60 inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Oğuz Aygün 
Ankara 

"Geçici Madde 60. - Mevcut veya yeni kurulacak olan sermaye şirketlerine, aynî veya nakdî 
sermaye olarak konulan değerlerden hareketle; herhangi bir vergi incelemesi ve tarhiyat (Vergi Usul 
Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 7 numaralı bendi dahil) yapılamaz, 13/11/1996 
tarihli ve 4208 sayılı Kanun hariç genel ve özel ceza hükümleri taşıyan kanunlara aykırılıktan 
şikâyette bulunulamaz, soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Bu hükmün uygulanabilmesi için 
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31/12/2002 tarihine kadar; mevcut sermaye şirketlerinde sermaye artırımı işlemlerinin, yeni 
kurulacak şirketlerde şirket kuruluşunun tamamlanması ve sermaye olarak konan değerlerin şirket 
aktifine girmiş olması şarttır." 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) - 3 önergeyi de geri çekiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeler geri çekilmiştir. 

III. - YOKLAMA 
(AK Parti ve SP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunacağım; yalnız, yoklama istiyor arkadaşlarımız. 

Önce, yoklama isteyen arkadaşlarımızı tespit edelim: Sayın Aslan, Sayın Polat, Sayın Pepe, 
Sayın Çelik, Sayın Erbaş, Sayın Ulucak, Sayın Yıldız, Sayın Budak, Sayın Özgün, Sayın Batuk, 
Sayın Aktaş, Sayın Okudan, Sayın Toprak, Sayın Aydın, Sayın Sünnetçioğlu, Sayın Canbay, Sayın 
Yanmaz, Sayın Yumakoğullları, Sayın Kapusuz. 

Yoklama için 5 dakikalık süre veriyorum. Bu süre içinde sayın milletvekillerinin Genel Kurul 
salonunda olduklarını cihaza girmek suretiyle belirtmelerini; cihaza giremeyenlerin, Divandaki tek
nik elemanlardan yardım istemelerini, bu halde de giremedikleri takdirde pusula göndermelerini; 
pusula gönderen arkadaşların da Genel Kurul salonundan ayrılmamalarını diliyorum. 

Yoklamayı başlatıyorum. 
(Otomatik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 

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

5. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Kocaeli Milletvekili 
Turhan tmamoğlu'nun, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasının Değiş
tirilmesi ile ilgili Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/990, 2/902) (S. Sayısı: 877) (Devam) 

BAŞKAN - 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Ancak, bu, Türk malî sistemine bir dinamit getiriyor; ama, Sayın Bakanla aynı fikirde değilim. 
Gerçekten, vicdanî bir sorumluluk içinde olduğum için bunu ifade ediyorum. 

Efendim, 4 üncü maddeyi okutmadan önce, Doğru Yol Partisinin 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 359 uncu maddesinde bir değişiklik yapılmasına ilişkin bir madde ilavesi vardır; ancak, 
bu müzakere ettiğimiz kanunda, 213 sayılı Vergi Usul Kanunuyla ilgili herhangi bir değişiklik yok. 
İçtüzüğümüze göre, müzakere edilmekte olan bir kanunla yakından bir ilişkisi olmadığı için öner
geyi işleme koymuyorum. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. - 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 31. - 2001-2005 yılları kazançlarına uygulanmak üzere Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı'nın faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt dışı iştiraklerinin finansmanından doğan 
alacaklarının değerlemesinden kaynaklanan kur farkları pasifte özel bir karşılık hesabında gös
terilerek dönem kazancına dahil edilmez. Bu karşılıklar sermayeye eklendikleri takdirde işletmeden 
çekiş ve kâr dağıtımı sayılmaz. Aleyhlerine oluşan kur farkları ise aktifte özel bir karşılık hesabın
da tutulur ve gelecek yıllarda lehlerine oluşacak kur farkları ile kapatılır. Lehte kur farkı ile 
kapatılamayan tutarlar yurt dışı iştirakin işi bırakması halinde zarar addolunur." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, AK Parti Grubu adına, Tokat Milletvekili Sayın Mehmet Ergün 
Dağcıoğlu; buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakika. 

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarıyla, Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanunu gibi birçok kanun dahil 
olmak üzere tam on kanunda değişiklik yapılmaktadır. Bu yüzden, adı, Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı olarak, çok genel bir ifadeyle ifade edilen bu tasarının genel 
gerekçesine baktığımızda, genel olarak amacın "...malî bünyesi zayıflayan ve finansman temininde 
zorlanan şirketlerin malî bünyelerinin, bunların ortaklarının sahip oldukları varlıklar kullanılmak 
suretiyle güçlendirilmesi..." olduğu anlaşılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemiz ekonomisinin, son yıllarda,* gerek küreselleşen dünya gerekse 
kendi dinamiklerimiz nedeniyle hızla değiştiği ortadadır. Bu yüzden, şirketlerimizin yeniden 
yapılanması, piyasalarda yeni finansal tekniklerin ortaya çıkması, yeni kurumlar ve kavramların 
gündeme gelmesi kaçınılmaz olmaktadır. İşte, hükümete göre, bu değişim trendi, zaman zaman 
yapısal, önlemler alınması ve bazen de küçük boyutlu düzeltmeler yapılması gereğini ortaya çıkar
maktadır; ancak, daha, beş altı ay önce yapılan düzenlemelerin, tekrar tekrar gündeme getirilerek 
düzeltilmesi, en iyimser bir ifadeyle altını çiziyorum, ortada, cidden bir basiret sorunu olduğunu 
ifade etmektedir. Hele hele, ülkemizde, geçmişte yaşanan ve etkilerini millet olarak çok ağır bir 
şekilde yaşadığımız ekonomik krizler, başta finansal kesim olmak üzere, şirketlerin malî bün
yelerinin zayıflamasına, özkaynaklarının erimesine ve yabancı kaynak temininde ciddî zorluklarla 
karşılaşılmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla, ülkede sık sık bu gibi durumlar karşısında yasal 
düzenleme gerekleri, gündemi, âdeta, tıkayacak ve sistemi işlemez hale getirecek ve zaman kaybına 
müncer olacaktır. Bu anlamda, üzerinde görüştüğümüz çerçeve 4 üncü maddeyle "2001-2005 yıl
ları kazançlarına uygulanmak üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının faaliyet konusu ile il
gili olarak yurtdışı iştiraklerinin finansmanından doğan alacaklarının değerlenmesinden kaynak
lanan kur farkları pasifte özel bir karşılık hesabında gösterilerek dönem kazancına dahil edilmez. 
Bu karşılıklar sermayeye eklendikleri takdirde işletmeden çekiş ve kâr dağıtımı sayılmaz. Aleyh
lerine oluşan kur farkları ise aktifte özel bir karşılık hesabında tutulur ve gelecek yıllarda lehlerine 
oluşacak kur farklarıyla kapatılır. Lehte kur farkıyla kapatılamayan tutarlar yurtdışı iştirakin işi 
bırakması halinde zarar addolunur" şekline dönüştürülmüş bulunmaktadır. Bu konu, teknik bir 
konudur. Bu konu, TPAO'nun 2000 yılı denetimini yapan Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunun 12 nci temennisinde de ifade edilmiş ve bu temenniye, bilançonun doğruluğunun... 
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Bakın, çok enteresan; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun raporunda deniliyor ki; "bilan
çonun doğruluğunun etkilenmesini önlemek ve ileride bir vergi ihtilafına meydan verilmemesini 
teminen, yurtdışı aramalarla ilgili giderlerin zarar kaydedilebilmesi için, Kurumlar Vergisi 
Kanununa 3380 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen hükme uygun hareket edilmesi" şeklinde 
geçmektedir. TPAO tarafından bu temenniye verilen cevapta "Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları 
Kurulunun konu üzerindeki incelemesi devam etmekte olup, Hesap Uzmanları Kurulunun netice 
raporuna göre gereken çalışmalar yapılacaktır" denilmiş. Ancak, Maliye Bakanlığı Hesap Uzman
larının yurtdışı yatırımlar için yapmış olduğu inceleme neticesinde, yurtdışı yatırımların TPAO'nun 
bizzat kendi yatırımı olmadığı, iştirak ve bağlı ortaklıklara verilen bir borç niteliği taşıdığı ve bu 
nedenle, kur farkı yapılması gerektiği tezinden hareketle, TPAO'ya -dikkat edin arkadaşlar- bu iş
ten, kur farkından ötürü 68,4 trilyon Türk Lirası vergi ve bu vergi kaybından ötürü de 182,7 trilyon 
lira ceza olmak üzere, toplam 251,1 trilyon lira vergi ve ceza tahakkuku yapılmıştır. TPAO yönetimi 
her ne kadar bu vergiye itiraz ederek -"niye itiraz ederek" cümlesinin altını çiziyorum; çünkü, uz
laşmaya gidiyor; yani, kanuna göre, yaptığı yanlışlığı kabul ediyor- konunun yasal yönden kesin 
çözüme kavuşturulması amacıyla 1997 yılından bu yana Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı nezdinde girişimlerde bulunmuşsa da, bugüne kadar, 
maalesef, netice vermemiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun, 1 dakika içinde toparlayın. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Devamla) - Görünen odur ki, işte, bu maddeyle, bu sorun 
çözülmeye çalışılmaktadır. Eğer, rakamlara bakacak olursak, gayri safî dönem kârının 1999 yılında 
47 000 000 dolar, 2000 yılında ise 283 000 000 dolar olduğu gözlenirse, buradan da hareketle, özel
likle 2000 yılında faaliyetdışı gelirlerin ise 212 000 000 dolar olduğu gözlenirse... Neyi vurgulamak 
istiyorum; bir kurum düşünün ki, TPAO, 2000 yılında 283 000 000 dolar kâr ediyor ve bu kârın 212 
000 000 doları amaçdışı, faaliyetdışı gelirlerden oluşmaktadır. Bu ne demektir; aslında, kur farkı 
hesabı olmasa, TPAO'nun kârı 283 000 000 dolar değil, yaklaşık 60 000 000-70 000 000 doları bul
maktadır; yani, 496 000 000 dolarlık gayri safî hâsılatı düşündüğünüzde, hâsılatın yarıdan fazlası 
kur farkı hesaplarından kaynaklanmaktadır. 

Arkadaşlar, sonuca gelecek olursak, 2000 yılında, bu 170 000 000 dolarlık kârla 212 000 000 
dolarlık kur farkı hesabı gözlemlendiğinde, olayın ne kadar vahamet kesbettiği ortaya çıkmaktadır. 
Şimdi, bu düzenlemeyle, TPAO lehte kur farkları dönem kazancına dahil edilmeyecek, kur farkları 
pasifte özel bir karşılık hesabında gösterilecek ve dolayısıyla, vergi konusu olmayacaktır. Aleyhte 
kur farkları ise, bu surette, lehte kur farklarıyla kapatılabilecek; ancak, kapatılamayan tutarlar, yurt
dışı iştirakinin işi bırakması halinde zarar kaydedilebilecektir. 

BAŞKAN - Sayın Dağcıoğlu, teşekkür ederim. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Devamla) - Eskiden buna imkân yoktu. 

Özellikle TPAO'nun finansman yapısının iyileştirilmesi ve destek verilmesi anlamındaki bu 
düzenlemenin hayırlı olmasını diliyor, yanlışlıklar arasında bazı güzelliklerin de olabileceğinin al
tını çiziyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Bingöl Milletvekili Sayın Necati Yöndar; buyurun. (DYP 

sıralarından alkışlar) 
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Süreniz 5 dakika. 

DYP GRUBU ADINA NECATİ YÖNDAR (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde 
Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarının 4 üncü maddesi çok özel bir hüküm getirmektedir. Kurum
lar Vergisi Yasasının 8 inci maddesine eklenen bir bentle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
hisselerinin tamamının Hazineye ait olmasından hareketle, bu ortaklığın iştirakleri vasıtasıyla yurt 
dışında yaptığı yatırımların finansmanında kullandırdığı kaynaklarından oluşan alacaklarının değer
lendirilmesinden doğan kur farkları 2000-2005 yıları arasında Kurumlar Vergisinden istisna edil
mektedir. Bu kur farkları özel bir fon hesabında tutulacak sermayeye eklenirse, işletmeden geçiş 
veya kâr dağıtımı sayılmayacaktır. Aleyhte oluşan kur farkları ise karşılık hesabında tutulacak ve 
gelecek yıllarda lehlerine oluşan kur farklarıyla kapatılacaklardır. Lehe kur farkıyla kapatılmayan 
kur farkları ise iştirakin işi bırakması durumunda zarar kabul edilecektir. 

Değerli milletvekilleri, dikkatinizi çekmek istiyorum, bu madde, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı için özel olarak çıkarılmaktadır. Gerekçesi ise kurumun uluslararası şirketlerle yurt dışın
da rekabet edebilmesine imkân yaratmaktır. 

Kur farkları üzerinden ödenen vergi yalnızca TPAO'nun mu sorunudur; hayır, sorun, bütün 
ekonominin sorunudur ve sürekli olarak yakınmalara neden olmaktadır. Sırf bu yüzden geçtiğimiz 
yıl firmalar batmıştır. Reel gelirinde 1 lira artış olmayan firmalar, salt döviz cinsinden alacakları ol
duğu için, bu hükümetin başarıyla yarattığı kriz sonucunda, dünya kadar geçici vergi ödemek zorun
da kalmışlardır; daha doğrusu, ödeyememiş, borçlanmışlardır. Döviz cinsinden borcu olanlar ise 
zaten batmışlardır. Sonuçta, özel sektör başarıyla batırılmıştır, halk açlığa mahkûm edilmiştir; 
mayıs ayında ise enflasyon bindelerle ifade edilmeye başlandı diye bayram edilmiştir. Enflasyon, 
hükümetin başarılı icraatlarından dolayı değil, tam tersine, başarısız icraatlarından dolayı düşmüş
tür; ancak, bu durum kötüye işarettir; ölüde hareket olmaz!.. Çıkın, esnafı dinleyin, kaç mal 
satabiliyor; kaç kişi, sattığı malın bedelini tahsil edebiliyor?! Ölünün ateşi düşer, ölü beden soğuk 
kalır. Hastayı öldürmeyin, tedavi edin, tedavi edemiyorsanız, üzerinizdeki doktor gömleğini çıkarın, 
bırakın, doktorlar tedavi etsin! 

Değerli milletvekilleri, kur farkları üzerinden ödenen vergi, yalnızca TPAO'nun rekabet 
gücünü de engellemektedir; yoksa, özel sektör şirketlerinin yurtdışıyla iş yapması ya da en azından 
yurt dışında yatırım yapması mı engellenmek istenmektedir?! Söz konusu olan, bütün kur fark
larının vergi dışı bırakılması değil, salt yurt dışındaki yatırımlar nedeniyle finansman için gön
derilen paralar diye düşünülüyor ise, yurt dışında yatırım yapan şirket yalnızca TPAO değildir; ser
mayenin kaçması önlenmek isteniyorsa, aynı şey TPAO için de geçerli olmalıdır. 

Yıllardır, inşaat şirketlerinin yurtdışına götürdükleri yatırım mallarının bedellerinden ya da 
şantiyenin finansmanı için götürülen malların değerlendirilmesinden kaynaklanan kur farklarının 
vergilendirilme sorunları tartışılırken, bu şirketlerin sorunlarının yok sayılarak, yalnızca TPAO için 
böyle bir düzenleme yapılması, her şeyden önce, Anayasanın 73 üncü maddesine ve eşitlik ilkesini 
düzenleyen 10 uncu maddesine aykırı düşer. Şirketin hisselerinin tamamının Hazineye ait olması 
yasalar karşısında diğer şirketlerden farklı olması sonucunu getirmez; çünkü, Anayasanın 10 uncu 
maddesinde böyle bir ayrıcalık öngörülmemiştir. 
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Değerli milletvekilleri, maddenin sondan ikinci cümlesini yeniden okuyunuz; bu cümlede, 
aleyhlerine oluşan kur farkları ve gelecek yıllarda lehlerine oluşacak kur farkından bahsedilmek
tedir. Düzenleme, yalnızca TPAO için yapılmakla birlikte, ifadeler çoğuldur. Aleyhlerinde oluşacak 
kur farkından bahsedildiğinde, birden çok kişinin aleyhine oluşan kur farkı anlaşılır. Bu durum, as
lında, düzenlemenin Anayasaya aykırılığının baştan kabul edilmesidir. Anayasa Mahkemesi "Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı" ifadesini Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal etmesi 
durumunda, madde hükmünün ifadesi bütünlük arz edecektir; ancak, bunun yanı sıra, yurtdışı iş
tiraklerinin finansmanından doğan kur farkları vergilendirilmez iken, bu finansman dolayısıyla 
doğan kur farkı giderleri ve faiz giderleri de giderden indirilecektir. Böylece, lehe oluşan kur fark
larından vergi alınmadığı gibi, buna bağlı olarak doğan giderler nedeniyle başka gelirlerden de ver
gi alınmayacaktır. Peki, Anayasa Mahkemesi, "TPAO" ibaresini iptal edip de, hükmü genelleştiği 
zaman vergiyi nereden alacaksınız?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yöndar, lütfen 1 dakika içerisinde toparlar mısınız. 

NECATİ YÖNDAR (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Bu durumdaki şirketler büyük şirketler olacağı için, siz, verginin yükünü tamamen dar gelir
liye, küçük firmalara yükleyeceksiniz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepimiz çok iyi bilmekteyiz ki; kur farkları, reel anlam
da bir gelir değildir. Bu nedenle, kur farklarının vergilendirilmesi, sermayenin vergilendirilmesidir. 
Sermayeden vergi alınması, her şeyden önce, Gelir ve Kurumlar Vergilerinin amacı da, konusu da 
değildir. Gelir üzerinden alınan vergiler, öz sermayede meydana gelen artış üzerinden alınır. Artışın 
da reel olarak düşünülmesi gerektiği, artık, tartışma dışı kalmış, herkes tarafından kabul edilmiştir. 
Buna rağmen, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı dışındaki mükelleflerin kur farklarından vergi 
alınmaya devam edileceği yönünde kanun yapılmaktadır. 

Duyumlarımıza göre, Maliye Bakanlığında enflasyon muhasebesine geçiş çalışmaları yapıl
maktadır. Bir taraftan enflasyon muhasebesi çalışması yapılırken, diğer taraftan böyle bir hüküm 
çıkarmanın anlamını çözmek mümkün değildir. Galiba, enflasyon muhasebesine geçilmeyecektir; 
ancak, bu da söylenilmektedir. 

Maalesef, hükümet ha bire kargaşa yaratmaktadır, vergilerle oyun oynamaktadır; ancak, ne oy
nadıklarını kendileri de bilmemektedir. Düşünün bir kere, her oyunun bir kuralı vardır ve kurallar 
içinde oynanır. Oysa, hükümetin, vergicilik konusunda en ufak bir kuralı, en ufak bir sistem anlayışı 
bulunmamaktadır. Ben, vergicilikten gelmekteyim, şunu çok rahat söyleyebilirim ki, bizim ver
gilerimizi bir vergi sistemi olarak niteleyebilecek tek kişi yoktur. Sürekli, birbirinden kopuk, diğer 
kanun hükümleriyle ilişkisi araştırılmadan, kurulmadan değişiklikler yapıldıkça, vergi kanunları, 
içinden çıkılmaz hale gelmektedir, tam bir sistemsizlik söz konusudur. Hükümetin vergideki bu 
belirsizlik politikası sayesinde vergi kanunlarını iyi bilen kimse kalmamıştır, değişiklikler iz
lenemez olmuştur. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Yöndar. 

NECATİ YÖNDAR (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Habire vergi istisnalarının azaltılmasından, Avrupa Birliğine uyumdan bahseden hükümet or

takları, böyle bir şirkete özel istisna maddesini Yüce Meclisin gündemine getirebilmektedir. Bu da 
bir başarıdır, en kötüyü başarmak da çok zordur! 
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Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yöndar. 

Saadet Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Zeki Çelik; buyurun. (SP sıralarından 
alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır. 

SP GRUBU ADINA MEHMET ZEKİ ÇELİK (Ankara) - Değerli Başkan, değerli milletvekil
leri; 877 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Tasarının 4 üncü maddesi 
üzerine söz aldım; Saadet Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

IMF ve Dünya Bankasının kredi şartı olarak öne sürdükleri ve Avrupa Birliği uzmanlarıyla bir
likte hazırlanan yeni Kamu İhale Kanunu, iki tasarı olarak da önce Meclise geldi. Hükümet, kamu 
kurum ya da kuruluşlarının mal ve hizmet alımları ile yapılan işlerin ihalesine ilişkin mevzuatı, 
Kamu İhale Kanunu ve İhale Sözleşmesi adı altında iki ayrı tasarı şeklinde düzenledi. Aslında, bunu 
anlamak mümkün değil -o zaman da söylemiştik- çünkü, sözleşmeler, ihalenin tabiî bir sonucu 
olarak ortaya çıkıyor. 

Değerli arkadaşlar, bizim insan gücümüz var, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz var, teşebbüs 
gücümüz var; ama, yönetim zafiyeti var, güven yok, yatırım yok, üretim yok, istihdam yok ve ih
racat yok; dolayısıyla, büyüme de yok maalesef. Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik kriz
lerinden birini yaşayan Türkiye'de hazırlanan yasa tasarıları da bu gelişmeye göre biçimlendiriliyor. 

Büyük bir kriz yaşadık. Bu krizden nasıl kurtulacağız diye sorduk, sayın yetkili bakanlar cevap 
veriyorlar; diyorlar ki "faiz dışı fazla..." Faiz dışı fazla ne demektir; vergilerden alınıp yatırıma yön
lendirilmeyen ve bu arada, faiz borçlarına ödenen paradır, eğer, yatırıma yönlendirilmiyorsa, bu 
paranın bir anlamı yoktur, onunla övünmeye de gerek yoktur. 

İkincisi, güven ortamının oluşması. Bu şartlarda hiç kimse önünü göremiyor. Bugün, Ankara 
Sanayi Odasındaki bir toplantıya katıldık. Bütün sanayiciler, işverenler diyorlar ki: "Biz önümüzü 
göremiyoruz, dövizin ne olacağı belli değil; enerji pahalı, istihdam pahalı, SSK primleri ağır, ver
gilerin altından kalkamıyoruz ve maalesef, her şey sırtımıza yük olarak biniyor." 

Bu arada, özelleştirme gelirleri diyorlar. Bakan kendisi diyor ki: "Onbeş yıllık özelleştirme 
fiyaskodur, hiçbir şey elde edilememiştir." Ayrıca, özelleştirme, devlet mallarının tekrar kamulaş-
tırılmasıdır. 

Şimdi, bu şartlar altında, bir de faizin düşmesinden bahsediliyor. Faizin düşmediğini 
görüyoruz; yüzde 55'lerde olan faiz, hemen Sayın Başbakanın rahatsızlığının gündeme gelmesiyle 
yüzde 70'lere çıktı. Bu arada, hükümet, enflasyon düştü diye övünüyor. Hiç övünecek bir şey değil; 
eğer, enflasyon düşerken faiz de düşerse bir övünme vesilesi olabilir; yoksa, onun dışında, devletin 
sırtındaki yük artmaktadır, Sayın Maliye Bakanım bunu gayet iyi bilir. 

Bizim 110 katrilyon lira civarında içborcumuz var. Bunun yüzde 65'i; yani, 70-75 katrilyonu 
TL cinsindendir. Eğer reel faiz 1 puan yükselse, 700-750 trilyon lira devletin sırtına yük binmek
tedir. Bu para kimden çıkıyor; milletin cebinden vergi olarak çıkmaktadır. Dolayısıyla, yapılan uy
gulamaların yerini bulmadığını ve doğru bir şekilde yürümediğini de buradan ifade etmemiz 
gerekiyor. 

Tabiî, bu arada, kamu ihalelerinde şeffaflık olmadığını da görüyoruz ve maalesef, harcamaların 
da açığa çıkmadığını görüyoruz. Bakın, şu anda, Türkiye, olimpiyatları konuşuyor; hepimiz maçları 
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seyrediyoruz. Geçtiğimiz hafta, İstanbul'da, Olimpiyat Hazırlama Komitesinin toplantısına katıldık. 
Bu arada, bize, İstanbul'daki olimpiyat stadını da gezdirdiler ve toplantı, Arjantin maçından sonra 
yapıldı. 

Arkadaşlar, saat 14.00'te başlayan toplantı 15.00 civarında bitti. Bakınız, bir Fransız firması, 
altyapı çalışmalarını yapmak üzere 20 000 000 dolarlık bir teklif vermişti; ama, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, ben bunu 15 000 000 dolara yaparım demiş. Biz, onlara dedik ki: "Bunu bir an evvel 
protokole bağlayın, işe başlasınlar." Ses çıkmıyor; ama, biz, oradan ayrılıyoruz. Bir bakıyoruz ki, 
sabahleyin -o gün, toplantıda bize bilgi vermiyorlar; ama, Fransız firmasıyla sözleşme yapıyorlar-
Fransız firmasının makinelerini işe başlatıyorlar. Nerede şeffaflık, nerede bu işin uygunluğu?! Yani, 
bu konuda da, gerçekten, büyük rahatsızlıklar var. 

Tabiî, bu kanun tasarısı üzerinde konuşmak gerekirse; 4 üncü madde, çok uygun bir maddedir 
ve doğru bir düzenleme, doğru bir tekliftir; çünkü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının yurtdışı 
faaliyetlerinin finansmanından doğan alacaklarındaki kur farkının vergilendirilmemesi gerçekten 
yerindedir. Kur farkı, dönem kazancına ilave edilerek vergilendirilmesi halinde, Türkiye Petrolleri, 
hiçbir yatırım yapamaz hale gelecekti. Aslında, bunun, bütün kurum ve kuruluşlara yaygınlaştırıl
ması gerekir. Yalnız, niye 2001 yılından itibaren almışlar onu anlayamadım; çünkü, zaten hesaplar 
kapanmış, beyannameler verilmiş; bunun, daha ileri bir tarihte olması herhalde uygun olurdu. 

Bu arada, Türkiye Petrollerinden bahsetmek istiyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çelik, lütfen 1 dakikada toparlar mısınız. 

MEHMET ZEKİ ÇELİK (Devamla) - Yurt dışında önemli yatırımlar var. Bilhassa, Azerbay
can'da Şahdeniz, Mega Proje vesaire. Bunlar çok önemli yatırımlar. Devletin bunlara işlerlik kazan
dırması ve buradan gelir elde etmesi lazım. 

TPAO'ya baktığımız zaman, durumun, yine, şeffaflık noktasında böyle olmadığını görüyoruz. 
BOTAŞ'la yapılmış olan -burada, Ankara'da, Şereflikoçhisar'da- Tuzgölü yeraltı doğalgaz 
depolaması işi, yapılmış olan ihale şartnamesine göre ihaleye çıkarılıyor, Türkiye Petrolleri bir fiyat 
veriyor; ama, daha sonra, daha ucuz bir teklifle, bir yabancı firma alıyor. İhaleden sonra yapılan 
yapım sözleşmesinde kriterler değiştiriliyor, daha düşük şartlarla o firmanın iş yapması sağlanırken, 
bu sefer, TPAO, işi alan firmaya taşeronluk yapmak durumunda kalıyor. 

Bunlar da, gerçekten, şeffaflığın olmadığını ve bir sürü usulsüz ve yolsuz işlerin yapıldığını 
gösteriyor. 

Yine, Türkiye Petrollerinin Kazak Oil Firmasıyla yapmış olduğu anlaşma sonucunda, Yüksek 
Denetleme Kurulu üyelerinin hazırladığı rapora göre netice çıkmıyor. 1998 yılında özel inceleme 
raporu hazırlanıyor ve TPAO'nun, oraya, 21 956 000 dolar verdiği... Ama, öbür tarafla mutabakat 
sağlanmıyor. Bizimkiler "42 000 000 dolar verdik" diyor; onlar "hayır, biz 28 000 000 dolar aldık" 
diyorlar; nasıl bir hesaptır, nasıl muhasebedir, bunu da çözmek mümkün değil. 

Bu arada, yine, TPAO'nun içine düştüğü durum ve bürokrasinin ne hale getirdiği hususunda da 
bir ifadede bulunmak istiyorum: TPAO programlarına göre, dışarıdan gelen doğalgazın depolan
ması lâzım. Bunun için de, Kuzey Marmara doğalgaz yeraltı deposu projesinin faaliyete geçmesi 
lazım; ama, maalesef, tarım arazisidir diye bir ÇED raporu alamıyorlar ve bu deponun inşaatı da 
bitirilemiyor; bu da ayrı bir bürokrasi ayıbı. 

Burada, yeri gelmişken değinmeden geçemeyeceğim... 
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BAŞKAN - Sayın Çelik, 1 dakikadan fazla oldu. 

MEHMET ZEKİ ÇELİK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Biliyorsunuz, birçok kamu kurumunun vakıfları var; kamu kurumları, birçok iş ve hizmetleri 
bu vakıflar aracılığıyla yapıyorlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ederim. Vakıfları başka bir maddede konuşursunuz. 1 
dakikadan fazla süre verdim size, 2 dakika verdim; yani, kusura bakmayın... 

MEHMET ZEKl ÇELİK (Devamla) - Bunların da mağdur edilmemesini diliyor, saygılar 
sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, gruplar adına başka söz isteyen yok. 

Maddeyle ilgili 3 önerge var; geliş sırasına göre okutup, aykırılık derecesine göre işleme 
koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı Kanun Tasarısın 4 üncü maddesiyle 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa eklenen geçici 31 inci maddede yer alan "Bu karşılıklar sermayeye eklendikleri 
takdirde işletmeden çekiş ve kâr dağıtımı sayılmaz" ifadesinin "Bu karşılıklar sermayeye ilave edil
meleri halinde işletmeden çekiş ve ortaklara kâr dağıtımı sayılmaz" şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 

Ankara 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı Kanun Tasarısın 4 üncü maddesiyle 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa eklenen geçici 31 inci maddede yer alan "2001-2005 yılları" ifadesinin "2001-
2004 yılları" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 

Ankara 

BAŞKAN - Üçüncü ve en aykırı önergeyi okutup, işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı Kanun Tasarısın 4 üncü maddesiyle 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa eklenen geçici 31 inci maddede yer alan "Lehte kur farkı ile kapatılamayan tutar
lar yurtdışı iştirakin işi bırakması halinde zarar addolunur" ifadesinin "Lehte kur farkıyla 
kapatılamayan kur farkları yurtdışı iştiraklerin işi bırakması veya tasfiyesi halinde zarar addolunur" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 

Ankara 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) - Birinci önerge hariç, ikinci ve üçüncü önergelerimi geri 
çekiyorum. 

BAŞKAN - O zaman, birinci önergeyi işleme koyuyorum. İki önerge geri çekilmiştir. 

Okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü maddesiyle 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa eklenen geçici 31 inci maddede yer alan "bu karşılıklar sermayeye eklendikleri 
takdirde işletmeden çekiş ve kâr dağıtımı sayılmaz" ifadesinin "bu karşılıklar sermayeye ilave edil
meleri halinde işletmeden çekiş ve ortaklara kâr dağıtımı sayılmaz" şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 

Ankara 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN -Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Sayın Aygün, gerekçeyi mi okusunlar, açıklayacak mısınız? 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) - Gerekçe okunsun; zaten, fazla bir şey yok efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 

Yapılan düzeltmeyle uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmak
tadır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunacağım; karar yetersayısının aranılması istenmişti. 

Önergeyi elektronik cihazla oylarınıza sunacağım; 2 dakikalık süre vereceğim. Bu süre içinde 
cihaza giremeyenler pusula gönderebilirler; pusula gönderenler de Genel Kurul salonundan ayrıl
masınlar efendim. 

Oylamayı başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerge kabul edilmemiştir; karar yetersayısı vardır. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
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Müteakip maddeyi okutuyorum efendim: 

MADDE 5. - 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, 
bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa 
para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte % l'e, 
bankalar arası kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve yukarıdaki oranları aş
mayacak şekilde yeniden tespit etmeye yetkilidir." > 

BAŞKAN - Madde üzerinde, AK Parti Grubu adına, Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut 
Göksu; buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika efendim. 

AK PARTİ GRUBU ADINA MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 877 sıra sayılı tasarının 5 inci maddesinde, AK Parti Grubu adına söz almış bulunmak
tayım; hepinizi saygıyla'selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, üzerinde konuştuğumuz madde, Gider Vergileri Kanunun 33 üncü mad
desinin ikinci fıkrasında yer alan ve Bakanlar Kuruluna, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
oranını belirleme yetkisi veren hükmü yeniden düzenlemektedir. Sonuç olarak, bu madde ve bu 
yasa, yeni vergi oranları belirlediği için, bir vergi yasasıdır. 

Değerli arkadaşlar, tasarının başlığına baktığımız zaman "bazı kanunlar" denilmektedir. Bu 
kanunlar, 10'a yakın vergi kanunlarıdır, 10 ayrı vergi kanununda düzenlemeler getirilmekte; ayrıca, 
bundan beş ay önce çıkan İhale Yasasında değişiklik yapılmaktadır. Halbuki, İhale Yasası daha yeni 
çıkmıştı, beş ay önce çıkmıştı; ama, ne hikmetse, hükümet, bu yasayı, tekrar, yeniden düzenleme 
ihtiyacını ortaya koymuştur. 

Değerli arkadaşlar, zaman zaman hükümet üyeleri ve hükümetteki partilerin mensubu arkadaş
larımız, uyum içerisinde giden bir hükümet olduğunu, üç yılda 400'ü aşkın yasa çıkardıklarını, 
4 000'den fazla kararname çıkardıklarını, 120'den fazla genelge çıkardıklarını ifade etmektedirler; 
ama, ne var ki, bunların birçoğunun, ülkenin gerçekleriyle ve halkımızın problemleriyle uzaktan 
yakından alakası yoktur. Birçok kanunlar, maalesef, tekrar tekrar müzakere edilmekte ve Meclisin 
gündemi boş yere işgal edilmektedir. İşte, RTÜK bunlardan bir tanesidir, af yasaları bunlardan bir
kaçıdır ve vergi yasaları da bunların en somut örneğidir. 

Değerli arkadaşlar, dolayısıyla, hükümet, eğer, tek başına "ben yaptım, oldu" mantığıyla değil 
de, muhalefetle birlikte istişareyle bu yasaları getirse, sanıyorum, Meclisimiz daha verimli 
çalışacaktır. Bu hükümetin yapmış olduğu yanlışlıklar ve beceriksizliği yüzünden, bakınız, Türkiye 
ne hale gelmiştir: Bugün, Türkiye, dünyanın borçlu ülkesi olmuştur. Sanayi kuruluşları batmış ve 
düne kadar ToyotaSA'nın SA'sı gitmiş, Türk Pirelli'nin Türk'ü gitmiş "bugün 11 Haziran... Demir-
bank size iyi günler diler" diyen Demirbank gitmiş ve İngilizlere satılmış, milyonlarca insanımız iş
siz kalmış ve ilk defa bu hükümet döneminde nitelikli insanlarımız iş bulamaz hale gelmiştir. Türk 
Halkının yüzde 60'ı fakirleşmiş ve insanlarımızın gelecekten umudu kesilmiş ve intiharlar da çoğal
mıştır değerli arkadaşlar. 

Şimdi, Türkiye'nin manzarası bu iken, hükümet gitmemekte ve her gün, hasta olan Sayın Baş
bakanımız -şifalar diliyoruz kendisine- "görevimin başındayım" demekle, milletin yarınlarını çal
makta. Geçenlerde, büyük gazetelerden birinin yazarı "zamanı hortumlamak" diye bir yazı yazmış. 
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Bu hükümet döneminde "hortum" sözcüğü çok çok kullanıldı; çünkü, birtakım bankaların içleri hor-
tumlandı, birilerinin cebine aktarıldı; ama, en büyük hortumcu da bu hükümettir; çünkü, bu milletin 
zamanını hortumluyor, boşa harcıyor, gelecekte telafisi çok zor olacak birtakım anlaşmaların altına 
imza atıyor. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, yıllar önce, yine 1976 yılında, bu hükümetin Başbakanı, o gün 
CHP Genel Başkanı olarak neler söylemiş anımsayalım. İçeriğine katıldığımız bu ifadelerin 
gereğini, bugün Sayın Ecevit'ten ve hükümetten beklediğimizi ifade ediyoruz. Ecevit o gün şöyle 
demiş: "Ciddî olarak siyasal bunalım var -âdeta bugünü tarif ediyor Sayın Ecevit- ve giderek ağır
laşıyor. İnşallah, rejim bunalımına dönüşmez. Sağlıklı demokraside partiler yalnız sayısal zorun
lulukla değil, siyasal zorunlulukla da hükümeti bırakırlar. Bir defa geldim mi gitmem diyenler, ül
keyi bunalıma sürüklerler." Evet, bugünkü hükümetin güvendiği, sadece sayısal çoğunluktur; ama, 
siyasal zorunluluk, bugün, bu hükümetin gitmesini gerektirmektedir arkadaşlar. 

Yine, Sayın Ecevit'in o yıllarda yaptığı tespitleri sizinle paylaşmak istiyorum. "Bir siyaset 
adamının her şeyi siyaset olursa, siyasetten başka dünyası olmaz. Siyaset adamı, kişisel siyaset hır
sı uğruna topluma, insanlığa kıymaz. Siyaset adamı gerektiğinde çekilebilmelidir." 

Şimdi, buradan, bu hükümetin Başbakanına soruyoruz: Bu hükümet daha ne zaman çekilecek? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Göksu, lütfen, 1 dakika içerisinde toparlayın efendim. 
MAHMUT GÖKSU (Devamla) - Sayın Başbakan, bu hükümetin başı olarak daha ne zaman 

çekilmeyi düşünüyor; çünkü, kendisi, "siyaset adamı gerektiğinde çekilebilmelidir" diyor. Bu 
gereklilik ne zaman ortaya çıkar; çünkü, haftalardır, artık aylara varan günler içerisinde hükümet 
başsız. Hastane odalarından veya kendi özel odalarından bir ülke idare edilmez. 

Değerli arkadaşlar, bu hükümet, bu milletin geleceğine zarar vermekte ve zamanını hortum-
lamaktadır. Dolayısıyla, bu hükümetin yapacağı en güzel icraat, bu yasalarla uğraşmak değil, bir an 
önce çekip gitmektir. İşte, Sayın Ecevit de yıllar önce bu tespiti yapmış. Biz de bu tespitlere 
katılıyor ve gereğini kendilerinden bekliyoruz. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Göksu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Bingöl Milletvekili Sayın Necati Yöndar; buyurun efendim. 

(DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 

DYP GRUBU ADINA NECATİ YÖNDAR (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesi üzerin
de Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, tasarının 5 inci maddesi, Bakanlar Kuruluna yetki veren bir maddedir. 
Anayasamıza göre vergi koyma ve kaldırma yetkisi Yüce Meclise aittir. Demokrasinin temel ilkesi 
olan güçler ayrılığı ilkesinin gereği de budur. Anayasanın 73 üncü maddesi, vergilerin kanunla 
konulup kaldırılacağını amirdir. Bunun yanı sıra, oranları belirlemede, belli sınırlar dahilinde, 
Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir. Bu madde de, işte, Anayasanın bu hükmüne göre önümüze 
getirilmiştir. Bu açıdan baktığımızda Anayasaya uygundur; ancak, vergi kanunlarında, Bakanlar 
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Kuruluna ve Maliye Bakanlığına yetki veren o kadar çok hüküm vardır ki, bu hükümler toplu olarak 
ortaya konulacak olsa, vergi alma yetkisinin yasama organına mı yoksa yürütme organına mı ait ol
duğu konusunda çok ciddî tereddüt doğar. Neredeyse her kanun maddesinin altında bir yetki devri 
hükmü yer almaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ne anlama geldiği konusunda ciddî ciddî düşünülmeden 
çıkarılan öyle vergi kanunlarımız vardır ki, vergi uzmanları, bu kanun maddelerini tartışmaktan dahi 
kaçınmaktadırlar. Örneğin, Katma Değer Vergisi Kanununun 36 ncı maddesi, Bakanlar Kuruluna, 
Katma Değer Vergisindeki mahsup sistemini tamamen kaldırma ve yeniden koyma yetkisi vermek
tedir. Bu yetki, vergi koyma yetkisidir. Bu konuda aksini söyleyebilecek vergi uzmanı yoktur. 
Bakanlar Kuruluna böyle bir vergi koyma yetkisi verilmesi hem Anayasaya hem de demokrasinin 
temel ilkesi olan erkler ayrılığı ilkesine aykırıdır. Hiçbir demokratik ülkede böyle bir yetki olamaz. 

Sayın milletvekilleri, amaç, vergi kanunlarında iyileştirme veya düzeltme yapmak değildir. 
Amaç, kargaşa yaratmak, bazılarını koruyup kollamaktır. Bu tasarının amacı, bankalararası mev
duat işlemleri, bankalar ile aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası işlemleri ve diğer banka 
ve sigorta işlemleri için yüzde l'e, bankalararası kambiyo işlemlerinde sıfıra kadar indirmek için 
Bakanlar Kuruluna yetki vermek değildir. Bu tasarının amacı, yurtdışında parası olan ve yapılacak 
herhangi bir vergi incelemesinde de bu paraya ulaşılamayacak olanlara bir imkân sağlamaktır. Bu 
düzenleme de 3 üncü maddede yapılmıştır ve düzenleme başkasının işine de yaramayacaktır. 

Bu yasa, baştan sona bir ucubedir. Baştan sona, "ben yaptım, oldu" anlayışını yansıtmaktadır 
ve esas itibariyle, yapılmak istenen şeyi gizlemek için, böyle, karışık ve değişik konular bir araya 
getirilmiştir. Hep aynı yere geliyoruz; ama, tasarının amacı orası olunca dönüp dolaşıp oraya gel
mek de kaçınılmaz oluyor. Bir kişi, şirketine, diyelim ki 1 trilyon lira sermaye koydu. Maliyeci ar
kadaşım şirketi incelemeye alacak, şirketin, mal aldığı, mal sattığı bütün firmalarla olan ilişkilerini 
araştıracak, banka hesaplarını araştıracak, malı kaç liraya aldığını, kaç liraya sattığını tespit edecek; 
bu şekilde, eğer 1 trilyon lira para vergidışı kalmış bir paraysa, vergi incelemesi de yapılacak, ver
gisi de, maalesef, alınacaktır. 

Dikkat ediniz, "nereden buldun" sorusu sorulmayacak, yalnızca vergi incelemesi yapılacak; 
çünkü, para, yurtdışından gelen bir para değilse, kaynağını bulmak zor değildir; zor olan, parayı bul
maktır. Şirkete sermaye olarak konulan para, bulunan bir paradır, kaynağı sorulmadan da bulunup 
vergilendirilebilir. 

Bu tasarının amacı, 3 üncü maddeyi geçirmektir. Diğer maddeler de dolgu maddesidir. Bu mad
denin amacı da, yalnızca yurtdışında bulunan parayı yurtiçine getirenleri affetmek, onların bu 
paralarını legalize etmektir. Diğer mükellefler için, aslında, burada bir tuzak bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz beklerdik ki, kaynağına bakılmaksızın bütün harcama 
ve tasarrufların vergilendirilmesi uygulamasına geçilmesine altı ay gibi kısa bir süre kalmışken, bu 
tasarı, konuya ilişkin düzenlemeler içersin. 

Uygulamanın başlangıcı 1.1.2003 olacağına göre, malî milat olarak da bu tarih kabul edilmeli 
ve bu tarihte var olan varlıklar, budan sonra sorgulanmamalıdır. Bunun için de, 30 Eylül 1998 tarihi 
baz olarak alınmalıdır. 30 Eylül 1998 tarihi baz alınmazsa, bu aradaki boşluk, uygulamayı imkân
sız kılar. Bu da anarşi demektir, devletin vergi almaması demektir. Bu yaşandıktan sonra yapılan 
düzenlemeler de sağlıksız ve hatalı olur. Buna ilişkin düzenleme şimdi yapılmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Buyurun. 

NECATİ YÖNDAR (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonomide yaşanan 
krizin ardından, hükümetin bazı üyelerinin bir süredir basın önünde söyledikleri ve 2003 yılı başın
dan itibaren uygulamaya başlanacak olan, nereden bulunursa bulunsun her tasarruf ve harcamanın 
vergilenmesi uygulaması, halkı, iyice bir vergi affı beklentisine sokmuştur. Zaten, önümüzdeki yıl
başından itibaren yapılacak uygulama, bir milattan yoksun kalacaktır. Bu da, bir bakıma vergi af
fını ve buna bağlı bir miladı gerekli kılmaktadır. Bundan önceki uygulama denemesinin başarısız, 
hatta zararlı olmuş olmasının nedeni, böyle bir başlangıç yapılmamış olmasıdır. Dünle ilişkiler 
tümüyle koparılmalı, bir başlangıç yapılmalıdır. "Parayı şirkete koyarsan nereden bulduğunu sor
mam; ama, vergi incelemesini de yaparım, karapara soruşturmasını da" dersek, bir yere varamayız, 
kaynaklar da oldukları yerde kalır. Aftan yararlananların, gelecekte yeniden vergi kaçırmak, 
yeniden kara para kazanıp aklamak istemesinden korkuluyor ise, bu kişilerin bu gibi eylemlerde 
bulunmalarını engelleyecek sistem de kurulmalıdır. Geleceğe yönelik temiz bir toplum yaratma 
operasyonuna bir afla başlanması da, bir fırsat tanımak olur. Hem vergilendirilmemiş veya karapara 
olması nedeniyle ülke dışında bulunan paralar gelmiş hem de temiz bir başlangıç yapılmış olur. 
Bundan sonra da, af isteyenlerin kendilerinin bizzat kötü niyetli olacakları, bugünden ortaya konul
muş olur. 

Güvensizlik, devletin, yarın ne yapacağını açıkça ortaya koymamasından kaynaklanmaktadır. 
Bugün ortaya çıkan paradan dolayı yarın hiçbir şekilde hesap sorulmayacağının garantisi verilerek, 
bu sıkıntılı günde, zaten kaçmış olan kaynakların tekrar ekonomiye girmesi sağlanmalıdır. Bu şekil
de, şimdi girmeyen kaynağın yarın girmesi durumunda, bunun hesabının sorulacağı ortaya konul
malıdır. Bir şey yapılacaksa, sağlam yapılmalıdır ve ona bir daha ihtiyaç duyulmamalıdır. 

BAŞKAN - Süreniz bitti efendim; 1 dakika da fazla konuştunuz... 

NECATİ YÖNDAR (Devamla) - Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yöndar. 

Saadet Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Geçer; buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakika Sayın Geçer. 
SP GRUBU ADINA MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan 877 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının 5 inci maddesi üzerinde Saadet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesiley
le, saygı ve selamlarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 57 nci hükümetin yapmış olduğu yasama faaliyetleri 
içerisinde, daha önce "çeşitli kanunlarda değişiklik" adı altında bir kanun tasarısı gelmişti; oldukça 
karmaşık, aslında, uygulayıcıları ve yasanın bağladığı kişileri çok zor duruma sokan düzenlemeler 
yapılmıştı. Şu anda gelen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısında da 
ona benzer düzenlemeler var. Değişik kanunların değişik maddelerinde değişiklikler yapılıyor. 

Tabiî, tasarının genel gerekçesinde, önemli gerekçeler, çok büyük iddialar ortaya atılıyor; tüm 
yasalarda bunu gördük; ama, neticede, çıkarılan yasalar, bir daha değiştirildi, bir daha değiştirildi... 
Yani, burada, düzenli bir yasalaştırmanın olmadığını görüyoruz. Tasarının genel gerekçesinde "ül
kemiz ekonomisi son yıllarda, gerek küreselleşen dünya ekonomisi gerekse içsel nedenlerle hızla 
değişmektedir" deniliyor; doğru; ama, Türkiye ekonomisi, gerçekten, selamete doğru değil, düzlüğe 
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doğru değil çok kötü bir felakete doğru gidiyor. Gerekçenin hemen devamında bu itiraf ediliyor as
lında. Ülkemizde, geçmişte yaşanan ve etkileri hâlâ devam eden ekonomik krizler, başta bankalar 
olmak üzere, şirketlerin malî bünyelerinin zayıflamasına ve özkaynaklarının erimesine neden oldu; 
şimdi, bunun için, böyle değişiklikler ve düzenlemeler getiriliyor. 

işin ilginci, yine bu tasarıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda da birtakım değişiklikler 
yapılıyor. Kamu ihale Yasasının maddelerinde yapılan değişikliklerle ilgili gerekçede de "Kamu 
İhale Kanununun, Avrupa Birliği düzenlemeleri ve uluslararası ihale uygulamalarıyla paralellik 
göstermeyen maddelerinde düzenlemeler yapıyoruz" deniliyor. Oysaki,. 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu, 4.1.2002 tarihinde çıkarıldı ve 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe girecek. Yani, henüz yürürlüğe 
girmemiş bir yasanın düzenlemesi bu. Kamu İhale Yasası -2003 yılında yürürlüğe girecek olduğu 
halde- buraya, o zaman, çok büyük iddialarla, kamu ihalelerinde birtakım yolsuzlukların, suiistimal
lerin önüne geçecek sağlam bir ihale yasası diye getirildi; ama, şimdi -aradan üç ay geçtikten son
ra- deniliyor ki, Avrupa Birliği düzenlemeleri ve dünyadaki ihale yasalarına paralellik sağlamak için 
biz bunda da değişiklik yapıyoruz; oysaki, yasa henüz yürürlüğe girmedi. 2 nci, 3 üncü, 8 inci, 10 
uncu, 13 üncü, 53 üncü, 56 ncı, 62 nci ile geçici 4 üncü maddesi olmak üzere ve eklenen geçici bir 
maddeyle, Kamu İhale Yasasında 10 madde tekrar değiştiriliyor; oysaki, henüz uygulanmadı, 
neticeleri görülmedi bunun. Bu yasa çok büyük iddialarla getirilmişti, şimdi bir daha değiştiriliyor; 
bunu anlamak da mümkün değil. 

Aslında, bir noktada -demin arkadaşlarımız da değindiler- Türkiye'de enflasyon muhasebesi ol
madığından dolayı, reel olmadığı halde, görsel olarak, sayısal veya rakamsal olarak birtakım kârlar 
gözüküyor firmalarda. Bu kârlardan dolayı firmaların aktiflerinde, yani özvarlıklarında da rakamsal 
artışlar gözüküyor; oysaki, reel artış değil; ama, maliye uygulamaları, vergi uygulamaları açısından, 
bu artışlar kâr gibi kabul edilerek vergilendiriliyor. Oysaki, burada düzenlemeler yapılacağına -yani, 
bunlar, aslında, palyatif birtakım düzenlemeler- bir enflasyon muhasebesine geçilse, çok daha güzel 
olurdu; çünkü, mesela, yine, tasarının 4 üncü maddesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığıyla 
ilgili de bir düzenleme, münhasıran getirildi, istisna getirildi. Orada, bu şirketin, yurtdışı iştirak-
lerindeki paylarında; yani, döviz hesaplarında bulunan veya dövize endeksli rakamlardaki kur artış
larından doğan, gelir gibi görünen, aslında geliri olmayan bu rakamların vergidışı bırakılması nok
tasında bir düzenleme getirildi. Oysaki, enflasyon muhasebesine geçilseydi, muhasebe Türkçe 
tutulduğu için, bunlar sıfırlanacak ve görüntüde olan; yani, gerçek olmayan, kâr gibi gözüken 
rakamlar vergilendirilmemiş olacaktı. 

Bundan dolayı, Türkiye'de, gerçekten, vergi mükellefleri çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu 
şekilde, geçici düzenlemelerle ve belli bir zamana inhisar eden bu düzenlemelerle, bunlardan bek
lenilen neticenin alınacağına inanmıyorum doğrusu. Türkiye'de, belki, enflasyon sıfırlanana kadar, 
ekonomi düzlüğe çıkana kadar, bu tip düzenlemeler, enflasyon muhasebesi de -gerçi, atılan bazı 
adımlar olmasına rağmen- tam olarak uygulanmalı ve Türkiye'de gerçek olmayan kârların; yani, 
görüntüsel olan, sayısal, rakamsal olarak görünen; ama, reel olmayan kârların da vergilendiril-
memesi sağlanmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, buyurun. 
MUSTAFA GEÇER (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 

Şimdi görüşmekte olduğumuz tasarının 5 inci maddesinde -şu an üzerinde durduğumuz mad
dede- 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde bir değişiklik yapılıyor. Banka 
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ve sigorta muameleleri vergileriyle ilgili bir değişiklik bu. Bu vergiler üzerinde de, burada belir
tilen; yani, Banka Sigorta Muameleleri Vergisi için ayrı ayrı birlikte yüzde l"e, bankalararası kam
biyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmede ve yukarıdaki oranları aşmayacak şekilde yeniden 
tespit etmede Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor. Aslında, bu düzenlemelerin, gerçekten, yapısal bir 
şekilde, Türkiye'nin realitesine uygun şekilde, toplu halde, hangi alanı ilgilendiren hangi kanun var
sa -Gelir Vergisi ise Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ise Kurumlar Vergisi veya Kamu İhale Yasası 
ise İhale Yasası - toplu bir değişme ve reformla yapılması gerekirdi. Çok parçalı bir şekilde uy
gulanması ve değiştirilmesi, gerçekten, uygulamada çok güçlükler çıkarıyor; ama, az alanlarda, par
ça parça alanlarda da, belki, faydası oluyor diye düşünüyorum. 

Saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Geçer. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde gruplar adına başka söz?.. Yok. 

Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 

Üç önerge vardır; geliş sırasına göre okutup, aykırılık derecelerine göre işleme alacağım efen
dim. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinde yer alan "Bakanlar 
Kurulu, bu maddede belirtilen vergi oranını" ifadesinin "Bakanlar Kurulu, bu maddenin birinci fık
rasında belirtilen vergi oranlarını" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 

Ankara 

BAŞKAN - Öteki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinde yer alan "bankalar arası 

kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve yukarıdaki oranları aşmayacak şekilde 
yeniden tespit etmeye yetkilidir" ifadesinin "bankalar arası kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar 
indirmeye veya birinci fıkrada belirtilen oranları aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yet
kilidir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 

Ankara 

BAŞKAN - Öteki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinde yer alan "bankalar ile 
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanuna göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası 
muameleleri" ifadesinin "bankalar ile aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 

Ankara 

- 6 1 3 -



T.B.M.M. B : 111 11. 6 .2002 O : 2 

BAŞKAN - Efendim, bu önerge en aykırı önergedir; yalnız, Anayasaya aykırılık önergesi de 
vardı, o, dördüncü önerge olduğu için, onu işleme koymuyorum. 

Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) - Önergelerimi çekiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Peki efendim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Peki, karar yetersayısını arayacağım. 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Efendim, karar yetersayısı yoktur. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.17 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER : Cahit Savaş YAZICI (İstanbul), Şadan ŞİMŞEK (Edirne) 
— © 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 111 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

5. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Kocaeli Milletvekili 
Turhan İmamoğlu'nun, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasının Değiş
tirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/990, 2/902) (S. Sayısı: 877) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 877 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci mad
desinin oylanması sırasında karar yetersayısının aranılması istenilmiş ve yapılan oylamada karar 
yetersayısı bulunamadığından, birleşime ara vermiştim. 

Şimdi, yeniden 5 inci maddeyi oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 

Oylamayı elektronik cihazla yapacağım ve oylama için 2 dakika süre vereceğim. 
Bu süre içerisinde cihaza giremeyen sayın milletvekillerinin teknik elemanlardan yardım is

temelerini, buna rağmen de sisteme giremedikleri takdirde oyunun rengini belli eden imzalı 
pusulayı Divana göndermelerini rica ediyorum. 

Sayın bakanlar da, hangi bakana vekâlet ettiklerini belirterek oylarını kullanabilirler. 
Şimdi, oylama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, maddenin yapılan oylaması sonucunda madde kabul edilmiş

tir; karar yetersayısı vardır. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. - 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun 

"IV-Ticari ve medeni işler-le ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümüne, (18) numaralı fıkradan sonra gelmek 
üzere aşağıdaki (19), (20), (21) ve (22) numaralı fıkralar eklenmiştir. 

"19. Bankalar arasında, bankanın taraf olduğu veya bankalar aracılığıyla yapılan, belirli bir 
vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayalı 
olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli 
madeni ve dövi-zi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve op-
siyon sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kâğıtlar. 

20. Faktoring şirketlerinin müşterileriyle yaptıkları faktoring sözleşmeleri ile bu sözleşmelere 
ilişkin olarak düzenlenen diğer kâğıtlar. 
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21. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım 
satım sözleşmeleri. 

22. Kıymetli madenler borsalarında kıymetli madenlerin ödünç işlemlerine ilişkin düzenlenen 
kâğıtlar." 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, aslında, bu maddede, kanun tekniği yönünden, bir yanlışlık 
yapılıyor. Maddede "(18) numaralı fıkradan..." deniliyor, oysa "(18) numaralı bentten..." olması 
lazım. Komisyonun bunu bilmesi lazım; çünkü, biliyorsunuz, 1, 2, 3'le başlayan kanun kısımla-rı 
benttir, eğer, numarasızsa fıkradır. O bakımdan, bence, burada "(18) numaralı bentten son-ra gel
mek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir" denilmesi kanun tekniğine daha uygun olacak-tır. 

Buna, herhalde komisyon da katılır. 

Sayın Bakan?.. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Bakarız efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Fıkra olacak, uy
gulama öyle... 

BAŞKAN - Hayır, ama, numaralıysa, her halükârda benttir o. Bunu yıllarca uyguladık. Neyse 
canım... 

Madde üzerinde, AK Parti Grubu adına, İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu; buyurun efen
dim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Sayın Kansu, süreniz 5 dakika. 

AK PARTİ GRUBU ADINA HÜSEYİN KANSU (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 877 sıra sayılı Kanun Tasarısının 6 ncı mad
desi üzerinde, AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Genelde dünya ekonomisi ve özelde ülkemiz ekonomisi, son yıllarda serbest piyasaya ve 
küreselleşme olgusu ile iç ve dış nedenlerden dolayı hızlı- bir değişim yaşamış ve zaman zaman, 
özellikle de son birkaç senede yapılan hatalar yüzünden, birçok yönden krizlerle boğuşur hale gel
miştir. Bu krizlerin ana nedenleri, hiç şüphesiz ki, kötü yönetim ve dünya piyasalarını iyi 
okuyamamaktan dolayı yapılamayan yapısal değişikliklerdir. Krizler, bu anlamda, öğretici olmuş ve 

•gerekli yapısal reformların gerçekleştirilmesine zemin hazırlamışlardır; fakat, ne yazık ki, temelde 
yapılması gereken değişiklikler zaman zaman önemsenmemiş veya algılanamamış ve onların yerine 
devede kulak dahi olmayan, olsa olsa devekuşunda ancak bir tüy olabilecek kadar küçük değişik
liklerle zaman geçirilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanunda bahsi geçen değişiklikler de bu türdendir. Bu 
değişikliklerle neyin hedeflendiğine bakıldığında, bu gerçek açıkça ortaya çıkmaktadır. Gerekçesine 
göre, vadeli işlem piyasalarının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için bankalara arasında bankanın 
taraf olduğu veya bankalar aracılığıyla yapılan, belirli bir vadede önceden belirleyen fiyat, miktar 
ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni 
veya dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon söz
leşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kâğıtların 488 sayılı Damga Vergisi 
Kanunu uygulaması dışına çıkarılması amaçlanmıştır. Aynı şekilde, factoring işlemlerinin, gay
rimenkul yatırım ortaklıklarının portföyleri için yapılan gayrimenkul alım satımlarının ve kıymetli 
madenlere ilişkin ödünç verme işlemlerinin de Damga Vergisi Kanunu uygulaması dışına çıkarıl
ması amaçlanmıştır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu gerçek çok açıktır ki, makro ekonomik istikrar ve fir
maların gelir dengesi sağlanmadan binde 5'lik gibi bir düzenlemeyle büyüme gerçekleştirilemez. 
Büyümenin önündeki engel ve krizlerin nedenleri, bu küçük çaplı vergiler değildir; ana neden, 
hükümetin uyguladığı borç politikası ve siyasî istikrarsızlıktır. 

Bu dönemde, şirketler, yeniden yapılanmakta, piyasalarda yeni fmansal teknikler ortaya çık
makta, yeni kurumlar ve kavramlar gündeme gelmektedir. Bu değişikliklere ayak uydurabilmek 
için, çoğu zaman, yapısal reformlara ihtiyaç duyulmaktadır. Küçük çaplı değişiklikler, bazen yarar
lı, hatta, gerekli de olabilir; fakat, sorunu kökten halletmenin yolu, yeni koşullara uygun yapısal 
değişiklikler yapmaktan geçer. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; değişiklikler yapmak, tabiî ki, sorunları çözmez. Bu 
yeniden yapılanmanın en önemli özelliklerinden biri de, yapılan politikaların ve yapısal değişiklik
lerin, açık, net ve denetlenebilir olması gerekir. Aksi takdirde, yeni önlemler, eskinin farklı şekilde 
bir devamı olmaktan kurtulamayacak ve periyodik aralıklarla -şu an yaşadığımız ekonomik- krizle 
yüz yüze gelmekten kurtulamayacağız. Değişiklik yapmış olmak için değişiklik yapmak, hiçbir 
sonuç vermez, olsa olsa, ek bir masraf ve zaman israfı getirir. 

Bu düşüncelerle, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kansu. 
Saadet Partisi Grubu adına, Elazığ Milletvekili Sayın Latif Öztek; buyurun. (SP sıralarından al

kışlar) 
Süreniz 5 dakika Sayın Öztek. 
SP GRUBU ADINA LATİF ÖZTEK (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşül

mekte olan 877 sıra sayılı Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde, Saadet Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum; şahsım ve Grubum adına, hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, 24.5.2002 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiş; kanun tasarısı, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunda jet hızıyla görüşülerek kabul edilmiş ve Genel 
Kurul gündemine alınmıştır. 

57 nci hükümetin başarısız icraatları sonucu, ülkemizde, Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan 
ve etkileri hâlâ devam eden ekonomik krizler, çiftçimizi, işçimizi, emekli, dul ve yetimimizi, 
işadamlarımızı perişan etmiştir. Milletimizi sıkıntıya sokan 57 nci hükümet, sanki, bu sıkıntıların 
sebebi kanunlarmış gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisini götürü usulü çalıştırarak, kendilerinin 
reform niteliğinde kanun adını verdikleri kanunları çıkarmaya gayret ediyorlar; ama, acele ettikleri 
için, her defasında hata ediyorlar, hatalarını telafi etmek için de, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
daha fazla çalıştırma gayretkeşliğini gösteriyorlar. Bu kanun tasarısı da, 57 nci hükümetin yanlış
larını düzeltme tasarısıdır. 

Tasarıyla, Gelir Vergisi, Vergi Usul, Kurumlar Vergisi, Gider Vergileri, Damga Vergisi, Harç
lar, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunları ile Memurlar ve Kamu Görevlileri Hakkında 631 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname olmak üzere, 10 kanun
da değişiklik yapılmaktadır. 

24 maddeden oluşan Kanun tasarısının 6 ncı maddesiyle, 1.7.1964 tarihli 488 sayılı Damga 
Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV üncü bölümüne, yani "IV- Ticarî ve Medenî İşlerle İl-
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gili Kâğıtlar" başlıklı bölümüne, (18) numaralı bentten sonra gelmek üzere, (19), (20), (21) ve (22) 
numaralı bentler eklenmektedir. 

Tasarıyla, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunundaki istisnalar artırılmıştır. 

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda defalarca değişiklik yapılmıştır. 488 sayılı Kanunun 6 
ncı maddesi üzerinde, en son, 20.6.2001'de, yani, bir yıl önce değişiklik yapılmıştır. Bir yıl önce 
dikkatli davranılmadığı için, bugün, aynı maddede değişiklik yapılmak isteniyor. 

Ekonomimizde genel olarak sıkıntı çekildiği muhakkaktır. Bunu önlemenin yolu sürekli vergi 
kanunu çıkarmak değildir. Vergi gelirlerini artırmanın tek yolu da yeni vergiler ihdas etmek değil
dir. Vergi ödeyecek mükelleflerin malî yapılarının iyileştirilmesi ve vergilerini kolaylıkla 
ödeyebilecek duruma getirilmesinin, vergi gelirlerini artırmada doğrudan etkili olduğu unutul
mamalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurul gündeminde görüşülmeyi bekleyen çok 
sayıda kanun tasarı ve teklifleri varken, 57 nci hükümet, öncelikleri arasında olmadığından, bu 
tasarıları ele almamakta, IMF'nin istekleri doğrultusunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kanunu, Enerji Piyasası Kanunu, Şeker Kanunu, Tütün Kanunu, vergi kanunları gibi kanunları, ön
celikli olarak Meclis gündemine getirmektedir. 

57 nci hükümeti temsil eden iktidar partileri, aceleci ve uzlaşmaz tavırlarını, bu kanun tasarısı 
görüşülürken de ortaya koymuşlardır. Tasarının ihtiyaçlara cevap verebilmesi için, muhalefetin ve 
konunun uzmanı bilim adamlarının görüşlerine yer verilmesi gerekir; ama, bu yapılmamış; tasarı 
gereği gibi müzakere edilmeden, enine boyuna görüşülmeden, getirişi götürüşü hesaplanmadan ve 
üzerinde muhalefetin mutabakatı sağlanmadan komisyondan geçirilerek, Genel Kurul gündemine 
alınmıştır. 

Bir hususu, altını çizerek belirtmek istiyorum: Önemli olan, tasarıları kısa sürede kanunlaştır
mak değildir; önemli olan, bu ülke insanının ihtiyaçlarına cevap veren tasarıları, iktidar-muhalefet 
demeden, elbirliğiyle, ilgili kişi ve kurumların da katılımını sağlayarak kanunlaştırmaktır. Unut
mayınız ki, Saadet Partisi olarak bizler, bu ülke insaninin yararına olan çalışmalarınızda sizleri des
tekleyeceğiz; yeter ki, sizler, bizim haklı uyarılarımızı dikkate alınız ve bu uyumsuz, vurdumduy
maz tavırlarınızdan vazgeçiniz. 

57 nci hükümeti temsil eden partilerin milletvekillerine, uyumlu bir çalışma sergileyen Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonunun çalışmalarını örnek almalarını tavsiye ediyorum. 

Siz de görüyorsunuz ki, muhalefete ve halkımıza rağmen kanunlaştırdığınız tasarılar, ya Cum
hurbaşkanı tarafından, tekrar görüşülmek üzere Yüce Meclise iade ediliyor ya Anayasa Mah
kemesince iptal ediliyor ya da bir yıl bile geçmeden, ihtiyaca cevap veremediğinden, tarafınızdan, 
tekrar Meclis gündemine alınıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öztek, lütfen, 1 dakika içerisinde toparlar mısınız. 

LATİF ÖZTEK (Devamla) - Ülkenin önünde çeşitli sıkıntılar varken, insanımızın ihtiyaç duy
duğu düzenlemelerin yapılması gerekirken, sizin, bu şekilde davranarak, ülkenin zamanını boşa har
camaya hakkinizin olmadığını hatırlatmak istiyorum. 

Bu tasarı, 57 nci hükümetin alışık olduğumuz günü kurtarmaya yönelik uygulamalarından bir 
tanesidir. Çıkarılacak kanunlardaki eksiklikleri gidermek için, iktidarın, muhalefetin önerge ver
mesine imkân tanımasının ve verilen önergeleri desteklemesinin, daha mükemmel bir kanun çık-
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ması açısından yararlı olacağı kanaatindeyim. Evet, bu hükümetin, çok kanun çıkarmakla değil, 
milletin yararına kanun çıkarmakla övünmesini isterdik. Çiftçi, memur, işçi, emekli, dul ve yetim 
sıkıntıda, işadamlarımız iflas ediyor; 57 nci hükümet, IMF'nin istekleri doğrultusunda kanun çıkar
dık diye övünüyor. 

Ne var yani; bu kanunların çıkmasındansa çıkmaması milletimizin daha hayrınadır diyor, bütün 
eksikliklerine rağmen, kanun tasarısının, ilgili kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere, tüm mil
letimize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztek. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Bingöl Milletvekili Sayın Necati Yöndar; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika Saym Yöndar. 

DYP GRUBU ADINA NECATİ YÖNDAR (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 877 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum; bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere, ülkemiz, son iki yıldan beri ciddî bir 
ekonomik krize girmiş ve bu kriz sonucunda, şirketlerin sermayelerinde ciddî anlamda erimeler 
meydana gelmiş ve birçok firma ya iflas etmiş ya da iflasın eşiğine gelmiştir. Hükümet, krizin fir
malar üzerindeki etkilerini azaltmak ve sermaye yapılarını güçlendirmek amacıyla, söz konusu 
yasayla, şirket ortaklarının mal varlıklarını sermaye olarak koymaları halinde, bu koyulan ser
mayeden hareketle herhangi bir vergi incelemesi yapılmayacağı hükmünü getirmektedir. 

Daha önceki yasama döneminde de, 4369 sayılı Yasayla benzer bir düzenlemeye gidilmiş ve 
yasa, kamuoyuna "vergi reformu" olarak lanse edilmiştir. Oysa, bu yasa, yürürlüğe girdiği andan 
itibaren tam bir fiyaskoyla sonuçlanmış; söz konusu yasa, kendisinden beklenen olumlu sonucu ver
mediği gibi, ekonomiyi ciddî anlamda yıpratmış ve sermayenin ciddî anlamda yurtdışına çıkmasına 
veya yastık altına çekilmesine neden olmuştur. Bu düzenlemeyle ekonomi ciddî anlamda bir krize 
girmiş, daha sonra, hükümet, giden sermayenin geri gelmesi veya ekonomiye tekrar kaynak olarak 
girmesi için "nereden buldun" sorgulamasını 2003 yılına kadar ertelemiş; buna rağmen, ekonomide 
herhangi bir canlanma olmamış, kaçan sermaye ekonomiye, maalesef, geri dönmemiştir. 

4369 sayılı Yasanın fiyaskoyla sonuçlanmasının en önemli nedenlerinden biri, bu yasa 
çıkarılırken, vergi mevzuatı dışındaki kanunlarla olan bağlantılarının sağlanmaması, gerekli hukukî 
düzenlemeler yerine, nereden buldun sorgulamasının yapılmayacağına ilişkin olarak, sadece ve 
sadece Bakanın sözlü taahhütlerde bulunmasıdır. Oysa, hukuk devletinde, hükümetler ve bakanlar 
geçicidirler. Kanunları uygulayanlar, hukuka bağlı olarak karar vermekte, sözlü olarak verilen taah
hütlere itibar etmemektedirler. Zaten, hukuk devletinde olması gereken de budur. Dolayısıyla, bu 
tasarıyla yapılmak istenilen düzenlemenin amacına ulaşabilmesi için, aceleye getirilmemesi ve 
çıkarılacak yasanın diğer kanunlarla olan bağlantılarının çok net bir şekilde ortaya konularak. 
düzenlemenin buna göre yapılması gerekir; aksi takdirde, düzenleme, yarardan çok zarar getirmiş 
olur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz konusu tasarının 3 üncü maddesiyle de, mevcut ya 
da yeni kurulacak sermaye şirketlerine konulacak sermayenin kaynağının araştırılmayacağı ve her
hangi bir vergi incelemesine konu edilemeyeceği hususu düzenlenmektedir. 
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Bilindiği üzere "nereden buldun" sorgulaması, 4444 sayılı Yasayla, 2003 yılına kadar uzatıl
mıştır. Dolayısıyla, böyle bir düzenlemenin geçerli olabilmesi ve amacına ulaşabilmesi için, ön
celikli olarak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 56 ncı maddesinin değiştirilmesi gerek
mektedir. Yine, bu şekilde konulan sermayenin, Vergi Usul Kanununun 30/7 maddesi kapsamında 
değerlendirilerek, vergiye tabi tutulmamış harcama ve tasarruftan veya vergisi ödenmemiş bir 
kazançtan sağlandığının tespit edilmesi halinde tarhiyata tabi tutulması riski bulunmaktadır. Kaldı 
ki, bu sermaye vergi kanunları açısından bir sorun teşkil etmese bile, karaparadan veya ceza kanun
larının suç saydığı bir fiilden kaynaklanması durumunda ne olacaktır? Dolayısıyla, bu düzenleme 
yapılırken, bu kanunların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Gerçekten, ülkemiz ciddî bir ekonomik krize girmiştir ve bu kriz, ilerleyen dönemlerde, fir
malar üzerinde etkisini daha şiddetli şekilde gösterecektir. Bu nedenle, krizin etkisini azaltmak ve 
firmaların sermaye yapılarını güçlendirmek için ciddî önlemlerin bir ari önce alınması gerekmek
tedir; ancak, bu düzenlemeler yapılırken, olayı sadece vergi kanunları açısından ele almamak ve 
yapılacak düzenlemelerin, diğer kanunlarla tam bir uyum içerisinde olması gerekmektedir. 

Bizce, bu düzenlemenin amacına ulaşabilmesi için, ekonomiden kaçan paraların geri dönmesi 
için, ertelenmiş "nereden buldun" uygulaması yerine, kapsamlı malî bir affın çıkarılması ve bu af 
çıkarılırken diğer kanunlarla ilgili düzenlemelerin birlikte yapılması; mükelleflerin biriken vergi 
borçlarını ödemeleri için gerekli yasal düzenlemelerin acilen yapılması, gerekirse vergi aslıyla bir
likte cüzî bir miktarda vergi cezası ile gecikme faizinin de mükelleflerden tahsil edilerek, mükellef
lerin devlete olan borçlarından kurtarılması... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yöndar, lütfen 1 dakikada toparlar mısınız. 
NECATİ YÖNDAR (Devamla) - Yine, yapılacak düzenlemeler ile mükelleflerin, son 5 yıl

larına ilişkin olarak matrah artırımına gitmelerini sağlamak, bu şekilde matrah artırımında bulunan 
mükelleflerin ilgili yıllarına ilişkin olarak herhangi bir vergi incelemesinde bulunulmayacağına iliş
kin düzenlemelerin yapılması; sermaye artırımına gidecek mükelleflerin koyacakları sermayenin 
kaynağının sorulamayacağı; ancak, konacak sermaye üzerinden düşük bir oranda vergi alınmasını 
sağlayacak düzenlemenin yapılmasının sağlaması; yine, konacak bu sermayenin amacına ulaşabil
mesi için, bunun belirli bir süre içerisinde -beş yıl gibi- işletmeden çekilemeyeceği şartının mutlaka 
konulması; vergi oranlarının aşağıya çekilerek verginin tabana yayılmasını sağlamak; ancak, 
çıkarılacak malî aftan sonra vergi kanunlarına muhalefet edenler hakkında da daha ağır müeyyideler 
getirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz düzenlemelerin yapılması durumunda hem devlet sağlam bir 
gelir kaynağına ulaşmış olacak hem de vatandaş ile devlet arasındaki malî barış sağlanmış olacak
tır. 

Bu duygu ve düşüncelerle kanunun hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yöndar. 
Sayın milletvekilleri, grupları adına, başka söz isteyen?.. Yok. 

Madde üzerinde 4 önerge vardır; 3'ünü geliş sırasına göre okutacağım; aykırılık derecesine 
göre işleme koyacağım. 

Geliş sırasına göre okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi ile 488 sayılı Damga Ver
gisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV - Ticarî ve medenî işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı 
bölümüne eklenen 19 numaralı fıkrada yer alan "Bankalar arasında, bankanın taraf olduğu veya 
bankalar aracılığıyla yapılan" ibaresinin "Bankalar tarafından veya bunlar aracılığı ile yapılan" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 

Ankara 

BAŞKAN - Öteki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi 
Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticarî ve medenî işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümüne ek
lenen 21 numaralı fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 
Ankara 

"21. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının menkul ve gayrimenkul portföylerine ilişkin alım 
satım sözleşmeleri." 

BAŞKAN - Son önerge, en aykırı önerge; bu önergeyi okutup işleme koyacağım efendim. 

NEZİR AYDIN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı maddesi ile 488 sayilı Damga Vergisi 
e 

Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticarî ve medenî işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümüne ek
lenen 22 numaralı fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 
Ankara 

"22. Kıymetli madenler borsalarında kıymetli madenlerin alım, satım ve ödünç işlemlerin iliş
kin düzenlenen kâğıtlar." 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmı/oruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümetin ve Komisyonun katılmadığı önergeyi... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) - Sayın Başkan, önergelerimi çekiyorum. 
BAŞKAN - Üçünü de çekiyor musunuz? 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) - Evet. 

BAŞKAN - Evet, önergelerin üçü de çekildi. 
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Maddeyi kabul edenler... 

NEZİR AYDIN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranılmasını istemiştik. 

BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 7. - 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (6) sayılı tarifenin "III-
Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları" bölümünün (1) 
numaralı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye 
Bakanlığı yetkilidir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, AK Parti Grubu adına Yozgat Milletvekili Sayın İlyas Arslan; 
buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika Sayın Arslan. 

AK PARTİ GRUBU ADINA İLYAS ARSLAN (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 7 nci maddesi üzerinde 
AK Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, tasarının 3 üncü maddesi üzerinde Grubum adına görüşlerimi açıklar
ken, ülkemizin içerisinde bulunduğu durum ve yapılması gereken hususların ya yapılamadığı ya da 
yapılması hususunda geç kalındığı üzerinde durmuştum. Yeni düzenlemelerin uygulama imkânının 
insan kaynağı ve bilgi çağında yaşamanın gerekleriyle donatılmış olmaktan geçeceğini de burada 
vurgulamak istiyorum. Tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde ücret reformunun tabana doğru 
yaygınlaştırılmasının amaçlara ulaşmada faydalı olacağını ve çalışanın performansını artıracağı 
inancını taşıyorum. 

Değerli milletvekilleri, maddede "2 Temmuz 1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağ
lı (6) sayılı tarifenin 'III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harç
ları1 bölümünün (1) numaralı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir" denilmektedir. Yeni 
eklenen fıkrayla "ikamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası gözönünde tutularak, 
Maliye Bakanlığı yetkilidir" ibaresi de eklenmiştir. 

Yurt dışında birçok sebeple birçok vatandaşımız bulunmaktadır. Gelişmekte olan ve kişi başına 
düşen millî gelir yüzünden çok gerilerde bulunan ülkemizin, içinde bulunduğu şartlar da dikkate 
alınarak, söz konusu harçların tespitinde yabancı devletlerle karşılıklı görüşmeler sonucu ikamet 
tezkeresi harç miktarlarının tespitinde, söz konusu kişilerin ne amaçla orada bulundukları dikkate 
alınmalıdır. Buna göre harçlar belirlenmeli veya karşılıklı olarak bu hizmetler harçsız olarak veril
melidir. Aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaşımızın, yabancı devletlerde çalışmak amacıyla 
uzun süre yaşadıkları dikkate alınırsa, ödenecek harçlar, orada yaşayan diğer insanlara göre, ek bir 
yük getirmekte ve yaşam standartlarını düşürmektedir. Devletimizin, vatandaşlarımız lehine olacak 
bu tür devletlerarası anlaşmalara gitmesinde fayda olacaktır. Maliye Bakanlığı bu yetkisini kullanır
ken, ülkemizde bulunan yabancılardan alınacak ikamet tezkeresi harçlarının tespitinde de yabancı 
devletlerin yaptığı gibi, çalışma izni, öğrenci, ve görevli olarak sınırlamalar getirmelidir. 

Balkanlardan ve Rusya Federasyonundan gelen binlerce kadın, birçok bölgemizde ve birçok 
ilimizde fuhuş sektörü oluşturmuş, binbir ümitle bavul ticareti için açılan kapılar, ülkemizin döviz 
girdisi sağlaması yerine döviz kaybetmesine sebep olmuştur. 
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Maliye Bakanlığı, ikamet tezkeresi harç miktarı düzenlerken, ne amaçla ikamet izni istediği 
üzerinde durmalı, toplumumuzun sosyal ve ahlakî yapısına uygun olmayan amaç ve şartlarla bu iz
ni almaya hak kazananlardan alacağı harçları bir caydırıcılık olması açısından yüksek tutmalıdır. 

Maliye Bakanlığı, ülkemizdeki yabancılardan alacağı ikamet tezkeresi harçlarını bir gelir un
suru kalem olarak da görmemelidir; zira, yurt dışındaki bizim insanlarımızın da karşı muamelelere 
maruz kalacağı unutulmamalıdır. Vatandaşlara uygulanan muamelelerin karşılıklılık 
(mütekabiliyet) esası çerçevesinde tespit edilmesi ve aşağı çekilmesi doğru olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bu yasaları çıkarırken, her zaman bardağın dolu olan tarafından bakarak 
konuşmaktayız; ama, bardağın boş tarafından bakarak, bu yasalar, eğer buraya düzenleme olarak 
getiriliyorsa, bu düzenlemelerin altında, biraz önce arkadaşların belirttiği gibi, çeşitli maddelerde 
olduğu gibi, karapara veya diğer uygulamalar varsa, bunlar için bu yasalar çıkarılıyorsa, bu Millet 
Meclisi ve biz milletvekilleri olarak bu konuda gerekli tepkiyi göstermeli, doğru olduğunuz nok
talarda gerekli desteği vermeliyiz diyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Arslan. 

Saadet Partisi Grubu adına, Giresun Milletvekili Sayın Turhan Alçelik; buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır. 

SP GRUBU ADINA TURHAN ALÇELİK (Giresun) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; 
877 sıra sayılı, 10 tane kanunun -bir kanun diyemiyorum- 7 inci maddesi üzerinde Saadet Partisi 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, şu anda 10 tane kanunu görüşüyoruz; yani, bu hükümetin çıkardığı 10 tane 
kanun ve diyorsunuz ki, biz, yaptığımız bu 10 tane kanunu yanlış yaptık, öyleyse yanlışımızı düzel
telim; ama, ben endişe ediyorum ki, bu yaptığınız yanlış düzeltmesi de yanlış olacak, belli bir müd
det geçtikten sonra yine göreceğiz ki bu yapılan da yanlış; yeni bir düzenleme... 

Değerli arkadaşlar, biz diyoruz ki, aslında sizin yaptığınız her şey yanlış; lütfen, burayı bir terk 
edin hükümet olarak, hükümeti terk edin, bu Meclis doğrusunu yapsın; ama, Meclis olarak yapsın. 

Değerli arkadaşlarım, siz burada, kanunda, 7 nci maddede mütekabiliyet esasından bahsediyor
sunuz; efendim, ikamet tezkeresi çıkaracakların harçlarını yaparken başka ülkelerle mütekabiliyet 
esasına uyalım diyorsunuz. 

Şimdi, aslında, mütekabiliyet dediğiniz zaman, her alanda mütekabiliyet olur, yaptığınız her iş
te mütekabiliyet olur; ama, siz, kusura bakmayın, mütekabiliyet esasına uygun bir iş değil, IMF'nin 
talimatıyla bir iş yapıyorsunuz burada. Buradaki esas yanlışlık, IMF'nin talimatını uygulamanızda. 

Şimdi ben düşünüyorum; son bir ayın, dört haftanın üçü, Türkiyemizde değişik bölgelerde in
sanlarımızla beraber geçti, kendi ilimde, köyden, beldeden, ilçeden merkeze kadar binlerce in
sanımızla görüştüm; şimdi, getirdiğiniz bu kanun, yani 10 tane kanun, acaba, bizim çiftçimize ne 
fayda sağlayacak?.. Satır satır bakıyorum, çiftçimize zerre kadar faydası yok; yok!.. 

Değerli arkadaşlar, 8 000 000 insanın tek geçim kaynağı olan fındık, şu anda, 1 000 000 lira. 
Ne faydası var fındığa, 8 000 000 fındık üreticisine; hiç... Ki, beş yıl önce, bu Meclisten, yine bir 
hükümet çıkmıştı; Refahyol hükümeti. O dönemde 8 000 000 insanın tek geçim kaynağı olan fın
dığa verilen fiyat, sizin bugün verdiğinizin, bugünkü piyasanın tam 3 misliydi. Gelin, yaptığınız bu 
kanun, fındık üreticisine, çay üreticisine, 30 000 000 çiftçiye fayda sağlasın. Ne fayda sağlıyor? 
Yok... Esnafımıza ne fayda sağlıyor? Bakıyorum; yine bir şey yok. Efendim, biz, dışarıdan ihalelere 
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katılacak olan insanlara -onların limitini biraz aşağı çekiyoruz- kolaylık sağlayacağız; ama, ikamet
lerinde mütekabiliyeti gözeteceğiz... 

Değerli arkadaşlar, bakın, sizin şu döneminizde, dışarıya açtığınız bu ihalelerde -sadece bir 
kalemi arz etmek istiyorum- sadece Telekomun değeri 40 milyar dolardan 2 milyar dolara düştü. 
Bu, sizin eseriniz. Kendi kendine olmadı bu. Ne oldu; Telekomun personeli mi değişti, binası mı 
değişti, depremde mi yıkıldı, uydusuna mı bir şey oldu; yok... Ama, yaptığınız bu yanlışlarla... 
Bakın, yanlışınızı kendiniz ikrar ediyorsunuz "10 tane kanunu yanlış yaptık, düzeltiyoruz" diyor
sunuz. İşte, bu yaptınız kanunlarla gelinen noktadır 40 milyardan 2 milyara düşme. 

Bugün, Görele Belediyemizden -ki, iktidarda olmayan, bu Mecliste olmayan bir partinin 
belediye başkanlığındaki bir büyük ilçemiz- deniliyor ki: "80 milyar olan tahakkukumuz, sadece 5 
milyar olarak gönderiliyor." Buna ne faydası var bu kanunun; yine yok. Allahaşkına, bu, yanlış; bu, 
zulüm... Siz, 80 milyar hakkı olan bir insanın, hakkının 75'ini kesiyorsanız, bu kanunun buna da bir 
faydası yoksa, yaptığınız iş doğru değil arkadaşlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Alçelik, lütfen, 1 dakikada toparlar mısınız efendim. 
TURHAN ALÇELİK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Gelin -sadece eleştirmek için burada değiliz- öyle bir kanun getirin ki buraya, deyin ki bize, 
biz, kazanmayan esnaftan, sanayiciden bir kuruş vergi almayacağız, kazanırsa alacağız. Bunu 
getirin buraya, kazanandan vergi alınacak deyin; bu kanuna hep beraber destek olalım. İnsanların 
meşru olan harcamalarını gider olarak kabul edeceğiz deyin -ki, Saadet Partisinin programında bu 
var- gelin onu destekleyelim. İnsanlarımızın hayat standardını, memurun, işçinin hayat standardını, 
yaşanabilir bir düzeye çıkaracağız diye uygulama, kanun getirin, destek olalım. Bugün 360 000 
000-370 000 000'a çıkan açlık sınırını yükseltmek için uygulama getirin, destek olalım; ama, getir
diklerinizin, maalesef, bunlara hiçbir faydası yok. İnşallah, insanımıza, 70 000 000"a fayda sağ
layacak işlemlerin, uygulamaların yapılacağı günlerin özlemiyle ve en kısa sürede gerçekleşmesi 
dileğiyle hepinize saygılar sunuyor; teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Alçelik. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, İsparta Milletvekili Sayın Ramazan Gül; buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
DYP GRUBU ADINA RAMAZAN GÜL (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 877 

sıra sayılı yasa tasarısının 7 nci maddesi hakkında, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, anılan 7 nci madde, mütekabiliyet esasına dayanan bir maddedir. Yani, 
karşılıklı, devletlerarası ikamet tezkeresinin eşit uygulanması noktasında önem arz etmektedir; bu, 
teknik olarak doğru bir maddedir. 

Değerli milletvekilleri, yasanın içeriğiyle ilgili olarak, sermaye artırımının ve anonim şirket
lere sermaye konulmasının ve bu konulan sermayenin nereden konulduğu noktasında bir vergi in
celemesi yapılmayacak; bu kanunun esas özü bu. 

Değerli arkadaşlarım, bu uygulama, yanlış bir uygulamadır. Niçin yanlış bir uygulamadır; çün
kü, düşünebiliyor musunuz, ülkemizde, Anayasamızın ilgili maddesine göre, eşitlik esası vardır; 
yani, bir esnaf dışarıdan sermayesine sermaye katacak, bu, inceleme kapsamına alınacak; bir kolek
tif şirket ortağı, şirketine, ortaklığına sermaye koyacak, bu, i içermeye dahil olacak; ama, bir 
anonim şirketin sermayesine sermaye kattığımızda, bu, incelemt konusu olmayacak. 
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Bu ne demektir arkadaşlar; bu, bir kere, eşitlik ilkesine aykırıdır; binlerce esnafımıza uy
gulanan bu bakış yanlıştır; bunları hiç kale almamak demektir, binlerce vergi mükellefini hiç cid
diye almamak demektir. Bu; olmaz böyle değerli arkadaşlarım; biz bunu yanlış buluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir konu ise, bu kanunun mantığı da yanlıştır. Şöyle yanlıştır; 
deniliyor ki: "Efendim, bu anonim şirketlere dışarıdan sermaye koydun mu, herhangi bir soruştur
ma yapılmayacak." 

Değerli arkadaşlarım, Türk yasaları, bir küldür; Türk yasaları bütünüyle ifade eder. Bugün ül
kemizde bir karapara aklama yasası vardır, Türk Parasının Kıymetini Koruma Yasası vardır, efen
dim, bugün malî suçlarla ilgili yasalar vardır, cumhuriyet savcılarımızın kovuşturmalarıyla ilgili 
bazı yasalar vardır. Haydi bunlardan kurtulduk; peki, karapara aklamayla ilgili yasalar ne olacak? 
Bunlarla ilgili bir düzenleme getirdiniz mi; yok öyle bir şey. Bu, sadece ve sadece, Türk kamu 
maliyesinin beceriksizliğini gösterir, kanun hazırlama tekniğinin yanlışlığını gösterir arkadaşlar, 
böyle bir uygulama olamaz! (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu mevcut yasayla, yabancı müteahhitler ne olacak; kamu ihalelerine 
rahatlıkla girebilecekler. Yani, dışarıdaki müteahhitler, misterler, coniler, mösyöler, benim Türk 
kamu ihalelerine rahatlıkla girecek; ama, benim Türkiyemdeki müteahhitler, benim vergimi 
ödeyecek müteahhitlerim, benim vatandaşlarım, bu ihalelere giremeyecek; böyle şey olmaz! Bu 
yasanın temelindeki ana mefhumların başında bu gelmektedir; yanlış bir yasadır arkadaşlarım! 

NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - Heyecanlanma!.. 
RAMAZAN GÜL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, vergi sistemi karışıktır; daha üç gün ön

ce, dört gün önce, bu Meclisten, bir vergi yasası geldi geçti. Daha altı ay önce, buraya, kamu 
ihaleleriyle ilgili yasa geldi. Evet, değerli arkadaşlarım, bunu, burada, reform olarak nitelediler ve 
kamuoyuna böyle deklare ettiler; ama, bakıyoruz ki, bugün, daha mürekkebi dahi kurumadan, 
Kamu İhale Yasası değiştiriliyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Gül, 1 dakika içinde toparlar mısınız lütfen. 

RAMAZAN GÜL (Devamla) - Peki, bu, ne demektir arkadaşlar; bu, şu demektir: Yabancı ser
mayeyi, siz, Türkiye'ye çekmek için gayret sarf ediyorsunuz ve daha altı ay bile geçmeden bu 
yasaları değiştiriyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, yabancı yatırımcı size güvenemez. Evet, güvenemez; çünkü, 
bir ülkede, kanun tekniği açısından bir istikrar lazımdır, bir güven lazımdır; böyle şey olmaz! O 
itibarla, biz, bunu uygun bulmuyoruz değerli milletvekilleri. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - IMF istiyor, IMF! 

RAMAZAN GÜL (Devamla) - Evet, IMF istiyor; doğru. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ne acıdır ki, Türk malî yapısı içerisinde dolaylı vergiler, 
cumhuriyet tarihinin son 70 yıllık döneminde tehlikeli boyutlara gelmiştir; bugün, dolaylı vergiler, 
yüzde 70 seviyesine ulaşmıştır; bu, yanlış bir uygulamadır. Biz isterdik ki, vergi üretimden alınsın, 
vergi sanayiciden alınsın, vergi gelirden alınsın, vergi kazançtan alınsın; ama, maalesef, bakıyoruz 
ki, Türk malî sisteminin içerisinde vergi gelirlerinin yüzde 70'i dolaylı vergilerdir. Bu ne demektir: 
Bu, vergiler, fakirden alınıyor, fukaradan alınıyor, garibandan alınıyor ve zenginlerden alınmıyor 
demektir! 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son yıllarda, ülkemizde yeni bir sektör oluştu; evet, yeni 
bir sektör oluştu. Ne sektörüdür bu: Rant sektörü, rantiye sektörü, faiz sektörü!.. (DSP, MHP ve 
ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlarf!]) Ne acıdır ki, bugün, Türk vergi sistemi içerisinde 
gelirden, kurumlardan vergi alamayan devlet, dolaysız vergiden vergi almaktadır! 

BAŞKAN - Sayın Gül, teşekkür ederim efendim. 

RAMAZAN GÜL (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN - 2 dakika fazla konuştunuz. 

RAMAZAN GÜL (Devamla) - Bir kelime daha ilave edeyim. 

BAŞKAN - Peki. 
RAMAZAN GÜL (Devamla) - Ne acıdır ki, biz, rantiyeden vergi alamıyoruz; biz, faizden ver

gi alamıyoruz! 

Hepinize saygılar sunarım, teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar; DSP, MHP ve ANAP 
sıralarından alkışlar [!]) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gül. 

Efendim, madde üzerinde gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 

Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 

Madde üzerinde 4 adet önerge var; İçtüzük gereği, 3 tanesini geliş sırasına göre okutup, ay
kırılık derecesine göre işleme koyacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar 
Kanununa bağlı (6) sayılı tarifenin "III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakan
lığı tasdik harçları" bölümünün (1) numaralı fıkrasının sonuna eklenen cümlenin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 

Ankara 

"İkamet tezkeresi harçlarının tespitine mütekabiliyet esası göz önünde tutularak Dışişleri 
Bakanlığı yetkilidir." 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar 
Kanununa bağlı (6) sayılı tarifenin "III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakan
lığı tasdik harçları" bölümünün (1) numaralı fıkrasının sonuna eklenen cümlenin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 

Ankara 

"İkamet tezkeresi harçlarının tespitine Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak mütekabiliyet 
esası gözönünde tutulmak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

BAŞKAN - Son önergeyi okutup, en aykırı önerge olduğu için işleme koyacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar 

Kanununa bağlı (6) sayılı tarifenin "III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakan
lığı tasdik harçları" bölümünün (1) numaralı fıkrasının sonuna eklenen cümlenin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 
Ankara 

"İkamet tezkeresi harçlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Bakanlar 
Kurulu yetkilidir." 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) - Sayın Başkan, geri çekiyorum. 

BAŞKAN - Çekiyor musunuz; peki... 

Üçünü de çekiyor musunuz? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) - Evet... 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, şimdi, maddeyi oylarınıza sunacağım; yalnız, karar yetersayısının aranıl
ması istendi; elektronik cihazla oylama yapacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 

Oylama için 2 dakikalık süre vereceğim; bu süre içerisinde arkadaşlarımızın sisteme girerek 
oylarını kullanmasını, sisteme giremeyen arkadaşlarımızın teknik personelden yardım istemelerini; 
buna rağmen sisteme giremeyen arkadaşımız olur ise, belirlenen süre içerisinde oy pusulalarını Baş
kanlığımıza ulaştırmalarını; vekâleten oy kullanacak sayın bakan var ise, hangi bakana vekâleten oy 
kullandığını, oyunun rengini ve imzasını taşıyan oy pusulasını Başkanlığımıza göndermelerini rica 
ediyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 8. - 28.12.2001 tarihli ve 4731 sayılı 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, Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; linçi maddesinin 1 numaralı fıkrasının sonuna "1999 
vergilendirme dönemine ilişkin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi hak
kında da bu madde hükmü uygulanır" ibaresi, 2 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna "Bu 
hüküm, gelir ve kurumlar vergisi ile birlikte ödenmesi gereken diğer vergi, fon ve paylar hakkında 
da uygulanır." ibaresi eklenmiştir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde, AK Parti Grubu adına, Ordu Milletvekili Sayın Eyüp Fatsa; 
buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 8 inci maddesi 
üzerinde, AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 8 inci maddede "28.12.2001 tarihli ve 4731 sayılı 17.8.1999 ve 12.11.1999 
Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçlan ve Vergi Cezalarının 
Terkini ile Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; 1 inci maddesinin 1 numaralı fık
rasının sonuna '1999 vergilendirme dönemine ilişkin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve motor
lu taşıtlar vergisi hakkında da bu madde hükmü uygulanır' ibaresi, 2 nci maddesinin birinci fık
rasının sonuna 'Bu hüküm, gelir ve kurumlar vergisi ile birlikte ödenmesi gereken diğer vergi, fon 
ve paylar hakkında da uygulanır' ibaresi eklenmiştir" denilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, üzerinde söz almış olduğum 8 inci madde, tasarının tümü içerisindeki en 
olumlu ve en faydalı maddedir; çünkü, deprem bölgesindeki vergi mükellefleriyle ilgili, bundan ön
ce çıkarılan 4731 sayılı Kanunda sayılan muafiyetlere yenilerini ekleyerek, muafiyetlerin kapsamını 
genişletmektedir. Birtakım kurum ve kuruluşlara yeni muafiyetler getirerek, daha önce verilmesi 
gerekirken verilmeyen haklar iade edilmektedir. Zaten, ödeme imkânı olmayan deprem bölgesin
deki birtakım kurum ve kuruluşların fiilî durumu, bu düzenlemeyle hukukîleştirilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu madde vesilesiyle, Sayın Maliye Bakanımızın, depremden dolayı terkin 
edilen vergi miktarlarını detaylarıyla birlikte -hangi vergilerden ne kadar, ayrıca hangi şahıslardan 
ne kadar, hangi kurumlardan ne kadar olduğunu belirtmek üzere, bölgeler olarak, il il- katlanılan 
fedakârlığın boyutlarını, Meclisimize ve kamuoyuna bilgi vermek açısından, kayıt altına alması 
yerinde ve faydalı olacaktır kanaatindeyim. Bunu, Sayın Maliye Bakanımızdan bekliyoruz. 

Düzenlemenin hayırlı olması temennisiyle, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Fatsa. 
Saadet Partisi Grubu adına, Kocaeli Milletvekili Sayın Mehmet Batuk; buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakika Sayın Batuk. 
SP GRUBU ADINA MEHMET BATUK (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşmekte olduğumuz tasarının 8 in
ci maddesiyle ilgili Saadet Partisinin görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum., 

Sayın milletvekilleri, özellikle kanunlar ve özellikle de vergi mevzuatının çok sık değişmesi, 
malî piyasalarla ilgili yasal düzenlemelerin çok sık yapılması, hem uygulayıcılarda hem de 
kamuoyunda büyük kargaşa oluşturmaktadır. Yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmeyişinin önemli 
sebeplerinden birisi de, güven duyulmamasıdır. Bugün var olan mevzuatın ne zamana kadar devam 
edeceği, ne zamana kadar hangi şekilde korunacağı hususunda ciddî kaygılar bulunmaktadır. 

Özellikle son yıllarda çok kullanılan "globalleşme", "küreselleşme" sözleri de aslında, bütün 
her şeyin dolaşımını serbest bırakmak anlamına gelmemektedir; yalnızca sermayenin özgür 
dolaşımı, globalleşmenin veya küreselleşmenin bütün alanlar için var olduğunu ortaya koymamak-
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tadır. Özellikle bilgi teknolojilerinin, stratejik bilgilerin dolaşımı önemli oranda sınırlıdır. Almak is
tediğimiz önemli oranda aletin belki on, onbeş, yirmi yıl önceki teknolojiye sahip olduğunu gör
mekteyiz. Özellikle emeğin dolaşmasında büyük sınırlamalar, kısıtlamalar bulunmaktadır. Aslında, 
dünyada var olduğu söylenilen globalleşmenin, küreselleşmenin, ancak güç sahiplerinin kontrolün
de bir serbestlik ve dolaşım içerdiğini de ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlar, Ord. Prof. Dr Ali Fuat Başgil Hoca "kanunlar ne kadar eski olursa, o kadar 
iyidir; hem uygulayıcılar için hem uygulananlar için öğrenilmesi, kavranması, nakledilmesi o kadar 
kolay olur" der. 

Üç yıllık dönemde, burada, 15'e yakın vergi kanununda, malî mevzuatta değişiklik yapan 
kanunlar görüştük. Daha beş ay önce görüştüğümüz Kamu İhale Yasasında bugün değişiklik getir
mektesiniz. Bu kadar sık değişen mevzuatın, hem uygulayıcıları hem de piyasaları tatmin etmesi 
mümkün değildir. 

Şimdi, bu kanun tasarısıyla getirilen sermayelerin kaynağının sorulmaması uygulaması, belki, 
yurt dışına gitmiş sermayelerin tekrar Türkiye'ye getirilmesini ve yurt dışından yabancı sermayenin 
getirilmesini amaçlamaktadır. Yalnız, Türkiye'deki uygulamalar itibariyle, Türkiye, yabancı 
yatırımcı için çok cazip değil; özellikle reel sektöre yatırım yapanlar için tatmin edici değil. Bunu, 
çok üzülerek ifade etmek istiyorum. Türkiye'deki yerli sanayici ve üretim yapanlar yurtdışına kaçar
ken, dışarıdan getirmenin imkânı yok. Bakın, var olanlar da dışarıya gidiyor. 

Kocaeli-Köseköy'de bulunan Philips ampul fabrikası, üretimini temmuz ayında durduracağını 
ilan etti; işçilere, sendikaya bildirdi. "Bizim, burada üretim yapmamız, dışarıdaki kuruluşlarımızda 
üretim yapmamızdan çok daha pahalıya mal olmaktadır" diyorlar; ama, bu açıklamada da hemen 
vurguluyorlar: "Biz, Türkiye'deki pazar payımızı kaybetmeyeceğiz; Türkiye'deki pazar payımızı, 
dışarıdaki sanayi kuruluşlarımızda, kendi kuruluşlarımızda imal ederek, Türkiye'ye ithalat yoluyla 
varlığımızı korumaya çalışacağız." 

Değerli arkadaşlar, bu mevzuata, bu belirsizliklere sahip olan bir ülkenin, yabancı sermayeyi 
çekmesi mümkün görünmemektedir; zaten, gelen sıcak para da borsaya, sermaye piyasasına, 
günübirlik gelip gidebilmektedir, çok kısa zamanlar için gelmektedir; bizim beklediğimiz reel sek
töre, istihdamı canlandıracak alanlara yatırım gelmesi, şu koşullarda mümkün görünmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, üzerinde konuştuğumuz 8 inci madde, kanun hükmünde kararnamelerle 
deprem bölgesinde yapılmış olan ertelemeleri yasal güvence altına almaktadır. Bu yönüyle, bu 
tasarının en yararlı, en faydalı maddelerinden birisidir; bu maddeye bu yönüyle destek olacağımızı 
ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bu krizi aşmasının asıl yolu, kendi birikimlerini harekete geçir
mek ve Türk insanının girişimci gücünün önünün açılmasıdır. Gerçekten, Türkiye'nin içinde ve 
dışında harekete geçirebileceği ciddî potansiyelleri vardır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, 1 dakika içerisinde toparlayın. 
MEHMET BATUK (Devamla) - ...fakat, mevzuatın caydırıcılığı, bürokrasinin olumsuzlukları 

ve devletin, özellikle yatırım dışı, istihdam oluşturacak üretim dışı alanlara olan teşviki, rantiyeye 
teşviki, bu kanunun da çok ciddî şekilde amacına ulaşamayacağı, amaçlanan hedefleri gerçekleş
tiremeyeceği kuşkusunu bizde doğurmaktadır. 

Bu düşüncelerimle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Batuk. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Aksaray Milletvekili Sayın Murat Akın; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA MURAT AKIN (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 877 
sıra sayılı tasarının 8 inci maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Grubum ve şah
sım adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1999 yılında meydana gelen depremden zarar görenlerin vergi borç
larının terkinine dair hükümdü. Bu kanun, 4731 sayılı Kanun, 28.12.2001 tarihinde yürürlüğe gir
di. O tarihlerde, Emlak Vergisi Temizlik Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisinin terkini hüküm altına 
alındı. Aradan bir yıl, birbuçuk yıl geçti; şimdi de, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinin vergi aslı 
ve cezalarının terkin edilmesi, burada, yeni düzenlemeyle, inşallah yasalaşacak. 

Değerli milletvekilleri, bu, başlangıçta yapılmış olsaydı; bir yıl, iki yıl önce de, vergi idaresi, 
mükellefleri takip mecburiyetinde kalmasa ve bu mükelleflere, insanlarımıza, icra yoluyla ya da 
değişik yollarla ödeme ihbarnamesi göndermese daha iyi olmaz mıydı? Şimdi, siz, Emlak Vergisini, 
Temizlik Vergisini, Motorlu Taşıtlar Vergisini demek ki vergi olarak kabul etmiyorsunuz, devlet 
bütçesinde pek bir yer tutmadığı için bunların ilk planda terkinini sağlıyorsunuz, bilahara da, Gelir 
ve Kurumlar Vergisinin terkini için, aradan bir yıl geçtikten sonra, iki yıl geçtikten sonra, tekrar, 
yeniden bir düzenleme sağlıyorsunuz. Bu arada, depreme maruz kalan insanlarımız, bu takip 
neticesinde zor duruma düştüler ve birçok şikâyetlerini, siz siyasîlere, bizlere dile getirdiler. Bu yan
lışlığa, bu sızlanmalara zamanında meydan vermesek daha iyi olmaz mıydı?! 

Değerli milletvekilleri, yine de, bu vatandaşlar rahat ettirilemedi. Gidip geliyoruz, görüyoruz; 
halen, insanlarımızın bir kısmı bu barakalarda yaşıyor, sıkıntıları giderilemedi. Devlet 5 katrilyona 
yakın para topladı bu deprem nedeniyle; yapmış olduğu harcama, 31.12.2001 tarihi itibariyle, 3 kat
rilyon 170 trilyon. Demek ki, 2 katrilyona yakın bir harcamayı, bu hükümet, deprem adı altında top
ladı; ama, başka yerlere sarf etti; bu da doğru bir uygulama değil. 

Değerli milletvekilleri, bu ülke birilerinin umurunda olmalı. Ülkeye çok yazık oluyor. Ciddî 
anlamda, hem yaşadığımız coğrafyaya hem de üzerinde yaşayanlara yazık oluyor. Muhalefet olarak, 
bu saatten sonra, felaket tellalı olmak gibi bir hevesimiz yok. Artık, Türkiye'de yaşayan herkes 
potansiyel bir tellal durumunda; çünkü, kimse durumundan memnun değil. Herkes, bir diğerine, 
haklı olarak, yaşadığını şikâyet ediyor. Üstelik, felaket tellalı olmak, felaket tüccarı olmaktan, en 
azından, daha itibarlı olmalı değerli milletvekilleri. Bu ülkenin yönetimine talip olup da bu ülkeyi 
yönetemeyenleri gördükçe kahrolmamak mümkün değil, kahroluyoruz. Kahretsin dediklerimiz ise 
kahır çektirmeye devam ediyor. 

Değerli milletvekilleri, ülkenin yaşadığı ekonomik krizin bazı kişilere hem geçim hem de ser
vet kaynağı olduğu bir dönemde yaşıyoruz. İnsanlarımızın, biraz önce de ifade ettiğim gibi, iki ay
rı deprem felaketi sebebiyle bağrında açılan yaraların, aradan iki yıldan fazla geçmesine rağmen 
henüz kapanmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu ülkenin geleceği olan çocuklarımız için toplanan eğitime katkı yar
dımlarının da nerelere gidip, nerelere gitmediğini, en azından, Mısır'daki sağır sultan dahi biliyor. 
Peki, bu tedbirleri ne zaman alacağız? Değerli milletvekilleri, iki yıl önce terkin edilmesi gereken 
bir vergi, iki yıl sonra bu hükümet tarafından Yüce Meclisin huzuruna getiriliyorsa, demek ki, bu 
hükümetin hassas davranması mümkün değildir. 
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Değerli milletvekilleri, ilçemle ilgili bir durumu arz etmek istiyorum. Köy hizmetlerinden 
sorumlu Sayın Bakanımız burada. Ortaköy İlçesi Ahmetler Göleti, Doğru Yol Partisinin hükümette 
olduğu dönemde programa alındı. Sulama amaçlı bir gölet. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Akın, lütfen, 1 dakika içinde toparlar mısınız efendim. 

MURAT AKIN (Devamla) - Sayın hükümet, burada, bu 60 000 nüfuslu ilçede yaşayan insan
larımız bu göletteki suyu içme amaçlı da kullanır diye programdan çıkarıyor. Sayın Bakanımız, 
bundan üç beş ay önce söyledi "75 milyar ödenek konuldu; bu sene ihalesi yapılacak" dedi. Bakın, 
ihale kanunu görüşülüyor. Ne yazık ki, genel müdürlükten aldığımız bilgiye göre, sulama amaçlı 
göletten Ortaköy İlçesi halkı da su içeceği için, içme amaçlı da olduğu için, İller Bankasının görev 
sahasına da girdiği için, bunun ihaleden kaldırılması yönünde yazı yazılmış Sayın Bakanlığımıza. 
Sayın Bakanımız, herhalde bunun böyle olmadığını, burada yanlış ifade edildiğini söyler ve hiç ol
mazsa, Aksaray İli Ortaköy İlçesi de rahat eder diyoruz; ama, ne yazık ki, bu yazı yazılmış. 

Bu yanlışlığın düzeltilmesi temennisiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akın. 

Sayın milletvekilleri, gruplar adına başka söz isteyen yok. 

8 inci maddeyle ilgili olarak verilmiş 4 tane önerge var; geliş sırasına göre 3 tanesini okutup, 
işleme alacağım efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesinde yer alan "28.12.2001 

tarihli ve 4731 sayılı 17-18.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar 
Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini ile Vergi Usul Kanunu, Harçlar Kanunu ve 
Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun "ifadesinin 
"28.12.2001 tarihli ve 4731 sayılı Kanunun;" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 
Ankara 

BAŞKAN - Öteki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesinde yer alan "1999 vergilen

dirme dönemine ilişkin" ibaresinin "1999 yılına ait" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Oğuz Aygün 

Ankara 
BAŞKAN - Son önergeyi -en aykırı önerge bu; bunu işleme alacağım- okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesinde yer alan "gelir ve 

kurumlar vergisi" ibaresinin "gelir vergisi ve kurumlar vergisi üzerinden hesaplanan fonlar ile öden
mesi gereken diğer vergi ve paylar hakkında da uygulanır" olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Oğuz Aygün 
Ankara 
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BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet ve Komisyonun katılmadığı önerge... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) - Sayın Başkan, 3 önergeyi de geri çekiyorum. 

BAŞKAN - 3 önergeyi geri çekiyor. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Efendim, 8 inci maddeyi oylayacağım; ancak, bir yoklama isteği var; okuyorum: 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 8 inci maddesinin oylaması esnasında Genel Kurulda yok
lama yapılmasını arz ederiz." 

İmza sahiplerinin burada bulunup bulunmadığını arayacağım. 

Sayın Hüseyin Çelik?.. Burada. 
Sayın Mehmet Ali Şahin?.. Burada. 
Sayın Özkan Öksüz?.. Burada. 

Sayın İsmail Alptekin?.. Burada. 
Sayın Osman Pepe?.. Burada. 
Sayın Zeki Ergezen?.. Burada. 

Sayın Sait Açba?.. Burada. 

Sayın Ergün Dağcıoğlu?.. Burada. 

Sayın Hüseyin Kansu?.. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Takabbül ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu takabbül ediyor. 

Sayın Eyüp Fatsa?... Burada. 

Sayın Ali Sezai?.. Burada. 
Sayın Sabahattin Yıldız?.. Burada. 

Sayın Zülfükar İzol?.. Burada. 
Sayın Mahmut Göksu?.. Burada. 

Sayın Mehmet Özyol?.. Burada. 
Sayın Ahmet Sünnetçioğlu?.. Burada. 

Sayın Nezir Aydın?.. Burada. 

Sayın Yaşar Canbay?.. 
MEHMET BATUK (Kocaeli) - Takabbül ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Batuk takabbül ediyor. 
Sayın Alaattin Sever Aydın?.. Burada. 

- 6 3 2 -



T.B.M.M. B : 111 11.6 .2002 O : 3 

Yoklama için 5 dakikalık süre veriyorum. Bu süre içinde, sayın milletvekillerinin Genel Kurul 
Salonunda olduklarını cihaza girmek suretiyle belirtmelerini; giremedikleri takdirde, Divandaki 
teknik elemanlardan yardım istemelerini; bu halde de giremedikleri takdirde, Divana pusula gön
dermelerini ve pusula gönderen arkadaşların da Genel Kurul salonundan ayrılmamalarını diliyor ve 
yoklamayı başlatıyorum efendim. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 

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

5. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Kocaeli Milletvekili 
Turhan İmamoğlu'nun, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasının Değiş
tirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/990, 2/902) (S. Sayısı: 877) (Devam) 

BAŞKAN - 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 8 inci 
madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 9. - Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait ilgili bölümlerinden çıkarıl
mış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin eki (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait ilgili bölümlerine eklenmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, AK Parti Grubu adına, Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut 
Göksu; buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika Sayın Göksu. 

AK PARTİ GRUBU ADINA MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 877 sıra sayılı tasarının 9 uncu maddesinde Grubum adına söz almış bulunmaktayım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, üzerinde konuştuğumuz tasarıyla, daha önce nereden buldun yasasından 
dolayı yurtdışına kaçan ve yastık altına giren birtakım sermayenin şirketler kanalıyla tekrar kazanıl
ması mümkün olacak. Yeterli olmasa da, biz, bunu, uygun bulmaktayız ve bu anlamda da, destek 
vermekteyiz; ancak, bu yeterli değildir; şahısları da kapsayacak bir düzenlemenin mutlaka yapıl
ması lazımdır. Zira, yurtdışına kaçan ve yastık altına giren sermayeyi ekonomi çarkına sok
madığımız müddetçe ülkede kalkınmayı ve gelişmeyi sağlamak asla mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, bu hükümet işbaşına geldiğinden bu yana ülkemiz hep problem 
yaşadı, krizlerle iç içe oldu. Zaten, tasarının gerekçesinde de hükümet bunu itiraf etmektedir. Gerek
çenin ikinci paragrafında öyle diyor: "Ülkemizde geçmişte yaşanan ve etkileri hâlâ devam eden 
ekonomik krizler, özkaynakların erimesine ve yabancı kaynak temininde zorluklarla karşılaş
malarına yol açmıştır." Tabiî, burada, genelde hükümet üyeleri yaşanan bu krizleri hep geçmişteki 
hükümetlere fatura ederek kendilerinin yanlış yapmadıklarını ifade etmeye çalışıyorlar; ama, bir 
gerçek var ki, bu hükümet, öyle veya böyle beş yıldan beri devam eden bir hükümettir; artık, 
faturayı, geçmişteki hükümetlere keserek bir kenara asla çekilemez, kendisini suçsuz ilan edemez. 
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Değerli arkadaşlar, özellikle bu hükümetler döneminde en çok vergi yasaları değişmiştir. Kaç 
defa değişmiş derseniz; tam 102 defa. Niçin; çünkü, kamu harcamalarını ve faiz giderlerini başka 
türlü toparlayamadığından dolayı ha bire milletin sırtına vergi koymuştur; ama, bu da, ülkeyi tahrip 
etmiştir. Şöyle bir söz vardır: "Sınırsız vergileme gücü, neticede tahrip etme gücüne sahiptir." Bu 
sınırsız vergileme gücünüz, hükümetin bu gücü, ülkeyi tahrip noktasına getirmiş ve bugün, ülkemiz, 
artık içinden çıkılamayacak noktaya gelmiştir. 

Değerli arkadaşlar, burada biz hükümetin icraatlarını anlatırken tabiî ki felaket tellallığı yap
mak niyetinde değiliz; keşke iyi şey yapsalar da kendilerini alkışlasak. Sonuçta hepimiz aynı 
gemideyiz, aynı ülkenin insanlarıyız, bu hükümet de bizim hükümetimiz; ama, ne var ki, bu 
hükümetin iyi yapma şansı yoktur; çünkü, bu hükümet, kendi aklıyla değil IMF'nin direktifleriyle 
hareket etmektedir. Arkasında halk gücü olmayan bu hükümete en çok destek nereden gelmiştir; 
medyadan gelmiştir. 

Biraz medya diliyle konuşmak istiyorum değerli arkadaşlar: Baştan beri medya, büyük 
gazeteler hep bu hükümete destek vermişler. Bakınız, 21 Mart 2001 Çarşamba günkü Akşam 
Gazetesi "Piyasalara moral geldi" diyor. 

Değerli arkadaşlar, yine, 18 Mart 2001'de Milliyet Gazetesi manşet atmış "Dolarlar geliyor." 
Tabiî bu dolarlar geliyor; ama, bu dolarlar nerelere gidiyor onu yazmıyorlar. Bakınız bir ar
kadaşımız Sayın Derviş'e soru sormuş, demiş ki: "IMF'den gelen 9,1 milyar doları nerelere har
cadınız?" Sayın Derviş cevap veriyor, diyor ki: "Alınan kredinin 6,2 milyar doları tekrar IMF'ye faiz 
borcu olarak gitti; diğer 3,5 milyar doları ise, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen ban
kaların açık pozisyonlarının kapatılması için Merkez Bankasına aktarılmıştır." Yani, banka batıran 
patronların borçları ödenmiş oldu değerli arkadaşlar. Dolayısıyla, burada hükümetin almış olduğu 
borçlar, ki zaten Sayın Derviş de cevabında yine söylüyor, diyor ki: "IMF'den sağlanan kaynaklar 
doğrudan istihdam ve üretim artırmaya yönelik olmayıp, uygulanan ekonomik politikaların sür
dürülebilmesi içindir." Dolarlar gelmiş; ama, nereye gittiğini yazmıyor gazete; ama, bir başka 
gazetemiz de sağ olsun onu dile getirmiş. 

Bakınız, yine aynı gazete diyor ki: "2002 yılı diriliş yılı olacak." Değerli arkadaşlar, daha bu 
yılın sonuna gelmedik, bir başka gazete de diyor ki: "Derviş şoku" Evet, Milliyet Gazetesi 2002 
yılının başında, diriliş yılı olacak diyor, Türkiye Gazetesi "Derviş şoku" diyor. Bugünkü manşeti 
biliyorsunuz, fazla uzağa gitmeye gerek yok... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim, lütfen... 

MAHMUT GÖKSU (Devamla) - "Durum çok iyi değil." Derviş öyle demiş "Durum çok iyi 
değil." Dün piyasalar çöktü, borsa indi, dolar ve faiz yükseldi. 

Değerli arkadaşlar, bunlar, maalesef, görünen gerçeklerdir. Biz, bunları söylediğimiz zaman, 
bazı milletvekili arkadaşlarımız "canım, eskiden beri hep böyle gelmiş böyle gidiyor" şeklinde 
ifadeler kullanıyorlar; hayır. 

Yine bakın, bir başka gazete, Gözcü Gazetesi şöyle diyor: "İki yılda, yirmiiki yıl geri gittik." 
İşte, bu da, size destek veren gazetelerden bir tanesi olduğu halde, hakikati, gerçeği ifade etmekten 
kendini alamamış. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasaların millet lehine olabilmesi için, millet lehine politikaların 
üretilmesi lazımdır. IMF kaynaklı çıkan yasaların hiçbirisi, milleti sahili selamete çıkarmaya yet-
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meyecektir; dolayısıyla, hükümetin, önce IMF'yi bir kenara bırakması ve millet lehine politikalar 
üretecek yasaları bu Meclise getirmesi lazım; ama, bu, bu hükümetin yapacağı iş değil. Onun için 
diyoruz ki, bu hükümetin yapacağı en güzel icraat, bırakıp gitmektir değerli arkadaşlar. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Göksu. 
Saadet Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Zeki Okudan; buyurun. (SP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 

SP GRUBU ADINA MEHMET ZEKİ OKUDAN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 877 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu maddesinde, Grubum adına söz almış bulunuyorum. 

9 uncu madde "Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait ilgili bölümlerinden çıkarıl
mış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin eki (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait ilgili bölümlerine eklenmiştir" demektedir. 
Yani, burada yapılan iş, hükümetin teklif ettiği metne ekli listelerden (1) sayılı listeyle, 8. derece ver
gi istihbarat uzmanı, vergi istihbarat uzman yardımcısı, 9. derecede vergi istihbarat uzman yardım
cısı kadroları iptal ediliyor, bunların yerine, 1. derecede genel müdür yardımcısı, daire başkanı, şube 
müdürü, bilgi işlem merkezi müdürü ve 2. derecede çözümleyici, bilgisayar işletmeni, mühendis... 

Değerli arkadaşlar, burada gördüğümüz uygulama, 8. ve 9. derecedeki kadroların iptali; yani, 
sahadaki insanların, sahada vergi toplayan vergi memurlarının kadrolarının iptalidir. Yapılan bu 
değişiklik, aynı zamanda, periferde çalışmayı gerektirmeyecek, yani periferde çalışacak memura ih
tiyaç olmadığı anlamına geliyor. Daha açıkçası, bundan, vergi toplayacak esnaf kalmadı, denet
leyecek insan kalmadı, o yüzden, bu kadroları merkeze alıyoruz, merkezi güçlendiriyoruz anlamı 
çıkmaktadır. 

Arkadaşlar, bizler, genel olarak, burada, IMF'nin ve konjonktürün gereği, birtakım kanun 
değişiklikleri yapmaktayız. Tabiî ki, ülkemiz için, enflasyon bir sıkıntıydı. Enflasyonda iki anaun-
sur var; birisi imalattan gelen enflasyon, bir diğeri de talepten gelen enflasyon. Ülkemizdeki enflas
yon, talepten gelen enflasyondan ziyade, imalattan dolayı gelen enflasyondu. Ülkemizdeki imalat 
enflasyonunun altında, maliyetin yüksekliği yatmaktaydı. Zira, maliyetin yüksekliğinin sebebi, 
kredi faizlerinin yüksekliği, faiz maliyetlerinin yüksekliği, para maliyetinin yüksekliğiydi ve bunun 
da imalata yansıması dolayısıyla, üretim duruyordu. Biz ne yaptık; enflasyonu talebe bağladık, 
taleple ilgili sıkıntıyı oluşturduk. Tabiî ki, taleple ilgili sıkıntı olunca da, ilk önce esnaf zarara uğ
radı. Esnaf, toptancıdan alıyordu, toptancı zarara uğradı. Toptancı fabrikadan alıyordu, fabrikalar 
kapanmaya başladı ve imalat sektörüne kadar uzanan, hammadde sektörüne kadar uzanan bir 
tıkanıklığa sebep olduk. Tabiî, bu değişiklikler, en uç noktada çalışan fabrikanın, esnafın, toptan
cının kazanmamasına, kazanç kaybına uğramasına sebep oldu. Buna paralel olarak da, bunları 
denetleyen vergi denetmenlerini azaltmak gerekiyordu; yapılan işlem budur. Bu, bir tescildir; bu, 
bir tespittir; bunu da yadırgamıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, ülkemiz, hakikaten, özellikle maliye yönünden çok sıkıntılı günler 
yaşamaktadır, ticarî açıdan çok sıkıntılı günler geçirmekteyiz. Yapılan bu düzenlemelerin üretimi 
artırmayacağı ve ticareti canlandırmayacağı gibi bir intiba var. Umarız, bundan sonra yapılacak 
değişiklikler ülkemiz için hayırlı olur. Ben, şahsım ve Grubum adına, bu yapılan değişikliğin, özel
likle bu kanunda yapılan değişikliğin sadece bir durum tespiti olduğu -belki, yerinde olabilir, 
hükümetin tercihi- ancak, bir işe yaramayacağı kanaatindeyim. 
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Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Okudan. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın Kemal Kabataş; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 
DYP GRUBU ADINA KEMAL KABATAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkında tasarının 9 uncu maddesi üzerinde söz aldım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu madde, gerekçeleri haklı oluyor olsa bile, devletteki büyümenin ve genişlemenin mesajını 
taşıyan bir madde. Doğrudur; gelir idaresinin, ek personele, fazla kadroya, üst düzey yöneticiye, uz
man kadrolara ihtiyacı vardır, bunu ilke olarak yadırgamamak lazım; ama, Genel Müdürlükteki ya 
da gelir idaresindeki yönetim sorunlarını, etkinlik sorunlarını, tahsilat, çözüm ve çağdaş bir yönetim 
açısından gerekli program ve projeleri ortaya koymak yerine, kadrolarla ne kadar çözebiliriz, kad
ro değişiklikleriyle, kadro unvanı değişiklikleriyle ne kadar çözebiliriz, burada ciddî soru işaretleri 
vardır değerli arkadaşlarım; yani, Bakanlığın ve Türk idaresinin çok önemli bir birimi olan Gelirler 
Genel Müdürlüğünde genel müdür yardımcısı sayısını 3 ilave kadroyla artırıyoruz. Eğer bu ilke 
devam ederse -belki ihtiyaçtır- üst düzey yönetici sayısını artırmak yeni koordinasyon sorunlarını 
gündeme getirme riski taşıyor. Vaktiyle böyle olmuştu, hatırlıyorum, bakanlıklarda o kadar çok 
genel müdür yardımcısı olmuştu ki, artık, yardımcılık yetmeyip, onun da üzerine başyardımcılıklar 
ihdas edilmişti; umuyorum, o yönde bir açılım olmayacaktır. 

Burada getirilen düzenlemede, tabiî, iyiniyetle ihdas edilmiş olan vergi istihbarat hizmetleri 
sistemin dışına çıkarılıyor; bu işletilemedi. Oysa, vergide istihbarat, altyapı ve bununla bağlantılı 
olarak teknik iletişim fevkalade önemli; yani, teker teker kişilerle dedektif bazında, bilgi toplama 
bazında hareket etmek yerine, bu istihbarat hizmetleriyle teknik altyapı hizmetlerini birlikte kullan
mak önemli bir fonksiyon icra edebilirdi; ama, uygulamada bu istihbarat hizmetinden vazgeçilmek-
te, bunun yerine, Bakanlıkta, yaklaşık 400 adet, kariyer personeli anlamında gelir uzmanlığı ihdas 
edilmektedir; bu kadrolar vardır. Genel Müdürlük, "maalesef, Türkiye'nin en büyük mevzuat 
idaresine dönüşmüştür; olay bazında, dosya bazında case by case sorunları çözme teamülü daha da 
ağırlaşarak fevkalade yoğun devam etmektedir. Oysa sistem, bu kadar çok ayrıntıya, bu kadar çok 
yoruma açık olmamalı; sistem, kendi yapısı, mantığı ve sistematiği içinde çalışmalıdır. 

Gelir uzmanları merkezde mi çalışacak, bilemiyorum; çok büyük bir ihtimalle merkezde çalış-
mamalı, merkez bir beyin deposu olarak kullanılmamalıdır. Saf; yani, karar veren, yöneten ekip, son 
derece nitelikli ve teknik altyapısıyla, profesyonel ölçülerde idareyi yönetmeli; ama, uç noktalarda, 
vergide vatandaşla, sistemle, kişiyle, kurumlarla temas olan noktalarda etkinlik çok üst düzeye 
taşınmalıdır. İyi bir vergi idaresinde, merkezdeki kadroların niteliği, yetişkinliği önemlidir, sayısal 
eksikliği çok önemli değildir; ama, vergi idaresinde aslî fonksiyonu icra eden, uç noktalarda hizmet 
gören kişilerin, görevlilerin uzmanlığı, yetişkinliği ve teknolojiyi kullanma, vatandaşla iletişim, ver
gide uyum sağlama açısından fevkalade önemlidir. Bu konularda, tasarıda önemli bir düzenleme 
yok; bizim bildiğimiz klasik şablon biraz daha besleniyor, biraz daha şekilleniyor. 

Bir tek noktaya daha işaret etmek istiyorum: Bu idare, teknolojiye muhtaç bir idare; 10 000 
000'a yakın insana ulaşıyor. Bu idarede, teknolojik altyapısını, bilgisayar altyapısını, internet alt
yapısını yönetecek bir tek teknik üst düzey yönetici yok. Fevkalade yanlış, fevkalade eksik bir 
düzenlemedir. Bu Genel Müdürlüğün hizmetlerinin üçte l'i, sadece bu teknik altyapıyla, sadece bu 
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teknik donanımla, sadece bilgisayar altyapısıyla çalışmak zorunda. Bunun dışında, dosyaların için
den, teker teker kâğıtların içinden, beklenen vergi hasılatını ve etken vergi yönetimini çıkarmak 
mümkün değil; ama, bu yaklaşımlar da yok. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kabataş, buyurun efendim. 

KEMAL KABATAŞ (Devamla) - Bütün bunlara rağmen, İdarenin ihtiyaç duyduğu kadroların, 
idare, personelimiz yok, vergi idaresinde -yönetiminde- etkin olmaktan bu nedenle mahrumuz 
gerekçesinden, gerçekten, bu defa mahrum kalıyor; çünkü, istenen kadrolar aynen veriliyor. Bu kad
rolardan sonra da, uygulamayı yakından izlemek, gelir idaresinde, vergi idaresinde etkinliğe, verim
liliğe, çağdaşlığa katkısını gerçekten izlemek gerekmektedir. 

Ben, bu konudaki iyimser düşüncelere katılmamakla beraber, getirilen düzenlemenin gelir 
idaresine ve fınans yönetimine hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kabataş. 

Sayın milletvekilleri, gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyle ilgili 4 önerge vardır. 3'ünü geliş sırasına göre okutup, işleme alacağım. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, siz, dördüncü önergeyi işleme alırsanız, onlar 

üzerinde konuşulur; nasılsa, diğer 3 önerge üzerinde konuşulmayacak. 
BAŞKAN - Neyse, bir fırsat kolluyorum ki, sizin önergenize yol vereyim; ama, bakalım, eğer 

rast gelirse, sizin önergenize yol vereceğim. 
Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu maddesine ekli (2) sayılı listede 
yeniden ihdas edilen "(14 adet) Daire Başkanı" kadrosunun "(20 adet)" olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 

Ankara 
BAŞKAN - Öteki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu maddesine ekli (2) sayılı listede 
yeniden ihdas edilen "(3 adet) Genel Müdür Yardımcısı" kadrosunun "(6 adet)" olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 

Ankara 

BAŞKAN - Son önerge en aykırı önergedir; okutup, işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 877 sıra sayılı kanun tasarısına ekli (2) sayılı listeye aşağıdaki unvanın ek

lenmesini; tasarının 9 uncu maddesine de "Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkan 

- 6 3 7 -



T.B.M.M. B : 111 11 . 6 .2002 O : 3 

Yardımcısı müşterek kararname ile atanır ve Bakanlıktaki Genel Müdür Yardımcıları için ilgili mev
zuatında öngörülen tüm haklardan yararlanır" cümlesinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 

Ankara 

İhdas edilen kadrolar 

Kurumu : Maliye Bakanlığı 

Teşkilatı : Merkez 

Serbest Tutulan 
Unvanı Sınıfı Kadro Adedi Kadro adedi Toplam 

1. Derece G.İ.H 1 - 1 

Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu 
Başkan Yardımcısı 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon katılmıyor... 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) - Önergelerin hepsini çekiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergelerinizi çekiyorsunuz, peki. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Tamam, bir dakika... Daha oylamaya geçmedim ki, karar yetersayısını arayayım. 

Sayın milletvekilleri, 9 uncu maddeyi ekli cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunacağım; ancak, 
karar yetersayısı istenildiği için elektronik cihazla oylamayı yapacağım. 

Oylama için 2 dakikalık süre vereceğim. Bu süre içerisinde, sayın milletvekillerinin, elektronik 
cihazın düğmelerine basmak suretiyle Genel Kurulda olduklarını belirtmelerini, cihaza giremeyen
lerin teknik elemanlardan yardım istemelerini, buna rağmen de sisteme giremedikleri takdirde 
oyunun rengini belli eden imzalı pusulayı Divana göndermelerini rica ediyorum. 

Sayın Bakanlar Kurulu üyeleri de, hangi bakana vekâlet ettiklerini belirterek, oylarını kul
lanabilirler. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, yapılan oylama sonucunda 9 uncu madde kabul edilmiştir; 
karar yetersayısı vardır. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 10. - 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinin birin
ci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ay
rı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme 
ve şirketler." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, AK Parti Grubu adına, Muş Milletvekili Sayın Sabahattin Yıldız; 
buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika Sayın Yıldız. 

AK PARTİ GRUBU ADINA SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 10 uncu maddesi 
üzerinde, AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, taşarının adına bakıyoruz: "Bazı Kanunlarda" deniliyor; birden faz
la kanunun birçok maddesinde, maalesef, değişiklik yapılıyor. Yani, öncelikle, hangi kanunda 
değişiklik yapılacaksa, o kanunun isminin konulup, bu Meclisin huzuruna getirilmesi lazım. 10 un
cu madde ve 10 uncu maddeden sonra gelen 10'a yakın madde, Kamu İhale Yasasındaki birkısım 
maddelerin değişikliğiyle ilgili. 

Şimdi, bu kanun değişikliği birinci ayın 4'ünde yapılmış, yani, bir Kamu İhale Yasası çıkar
mışız bundan beş ay önce ve bu yasa, maalesef, daha yürürlüğe girmeden, bugün, birkısım mad
deleri üzerinde değişiklik yapıyoruz. Yani, bu hükümetin yaptığından hiçbir şey anlamak mümkün 
değil. Bu hükümeti temsil eden siyasî partilerden birinin grup başkanvekili, bundan beş ay önce bu 
Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada "Kamu İhale Kanunu Tasarısıyla, devrim niteliğinde 
değişiklikler gündeme getiriliyor. 57 nci hükümet, yine, sessiz sedasız; lakin, devrim niteliğinde bir 
değişikliğe daha imza atıyor" diyordu. Devrim niteliğinde bir yasa getirmekle övünüyorsunuz ve bu 
yasa yürürlüğe girmeden, aradan beş ay geçmeden, maalesef, burada yeniden aynı maddeler üzerin
de değişiklik yapıyorsunuz. Neyi değiştiriyorsunuz? Yani, dün yaptığınız yasa doğru idiyse, devrim 
idiyse, bu hükümetin devrim niteliğindeki yasası beş ay bile dayanamıyorsa, diğer yasalar bu mil
lete ne verecek, bu millet, bu hükümetten ne bekleyecek; anlayamıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bugün, ülkenin en büyük sıkıntısı, maalesef, İhale Yasası ve ihaleyle il
gili yolsuzluklar. Bu hükümetin yatırımcı iki bakanı, bir yıl içerisinde, birkısım yolsuzluk söylen
tileriyle ilgili bakanlık görevinden istifa etti ve üçüncü bir bakanı ise "bakanlığımda yolsuzluk var, 
ben, üç yıl sonra bunun farkında oldum" diye feveran ediyor. 

Basından da takip ediyorsunuz, milyon dolarlarla ifade edilebilecek, mal alımıyla ilgili, Çalış
ma Bakanlığında bile yolsuzluk söylentileri ayyuka çıkıyorsa, bu hükümetin, halen, burada, vatan
daşa "biz yeni kanunlar getiriyoruz, bu kanunlarla Türkiye'de birkısım reformları yapacağız" 
demesi hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Bu hükümet, gerçekten, vatandaşı, halkını düşünüyorsa, yeni 
düzenlemeler getireceğine, bir an önce çekip gitmelidir. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - İstanbul Belediyesini söyle... 

SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - Vatandaş, çiftçisiyle, köylüsüyle, esnafıyla, maalesef, 
inim inim inliyor. Yolsuzluk, almış başını gidiyor, maalesef, birileri kulaklarına pamuk tıkamış, yeni 
yasalarla bunun önüne geçeceğini söylüyor ve maalesef, yasa yürürlüğe girmeden, yeniden değişik
likler yapılıyor. Yapılan değişiklikler ne; keşif artışlarıyla ilgili veyahut da birkısım değerlerle ilgili 
değişiklikler. Yani, bu yasa yürürlüğe girse, bu yasanın aksaklıkları görülse ve değişiklik ondan son
ra yapılsa, yine, yeridir deriz; ama, bugün, yürürlüğe girmeyen bir yasa üzerinde değişiklik yapıyor
sunuz. 
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Ben, şunu söyleyeyim: En geç beş ay veya altı ay sonra, bilemediniz, yürürlüğe girdiği ilk ay
da bu yasanın birkısım maddeleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapılacak, yeni değişikliklere ihtiyaç 
duyulacaktır. 

Bu, neyi göstermektedir; ya bu yasaları yapan bakanlığın bürokratları yetersizdir veyahut da 
birilerinin dayatmalarıyla, yasada birkısım maddeler yer almaktadır. Yani, IMF dayatıyor, birkısım 
maddelerde... Siz, dün, eşik değerleri 17 trilyon lirada tutarken, bugün, ne oldu da, 11 trilyon liraya 
düşürüyorsunuz?! Keşif artışlarını, dün, yüzde 50'lere çektiniz "sıfıra çekelim" dediğiniz halde, bugün, 
neden tekrar yükseltmeye veya düşürmeye ihtiyaç duyuyorsunuz?! Yani, her şeyden önce, gerçekten, 
ihtiyaca karşılık verebilecek şekilde bir yasa yapılsın. Üç ayda, beş ayda, tekrar, yeni düzenlemeler, 
yeni değişiklikler yapılmayacak yasa tasarısıyla bu Meclisin önüne bu hükümet gelsin. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yıldız, lütfen, 1 dakika içerisinde toparlar mısınız. 

SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Eminim, bu uygulamalardan, milletvekili olarak, ben rahatsızım, sizler de -yani, iktidarıyla 
muhalefetiyle herkes- rahatsızsınız. Neden rahatsızız; çünkü, bir yasa çıkıyor, yürürlüğe girmeden, 
maddeleri tekrar değişiyorsa, bunda büyük bir yanlışlık var demektir. Bu yanlışlığı yapanların mut
laka hesap vermesi lazım. Ha, bu yanlışlık nerede yapılıyor; hükümette yapılıyor. Bu hükümet, eğer, 
vatandaşını, halkını düşünüyorsa, inim inim inleyen bu vatandaştan -başından itibaren yaptıkları 
sıkıntılardan dolayı- bir an önce elini çekmesi ve istifa edip gitmesi gereklidir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yıldız. 

Saadet Partisi Grubu adına, Batman Milletvekili Sayın Alaattin Sever Aydın; buyurun. (SP 
sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika Sayın Aydın. 

SP GRUBU ADINA ALAATTİN SEVER AYDIN (Batman) - Teşekkür ediyorum 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 877 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu kanunun adı nedir, ben anlayamadım; acaba, burada, Sayın Bakanım 
açıklayabilirler mi? Tabiî ki, altında da yazıyor; ne deniliyor: "Bu kanun, yeniden vergi düzenlen
mesi kanunudur; bu kanun, Kamu İhale Yasasında gerekli değişikliği yapan bir kanundur..." 

Değerli milletvekilleri, hükümet, acaba korkuyor mu; yani, tekrar, vergi kanununun ismini zik
retmekten korkuyor mu? Hükümet, altı ay önce Kamu İhale Kanunu Tasarısını getirmişti, tekrar, 
bunu söylemekten çekiniyor mu; ben, bunu anlayamadım. Altı ay önce Kamu İhale Kanunu kabul 
edilmiş ve daha mürekkebi kurumadan, tekrar, değiştirmek için Yüce Meclisin huzuruna bu kanunu 
getirmişler. 

Bu hükümet, şu kadar sürede şu kadar kanunu çıkarmakla övünüyor. Tabiî ki övünecek; çün
kü, IMF'nin doğrultusunda hareket ediyor. Doğru dürüst çalışmadan, araştırma yapmadan, yet
kililerle görüşmeden, sayısal çoğunluğa dayanarak -Yüce Meclisi tenzih ediyorum ama- sanki bir 
fabrikasyon imalatı gibi devamlı kanun çıkarmakla bir yere varılamaz. 
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Hükümet, kanunları sık sık değiştirerek, Meclisi boşuna meşgul ediyor ve âdeta yaz boz tah
tası haline getiriyor. Halkın sıkıntılarını, ihtiyaçlarını göremediğiniz ve gerçekleri kabul etmediğiniz 
için, kanunları tekrar tekrar değiştirme ihtiyacını duymaktasınız. Bürokratların zamanı boşa 
geçiyor, büyük ekonomik kayıp oluyor, buna da sebep, tabiî ki hükümettir. Kanunları alelacele 
getirmenin neticesi budur. Yüce Meclis, maalesef, kanunları düzeltmek için uğraşmaktadır. Acaba, 
hükümetin başka önemli işi yok mudur? Halkı hiç duymuyor mu? Hep bu şekilde vurdumduymaz
lık içerisinde mi hareket edecek? Halk perişan olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, torunlarımız dahi borç altına girmiştir. Millî gelir 3 200 dolar
lardan 2 000 dolarlara düşmüş. Bakınız, şu anda, Batman'da 1 500 işçi işten çıkarılmakla karşı kar
şıyadır. Gelin, bunlar için bir çare bulalım. Bunlar eylem halindedir. Başbakan Yardımcımız Sayın 
Hüsamettin Özkan Bey durumun takipçisidir; ona, buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu gibi 
meseleler için de uğraşalım. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, binlerce şirket işyerlerini kapatmıştır ve çoğu da yurtdışına 
çıkmıştır. Hükümet, şirketlerin malî bünyelerinin zayıfladığını, özkaynaklarının eridiğini ve yaban
cı kaynak temininde de zorluk çekildiğini, genel gerekçede çok güzel bir şekilde izah etmiştir. Yani, 
bu hükümet ne demek istiyor; işyerlerinin kapandığını, işsizler ordusuna son iki yılda 2 000 000 
kişinin daha katıldığını ve milyarlarca dolar sermayenin dışarıya kaçtığını resmen itiraf etmektedir; 
ama, maalesef, bunun için bir çare bulamıyor. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, Sayın Adalet Bakanımızın gazetelerde bir açıklaması var; ne 
diyor: "Kendinizi soygunculardan ve talancılardan koruyunuz." Biz de, hükümete bunu tavsiye 
ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu hükümet, ülkeyi, yatırım yapılan ve güvenilir bir ülke olmaktan 
çıkarmıştır. Yatırımcı, yarın başına ne geleceğini bilemiyor; ama, hükümet, halen yanlışlarına 
devam ediyor. 

Altı ay önce çıkarılan Kamu İhale Kanunu hazırlanırken Avrupa Birliğine girme durumumuz 
yok muydu; elbette, o zaman da vardı; ama, bunu düşünmemişti; demek ki, yeni uyanmıştır. Aslın
da, yeni uyanmamış; IMF'den aldığı talimat doğrultusunda hareket ediyor. Bu yasa, IMF'nin, Tür
kiye pazarlarındaki gerekli pastayı, ihale yoluyla alabilmesinin yasasıdır. İhale limitleri, yabancı 
müteahhitlerin lehine indirilmiştir. Kamu ihalelerindeki eşik değer daha önce 17 trilyon lirayken, 
bugün 11 trilyon liraya indiriliyor. Bu, ne demektir; 11 trilyon liranın üzerindeki bütün ihalelere 
yabancılar girecek demektir; bu da, Türk müteahhitlerinin ve mühendislerinin işsiz kalması demek
tir, işsizler ordusuna bir ordunun daha katılması demektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Aydın, 1 dakika içerisinde toparlar mısınız efendim. 
Buyurun. 

ALAATTİN SEVER AYDIN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Kamu İhale Kanununun 2 
nci maddesinin (a), (b), (c) bentlerindeki kuruluşlarda sermayesi yüzde 50'nin altında olan yan 
kuruluşlar İhale Yasasının dışında tutulmaktadır. Böylece, yasayı şimdiden delmektedirler. Halbuki, 
siz, gerekçede ne diyorsunuz: Bu kanunu, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamadığı için 
değiştiriyoruz... Çifte standart uyguluyorsunuz. Kamu İhale Kanununda değişiklik yapmakla, yol
suzlukların, soygunların, rüşvetin, açlığın, yoksulluğun önüne geçemezsiniz; gelin, bunlar için bir 
çare bulalım. 
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Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aydın. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, İsparta Milletvekili Sayın Ramazan Gül; buyurun. (Alkışlar) 

Sayın Gül, süreniz 5 dakika. 

DYP GRUBU ADINA RAMAZAN GÜL (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 877 sıra sayılı tasarının 10 uncu maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, 10 uncu madde, aslında, geç kalınmış bir maddedir; çünkü, 10 uncu 
madde, belediye iştiraklerinin de bu yasa kapsamına alınma maddesidir. Yani, bu maddeyle, geç
mişte, belediyelerin, kısa ismi BİT diye tabir ettiğimiz iştiraklerinin alelusul yapmış oldukları 
ihaleler, bundan böyle, bu yasa kapsamına girecektir; olumlu bir maddedir ve geç kalınmış bir mad
dedir. 

Niçin geç kalınmış bir maddedir değerli milletvekilleri, mevcut 57 nci cumhuriyet hükümetinin 
bir yanlışı var, bir yanılgısı var. Şöyle ki: Muhalefet tarafından getirilen olumlu öneriler dahi komis
yonlarda dikkate alınmamakta. Bunlar, bu İhale Yasasıyla ilgili olarak, bundan altı ay önce de bu 
Mecliste görüşülürken bu konu gündeme geliyor; fakat, muhalefet tarafından gündeme getirildiği 
için dikkate alınmıyor; ama, biz, bunun bugün getirilmesini de olumlu buluyoruz. Hakikaten, özel
likle belediyelerin yapmış olduğu bu ihaleler, uluorta ve tamamen belediye başkanlarının veyahut 
da siyasî esintilerin neticesinde oluşarak yapılıyordu; yani, sizlerin anlayacağı, icabında, bunlar, 
devletin suiistimal kapılarıydı. Bu madde, bunun önlenmesi noktasında önemli bir aşamadır ve biz, 
Doğru Yol Partisi Grubu olarak, bu maddeyi olumlu karşılıyoruz değerli milletvekilleri. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu getirilen, mevcut tasarıdaki kadrolarla ve devlet gelir 
idaresinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bazı konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, vergi idaresinin gelişmesiyle ilgili olarak, ülkemize, Demokrat Parti ik
tidarıyla beraber, 1950'li yıllarda, Amerika'dan iki uzman getiriliyor; James Martin ve Frank Cubs. 
Bunlar raporlarını sunuyorlar değerli milletvekilleri; rapor, 13 Ağustos 1951'de sunuluyor. Keza, 
1960'lı yıllara geliniyor; 1960'lı yıllarda, yine gelir idaresinin yeniden yapılandırılması noktasında 
çalışmalara başlanıyor ve maalesef, yasa tasarısı kadük oluyor. Bu işle ilgili vergi reformu tasarısı 
hazırlanıyor ve rahmetli, değerli üstadım Ali Alaybek başkanlığında bir komisyon oluşturuluyor ve 
bu komisyon çalışmaları da, maalesef, kadük oluyor. 1970'li yıllarda, darbe yıllarında yine Amerika 
Birleşik Devletlerinden danışmanlar getiriliyor, yapılan çalışmalar yine kadük oluyor. 1980'li yıl
lara geliniyor; Devlet Başkanı Kenan Evren döneminde, Allah'ın rahmetine kavuşan değerli üs
tadımız Adnan Başer Kafaoğlu -rahmetli Adnan Başer Kafaoğlu üstadımız, o zamanlar, Kenan Ev-
ren'in danışmanlığını yapıyordu- zamanında yapılan çalışmalar yine kadük oluyor. En son olarak, 
rahmetli Altan Tufan zamanında, 1985'te, bu konuyla ilgili yine bir çalışma yapılıyor, bu da 
neticesiz kalıyor. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, gerçekten, ciddî bir yol ayırımındadır. Bugünkü, malî devlet 
yapısı içerisinde, maalesef, Maliye Bakanlığı muhafazakâr yapısını halen daha muhafaza etmek
tedir; çünkü, Osmanlı döneminden kalma... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Gül, süreniz bitti. Zaten, siz ihale ile ilgili kısmını bitirdiniz, vergi idaresine 
geçtiniz; vergi idaresi geçen maddelerde idi. İsterseniz burada keselim. Olur mu?.. 
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RAMAZAN GÜL (Devamla) - Peki. 
Sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim, sağ olun. 
Madde üzerinde, grup adına, başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde 4 önerge vardır; ancak, 3'ünü işleme alacağım. 
Geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 10 un

cu maddesinde yer alan "sermayesinin yarısından fazlasına" ibaresinin "sermayesinin yüzde 25'in-
den fazlasına" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 
Ankara 

BAŞKAN - Öteki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 10 un
cu maddesinde yer alan "sermayesinin yarısından fazlasına" ibaresinin "sermayesinin yüzde 30'un-
dan fazlasına" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 
Ankara 

BAŞKAN - Son önerge en aykırı önergedir; okutup, işleme koyacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 10 un
cu maddesinde yer alan "sermayesinin yarısından fazlasına" ibaresinin "sermayesinin yüzde 40'm-
dan fazlasına" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 
Ankara 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) - Sayın Başkan, önergelerimi geri çekiyorum efendim. 
BAŞKAN - Siz de önergelerinizi geri çekiyorsunuz. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edilmiş

tir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 11.- 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve maddeye aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir. 
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*'e) Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığı'na bağlı ceza infaz kurumları, 
tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı yetiştirme 
yurtları, Millî. Eğitim Bakanlığı'na bağlı üretim yapan okullar ve merkezler ile Tarım Bakanlığı'na 
bağlı enstitü ve üretme istasyonları tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluş
lardan, Devlet Malzeme Ofisi ana statüsünde yer alan mal ve malzemeler için ise Devlet Malzeme 
Ofisi Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar." 

"g) Kamu iktisadi teşebbüsleri, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar ile 
bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte yada ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına 
sahip oldukları kuruluşların; uluslararası kurallara göre yürütmesi gereken ve uluslararası piyasanın 
koşullarına göre anlık karar verme zorunluluğu bulunan faaliyetlerine ilişkin olarak, ilgili veya bağ
lı bulunulan Bakanlığın teklifi üzerine Kurum tarafından belirlenecek mal veya hizmet alımları;" 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına Erzurum Milletvekili Sayın Aslan 
Polat. 

Buyurun Sayın Polat. (SP sıralarından alkışlar) 

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

hepinizi saygıyla selamlarım. 
Biliyorum, sayın hemşerimin kederi var -biz ona başsağlığı diledik- ondan dolayı bugün burada 

yok; onu ben de biliyorum; Allah rahmet etsin. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Allah razı olsun. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Sayın milletvekilleri, bu tasarının bu maddesi, yapmış olduğunuz 

değişiklikler içerisinde müspet olanlardan bir tanesi. Bunun da problemi şu: Kanun kapsamına giren 
kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumlan, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
üretim yapan okullar ve merkezler ile Tarım Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları tarafın
dan bizzat üretilen mallar, Devlet Malzeme Ofisinden kamu kuruluşlarının aldığı alımlara tabi 
olarak ihale kapsamı dışına çıkarılıyor. 

Burada önemli konu şu; yani, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, sanat okullarında, 
çocuklar eğitim yaparken birtakım mallar üretiyorlar. Bunları birtakım kamu kuruluşlarına sattıkları 
zaman, o kamu kuruluşları Devlet Malzeme Ofisinden bir mal alırken nasıl İhale Kanununa tabi 
değilse, Millî Eğitime bağlı sanat okullarında, cezaevlerinde veya Çocuk Esirgeme Kurumunda 
üretilen malları alırlarken de ihale kapsamına girmesinler deniliyor. Buradaki maksat, o, cezaevin
de çalışan insanlar veya okullarda okuyan çocuklar serbest piyasada rekabet edemeyecekleri için, 
onların ürettikleri mallar nedeniyle orada bir mal birikmesi olmasın, o kamu kuruluşlarında bir 
ziyan olmasın diye böyle bir madde getirildi; ama, bu konu Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşülürken iktidar partilerinden Demokratik Sol Partiye mensup arkadaşların da kafalarında bazı 
müphem noktalar vardı. Mesela, DSP milletvekili bir arkadaş, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
konuşurken aynen şunu söyledi: "Diğer taraftan, benim yaptığım incelemeye göre -yanlış da 
olabilir, düzeltirsiniz- eğer, işyurtları kurumlarında, yani, cezaevinde çalışanların ürettikleri mallar
dan yapılacak alımları, kamu kurumları ile Devlet Malzeme Ofisinden yaptıkları alımları aynı kap
samda tutarsak, oradaki çalışmaların bir rehabilitasyon olduğu, özellikle, suç işleme eğiliminde olan 
insanları işe kavuşturma olduğu gerçeğini unuturuz." Bunları ben bazen niye okuyorum; şunun için: 
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Yani, bu tasarıların buraya göre biraz daha ciddî tartışıldığı Plan ve Bütçe Komisyonunda, iktidara 
mensup milletvekili arkadaşlarımızın da tasarı üzerinde sürekli olarak müphemiyetleri ve endişeleri 
oluyor. Zaten, bunların öyle olduğu daha sonra belli oluyor, işte bir kanun çıkıyor, aradan üç ay geç
meden düzeltilmesi için geri geliyor. 

Sayın milletvekilleri, bu maddenin (g) bendiyle ise bir başka düzenleme yapılıyor, o da şu: 
Yani, mesela, Türk Hava Yollarına ait bir uçak yurtdışına gitti, orada bir arıza yaptı; bir parça alınıp, 
uçak tamir ettirilip, Türkiye'ye dönülecek. İşte, o tip kuruluşlarda, ilgili bakanın teklifi üzerine, 
kurum tarafından kabul edilmesi şartıyla, oradan ihale kapsamı dışında alım yapılabilecek denil
mektedir; bu da doğru bir uygulamadır. Şundan dolayı doğru bir uygulamadır; yani, mesela, Petkim 
gibi bir kuruluşun aniden spot piyasadan petrol alması icap etti; bunu İhale Kanununa tabi tutarsak, 
bir de bekleme süresi var, ihalesi var; ama, aniden alacağı için, ani karar vereceği için o da kanun 
dışına çıkarılıyor; bu da doğrudur. 

Bir de, kamu kurumlarının yüzde 50'sinden azma ortak olduğu kuruluşlar kanun kapsamı 
dışına çıkarılıyor. O da, şundan dolayı bence doğrudur: Bir kamu kuruluşu herhangi bir kuruluşun 
yüzde 10'una ortak, onu da bu ihale kapsamına alacak olursak, kapsamı çok genişletmiş oluruz; bu 
da doğru bir konuydu. 

Yalnız, yine, bu tasarı Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, tasarının bu maddesi 
üzerinde de, yine, DSP'li milletvekillerinin endişeleri vardır. Örneğin, onların ifadelerini 
okuyorum: "Özelleştirme kapsamında olup da halka açık olan şirketleri bu kanunun kapsamına 
alamayız. Hem bir taraftan -sermaye piyasasını- kamuya ait güvenilir şirketlerle, TÜPRAŞ'la, PET-
KİM'le, bugün Türk Hava Yollarıyla, yarın başkalarıyla dediğimiz anda, sermaye piyasasının 
denetiminde olan, kamuda hissedar olan kişilerin, eğer, alım satımlarını, biz, İhale Kanunu kap
samına burada alırsak ve dışına çıkarmazsak fevkalade yanlış yapmış oluruz." 

Şimdi, anlamadığım bir şey var: Demokrat Sol Partili arkadaşlar bu itirazı belirtiyorlar "fev
kalade yanlış" diyorlar; ama, bakanlık da onu çıkarmıyor ihale kapsamından, yine o ihaleye "evet" 
diyorlar. Ben burada işin açmazını belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Meclis Başkanvekili de buradayken bir konuya açıklık getirmek is
tiyorum. İçtüzük değişikliği Anayasa Mahkemesinde iptal edilmesine rağmen, henüz Resmî 
Gazetede yayımlanmadığı için, bu Meclis, iptal edilen İçtüzükle yönetilmektedir. Her kanun mad
desinde 3'ten fazla önerge verme hakkı kaldırılmıştı mevcut İçtüzükte. Muhalefetin, ciddî görüp de 
düzeltmek istediği kanun maddelerinde önerge verme hakkını elinden almak için, iktidar grubu, 
muhalefet partisine karşı saygısızlık yaparak, maddeleri 3'er tane sanal önergeyle dolduruyorlar. 
Hiçbir tanesini, gelip de, burada savunmuyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

ASLAN POLAT (Devamla) - En kıdemlisinden en genç milletvekiline kadar, gelip, burada 
savunma gücünde olmadıkları önergeleri veriyorlar; muhalefetin burada yapacağı konuşmaları 
sadece dinliyorlar, hiçbir katkıda bulunmak istemiyorlar; çünkü, muhalefet partisi milletvekillerinin 
önergeleri, iktidar partisi milletvekillerince sanal olarak doldurulduğu için, yaptıkları hiçbir ikaz 
yerine gelme durumunda değildir. Neden değildir; çünkü, önerge verme hakkımız yok. Veriyoruz 
önerge... Ben bundan da şüpheliyim... 
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Sayın Başkanım, ben, size bir şey söylemek istiyorum. Ben bu önergeyi cuma günü saat 
17.30'a kadar takip ettim "daha, henüz matbaaya gitmemiş" dediler. 17.30'da matbaaya gidiyor... 
Pazartesi günü ben Erzurum'dan telefon açtım sekreterime "saat 9.30'da aniden gelmiş, düzeltilmiş 
ve dağıtılmış" dedi Koş, önergelerimi hazırla gönder dedim; gittiği zaman, 2 dakika evvel iktidar 
partisi doldurmuş. Ben, şahsen, iktidar partisi milletvekillerinin, saat 9.00'da gelip de orada bek
lediği kanaatinde değilim. 

BAŞKAN - Sayın Polat, bu maddede sizin bir önergenizi işleme koyacağım efendim. 

ASLAN POLAT (Devamla) - Burada yanlışlık yapılıyor; burada eşitlik yapılmıyor, burada ik
tidar partisi milletvekillerine bir avantaj sağlanıyor. Ben bu endişe içerisindeyim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Polat. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Burdur Milletvekili Sayın Mustafa Örs; buyurun. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika Sayın Örs. 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüş
mekte olduğumuz 877 sıra sayılı yasa tasarısının 11 inci maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum; şahsım ve Grubum adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 4734 sayılı Kamu İhale Yasası Yüce Mecliste görüşülür
ken, bu yasa tasarısının komisyonlarda yeterince tartışılmadan ve yeterli katkı sağlanmadan, IMF'ye 
verilen sözler çerçevesinde, Genel Kuruldan acele geçirilmek istenildiğini ve tasarının eksikleri 
bulunduğunu, hem kendim hem de Gruptaki diğer arkadaşlarım dile getirmiştik. Tasarının eksik
lerinin fazla olması, benim de içinde bulunduğum Bayındırlık Komisyonunda verilen 100'den faz
la önergeyle de açıkça görülmüştü. Hal böyleyken, verilen taahhütler ve alman emirler doğrultusun
da aceleyle çıkarılan yasanın eksikliklerinin giderilmesi için tekrar görüşmeler yapmaktayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizler, bu kürsüden konuşurken, sadece muhalefet yapmak 
için konuşmuyoruz; bildiğimiz doğruları sizlere belgeleriyle anlatıyoruz; fakat, parmak çoğunluğu, 
bizim anlattığımız doğruların, verdiğimiz önergelerin dikkate alınmasını engelliyor. Bu şekilde 
çıkardığımız yasalar da ya üç dört ay sonra tekrar önümüze geliyor ya da Anayasa Mahkemesinden 
dönüyor; işte Şartla Salıverme Yasası, RTÜK Yasası, Emeklilik Yasası ve diğer birçok yasa... Yasa 
hazırlayıcı uzmanların bazı ülke gerçeklerini gözardı etmeye devam ettiği, komisyonlarda 
muhalefet susturulduğu, naylon önergeler verildiği müddetçe, çıkan yasalarda, bugün yaptığımız 
gibi, yeni düzenlemeler yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 11 nci maddesiyle, 4734 sayılı yasanın 3 üncü 
maddesinin (e) bendi yeniden düzenlenmekte, (g) bendi eklenmekte ve kapsam genişletilerek, diğer 
kurumlarımızın sayısı artırılarak, İhale Yasası kapsamının dışında tutulmaktadır; bu da, bence çok 
doğru değildir. 

Tasarının 11 inci maddesinde yapılacak düzenleme, özellikle uluslararası piyasa koşullarına 
göre, anlık karar verme zorunluluğu bulunan kuruluşlara kolaylık getirmektedir. Ancak, BOTAŞ'ın 
geçmiş dönemde yaptığı ve bu dönemde de hidroelektrik santral lan, en alt seviyede çalıştırmaya 
sebep olan gaz alım anlaşmalarındaki benzer yanlışlıkların tekrar edilmemesi için de önlemler alın
ması şarttır. 
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Bu düzenlemeyle, özellikle cezaevleri, yetiştirme yurtları, okullar gibi üretim yapan kamu 
kuruluşlarının ürettiği mal ve hizmetlerin pazar bulabilmesi ve buralarda üretim yapan ister mah
kûm ister öğrenci olsun, ülkeye katkılarının devamının sağlanması şarttır. Bu kamu kuruluşlarının 
ülkemize sağlayacağı katmadeğerle, kamunun atıl kapasiteleri harekete geçirilerek, özellikle yıllar
ca hapis yatacak olan mahkûmların da ülke ekonomisine katkıları sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümet, her şeyi bitirdikten sonra, şimdi de sıranın öz 
değerlerimize geldiğini düşünmektedir; müteahhitlerimize, danışmanlarımıza, mühendislerimize, 
işçilerimize, kendi yerli mallarımıza, teknik personelimize, ustalarımıza, yerli taşeronlarımıza, yani, 
kendi insanımıza geldiğini düşünmektedir. Yatırımları dışarıya kaçırdığınız, paraların dışarıya 
kaçırıldığı şüphelerinin ayyuka çıktığı... Yetmedi; şimdi de ülkemizde var olan öz değerlerimizi, öz 
mallarımızı, hasletlerimizi de dışarıya gönderiyorsunuz. Bu ülke hepimizin. Bugün, bir noktada, 
verilen emirler doğrultusunda kaybettiğimiz değerlerimizi, yıllarca almteri dökerek ve tecrübe 
kazanarak edindik. Şimdi, çıkarılan yasalarla, bu yasalardaki yanlış maddelerle elimizdeki değerleri 
kaybetmeye başlıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu İhale Kuruluna da kısaca değinmek istiyorum. 
Yasanın kabulüyle, uzun tartışmalardan sonra oluşturulan Kamu ihale Kurulu üyelerinin -basından 
da takip edildiği kadarıyla- devam eden usulsüzlük davalarının olması, bu hükümetin, bence bir 
ayıbıdır. Bu kurulda, en azından, hiçbir şaibeye karışmamış üyelerin bulunması lazımdı. Bu tür inat
laşmalarla, kısır hesaplarla ülkenin ne hale getirildiği herkesin malumudur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kamu ihale Yasasıyla, özellikle eşik değerin, şimdiki tek
lifle 11 trilyona indirilmesiyle, 360 000 mühendisi, 60 000 karne sahibi müteahhidi, 1 000 000'u 
aşan, zaten krizlerle en az yarısı işsiz kalan, şimdiki durumda tamamını işsiz kalma noktasına 
getiren bir durum olacaktır. Bu çalışanlarımızın hepsi, vatanını seven insanlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Örs, tamamlar mısınız. 
Buyurun. 

MUSTAFA ÖRS (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
...ve de ülkeye bir katkı değeri yapmaktadırlar; kullandıkları malzemeyi iç pazardan temin et

mekte, işgücünü yerli işçiden istihdam etmektedir. Yani, hem SSK hem vergi gelirleri hem de in
şaat sektörüne malzeme temin eden ve üreten kesim, bu nedenle sıkıntıya düşürülmektedir. Bunların 
önlenebilmesi için, Avrupa Birliği ülkesi müteahhitlerine sağlanan avantajların aynısının, kendi 
müteahhitlerimize, Avrupa Birliği ülkelerinde açılacak ihalelerde sağlanması gerekir. Yabancı şir
ketlere ülkemizde üretilen malzemeleri kullanma zorunluluğu getirilmelidir. Üretimi yapılamayan 
malzemelerin dışarıdan teminine izin verilmeli, belli bir orandan aşağı olmamak üzere yerli işçi 
çalıştırılması şartı ülkemizdeki ihaleler için getirilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce bir arkadaşımın da söylediği gibi, daha uy
gulama safhasına geçilmeden bu yasanın tekrar düzenlenmesi durumu da eksiklerimizi ortaya koy
maktadır. İnşallah, dediğimiz doğruları iktidar partileri ve milletvekilleri dinlerler, bundan sonra el
birliğiyle, ülke menfaatine, yerli müteahhitlerimize, teknik elemanlarımıza daha iyi imkânlar sağ
layacak şekilde kanunlar çıkarılmalıdır diyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP, ANAP ve SP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Örs. 

Sayın milletvekilleri, gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 

Madde üzerinde 4 önerge var. Yalnız bir önerge, önerge vasfına sahip değil; çünkü, anlamda 
bir değişiklik yapmıyor "kanun kapsamına giren kuruluşlar ibaresinin, kanun kapsamındaki 
kuruluşlar..." deniliyor; bunu, yeni bir değişiklik getirmediği için işleme koymuyorum. Sayın Fet-
hullah Erbaş ve Aslan Polafın anayasaya aykırılık önergesini işleme koyuyorum 

Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 11 in

ci maddesinin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine (g) bendi eklenmesine ilişkin üçüncü fık
rasındaki " sermayesinin yarısından fazlasına" ibaresinin "sermayesinin yüzde 30'undan fazlasına" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 
Ankara 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 11 in

ci maddesinin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine (g) bendi eklenmesine ilişkin üçüncü fık
rasındaki "sermayesinin yarısından fazlasına" ibaresinin "sermayesinin yüzde 40'ından fazlasına" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Aygün 

Ankara 

BAŞKAN - Son önergeyi okutuyorum ve en aykırı önerge olduğu için işleme koyacağım. 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

877 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 11 inci mad
desi Anayasaya aykırıdır. 

Tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Aslan Polat Fethullah Erbaş 

Erzurum Van 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 

Sayın önerge sahibi, konuşmak ister misiniz? 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Peki, gerekçeyi okutalım. 
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Yalnız, Sayın Polat, biraz önce, Kanunlar Müdürlüğünde bizim önergeler işleme girmiyor 
dediniz. Şuna inanmanızı istiyorum ki, Kanunlar Müdürlüğü bu konuda çok dürüst çalışıyor. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Biliyoruz, biliyoruz. 

BAŞKAN - Tabiî, Önergeyi kim erken veriyorsa, onun önergesini işleme alıyor. Zaten, arkadaş
larımız, önergelerin üzerine tarih ve saat, hatta saniyesini yazıyorlar. Onun için, bu konuda en ufak 
bir kayırma olmadığını da belirtmek istiyorum. 

Gerekçeyi okutuyorum efendim: 

Gerekçe: 
Bu madde ile Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 3 

numaralı alt bendinde yer alan "21 gün" ibaresi "25 gün" olarak değiştirilmiştir. 

Bu durum ise Anayasamızın 10 uncu maddesine aykırıdır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge red
dedilmiştir. 

Diğer önergeleri sırayla okutuyorum: 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) - Saym Başkan, önergelerimi geri çekiyorum. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 11 inci mad

de kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12. - 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve son fıkrası madde metninden çıkarılmıştır. 
"a) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında üçyüz-

milyar Türk Lirası. 

b) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında beşyüzmilyar Türk Lirası. 
c) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde onbirtrilyon Türk Lirası." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, AK Parti Grubu adına, Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu; 
buyurun. 

Süreniz 5 dakika. 

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa)- Sayın Baş
kanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz 12 nci maddeyle ilgili olarak şun
ları ifade etmek istiyorum. 

Önce, Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütünün bu konuyla ilgili yapmış olduğu düzen
lemelerde mal ve hizmet alımları için 548 100 Amerikan Doları öngörülmüş; bu, yaklaşık olarak 
750 milyar Türk Lirasına tekabül ediyor. Halbuki, bu yasadaki yeni düzenlemeyle, bu, 300 milyara 
düşürülmek isteniyor; dolayısıyla, biz, onların talebinin daha da altına inmiş oluyoruz. Yine, Avrupa 
Birliği ve Dünya Ticaret örgütünün yapım işleriyle ilgili düzenlemelerinde, 6 850 000 Amerikan 
Doları öngörülmüş. Bu 6 850 000 Amerikan Dolarını, bizim 2002 yılı bütçesinde tasarladığımız yıl 
ortalaması dolar kuru üzerinden hesaplarsak -ki, o dolar kuru 1 800 000 liradır- yaklaşık 12 trilyon 
yapıyor. Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütünün ayrıca detaylandırdığı ihale yasalarında yüzde 
15 kadar bir koruma getirilmiş, bu yüzde 15 korumayı da üzerine ilave ettiğimiz zaman yaklaşık 14 
trilyona ulaşıyor. Biz ne demişiz geçtiğimiz yasada; 17,5 trilyon demişiz. Altına da bir not koy-
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muşuz, demişiz ki: "Eğer, Türkiye, günün birinde Avrupa Birliğine tam üye olursa, bu değerleri 
yeniden gözden geçiririz." Şimdi, burada, bu değerleri indirmek, Türkiye'nin, Türk müteahhitlerinin 
yararına bir düzenleme olmayacaktır. Burada "Avrupa Birliğine tam üyelik halinde" denilmiş. Bunu 
elbirliğiyle değiştirelim "Avrupa Birliğine üyelik konusunda görüşmelerin başladığı noktada" 
diyelim; hiç olmazsa, görüşmelerin başladığı noktada düşünelim. Şu anda bunu düşürdüğünüz 
zaman, Türkiye'deki ihaleye girecek olan müteahhitlerin önüne, maalesef, yabancı sermaye olarak 
birtakım engeller çıkacak. 

Tabiî, bu arada, şunu da belirtmek lazım: Bu yasa, bundan dört beş ay önce Genel Kurulda 
görüşülürken temel yasa olarak görüşüldü ve gruplar birbirlerine söz verdiler. Bu, temel yasa olarak 
görüşüldüğü için de, bu yasanın, bu haliyle bir başka düzenlemeyle getirilip değiştirilmesinin, ben, ah
lakî olduğu düşüncesinde değilim. Bunu, en azından, gruplar arasında oturup, daha önce, tekrar görüş
mek suretiyle, asıl gerekçelerinin ne olduğunu ifade etmek suretiyle gündeme getirmek lazımdı. 

Değerli arkadaşlar, bir başka konuyu daha ifade etmek istiyorum: Burada, 4734 sayılı Yasa 
görüşülürken, "66 ncı madde" diye bir maddesi vardı, o madde görüşülürken ben söz aldım ve bu 
kürsüden dedim ki, belki de, bu yasanın en mükemmel maddesi budur. Neden budur; çünkü, o mad
dede deniliyordu ki: "Bu yasada yapılacak olan değişiklikler, yine, bu yasa gündeme getirilmek 
suretiyle, o kapsamda ele alınır" Ama, şimdi "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı" adı altında -affedersiniz, kaba tabirimi mazur görün- bir çorba düzeni içerisinde, o 
kanundan 2 madde, bu kanundan 3 madde getirmek suretiyle düzenleme yapıyoruz. İhale Yasası 
gelmeliydi, İhale Yasası bütünlüğü içerisinde değiştirilmesi gereken maddeler değiştirilmeliydi 
veyahut da vergi yasaları gelmeliydi, vergi yasaları bütünlüğü içerisinde o kanunda yapılması 
gereken değişiklikler de yapılmalıydı; ama, maalesef, buna uyulmadı, bu yapılmadı ve böyle bir 
düzenlemeyi karşımızda bulduk. Yalnız, şunu tekraren ifade etmek istiyorum: Bakın, TÜSİAD'ın 
yapmış olduğu araştırmalarda... Bu maddenin, hiç olmazsa TÜSİAD'ın yaptığı araştırmalar is
tikametinde düzenlenmesinde yarar vardı. Burada, Türk müteahhitlerinin korunması, kollanması 
gerekiyor. Türk piyasalarının daha işlerlik kazanması gerekiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu, buyurun, devam edin efendim. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) -Bitiriyorum efendim. 

Bu nispetleri, bu limitleri düşürdüğümüz takdirde... Evet, biz, yabancı sermayenin Türkiye'ye 
gelip ihalelere katılmasına karşı değiliz, gelmesinden de memnuniyet duyarız; ama, Türkiye'ye 
gelecek olan sermayenin gelip geçici nitelikte olmaması lazım; gelmeli, burada kalmalı, üretime 
katkı sağlamalı, elbirliğiyle Türkiye'nin kalkınmasına yardımcı olmalı; ama bu şekilde bir düzen
lemeyle yurtdışından bir müteahhit gelecek, ihaleye girecek, Türk müteahhitlerinin ihale konusun
daki sermaye yetersizliklerinden yararlanmak suretiyle ihaleleri alacak. Dolayısıyla, düzenlemenin 
bu şekilde olmasına biz karşıyız, bu maddenin ayniyle muhafaza edilmesinden yanayız. Bir de, Par
lamentoda büyük bir konsensüsle oluşturulmuş olan, sözleşmeyle oluşturulmuş olan bu maddenin 
bu şekilde değiştirilmesine de karşı olduğumuzu belirtiyor, saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karapaşaoğlu. 

Sayın milletvekilleri, bu maddenin oylaması bitinceye kadar çalışma süresinin uzatılması 
hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Saadet Partisi Grubu adına Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat; buyurun. (SP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Polat, süreniz 5 dakika. 

SP GRUBU ADINA ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Şimdi, tasarının en önemli 3 tane maddesi vardır bana göre, birisi de bu; bu madde nedir; bu 
madde hükümetin geri adım atma maddesidir. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Hadi ya! 

ASLAN POLAT (Devamla) - Evet efendim. 

Bu hükümet, bu tasarıyı getirirken, İhale Yasası 102 maddeden müteşekkildi, bu 102 maddenin 
burada görüşülmesi çok zordu. Sayın Başbakanımız Amerika'ya gidiyordu, bu tasarıyı Amerika'ya 
götürmesi lazımdı; onun üzerine, bunu temel yasa yapmak için 330 milletvekilinin oyu lazımdı, onu 
da bulamıyorlardı. Burada Adalet ve Kalkınma Partisiyle anlaştılar, 11 trilyon olan eşik bedeli 17 
trilyon liraya çıkarmak şartıyla bunu komisyondan geçirdiler; 3 madde veya 4 madde halinde 
görüşüldü, geçti; ama ondan sonra dediler ki, pardon, biz yanlışlık yapmışız, eşik değeri tekrar 11 
trilyona düşürüyoruz. 

Bakın, 3 Nisan 2002 tarihinde Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Mr. Köhler'e bir yazı yazıyor, 
yazıda da ne deniliyor: "Kamu İhale Kanununda yapılacak değişikliğin Meclis tarafından 2002 yılı 
mayıs ayı sonuna kadar onaylanması beklenmektedir". Nedir bu; bu hükümetin önüne bir tasarı 
geliyor; Meclis, ben eşik değerde 11 trilyonu az buluyorum, Türk müteahhitlerinin, Türk mühendis
lerinin, bu tasarıya göre eşit rekabet edemeyeceğini, kaybolacağını düşünüyorum. O halde, ben, 
eşik değeri, yani yabancıların ihaleye girme bedelini 11 trilyon değil 17 trilyona çıkarmak is
tiyorum, ancak 17 trilyonun üzerindeki ihalelere yabancılar girebilsinler, altındakilere giremesinler; 
çünkü, Türk müteahhitlerini bir müddet korumak zorundayız; yüzlerce, binlerce mühendis boş, 
müteahhit boş; bunların işsiz kaldığı bir dönemde, kıt kanaat çıkan işlerimi de yabancılara ihaleye 
açtığım zaman, ben, bu müteahhitlerin ve mühendislerin işsiz kalması karşısında rahatsız olurum 
dedi ve bunu, anlaşarak, kendine göre bir miktar artırarak 17 trilyona çıkardı; ama, çıkarır çıkarmaz, 
Dünya Bankası, bu hükümete hemen bağırdı, siz kim oluyorsunuz?! Benim dediğimin dışında nasıl 
bir karar çıkarabilirsiniz dedi ve hükümet de, hemen, özür dileriz, biz haddimizi aşmışız dercesine, 
Köhler'e verdiği taahhütnameyle, biz bunu hemen düzelteceğiz, hata etmişiz, biz size sormadan 
bunu çıkarmışız deyip, eşik değerde geri adım atıyor. 

Ben, bundan son derece rahatsız oldum, gerçekten rahatsız oldum. Sadece, eşik değeri düşür
mekten dolayı, Türk mühendislerine, müteahhitlerine yaptığınız haksızlıktan dolayı değil, bu Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde çalışmaktan dolayı rahatsız oldum; çünkü, biz burada bir kanun 
çıkardık, bu Meclis büyük bir oy çoğunluğuyla çıkardı, eşik değerin 11 trilyondan 17 trilyona 
çıkarılmasına bütün muhalefet destek verdi ve dediler ki, bunu böyle yapalım, mühendislerimizi 
koruyalım; fakat, sizde o cesaret görülemedi. 

MHP'liler, şimdi, bir zamanlar, meydanlarda hep, biz delikanlıyız, ürkek değiliz, erkeğiz diyor
dunuz; ama, Köhler'in karşısında sökmedi bu hareketiniz, geri adım attınız. Vallahi üzüldüm, sizin 
adınıza ben üzüldüm! Sizin bu yaptığınız yanlıştır. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sen üzülme! 
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ASLAN POLAT (Devamla) - Bakın, şimdi, sosyal demokratlar, sizin hep seçimini kazan
dığınız Mühendis ve Mimar Odaları bu kanun hakkında ne diyor, bir de onu okuyalım. Seçimleri 
yapılan mühendis ve mimar odalarında, sosyal demokratlar olarak hep seçim kazanıyorsunuz; ama, 
burada onların haklarını koruyamıyorsunuz. Onlara verdiğiniz o odalar seçimindeki desteği burada 
sağlayamıyorsunuz... (DSP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Onlar yok. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Bakın şimdi, dinleyin beni, dinleyin de öğrenin... 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Sen neler biliyormuşsun be! 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Sen de gel bildiğini buradan konuş be! 
Benim ömrüm mühendislikte geçti, benim ömrüm bu konularda geçti, ben İTÜ'de bunları 

okudum, sen nerede okudun, öğrendin de bana karşı konuşuyorsun be! (DSP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim; rica ediyorum. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Otur oturduğun yerde. Her şeyi benimle konuş da, mühendislik 

konusunda konuşma; ayıp edersin, mahcup olursun. 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar. 

ASLAN POLAT (Devamla) - Şimdi, Mühendis ve Mimar Odalarının kamuoyuna yaptığı bir 
açıklamayı okuyorum, orada deniliyor ki: "Yabancı şirketler, teknoloji geliştirme, tasarım, üretim 
ve pazarlama etkinliklerinde, ülkemizde henüz işlerliği bulunmayan çok sayıda kamusal destek 
araçlarından ve özel koşullu kredilerden yararlanmaktadırlar. Bu nedenle, yerli firmalarla yabancı 
firmalar arasında eşitlik bulunmamaktadır. Rekabeti ve eşit muameleyi temel ilke olarak kabul et
tiği iddia edilen bir tasarıda, eşit olmayanlara eşit muamele öngören bu hükmün yer almış olması 
bizi üzmüştür, bizzat bu temel ilkelere bu aykırıdır." 

Siz, bütün bunlara rağmen, odaların, mühendislerin bütün teşkilatlarına rağmen, burada, bu 
tasarının en önemli maddesi olan eşik değeri geri alarak, mühendislerin ve müteahhitlerin işsiz kal-. 
malarına, biraz daha işsiz kalmaları yönünde bir tasarı yaptınız. Bundan dolayı, ben bu tasarının bu 
maddesine bütün gücümle karşı çıkacağım; ama, nasıl çıkacağım!.. Zaten, tasarıyla ilgili sanal öner
geler vermişsiniz, önerge verip değiştirme hakkımız da burada yok; siz de bunu şimdi çıkaracak
sınız. 

Neticede ne olacak; yabancılar bu memlekette ihaleleri aldıkları zaman, bir müddet sonra -
hemen bir aşama sonrası odur- sertifikalı işçi çalıştırmayı dayatacaklar. Sertifikalı işçiler de bizim 
ülkemizde, inşaat sektöründe çok değildir; çünkü, daha yeni yeni... Sertifikalı işçileri değil de, biz 
sanat okullarını dahi geliştiremedik. Dolayısıyla bunu bir müddet sonra... (ANAP sıralarından al
kışlar [!]) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - Su iç, su! 
BAŞKAN - Arkadaşlar, rica ediyorum... 
Bakın, sayın milletvekilleri, milletvekili arkadaşımız 5 dakika için kürsüye çıkıyor. Ben, geçen 

hafta konuştum, her cümlemin arkasında bir müdahale var, böyle olmaz ki, Mecliste böyle 
müdahale olmaz ki. Arkadaşımız burada 5 dakika konuşacak; lütfen, yerinizden sabırla dinleyin 
efendim. 
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Buyurun Sayın Polat. 

ASLAN POLAT (Devamla) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

Bakın şimdi, İnşaat Mühendisleri Odası, mühendis ve mimar odaları, sürekli olarak bizlere 
gönderdikleri fakslarda da bu konuda çok ikaz ediyorlar ve bu ihale kanunları geçtikten sonra, Av
rupa Birliğinin, bir müddet sonra, sertifikalı olmayan işçileri bu eşik değer üstündeki işlerde çalış
tırmama imkânından bahsediyorlar. Ben de o endişe içerisindeyim ve Türk işçilerinin çoğu ser
tifikalı olmadığından dolayı, korkarım ki, ülkemizde iş alan yabancı şirketler, sizin sertifikalı işçiniz 
yok deyip, tüm yabancı işçileri getirip Türkiye'de çalıştıracaklardır. Zaten, kıt kanaat olan, bütçe 
içerisinde yüzde 4-5'ler seviyesinde olan kamu yatırımlarında bile yabancı işçileri çalışacak, Türk 
işçileri iyice boş kalacaklar, mühendislerimiz iyice boş kalacaklar. Bakın, mühendislerde işsizlik 
oranı yüzde 29'larda. Türkiye'de yetişen mühendislerin yüzde 29'undan fazlasının işsiz olduğu bir 
dönemde, siz, hâlâ, mühendislerin ihalelere girmelerini kisıtlarsanız, bunların müşavirliklerini kısıt
larsanız, getirdiğiniz tasarıda, Türk Milletinin, toplumun istediği özellik yoktur. 

Sonra, ben, size bir şey söyleyeceğim. Bir .yabancı şirket, getiriyorsa bana teknoloji, getiriyor
sa bana yenilik, büyük işlerde getirir; 11 trilyonluk işte bana ne yenilik getirecek de o gelip benim 
ihaleme giriyor?! Eğer, Türkiye'ye bir yenilik, bir avantaj getirecekse, büyük işlerde getirir, onların 
çoğu zaten kredili işlerdir ve zaten çoğu yabancılara açıktır. Bizim bunlara itirazımız yok. 
İtirazımız, Türk işçilerin yapacağı işleri yabancılara açmanız, onlara bu hakkı vermeniz ve bir 
IMF'nin emriyle yaptığınız kanundan aniden geri dönmenizdir. 

Saygılar sunarım. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Polat. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Muş Milletvekili Sayın Mümtaz Yavuz; buyurun. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA MÜMTAZ YAVUZ (Muş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan kanun tasarısının 12 nci maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz 
almış bulunmaktayım; sözlerime başlamadan önce, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlar, 57 nci hükümet, geleneğinde olduğu gibi, her yasayı tekrar tekrar Meclise 
getiriyor; ama, benim inancım, bu Kamu İhale Yasasını, daha çok zaman bu Meclise getirecektir; 
çünkü, Avrupa Birliğine uyum yasası diye ülke gerçekleri gözönünde tutulmadan hazırlanmış, 
komisyonda da bir gün, bir de akşam birkaç saat sonucunda geçirilmiş, Yüce Meclise de temel yasa 
olarak indirilmiş, değerli vekillerin fikirleri alınmadan çıkarılmış olan bir yasa, uygulamaya gir
meden altı ay önce ve çıkalı altı ay olmasına rağmen, yanlışlardan dolayı tekrar Yüce Meclise 
getirilmiştir. 

Bu yasada çok büyük belirsizlikler vardır. Bu belirsizliklere sürem yettiği müddetçe 
değineceğim; ama, bu 12 nci maddeyle, konulmuş olan eşik değerler -o da, önerge sonucunda, Mec
lisin uzlaşması sonucunda yükseltilmiş olan eşik değerler- şimdi, tekrar aşağıya çekiliyor. 

Yangın yerine dönmüş bir ülkede; sanayii çökmek üzere, KOBİ'leri bitmek üzere, esnafı tüken
mekte olan bir ülkede, bu kadar güç şartlardaki insanları, çok rahat kredi bulan, çok rahat imkânları 
olan gelişmiş ülkelerin müteşebbisleriyle rekabet ettirmeye kimin ne hakkı vardır?! Yapılan yanlış
tır. Bu eşik değerleriyle, hele alım-satım işlerinde, mutlaka, ülkemiz çok büyük zararlar görecektir; 
müteşebbisimiz, az olan imkânları da kaybetmiş olacaktır. 
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Değerli arkadaşlar, bu ihale Yasasındaki belirsizliklerin başında, asıl ihale yöntemi olan açık 
ihale usulü ile belli istekliler arasındaki ihale usulü arasındaki fark gelmektedir. Şimdiye kadar, 
hepimizin malumu olduğu gibi, aynen ilanla, açık ihale usulü yapılan işlere müteahhitler müracaat 
ederdi, sonuçta yeterlilik alan firmalar tekliflerini verirdi; fakat, bir ihale usulü vardı ki, bu, 44 ün
cü maddeye esas davetiyeli ihale usulüydü. Şimdi bunun adı değiştirilmiş, belli istekliler arasındaki 
ihale usulüne çevrilmiştir. 

Burada izlenen yol şu: Aynen 44 üncü maddede, olduğu gibi, uzmanlık ve yüksek teknoloji 
gerektiren işler, belli istekliler arasında ihale edilecektir. Şimdi, hangi işlerin yüksek teknoloji veya 
uzmanlık gerektirdiğini, kim, nasıl tespit edecek?! Hepimizin malumu olduğu gibi, şimdiye kadar 
Yüksek Fen Kurulunda bir puanlama vardı; şimdi, bu da belli değil, hangi kriterlerin konulacağı da 
belli değil. Şimdiye kadar, bir içmesuyunun uzmanlık gerektiren bir tarafı mı vardı; sıradan, lalet
tayin bir bina yapımının uzmanlık gerektiren bir tarafı mı vardı?! Bunlar hep 44 üncü maddeye göre 
ihale ediliyordu, bütün şaibeler bunun üzerine kurulmuştu; haksız da olsa, haklı da olsa, birçok in
san bu riskin altına girmişti. 

Şimdi, bu maddede ne değiştirilmiş; değiştirilen hiçbir şey yok; 44 üncü madde daha kolaylaş
tırılmıştır. Ne olmuş; ilan edilecek, yeterlilik alınacak. Sonra; en az 5 firma davet edilecek. Bundan 
evvelki davetli işlerde 5 firma denilmiyordu. Kılıfına uydurulan işlerde de en az 10-15 firma davet 
ediliyordu. Geçerli de denilmiyor; en az 3 teklif verilecek; 5 firma davet edilecek, 3 teklif verilecek. 
Bu 3 teklifin geçerli olacağını da yazmıyor. 3 tekliften bir tanesi geçerli olur, 2 tanesi geçersiz olur; 
ama, ihale yerine gelmiş olacaktır. Gördüğünüz gibi, bu maddeyle de olsa, bu yasa şeffaflığı sağ
lamıyor. 

Artı, anahtar teslimi işler diyoruz. Bakın, bu ülkede beş yıldır anahtar teslimi işler yapılıyor. 
Şimdi, tüyü bitmemiş yetimin hakkını vergi olarak topluyoruz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yavuz, 1 dakikada toparlar mısınız. 

MÜMTAZ YAVUZ (Devamla) - Tabiî, süre çok kısıtlı. Yani, ihaleyi, imkânımız olmadığından 
dolayı tartışamadık. 

BAŞKAN - Neyse... Yani, bütün İhale Yasasını anlatacak değilsiniz ki. 
MÜMTAZ YAVUZ (Devamla) - Şimdi, ülkenin kısıtlı imkânları var. Bu kısıtlı imkânlarıyla, 

toplanan vergilerle, tabiî ki, ülkenin acil ihtiyaçlarının giderilmesi ve en doğru yatırımların yapıl
ması gerekir, en ekonomik şekilde yapılması gerekir; ama, bir de Türk firmaları var. Bunlar, işsiz
liğin bulunduğu bir ortamda, krizin ortasında, yokluğun ortasında, büyük banka faizlerinin altında 
ihalelere iştirak ediyorlar. Yapabilecekleri tek şey, yeter ki iş alayım, ömrümü biraz daha uzatayım; 
yani, bu firmalar, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu değil mi?! Tabiî ki, bunlar da Türk insanını 
çalıştırıyor, Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunuyor, birçok yatırım yapıyorlar. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, tabiî ki, süre kısıtlı olduğundan dolayı Başkan yine ikaz edecektir. 
Bu yasa, çok büyük belirsizlikle dolu bir yasadır. Defalarca gelecektir bu Meclise; defalarca, biz, bu 
yasanın üzerinde konuşacağız. İnşallah, ülkemize hayırlı olur. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yavuz., 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkan, eşik değerlerle ilgili 2001-2002 senesi konusunda 
arkadaşlarımı bir cümleyle bilgilendirmek istiyorum. 
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BAŞKAN - Peki, yerinizden kısa bir cümleyle söyleyin. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Değerli arkadaşlarım, Bayındırlık Komisyonu, esas komisyon 
olarak bu eşik değeri görüştüğü zaman, orada 11 trilyon olarak geçmişti. Sene de 2001 idi. Buraya 
geldiği sene içerisinde de bir sene geçip, yani, birkaç ay içerisinde, 2002 senesine geldiğimiz 
zaman, normalde 67 nci madde gereği katsayıyla çarpılacağı için yine 17,5 trilyon zaten olacaktı. 
Her ne kadar, burada önergeyle artmış bile olsa, bu, normalde, 2001'de, yani, komisyonda, 11 tril
yon olduğu için, 2002'ye geldiği zaman katsayıyla çarpılınca 17,5 trilyon zaten olacaktı; yani, art
mış gibi olmadı. Onun için, 17,5 trilyonun o zaman artırılmış olması gayet normaldi, doğruydu ben
ce. Arkadaşlarımın bilgilerine arz ediyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Örs. 

Sayın milletvekilleri, bu maddeyle ilgili gruplar adına başka söz isteyen yok. 
4 önerge vardır; bunlardan 3'ünü işleme koymuyorum; çünkü, maddede geçen "daireleri ve 

idareleri" "kuruluşlar" diye değiştirmiş. Bir anlam vermiyor. Daire ile kuruluş, idare ile kuruluş ay
nıdır. 

Son önergeyi okutup, işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

877 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 12 nci mad
desi Anayasaya aykırıdır. Tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Aslan Polat 

Van Erzurum 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

Sayın Polat, buyurun. 

Süreniz 5 dakikadır. 

Bakın, iki önergenizi işleme koydum Sayın Polat. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sağ olun, teşekkür ederim. 

Sayın Başkanım, zaten sizin adaletiniz de olmasa, biz, burada sözümüzü duyuramayacağız. 

Şimdi, bakın, sayın milletvekilleri, tekrar söylüyorum bunu. Sosyal demokratlar, sizi, bu 
konuda çok sıkıştırırım. (DSP sıralarından gürültüler) 

HASAN AKGÜN (Giresun) - Demokratik sol... 

ASLAN POLAT (Devamla) - Hangi mühendis odası temsilcisi olursa, oraya giderim. Zaten, 
sizin bu kanundaki oylarınızı orada göstereceğim. (DSP sıralarından gürültüler) 

Şimdi, oda toplantılarında, sizin... 
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BAŞKAN - Sayın Polat, Genel Kurula hitap eder misiniz. Genel Kurula hitap edin, rica 
ediyorum. 

ASLAN POLAT (Devamla) - Sayın Başkanım, zaten Anavatan Partili üyeler, bugün, nedense, 
burada çok, MHP'liler yok zaten, bir tek DSP'liler var; mecbur onlarla konuşuyorum ve bu DSP'de 
-konuşurken benim tam karşımda- odalarda yıllarca vazife gören mühendis arkadaşlarım da var; on
ların hakkında da üzülüyorum. Bunları konuşmuyorlar bu arkadaşlarım. Odadayken, bu mühendis
lerin haklarını koruyan bu arkadaşlarım, nedense, buraya gelince, odadaki konuşmaları hep unut
tular. 

Şimdi, bakın, tekrar söylüyorum. Sizin bu getirdiğiniz tasarı, mühendisler birliğinin, inşaat 
mühendisleri odasının sürekli karşı çıktığı bir konudur. Doğrusu da, yanlış yapıyorsunuz. Eşik 
değerini 11 trilyondan 17 trilyona düşürmek de doğrudur. 2001 yılındaki 11 trilyon, bugünkü kat
sayıyla zaten 17 trilyon olacaktı. Bu kanun geçen sene 11 trilyon olarak çıksaydı, şimdi 17 trilyon 
olarak zaten katsayıdan dolayı fiilen uygulanacaktı. Siz, yapmış olduğunuz bu uygulamalarla, Türk 
mühendislerinin, Türk müteahhitlerinin çalışma imkânlarını azaltıyorsunuz. Türkiye'de zaten kıt 
kaynak olan bütçe içerisinde yüzde 5'in altına soktuğunuz yatırımları da yabancılara vererek, inşaat 
mühendislerini, mimarlarını, müteahhitlerini işsiz bırakıyorsunuz. Zaten işsiz bırakmıştınız, tekrar, 
katmerli işsiz bırakıyorsunuz. 

Yapmış olduğunuz yanlıştır ve tekrar tekrar söylüyorum. Bakın, bir daha düşünün. Eğer, bir fir
ma, Türkiye'ye bir teknoloji getirecekse, bir yenilik getirecekse, zaten o büyük parayla olan, büyük 
projeler olması gerekir. 11 trilyon liralık projeyle yabancı bize ne teknoloji getirecek?! Getireceği 
bir teknoloji yok; sadece ve sadece, Türkiye'de kıt kaynak olan imkânlara el koymaya çalışacak. 

Size bir şey söyleyeceğim. IMF'nin başka işi yok muydu ki, Türkiye'deki ihale için, sen ll 'i 
nasıl 17'ye çıkardın diye bizim hükümetimizi ikaz edecek ve tekrar ll 'e düşmesi için çalışacak. O 
kendisi, 20 000 dolar, 30 000 dolar fert başına geliri olan ülkelerde bile vatandaşlarının gelirini biraz 
daha artırmak, 25 000 dolar olan gelirini 30 000'e çıkarmak için kendisi bu kadar mücadele eder
ken, Türkiye'deki fert başına millî geliri 3 000 dolardan 2 000 dolara düşürmüş olan sizler, 2 000 
dolarlık ülkedeki haklarımızı da koruyanııyorsunuz. Bu yaptıklarınız yanlıştır. Tekrar düşünün ve 
doğru olanı yapın ve bu maddeyi geçirmeyin diyor; hepinize saygılar sunuyorum. (SP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Polat. 
Sayın Sayın arkadaşımız acaba bir şey mi diyecekler?.. 

AHMET SANCAR SAYIN (Antalya) - Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun. 
AHMET SANCAR SAYIN (Antalya) - Sayın Başkanım, Sayın Aslan Polat, konuşması sırasın

da, iktidar sırasında oturan mühendis kökenlileri kastetti; sanıyorum, sözü daha çok bana yönelik
ti, gerek Bayındırlık Komisyonu söcüsü olmam dolayısıyla gerekse de inşaat mühendisi kökenli bir 
milletvekili olmam dolayısıyla. 

Öncelikle, kürsüde iddia ettikleri şeylerin hiçbirisi doğru değil. Eğer, şu anda yürürlükte olan 
mevcut yasaya bakacak olsalardı, bu yasada eşik değer diye bir tanımın hiç yer almadığını; yani, şu 
anda, Türkiye'deki bütün ihalelerin, değeri ne olursa olsun, uluslararası ihalelere açık olduğunu bil
meleri gerekirdi. Eşik değer tanımı, ilk defa bu yasayla getiriliyor ve önümüzdeki yıldan itibaren 
uygulamaya girecek. Dolayısıyla, ilk defa, bu yasayla, Türk mühendis, mimar ve müteahhitleri bir 
koruma altına alınmıştır; ancak... 
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ASLAN POLAT (Erzurum) - 17den 11'e düşüyor, bu nasıl koruma?! 

AHMET SANCAR SAYIN (Antalya) - Mevcut yasada bu hiç yoktur... Bu, hiç yoktur... Lüt
fen... 

ASLAN POLAT (Erzurum) - 17den ll 'e düşmüş, nasıl yok?! 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bir dakika Sayın Polat. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Düşürmek mi korumak; yapmayın!.. Bak, şu anda 17'yi ll 'e 
düşürüyorsun, bu mu senin koruman?! 

BAŞKAN - Sayın Polat, tamam efendim... 

AHMET SANCAR SAYIN (Antalya) - Lütfen... 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Yapma bunu Allah'ını seversen!.. Yapmayın!.. 

BAŞKAN - Sayın Polat, rica ediyorum... Sayın Polat, peki efendim, peki... 

Lütfen tamamlar mısınız. 

AHMET SANCAR SAYIN (Antalya) - İkincisi, bir başka arkadaşımızın eleştirisi de, yasada 
yer alan "yüksek teknoloji" tanımı... 

BAŞKAN - Neyse efendim; yani, şimdi, sizin hükümet adına cevap verme yetkiniz yok; kısa 
bir açıklama yaptınız. Teşekkür ederim. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Onlar hep severken öldürmeye alışkınlar! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştı. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir 
efendim. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 
için, 12 Haziran 2002 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.10 

m 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, tanıklık ücretleri ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/7075) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakam Sayın Hikmet Sami Türk tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 12,Ö42T 

, " Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

Yazıh basında "Tanıklık ücretlerinde trilyonluk vurgun" başlığıyla 
verilen haberde; Ankara Cumhuriyet Başsavcıîği, 'lş"ıve ;"Mİye hukuk 
mahkemelerinde tanık olarak dinlenen kişilere Ödenmesi gereken "Tanıklık 
ücretinin'* ödenmediği ve mahkeme kaleminde görevli personel arasında bu 
ücretin paylaşıldığı yönündeki şikayetler üzerine soruşturma yaptırdığı 
belirtilmiştir. 

Soruşturmayı yapan Cumhuriyet Savcısi Abbas, jözden, -Ankara 
Adliyesinde 12 İş Mahkemesi ve 32 Asliye'" Hukuk * röâhkern6sİnin 
dosyalarından, ilk incelemeyi iş mahkemeleri dosyalarında "Örnekleme ve 
sondajlama" yöntemiyle yaptığını ve tanıklardan ancak yüzde bîrine tanıklık 
ücretinin Ödendiğini, ücretlerin sahte imzalarla tahsilat veznelerinden alındığını 
iddia ederek, adliye personelinin ifadesine baş vurduğunu ve incelemenin 10 yıl 
geriye doğru götürüleceğini ifade ettiği belirtilmektedir. 

Sorularım şunlardır: 

1-Ankara Adliyesinde İş ve Asliye hukuk mahkemelerinde, bir yılda 
yaklaşık kaç mahkeme görülmektedir? Bu mahkemelerde dinlenen tanık sayısı 
nedir? Her bir tanığa 5 ile 10 milyon arasında tanıkltk ücreti ödeniyorsa,bir yılda 
ödenen ücretin yaklaşık miktarı nedir? 

2-Bu ücreti tanıklar almadığına göre, kimler tarafından ve şekilde tahsil 
edilmiştir? Ya da bu ücretlerin ödenmesine nasıl göz yumulmuştur? 

3-Adalet dağıtacak mevkide bulunan mahkemelerde bu durum bir 
skandal değil midir? Skandal ise, bu suiistimali yapanlar ya da göz yumanlar 
hakkında nasıl bir işlem yapılacaktır? 

4-Son 10 yılda, dinlenen tanık sayısı ve yapılan vurgunun portesi nedir? 
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T.C, 
ADALET BAKANLIĞI 
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ANKARA 
&/Öİ/20O2 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a)Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 2.5.2002 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7075-14944/35089 saydı yazınız. 

b) 15.5.2002 tarihli ve 810 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman, Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 
7/7075-14944 Esas No.lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek 
bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi 
istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 
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Sayın 
Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırmasını 
istediğiniz 7/7075-14944 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur: 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara 7. îş H&cimliğinm 21.3-2002 
tarihli suç ihban üzerine bu mahkeme kalem personeli ile Aökara 3 NoJu 
mahkemeler veznesi görevlileri hakkında, Hazırlık 2002/21192 sjayılı evrak ile 
yürütülen soruşturma sonucunda; 15.4.2002 tarihli ve 2002/588 sarılı iddianame 
ile mahkeme kalem personeli hakkında "sahte resmî evrak düzenlemek, kamu 
kurumunu dolandırmak", vezne görevlileri hakkında da "adlî görevi ihmal'* 
suçlarından açılan kamu davasının Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2002/119 Esas sayısı ile derdest olduğu, 

Ayrıca» Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yapılan soruşturma 
nedeniyle tüm iş mahkemesi kalemlerine ait hesap ve işlemlerin bu yönüyle 
inceleme kapsamına alınmasmm gerekli olduğu düşünülerek, 5.4.2002 tarihinde 
2002/22868, 22869, 22870, 22871, 22872, 22873, 22874, 22875, 22876 ve 
22877 sayılı Hazırlık evrakı ile re'sen tahkikata başlanıldığı, 

Hazırhk 2002/22874 ve Hazırlık 2002/22875 sayılı evrak ile yürütülen 
soruşturmalar sonucunda, 15.5.2002 tarihli ve Esas 2002/20357 sayılı, 14.5.2002 
tarihli ve Esas 2002/20359 sayılı iddianameler ile iş mahkemeleri kalem 
personeli ve vezne görevlisi bir kısım kişiler hakkında ağır ceza mahkemesine 
"sahte resmî evrak düzenlemek, kamu kurumunu dolandırmak, adlî görevi 
ihmal" suçlarından açılan kamu davalarının derdest olduğu, bir kısım kişiler 
hakkında ise takipsizlik karan verildiği, 
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2002/22868,22870, 22871, 22872, 22876 ve 22877 sayılı Hazırlık evrakı 
ile Ankara 1, 3,4, 5,10 ve 11. iş mahkemeleri kalem personeli hakkında yapılan 
soruşturma sonucunda, suçun işlendiğine dair delil elde edilemediği 
gerekçesiyle takipsizlik kararları verildiği, 

2002/22869 ve 22873 sayılı Hazırlık evrakı üe Ankara 2 ve 6. iş 
mahkemeleri kalem personeli hakkında başlatılan soruşturmanın da devam 
ettiği, 

2001 yılı esas alındığında bir yıl içerisinde Ankara iş mahkemelerine 
toplam 22177, Ankara asliye hukuk mahkemelerine ise 31829 dava dosyasmm 
intikal ettiği, bu dosyalardan kaç tanesinde ve hangi sayıda tanık dinlendiği 
konusunun kayıtlara intikal ettirilmediği için bu konunun tespitinin mümkün 
olmadığı, 

Önergede sözü edilen yazılı basında yer alan haber içeriğindeki 
miktarların, somut dayanağı olmayan ve gerçeği yansıtmayan miktarlar olduğu, 

Önergenin (4) numaralı bölümüyle ilgili olarak ise, bu konuda uzun 
zaman sürecek bir çalışmanın yapılmasının gerektiği, 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 21.5.2002 tarihli ve 3/7242 sayılı 
yazısında belirtilmiştir. 

Öte yandan, Ankara (merkez) hukuk mahkemelerinin 2000 yılındaki iş 
yüküne ilişkin istatistik bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. ^^tsOf^**^ 

•^ftof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 
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2. - Muğla Milletvekili Hasan özyer'in, inşaatı biten Fethiye Devlet Hastanesinin 

açılamamasınm sebeplerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/7133) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS* BAŞKANLIĞTNA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam saym Osman DURMUŞ tarafından yazdı 
olarak cevaplaıniınlmasını arz ederim Saygılarımla. 0İ.05.20Û2 

Hasan ÖZYER 
Anavatan Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı 
Muğla Milletvekili 

Saym Bakan, ulusal basında birkaç gündür, yeni inşa edilen, ve iki yıldjr bfcmiş 
olan Fethiye Devlet Hastanesinin, bakanlığın hastanenin 2 trilyonluk ödemesini tam 
sekiz (8) kez ertelemesi yüzünden açılamadığı, bakanlık tarafından teslim aklamadığı 
şeklinde haberler yaymlanmaktadır. 

1) Saym Bakan bu haberler doğru mudur? Hastane neden açılmamaktadır? 

2) Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden bîri olan, dünyama çeşitli 
yerlerinden yüzbinlerce turistin geldiği, 157 bin nüfusu olan Fethiye'ye, 
gelişmiş ülkeler standartında yapılmış ve k i yıl önce bitmiş Hastane için 
iki (2) trüyon bulunamazken acaba Kırıkkale Devlet hastanesine (23) 
trilyon ne şekilde bulunabiliyor? 

3) Dünyaya açılan pencerelerimizden Fethiye'de her şeyiyle bitmiş dünya 
standartlarındaki böyle bir hastanenin 2 yıldır açılamaması sizce de 
doğrumudur? 

4) Bölgemize, turizme, ülkemize hizmet edecek bu hastaneyi, ne zaman 
açmayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLİĞİ 

Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü 

SAYI :B100SPI(/ , 
KONU: PPKB/İMİ& 

Yazalı Soru önergesi 

0 : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 13/05/2002 tarih ve A.OLO.GNS.O.lO.00.02-7/7133-15043/35823-15038 
sayılı yazıları. 

Muğla Milletvekili. Sayın Hasan ÖZYER tarafından Fethiye Devlet Hastanesinin 
açılamamasının sebeplerine ilişkin olarak Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmaktadır 

Arz ederim. 

Doç. Dr. Osman DURMUŞ 
Sağlık Bakanı 
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Muğla Milletvekili Sayın Hasan Özyer'in "Fethiye Devlet Hastanesinin 
açılamamasınm sebepleri" ile ilgili olarak yönelttiği yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

T.C. Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında, Dünya 
Bankası kredisiyle finanse edilen Birinci Sağlık Projesiyle ilgili olarak, Bakanlar Kurulu' nun 
28.10.1991 tarih ve 91/2373 sayılı kararma göre 17 Kasım 1991 tarih ve 21054.sayılı Resmi 
Gazetedeki yayınlanarak yürürlüğe giren; "UNDP Taralından Sağlanacak Yönetim ve Destek 
Hizmetlerine İlişkin Anlaşma Mektubu' nun onaylanmasına ait "Milletlerarası 
Anlaşma"gereğince adı geçen hastane inşaatı ile diğer 4 hastane inşaatı ve köy ve şehir 
ocakları ve sağlık evlerinin; önyeterliğe çağn yoluyla ihale işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Birinci Sağlık Projesinde yapılan inşaatlarda Dünya Bankası finansmanı %18, 
Hükümet katkısı ise %82dir. 

Müteahhit Akfen İnş. Tur. Tic. A. Ş. tarafından l Mart 1995 tarihinde imzalanan 
sözleşmeyi müteakip, Muğla Fethiye' de 100 yataklı olarak yapımına başlanılan ve sonradan 
200 yatak kapasiteli olarak halen devam eden Devlet Hastanesi inşaatı işi; 308.967.161.255 
TL. birinci Keşif bedeli ile ihale edilmiş, iki defa mukayeseli keşif yapılmış ve işin 
bitirilebileceği gerçek keşif miktarı bulunmuş olup son keşif bedeli 1.420.256.544.992 TL. 
(1993 fiyatları ile) tutarına çıkmıştır. Gerçek olmayan keşifleri ile ihale edilen işin bitim 
süresi uzamak zorunda kalmıştır. 

Muğla Fethiye' de 100 yataklı olarak yapımına başlanılan ve sonradan 200 yatak 
kapasiteli olarak halen yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaatındaki usulsüzlük ve 
yolsuzluk iddiaları Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmiş ve incelemeler 
sonucu düzenlenen Rapor 08.06.1998 tarihinde Başbakan tarafından onaylanarak, 19,06.1998 
tarih ve 2290 sayılı yazı ekinde Sağlık Bakanlığı' na gönderilmiştir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporu' nda; 

"Hastane inşaatlarının ihale bedelleri ile keşif artışı oranlanma çok yüksek olduğu, 
inşaatların ihale işlemlerinden sonra rekabet şartları dışına çıkılarak yüklenicilere ilave işler 
yaptırıldığı ayrıca; bu inşaatların yer ve kapasite tespitlerinin, "Danışmanlık Hizmeti" veren 
Prokon Mühendislik Ltd. Şti. * nin işlemleri, Sağlık Bakanlığı ve Bayındırlık ve Iskan 
Bakanlıkları Teftiş Kurulu müfettişlerince müştereken incelenmesi önerilmiştir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulunun önerisi doğrultusunda, ilgili hastane inşaatındaki 
usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları konusunda işin inceleme ve denetlenmesi için teftiş 
başlatılmış ve Sağbk Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Başmüfettişlerince 
hazırlanan tazmin raporuna göre; 

200 Yataklı Fethiye Devlet Hastanesi inşaatında gerçekleştirilen imalatlara ait 
metrajlar ile Mekanik ve Elektrik tesisatlanna ait imalat metrajlarının, ihaleden sonra 
düzenlenen Bilirkişi Raporları' nın değerlendirilmesi neticesinde; 

İnşaat, mekanik ve elektrik tesisatlanna ait metrajlanmn ve ihaleden sonra düzenlenen 
yeni birim fiyat analizlerinin tamamının, Müfettişiiklcrce görevlendirilen Bilirkişiler 
tarafından incelenmesi sonucunda; 
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Sözleşmenin 52.1 ve 52.2. maddelerine göre metrajlardaki azalma ve buna bağlı 
olarak Pn fiyat farklarından; aynı Sözleşmenin 70.1 maddesindeki "Maliyetlerdeki Artış ve 
Azalış" kapsamında Ankara Ticaret odası tarafından belirlenen serbest piyasa raiçleri esas 
alınmak suretiyle yeniden yapılan fiyat analiz hesaplamalanna ve buna bağlı olarak Pn fiyat 
farklarından dolayı müteahhide ödenmesi gerekli bedellerin yeniden hesaplandığı ve buna 
göre; 

Akfen İnş. Tur. ve Tic. A. Ş: 'nin taahhütlerini yerine getirirken Sözleşme ve teknik 
şartnamelerinin uygun olmayan imalatları gerçekleştirdikleri, yaptıkları hatalı metraj ve 
hesaplamalarla yeni birim fiyatlara ve hatalı hesaplanan Pn fiyat farkından dolayı Hazine 
zararının oluşmasına sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. 

Söz konusu fazla ödemenin iş devam ettiğinden düzenlenecek olan hakediş 
raporundan, bu mümkün olmadığı takdirde öncelikle işin müteahhidinden bu da mümkün 
olmadığı görülürse müştereken ve milteselsilen müteahhit, müşavir firma olan Prokon 
Mühendislik Ltd. Şti. İle birlikle adlan geçenlerden sorumluluk miktarlanna göre yasal 
faizleri de eklenerek tahsil edilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Bahsekonu teftiş raporunda geçen, fazla ödemelerin tahsili için, hukuki işlemler 
başlatılmış olup devletin zarara uğratılmaması için fazla ödemeler hakjediş ödemelerinden 
kesileceğinden dolayı ilgili firmaya hakediş ödemeleri yapılamamaktadır. Sözkonusu firma, 
hakediş ödemeleri yapılamadığından hareketle işi önce yavaşlatmış sonrada durdurmuştur. 

Bahse konu iş için bu güne kadar 36 hakediş düzenlenmiş 34 hakedişi ödenmiştir. 
Düzenlenen 36 No' lu hakedişin %50 tutarındaki kısmı işin kontrol teşkilatı olan Muğla 
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü' nce kesilmişim İş bitirme hakedişi olarak ödenecektir. 

Adı geçen firmaya bugüne kadar 14.220.772.207.833-TL. ödenmiştir. Bugüne kadar 
yapılan ödemelerin, ödeme tarihlerindeki Merkez Bankası Dolar kurlanna göre 
hesaplanmasıyla ortaya çıkan maliyet ise, 35.174.003,97 ABD Dolaradır. Sağlık Bakanı 
olarak göreve başladığım tarihten hu güne kadar ilgili firmaya, Bakanlığımız Ödeneklerinden 
ödenek durumu uygun oldukça toplam 9.830.874.463.265 TL (Yine Merkez Bankasının 
ödeme tarihlerindeki Dolar kurlanna göre toplam 12.110.149,01 ABD Dojarı) ödenmiştir. 35 
no'lu hakediş bedeli 1.321.669.625.861-TL. ve 36 no'lu hakediş bedeli 1.089.064.129.467-
TL. olmak üzere toplam 2.410.733.755.328-TL. (KDV dahil) ödenmek üzere idarede 
beklemektedir, 

Hastane inşaatı %99 oranında fiziki gerçekleşmeye ulaşmış bulunmakta olup, yukanda 
bahsedilen hukuki sürecin tamamlanması akabinde tüm tesisin testleri yapılacak ve testlerin 
ardından tıbbi cihaz montajı yapılıp hastane hizmete açılacaktır. 

Gösterilen ilgiye teşekkür ederek başarılar dilerim. 
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3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Eti Holdingle iş yapan bir firmanın Devleti zarara uğ
rattığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/7148) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Saym Şükrü ŞktfnStirel tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim/25,04.2f002 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

"Buda makyajlı hortum" başlıklı yazılı basın haberinde, Eti Holding'e 
fahiş fiyatla Crom satarak. Devleti 5 milyon dolar zarara soktuğu iddia edilen 
Ali Elmacının, şimdi de Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı Madencilik İşleri 
Genel Müdürlüğü uzman larmın hazırladığı raporda, Elmacı'nın şirketinde 
naylon fatura ve yanıltıcı bilançolarla vergiden kaçırıp Devlet hakkı ve fon 
bedellerini ödemeyerek devleti zarara soktuğu belirtilmiştir. Bunun üzerine 
Enerji Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığmm duruma el koyarak inceleme 
başlattığı ifade edilmiştir. Daha öncede, Sayın Elmacının Eti Holding Genel 
Müdürü Ziya Gözler ile ihale kurulu başkanı Osman Şener Akkaynak'ın 
yargılanmasına sebep olan davada taraf olduğu verilen bilgiler arasınd&chr 

Sorularım şunlardır: 

1-Sayın Elmacının naylon faturalar ve yanıltıcı bilgilerle ve. ödemediği 
vergi ve fon bedelleri sebebiyle devletin uğradığı zarar toplamı TL: cinsinden ne 
kadardır? Bu zararın Saym Elmacı'dan tahsil edilmesi için başlatılan bir 
çalışma var mıdır? Varsa, ne aşamadadır? 

2- Eti Holding'e fahiş fiyatla Crom satan Elmacı ve bu satışın alıcısı 
durumundaki Eti Holding Genel Müdürlüğü ile İhale Kurulu Başkanlığmm 
arasında herhangi bir ticari ilişki tespit edilmiş midir? Edilmişse, bu bir menfaat 
ilişkisi midir? Böyle bir ilişki söz konusu olmuşsa, niçin saym Genel Müdür ve 
İhale kurulu başkanı soruşturmanın selameti için açığa alınmamışlardır? 

3-Sayın Elmacı'nm geriye dönük şirket kayıtlarının Kayseri 
Defterdarhğınca denetlenmesi istenmiş midir? İstenmemiş ise, tekrar incelemeye 
alınarak denetlenmesi istenecek midir? 

3-Bakanhğmıza bağlı Eti Holding'lc iş yapan Elmacı gibi kaç' tane şirket 
bulunmaktadır? Bu şirketlerden Elmacı misali suiistimali tespit edilenler olmuş 
mudur? Olmuşsa, adlan ve Devlete verdikleri zararları nedir? 

4-Devleti zarara sokan bü tür firma ya da şirketlerin engellenmesi için 
Bakanlık olarak şimdiye kadar alınan tedbirler nelerdir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/01008 ANKARA 
KONU: 07/6.200 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Bşlc'nın, 13.05.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00,02 - 7/7148-15064/35846 
sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeld ÜNAL'ın Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/7148-
15064 esas no'lu Yazılı Soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Şükrtre. GÜREL 
Devlet Bakanı 
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KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKÎ ÜNAL'IN 7/7148-15064 
ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR» 

Kayseri Pınarbaşı İlçesindeki İR.2828 nn.hı krom sahası rödovans (kira) karşılığı 
işletilmektedir. Teknik heyetçe, bu sahanın hukuku ile birlikte satılması halinde değeri 
500 bin Dolar civarında hesaplanmıştır. Dolayısıyla Kurumun 5 milyon Dolar zarara 
uğraması sözkonusu değildir. 

1-Kayseri-JPmarbaşı ilçesindeki IJHL2828 sayılı krom sahasını rödovans karşdığı 
çalıştıran Ali ELMACI şirketinin Maden Kanunu yönünden evraklarının incelenmesi 
yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir. 

2- Kayseri-Pınarbaşı ilçesindeki İR.2828 sayılı krom sahası Ali ELMACI 
fîrmasma Eti Holding A.Ş. Yönetim Knrulu'nun 16.07,2001 tarih ve 134/6 saydı 
kararıyla rödovans (kira) karşılığı işletilmek üzere verilmiştir. Bu firmadan krom 
cevheri alımı yapılmamaktadır. 

Elmacı firmasının Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ve İhale Kurulu Başkanlığı 
arasında herhangi bir ticari ilişki bulunmamaktadır. İhale Kurulu Başkanlığına atanan 
Osman Şener AKKAYNAK bu göreve atanmadan önce Eti Holdijng A.Ş. Genel 
Mfidürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi olması nedeniyle bir bağlantı kurulmak 
istenmektedir. Bu nedenle iddialar asılsızdır. 

Halil İbrahim ÇEVİK isimli bir vatandaşın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 
başvurusu üzerine sözkonusu ihale ile ilgili yaptırmış olduğum "ÖN İNCELEME" 
sonucu ilgililer hakkında "SORUŞTURMA İZNİ" verilmesine gerek bulunmadığı 
bildirildiği halde kamu yararı gözöntinde bulundurularak ilgililer hakkında 
"SORUŞTURMA İZNİ" verilerek konu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal 
ettirilmiştir, 

"SORUŞTURMA İZNİ" verilen ilgililerin suçlan sabit görülmediğinden 
görevden uzaklaştırılmasına da gerek duyulmamıştır. 

3-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca gerek görülmesi halinde, Ali 
ELMACI firması kayıtlarının Kayseri Defterdarhğı'nca denetlenmesi istenebilir. 

4-Eti Holding A.Ş. ile rödovans (kira) karşılığı maden sahası çalıştıran 21 adet 
şahıs ve şirket bulunmaktadır. Bu firmalardan sadece 2001 yıh sonu itibariyle yaklaşık 
KDV hariç 2,6 trilyon TL. rödovans (kira) bedeli tahsil edilmiştir. Bu faaliyetlerden 
Kurumun zarara uğratılması sözkonusu değildir. Bunların işlemleri her yıl, Kurum 
Müfettişlerince incelenmektedir. 

5-Eti Holding A.Ş.'ni zarara sokan herhangi bir firma bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize rica ederim. 
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4. - Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan'ın, Alanya (Gazipaşa) Havaalanı inşaatının dur
durulmasının nedenlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın cevabı (7/7165) 

KONU; Alanya (Gazipaşa) Havaalanı hakkında yazık soru önergesi... 

TBMM BAŞKANLIĞINA, 

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapımına başlanan, 110 bin turistlik yatak kapasiteli 
Alanya ile Gazipaşa, Anamur, Ermenek, Hadim, Sanvehler, bölgesinin umudu olan "Alanya 
(Gazipaşa) Havaalanı" inşaatı durdurulmuştur. 

Bu yatırımla ilgili aşağıdaki sorulanmın Sn. Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasının temini hususunu saygılarımla arz ederim. 

Cengiz AYDOĞAN 
Antalya Milletvekili 

SORULAR: 

1 - Alanya (Gazipaşa) Havaalanı niçin bir türlü tamamlanamamaktadır? 
2- İnşaat kim tarafından, niçin durdurulmuştur? 
3- " Teknik mahzurlar var* söylentileri doğrumudur? 
4- Doğru ise bu mahzurlar nelerdir? Giderilebilmesi için ne gibi çalışmalar 

yapılmaktadır? 
5- Giderilemeyecek mahzurlar varda onun için yatırım tamamlanamıyorsa yapılan 

masraflar ne olacaktır? Sorumluları kimlerdir? Bunlar için ne gibi işlemler 
yapılmıştır? 

6- Yatırım hizmete açılamazsa Gazipaşalılann çok verimli tarım topraklarının 
istimlakından doğan zararlar nasıl telafi edilecektir? 

7- Var olduğu ileri sürülen " teknik mahzurlar" yeni mi ortaya çıkmıştır? 
8- Yeni ortaya çıkmışsa bu kadar önemli bir yatırım için gerekli etütler nasıl başlangıçta 

yapılmamış olabilir? 
9- Halk arasında " teknik mahzur" olmadığı, bu yatırımın; 

a) Başka havaalanlarını işletmekte olanların aleyhteki kulislerinin, 
b) Bölgeye karayolu ile taşımacılık yapmakta olanların yine aleyhteki 

kulislerinin, 
c) Turizm bölgeleri arasındaki rekabetin, Siyasetin olıunsuzluklanmn, kurbanı 

olduğu söylentileri ve inancı yayılmaktadır. Bu söylentiler doğru olabilir mi? 
Doğru değilse halk nasıl ikna edilecektir? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B .11 .0 .APK.0 .10 .01 .21 . /EA/ - . ^^342_ ° 6 M « M » 200? 
KONU :Antalya Milletvekili 

Sayın Cengiz AYDOĞAN'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 13.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15038 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Cengiz AYDOĞAN'ın 7/7165-15084 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ Dr.Oktay VURAL 
Ulaştırma Bakanı 
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ANTALYA MILLETVEKÎLl SAYIN CENGİZ AYDOĞAN'IN 7/716545084 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 
1-Alanya (Gazipaşa) Havaalanı niçin bir türlü tamaralanamamaktadn*? 
2-înşaat kim tarafindan niçin durdurulmuştur? 
3-*Teknik mahzurlar var" söylentileri doğrumudur? 
4-Doğru ise bu mahzurlar nelerdir? Giderilebilmesi için ne gibi çalışmalar 

yapılmaktadır? 
5-Giderilemeyecek mahzurlar varda onun için yatırım tamamlanamryorsa 

yapılan masraflar ne olacaktır? Sorumlulan kimlerdir? Bunlar için ne gibi işlemler 
yapılmıştır? 

6-Yatınm hizmete açılamazsa Gazipaşalılann çok verimli tarım topraklarının 
istimlakmdan doğan zararlar nasıl telafi edilecektir? 

7-Var olduğu ileri sürülen "teknik mahzurlar5' yeni mi ortaya çıkmıştır? 
8-Yeni ortaya çıkmışsa bu kadar Önemli bir yatırım içitı gerekli etütler nasıl 

başlangıçta yapılmamış olabilir? 
9-Halk arasında "teknik mahzur" olmadığı, bu yatırımın; 

a)Başka havaalanlarını işletmekte olanların aleyhteki kulislerinin, 
b)Bölgeye karayolu ile taşımacılık yapmakta olanların yine aleyhteki 

kulislerinin, 
c)Turizm bölgeleri arasındaki rekabetin, Siyasetin olumsuzluklarının, 

kurbanı olduğu söylentileri ve inancı yayılmaktadır. Bü söylentiler doğru olabilir îm? 
Doğru değilse halk nasıl ikna edilecektir? 

CEVAP: 

Antalya-Gazipaşa Havaalanının Teknik ve Ekonomik Yapılabilirliği ile arazi 
seçimi ve istimlak çalışmaları Antalya Valiüği'nce yapılmıştır. Söz konusu havaalanı 
inşaatına, 1994 yılında yine Antalya Valiüği'nce ihalesi yapılarak başlanılmıştır. 
İnşaatın kısıtlı kaynaklarla tamamlanamayacağından hareketle, proje Yüksek 
Planlama Kurulu'nun 8.10.1998 tarih ve 98/85 Sayılı Kararı ile Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün yatırım programım dahil edilmiştir. 
Devir işlemini müteakip, pre&brik terminal binası yapımı işi DHMİ tarafindan ihale 
edilmiş ve 1999 yılında tamamlanmıştır. Ancak, yapımına Antalya Valiüği'nce 
başlanılan altyapı işlerinde, müteahhit firma % 30 iş artışı ile işi tamamlayamamış ve 
iş tasfiye edilmiştir. 

Havaalanı inşaatının konuşlandığı bölgenin coğrafi yapısı RJ-70, RJ-100 ve 
benzeri kategorideki uçakların iniş-kalkışına imkan verecek şekildedir. Bu coğrafi 
yapı, pistin kuzey ve doğusunda meydana oldukça yakın mesafede yer alan yüksek 
tepeler nedeniyle aletli uçuş kuralları (IFR) tatbik eden uçakların kara tararından iniş 
için yaklaşmasını veya deniz tarafindan kalkış yapmasını engellejı^öM^ffR uçak, 
alçalmasının her safhasında yere nazaran emniyetle korunmuştu!^ * * • £ ? # \ 
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Gazipaşa havaalanında uçak maniadan korunmak için 2499 feet yükseklikte 
kalmakta, bu yükseklikten alçalması da IFR operasyonlarda tercih edilmeyen bir 
durumdur. İniş için deniz tarafından yaklaşan uçağm herhaingi bir nedenle pas 
geçmesi (inişten vazgeçilmesi) gerektiğinde karşısındaki maniajar nedeniyle bu uçuş 
güçleşecektir. Bu nedenle; IFR operasyonlar için tercih edilemeyen, küçük gövdeli 
uçaklar ve RJ ile aynı kategorideki uçakların ancak görerek meteorolojik şartlarda 
uçuş düzenleyebileceği bir durum mevcuttur. 

THY A.O.; bölgedeki faaliyetlerini organize oldukları Antalya Hava 
Limanında yürüteceklerim, Gazipaşa Havaalanım ise bu aşamada kullanmayı 
düşünmediklerim resmi yoldan Bakanlığımıza intikal ettirmişlerdir. Bu durumda söz 
konusu havaalanının hizmete verilememiş olması, başka havaalanları işleticilerinin 
rekabetine bağlanması doğru değildir. 

Bu olumsuzluklar nedeniyle Gazipaşa Havaalanı, Yüksek Planlama 
Kurulu'nun 11.12.2001 tarih ve 2001/126 sayılı raporunun 12.12.2001. tarih ve 
2001/3458 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile onanması sonucu 2001 yılı Yatırım 
Programından çıkarılmıştır. 

Antalya-Gazipaşa Havaalanı mevcut haliyle, genel havacılık ve bu kapsamda 
yer alan havacılık iaalryetierinin diğer kollarının (paraşüt, balon, rnicrolight, 
helikopter; küçük turistik vgispaî^f amaçlı uçaklar içîrij ğerçekleş^lmesine yönelik 
olarak kulIamlabiIecekt^^T.C?J\ 
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5. - Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, Savaştepe Devlet hastanesinin bugünkü durumuna 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/7208) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Sağlık Bakanı Sayın Osman DURMUŞ tarafindan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 01,05,2002 

»AYTEKİN —İlKah 
Balıkesir Milletvekili 

1- Yapımı 4 yıl önce lojmanları ile birlikte bHen Savaştepe Devllet Hastanesi binası metruk bir 
haldedir . '" • 
Bakanlığınız bu keyfiyetten haberdar mıdır? ' " " . . " ", ". . > 

2- Geçmiş yıllarda başlayarak, bitme noktasına gelmiş bulunan? m^UyarJa^Jirabk Savaştepe 
Devlet Hastanesi bu haliyle milli servetin heder edilmesi demek değil midir? 

3- Hazin görünümü ile devletin alakasızlığım sergileyen ve bağışta bulunan hemşehrilerimizin 
hamiyet duygularım rencide eden, söz konusu yerin hizmete açılması için bakanlığınızda 
herhangi bir hazırlık var mıdır? 

T.C 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

OS.0RO2» 1 2 0 0 2 
Sayı: BIOOTHG0730003-5330-10 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.05.2002 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02- 7/ 7208-15135 / 35973 
sayılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili İlhan AYTEKİN tarafından "Balıkesir ili, 
Savaştepe Devlet Hastanesinin bugünkü durumu" ile alakalı olarak 
verilen ve ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen Yazılı Soru 
Önergesi'nin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. ^ - ^ _^ 

Doç. Dr. Osman DÜRMÜŞ 
Sağlık Bakanı 
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Balıkesir Milletvekili Sayın İlhan AYTEKİN tarafından "Balıkesir ili, 
Savaştepe Devlet Hastanesinin bugünkü durumu " ile alakalı olarak 
verilen Yazılı Soru Önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

1- Yapımı 4 yıl önce lojmanları ile birlikte biten Savaştepe Devlet 
Hastanesi binası metruk bir haldedir. 

Bakanımız bu keyfiyetten haberdarmıdır. 

2- Geçmiş yıllarda başlayarak, bitme noktasına gelmiş bulunan 
milyarlarca liralık Savaştepe Devlet Hastanesi bu haliyle milli servetin 
heder edilmesi değilmidir. 

3- Hazin görünümü ile Devletin alakasızlığını sergileyen ve bağışta 
bulunan hemşehrilerimizin hamiyet duygularını rencide eden, söz konusu 
yerin hizmete açılması için Bakanlığınızda herhangi bir hazırlık varmıdır. 

CEVAPLAR: 

1- 2002 yılı Yatırım Programında 19931000030 proje no ile yer alan 
Balıkesir ili, Savaştepe Devlet Hastanesi (30 yatak+ 10 daire lojman) 
inşaatı henüz tamamlanmamış olup, inşaatın fiziki gerçekleşmesi % 80 
civarındadır. 

2- Savaştepe Devlet Hastanesi inşaatı, fiziki gerçekleşme seviyesi 
%80 iken tasfiye edilmiş olup, 2002 yılı birim fiyatlarının göre 
497.000.000.000. T.L. keşif bedeli üzerinden ihaleye çıkarılmak üzere 
yatırımı yürüten kuruluş olan Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının talebi 
üzerine tasarruf Genelgesi gereğince Bakanlığımız uygun görüşü 
17.05.2002 gün ve 1371 sayılı yazımızla bildirilmiştir. 

3- Söz konusu yatırım için 2001 yılı sonuna kadar 750 Milyar T.L. 
ödenek harcanmış olup,2002 yılı ödeneği olan 50 Milyar T.L ilgili 
kuruluşun bütçesine aktarılmıştır. 2003 yılında bitirilmesi planlanan 
yatırımlar arasında yer almaktadır. 

Ayrıca anılan yatırım için yapıldığı belirtilen bağışlara ilişkin 
Bakanlığımız kayıtlarında bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

Gösterilen ilgiye teşekkür eder başarılar dilerim. 
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6. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'm, Ortadoğu Enstitüsünün Irak'ın geleceğiyle ilgili 
Washington D.C. 'da toplantı düzenleyip düzenlemediğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri 
Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/7223) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Bülent ECEVÎT tarafından yazılı olarak 
cevaptWtnImasını saygılarımla arz ederim. 02.05.2002 

'V 
'ALBAYRAK 

Kırıkkale Milletvekili 

1- Irak devletinin gelecekte yeniden yapılanması İle ilgili Ortadoğu Enstitüsü'nün 
Washington 'da düzenlediği hazırlık çalışmaları toplaiiüsı doğru roiuiur? 

2- Böyle bir toplantı yapıldıysa Irak'ta yasayan ve 2,5 milyon Irak törlcöHû temsilen' 
bir heyet çağrıldı mı? 

3- Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu konularda özellikle Türkmen .hak ve 
hürriyetlerini hiçe sayan bir fealiyet olursa hangi tedbirler düşünülüyor? 

4» Irak'taki soydaşlarımızın durumları ile ilgili kültürd.ckonomik ve hürriyetler 
konusunda ne gibi çahşraalanni2 vardır? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Sivaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2OO2/SPGY/205403 
Kftnu : Yazılı Soru Önergesi 

31.05.2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13 Mayıs2002 tarih ve A.OLO.ONS.0.10.00.02-7/7223-15158/36041 sayılı yazıları. 

Kırıkkale Milletvekili Sayın Kemal Albayrak'm Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın 
başbakanımızca eşgüdümümde yanıtlanması tensip olunan ilgide kayıtlı yazılarına ekli soru 
.•'«ncrgesiııin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

İsmail CEM 
Baka.1 
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KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL ALBAYRAK'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1. İrak Devleti'nin gelecekte yeniden yapılanmasıyla ilgili Ortadoğu Enstitüsü*nün 
Washiiıgton"da düzenlediği hazırlık çalışmaları toplantısı doğrumudur? 

1 Böyle bir toplantı yapıldıysa, Irak'ta yaşayan ve 2.5 milyon Irak Türkü'nü temsilen bir 
heyet çağrıldı mı? 

3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu konularda özellikle Türkmen hak ve hürriyetlerini 
lüçe sayan bir faaliyet olursa hangi tedbirler düşünülüyor? 

4. Irak'taki soydaşlarımızın durumlarıyla ilgili kültürel, ekonomik ve hümycıler konusunda 
ne.gibi çalışmalarınız vardır? 

YANITLAR: 

ABD'dcki birçok kuruluşun Irak'a ilişkin faaliyetleri bağlamında ABD'de yerleşik 
"Ortadoğu Enstitüsü" tarafından Nisan ayı başında Irak muhalefetinin çeşitli kesimlerini 
içeren bir toplantı düzenlendiği anlaşılmaktadır. Sözkomısu toplantıya Türkmenlerin 
katıldığına dair Bakanlığımıza herhangi bir bilgi intikal etmemiştir. Bununla birlikte. 
Türkmenlerin 2002"nin yaz ya da sonbahar aylarında düzenlenmesi öngörülen bir muhalefet 
toplantısına katılacağı anlaşılmaktadır. 

Türkiye. Irak Devleti'nin ayrılmaz bîr parçası olan Türkmen toplumunu, Irak'ın sadık 
vatandaşları ve Türkiye ile Irak arasında bir dostluk ve işbirliği köprüsü olarak 
gömlektedir. Bu itibarla, Irak halkını oluşturan diğer unsurlar gibi, İrak. Türkmenlerinin de. 
başta güvenlik olmak üzere, sosyal ve kültürel haklan ile öz benliklerine Irak Hükümeti" nce 
saygı gösterilmesini beklemeleri en doğal haklarıdır, Türkiye, Türkmen toplumuna 
karşı aynmcı uygulamalaı- yapılmaması için Irak makamları ııezdinde guişimlerde 
bulunmaktadır. 

Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki üç vilayette yaşayan Türkmenlerin fiili kontrolü elinde 
bulunduran Kürt partilerin çeşitli davranış ve tulumlarından rahatsızlık duydukları yönünde 
intikal eden bilgiler de hassasiyetle izlenmekte, bölgedeki Kürt partilere bu yönde uyarılarda 
bulunulmaktadır. 

İrak'ın geleceğinin tüm nüfus unsurlarınca, merkezi yönetimi de içerecek biçimde ve 
normal bir siyasi süreç çerçevesinde, birlikte kararlaştırılması gerektiğini savunan Türkiye, bu 
bağlamda Irak'taki üçüncü büyük nüfus unsurunu oluşturan Türkmen toplumunun da 
haklarının sağlanması ve korunması gerektiğine inanmakladır. 

Türkiye, konuya ilişkin gelişmeleri yakından izlemekle olup, Türkmenlere ilişkin 
görüşlerini her vesileyle ilgili tarafların dikkatine getirmektedir. 
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7. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, Hatay'a ayrılan ödeneklere ve mevcut yatırımlara 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın cevabı (7/7229) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BASK ANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularıma Ulaştırma Bakanı :tt.T*f/ncb/) yazılı olarak 
cevap vermesini delaletlerinize arz ederim. 06.05.2002. 

5.1. 2002 yılında Hatay iline ayrılan yatınm ödenekleri, genel, katma ve 
bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyle ne 
kadardır? 

5.2. Aynlan ödenekler çerçevesinde Hatay'daki mevcut yatınmlann ne zaman 
tamamlanması öngörülmektedir? 

5.3. Hatay'da çeşitli nedenlerden dolayı 2002 yılı programına alamadığınız 
ancak, önümüzdeki yıllarda programa almayı düşündüğünüz yatınm ve projeler 
var mıdır? Varsa, bunlar nelerdir? 
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ULAŞTIRMA BAKANLIĞI /J-223 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.11.0 .APK.0.10.01.21. /EA/- ; ^Ö*'^Jo D "** 
KONU :Hatay Milletvekili 

Sayın Mustafa GEÇER'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 13.05.2002 tarih ve A.OLO.GNS.0.10.00.02-7/7229-15167/36067 
sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Saym Mustafa GEÇER'in 7/7229-15167 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr.Oktay VURAL 
Ulaştırma Bakanı 

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA GEÇER'İN 7/7229-15167 SAYIU 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 
1-2002 yılında Hatay iline ayrılan yatırım ödenekleri, genel, katma ve 

bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyle ne 
kadardır? 

2-Aynlan ödenekler çerçevesinde Hatay'daki mevcut yatırımların ne zaman 
tamamlanması öngörülmektedir? 

3-Hatay'da çeşitli nedenlerden dolayı 2002 yılı programına alamadığrmz 
ancak, önümüzdeki yıllarda programa almayı düşündürünüz yatırım ve projeler 
var mıdır? Varsa, bunlar nelerdir? 
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CEVAP: 
Bakanlığımız Merkez ile Bağlı ve İlgili Kuruluşları kanalıyla 2002 yılında 

Hatay İlimizde gerçekleştirilecek yatırım projeleri şunlardır. 

DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü'nün Yatırım Programında olup, inşaatı devam 
eden Dörtyol Balıkçı Barınağı İnşaatı'nın 2002 yılı ödeneği 350 Milyar TL., Işıklı-
Konacık Balıkçı Barınağı İnşaatı'nın 2002 yılı ödeneği de 300 Milyar TL.dir. 

Bakanlığımız 2002 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşülmesi sırasında, Işıklı-Konacık Balıkçı Barmağı inşaatı için 
200 Milyar TL. ek ödenek temin edilmiş olup, Yatırım Programı ile ilişkilendime 
çalışmaları için DPT Müsteşarlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 

Telekom Yatımlarından; Telefon Santral ve Şebeke Projesi, Uzak Mesafe 
Telekomünikasyon Sistemleri Projesi, TTnet (İnternet) ve TURPAK Şebeke 
genişletilmesi ile Diğer Data hizmetlerini kapsayan Özel Telekomünikasyon 
Sistemleri Projesi de dahil 2002 yılı yatırımları için toplam 5 Trilyon 730 Milyar 
766 Milyon TL. lık ödenek tahsisi yapılmıştır. 

Telekomünikasyon yatırımları her yıl talepler doğrultusunda yapılması 
gereken yatırımlar olup, başlanmış yatırımların kısa zamanda bitirilerek hizmete 
verilmesi ana hedeftir. 

PTT Hizmetlerinde; PTT Bilgi İşlem Sistemleri Projesi kapsamında Altınözü, 
Belen ve Yayladağ Merkezlerinin otomasyonu , Posta Hizmetlerinin 
Mekanizasyonu ve Otomasyonu, İdame-Yenileme, PTT Hizmet Binaları Projesi 
kapsamında İskenderun Posta Telgraf binası inşaatı, Taşıt Alımı ve Makine-
Teçhizat Alımı projelerine 2002 yılı için toplam 153 Milyar 607 Milyon TL. 
yatırım öngörülmüştür. Bu yatırımların yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi 
planlanmış olup, ileriki yıllarda Hatay ilimize yapılacak yatırımlar ise ihtiyaçlar 
doğrultusunda belirlenecektir. PTT Hizmetleri yönünden Hatay^liiiMa^aityatırım 
programına alınmayan herhangi bir yatırım bulımmaraaktadrf/^ ^ \ . . 

Demiryolu ulaşımı alanında; Lokomotif Depolan ile Revizörlük 
Atölyelerinin Modernizasyonu, İdame-Yenileme, Gar İstasyon ve Diğer Hizmet 
Binalarının onarımı, Hatay (Yakacık) İstasyonu 2. ve 3. yol arasında 100 m, 
peronbej yapımı, Arsuz (İskenderun) Eğitim Tesisleri onarımı ile Makine Teçhizat 
Alımı için toplam 323 Milyar 3 Milyon TL., 

Ayrıca, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün işletimindeki İskenderun 
Limanı 1 nolu rıhtım tevsii projesinin maliyeti 9,4 Trilyon TL. olup, projenin 
2003-2004 yılları arasında gerçekleştirilmesi pknlahmıştır. İskenderun Limanı 
eksikliklerinin tamamlanması için de 2002 yılında 60 Milyar TL.'lık yatırım 
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8. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Ağrı ilindeki yatırımlara ve sağlık personeli 
açığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/7236) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanmın Sağlık Bakanı Sayın Osman DURMUŞ tarafindan 

yazalı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

ımut GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili 

1- Ağrı ili genelinde olmak üzere köylerde ebe ve sağlık memuru 
eksikliğinden dolayı kapalı sağlık ocağı var mıdır? Varsa hangileridir? 

2- Yine il genelinde Bakanlığınız norm. kadrolarına göre uzman doktor 
açığı var mıdır? Varsa eksikliği gidermek için ne tür önlemler almayı 
düşünüyorsunuz? 

3- 2002 yılı bütçesinden Bakanlığınızın Ağn İline yatırımları nelerdir? 
Ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

T . O 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı : B100PER0100000 
Konu: Yazılı soru önergesi 0 5 L 0 5 . 0 2 + 9 3 1 2 ® 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGÎ: 17.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7236-15177/36076 sayılı 
yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU tarafindan tarafıma yöneltilen "Ağrı 
ıhndeki yatırımlara ve sağlık personeli açığı»na ilişkin 7236-15177 esas sayılı yazılı 
soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Doç.Dr. Osman i 
Bakan 
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Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut GÖKSU tarafından verilen "Ağrı ilindeki 
yatırımlara ve sağlık personeli açığına" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU: 
1-' Ağn ili genelinde olmak Üzere köylerde ebe ve sağlık memuru eksikliğinden 

dolayı kapalı sağlık ocağı var mıdır? Varsa hangileridir? 
2- Yine il genelinde Bakanlığınız norm kadrolarına göre uzman doktor açığı var 

mıdır? Varsa eksikliği gidermek için ne tür önlemler almayı 
dtiştinüyormusunuz? 

3- 2002 yılı bütçesinden Bakatüığııuzm Ağn iline yatırımları nelerdir? Ne kadar 
ödenek ayrılmıştır? 

CEVAPLAR: 
Ağrı ili genelinde ebe, hemşire ve sağlık memuru eksikliği nedeniyle kapalı 

bulunan sağlık ocağı bulunmamaktadır, Ancak, Diyadin Davut Sapık ÖeüğftidV 
güvenlik' nedeniyle, 27 sağlık evinde ise ebe eksikliği nedeniyle hizmet 
verilememektedir. 

Bakanlığımız Standart Kadro Yönetmeliğine göre, Ağrı ili genelinde çeşitli 
branşlarda uzman hekim ihtiyacı mevcuttur. Ancak, bilindiği üzere, Bakanlığımıza 
bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının uzman hekim ihtiyacının karşılanması amacıyla, 
Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri gereğince, ilk defa uzman hekim olarak 
atanacaklar için her ay yapılmakta olan uzman hekim kur'asmda münhal yerler ilan 
edilmekte ve ihtiyaç bulunan yerlere Bakanlığımızca atama yapılmaktadır. Ağrı 
ilimizde de ihtiyaç bulunan yerler her ay periyodik olarak ilan edilmekte ve tercih 
eden bulunması halinde Bakanlığımızca atamaları yapılmaktadır. 

07 Haziran 2002 tarihinde Devlet Hizmeti Yükümlülüğünden muaf uzman 
hekimler için çekilecek olan uzman hekim kuı'asında, Ağn Devlet Hastanesi'nin, 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji ile Patoloji Uzmanı, Ağrı Diyadin Devlet 
Hastanesinin Aile Hekimi ihtiyaçları münhal yerler arasında ilan edilmiştir. Yine, 
Haziran ayının son haftasında Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanacak uzman 
hekimler için çekilecek olan kur'ada, Ağn ilinde uzman hekim ihtiyacı bulunan sağlık 
kurum ve kuruluşları, münhal yerler arasında ilan edilecektir, tik defa uzman hekim 
olarak atanacaklar arasından tercih eden bulunması halinde ihtiyaç bulunan yerlere 
Bj^anhğıp^ca atamaları yapılacaktır. 
* ^~Diğer taraftan, Ağrı ilimizde bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarmm sağlık ve 
yardımcı sağlık personeli ihtiyacım karşılamak amacıyla, Devlet Memurluğu sınavını 
kazanan sağlık personelinden, 6 hemşire, 1 ebe ve 33 sağlık memurunun 2002-Mart 
ayı içerisinde Ağrı ti enirine açıktan atamaları yapılmıştır. 

Ayrıca, Ağn ilinde 2002 Yılı Yatırım programında, 
-19931000030 proje no ile yer alan 150 yataklı Devlet Hastanesinin fiziki 

gerçekleşmesi % 75 seviyesindedir. 2002 yılı Ödeneği olan 500.000.000.000.-TL. ile 
3418 sayılı kanun gelirlerinden 300.000.000.000.-TL. olmak Üzere toplam 
800.000.000.000.-TL, inşaatın yapımını yürütmekte olan Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığının bütçesine aktarılmış olup, sözkonusu yatırım 2003 yılında bitirilmesi 
planlananların içerisinde yer almaktadır. 
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- 19931000030 proje no ile yer alan Patnos Devlet Hastanesi (50 Yt+10 D.Loj.) 
nin fiziki gerçekleşmesi %9Û seviyesindedir. 2002 yılı ödeneği olan 
75.000.000.000.TL. inşaatın yapımını yürütmekte olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
bütçesine aktarılmış olup, söz konusu yatırım 2003 yılında bitirilmesi planlananların 
içerisinde yer almaktadır. 

-19931000030 proje no ile yer alan Eleşkirt Devlet Hastanesi (30 Yt+10 D.Loj.) 
nin fiziki gerçekleşmesi % 98 seviyesindedir. 2002 yılı ödeneği olan 
70.000.000.000.TL. ile 3418 sayılı Kanun gelirlerinden 50.000.000.000.-TL olmak 
üzere toplam 120.000.000.000.TL. inşaatın yapımını yürütmekte olan Bayındırlık ve 
tskan Bakanlığı bütçesine aktarı İmiş olup, sözkonusu yatırım 2003 yılında bitirilmesi 
planlananların içerisinde yer almaktadır. 

-19931000060 proje no ile yer alan Patnos Verem Savaş Dispanserinin 2002 yılı 
ödepsği.olan. l.OÛO.pOfi^O.-TL. inşaatın yapımını yürütmekfcrolan BçTmdflfflnnrt 
İskan Bakanlığı bütçesine aktarılmış olup, söz konusu yatırımın yapımı için ilgili 
Valilikçe uygun arsa bulunamaması nedeniyle henüz ihale edilememiştir. 

-19931000070 proje no ile yer alan Hamur Devlet Hastanesi (30 Yt+10 D.Loj.) 
nin fiziki gerçekleşmesi % 40 seviyesindedir. 2002 yılı ödeneği olan 
60.000.000.000.TL inşaatın yapımını yürütmekte olan Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığının bütçesine aktarılmış olup, söz konusu yatırım 2003 yılında bitirilmesi 
planlananların içerisinde yer almaktadır. 

- Söz konusu yapımları İl Özel İdare Müdürlüğünce yürütülen 1 adet Sağlık Evi 
ile 1 adet Sağlık Ocağının 2002 yılı ödeneği toplam 2 Milyar TL. olup, arsa sorunu 
nedeniyle henüz ihale edilememiştir. 

-19941000090 proje no ile yer alan Patnos Sağlık Ocağının 2002 yılı ödeneği 
olan 67.000.000.000.TL. yatırımın yapımım yürütmekte olan Bayındırlık, ve İskan 
Bakanlığının bütçesine aktarılmış olup, henüz ihale edilmemiştir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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9. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Ağrı İlinde yürütülen projelere ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın cevabı (7/7257) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Oktay VURAL tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

1- Bakanlığınız kanalıyla Ağrı ilinde yürütülen projeler nelerdir? 
Projelerin 2002 yılı rakamlarıyla toplam bedeli ne kadardır? 

2- Sözkonusu projeler için 2002 yılında verilen ödenek miktarı ne 
kadardır? 

3- 2001 yılında ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır? 
4- Kullanılan ödenekler, Ağrı'daki projelerin bir an önce hizmete girmesi 

bakımından yeterli olmuş mudur? Yeterli olmamışsa, Bakanlık olarak 
ek ödenek talebi konusunda bir girişiminiz olmuş mudur? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.U.O.APK.0.10.0,.21./EA/_9&3 ' ^ J * * - ° B I I W I R A» » 
KONU ; Adıyaman Milletvekili 

Sayın Mahmut GÖKSU'nun 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 17.05.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7257-1519 
sayılı yazısı. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut GÖKSU'nun 7/7257-15198 sayılı yazılı sc 
Önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr.Oktay VURAL 
Ulaştırma Bakanı 
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ADİYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN MAHMUT GÖKSUINUN 7/725745198 
S AYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 

1-Bakanlığınız kanalıyla Ağrı ilinde yürütülen projeler nelerdir? Projelerin 2002 
yılı rakamlarıyla toplam bedeli ne kadardır? 

2-Sözkomısu projeler için 2002 yılında verilen ödenek miktarı ne kadardır? 
3-2001 yılında ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır? 
4-Kullanılan ödenekler, Ağn'daki projelerin bir an önce hizmete girmesi 

bakımından yeterli olmuş mudur? Yeterli olmamışsa, Bakanlık olarak ek ödenek 
talebi konusunda bir girişiminiz olmuş mudur? 

CEVAP: 

Bakanlığımız Bağlı ve İlgili Kuruluşları kanalıyla 2002 yılında Ağrı İlimizde 
gerçekleştirilecek yatırım projeleri şunlardır. 

Telekom Yatılmalarından; Telefon Santral ve Şebeke Projesi, Uzak Mesafe 
Telekomünikasyon Sistemleri Projesi, TTnet (İnternet) ve TURPAK Şebeke 
genişletilmesi ile Diğer Data hizmetlerini kapsayan Özel Telekomünikasyon 
Sistemleri Projesi de dahil 2002 yılı yatırımları için toplam 3 Trilyon 863 Milyar 350 

-Milyon- TL.- hk-^enek-tahsifi^apılmışftr-r-2001 -yılında- AğçL.iline.2 .Trilyon.. 238. 
Milyar 67 Milyon TL. harcama yapılmış olup, bu ödenek projelerin hizmete verilmesi 
bakımından yeterli olmuştur. 

PTT Hizmetlerinde; PTT Bilgi İşlem Sistemleri projesi.kapsamında Diyadin, 
Hamur, Taşlıçay, Tutak ve Gürbulak merkezlerinin otomasyona açılması, Posta 
Hizmetlerinin Mekanizasyonu ve Otomasyonu, İdame-Yeniİeme, Taşıt Alımı ve 
Makine-Teçhizat Alımı projelerine 2002 yılı için toplam 194 Milyar 245 Milyon TL. 
yatırım öngörülmüştür. 

2001 yılında PTT faaliyetleri kapsamında Ağn İline 98 Milyar 548 Milyon 
TL.Iık harcama yapılmıştır. 

DHMİ Hizmetlerinde; Ağn Havaalanında mevcut tesislerin tevsii-tadili işleri 
için 2001 yılında 870 Milyar TL. ödenek ayrılmış, bu ödeneğin 794 Milyar TL.lık 
kısmı harcanarak % 91 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2002 yılında ise 
400 Milyar TL.lık yatırım planlanmıştır. 

- 6 8 6 -



T.B.M.M. B : 111 11 .6 .2002 O : 3 

10. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın, Mardin-Nusaybin Gümrük Kapısından motorin it
halatının yasaklandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay'ın 
cevabı (7/7270) 

Aşağıdaki sonılanmın,Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz öderim. 

Fehim ADAK / 

Mardin Milletvekili 

Bilindiği Özere gümrük kapılarının varlığı» bulunduğu il ve etrafında 
var olan bölge illeri dahil olmak iizero, yel güzergahında bulunan yerleşim 
bölgelerindeki esnaf,b£tkkal<lokantacıloto yedek parcacı.otol sahfbi,karnyon 
vo lastik tamircisi.dinlonmo tesisleri sahibi,benzin istasyon sahipleri ve 
çatışanları gibi bütün bir bölge insanı ve esnafının hayat seviyesini 
yUkBcltmokto.ÜlUomizo döviz girdisi sağlamaktadır.Buna ilavetcn.buradan 
İthal edilen ucuz motorin ile ucuz tanm imkanı elde edifmekte,ucuz nakliye 
yapılmakta.sınırdan daha fazla mal ihraç edilerck.böigc ekonomisine katkı 
sağlanmaktadır. 

Körfez krizinin ortaya çıkmasıyla birlikte, BM tarafından Irak'a 
uygulanan ambargo çerçevesinde, Ülkemizin kaybettiği döviz miktarının 
büyük miktarlara ulaştığı bilinmektedir. 

Sınır ticaretinin artması, birbirine komşu ülkelerin kalkınmasına 
büyük katkılar sağladığı gibi, slyasi.kültürel ve iktisadi işbirliğinin 
gelişmesine vesile olur.Olkemiz ve insanımızın ihtiyaç duyduğu mallan ucuza 
alıp,çiftçî ve sanayicimizin Ürettiği mallan bu ülkelere* &*ÖTİak,iktraadi 
hayatımıza canlılık kazandırmaktadır.Bu nedenle gümrük kapılarımızın 
tümünde sınır ticaretinin tamamen serbest bırakılması, Ülkemizin çıkartan 
açısından hayati önem arz etmektedir. 

Mardm'de.Hükümct tarafından hazırlandığı öne sürüden ve Resmi 
Gazetede ilan edilmeyen kararname ile Mardin 1li Nusaybin Gümrük Kapısının 
motorin ithaline kapak olduğu söylenmektedir. 

Sayın Başbakandan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğim 
sorulanın şunlardır; 

1- Mardin İti Nusaybin Gümrük Kapısından motorin İthalinin gizli bir 
kararname ile yasaklandığı doğru mudur? 

2- Bu yasaklamanın sebebi nedir? 
3- İstisna edilme durumu söz konusu ise Güneydoğu Bölgesine hizmet 

edecek olan Nusaybin Gümrük Kapısının motorin ithalatı ile yelkili kılınan 

iller kapsamına almayı düşünüyor musunuz? 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
İhracat Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.02.1.DTM.0.02.04.0UÖ1 
KONU ; Yazılı Soru önergesi 05 06 09 2 4 3 7 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlığa muhatap 17/05/2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GÎNS.0.10.00.02-
7/7270-15218/36178 sayılı yazıları. 

Mardin Milletvekili Sayın Fehim Adak. tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 
yazılı soru önergesine ilişkin ilgi'de kayıtlı yazıları incelenmiştir. 

Sınır ticareti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden ihracatın artırılması ve 
yapılacak ihracat sayesinde bu illerde sınai ve ticari gelişmenin sağlanması,- ayrıca sınır 
İllmnişjihti^şj^daıuaı bir bölümünün komşu tekelerden ithalat yoluyla dahajçabuk ve .ucuz' 
maliyetle karşılanması ve böylece bu bölgelere ekonomik ve ticari canlılık getirilmesi 
amacıyla başlatılmıştır. 

Ancak, 1997 yılından itibaren başta motorin olmak üzere petrol ürünlerinin sınır 
ticareti yoluyla ithaline imkan tanınmasıyla birlikte, sınır ticareti 1997-1999 döneminde bölge 
ihtiyacından ziyade ülke ihtîyacmı karşılamaya dönük "motorin ithalatı" uygulamasına 
dönüşmüştür. Bu durum zamanla, sınır ticaretinin amacından uzaklaşmasına, ayrıca 
sektördeki disiplinin bozulmasına sebep olmuştur. Ülke genelinde sıkmalara yol açan 
sözkonusu uygulamanın kontrol altına alınmasını teminen yürürlüğe konulan tedbirler 
kapsamında Suriye'ye sınırı bulunan .iller 1999 yılında sınır ticareti dahilinde motorin 
ithalatına yetkili iller listesinden çıkarılmış olup, diğer illerden yapılan motorin ithalatına ise, 
kademeli bir şekilde düşürülen yıllık kontenjanlara bağlanmak suretiyle, 20fl2 yılında son 
verilmiştir. 

Bilgilerine arz olunur. 

Tunca TOSKAY 
Devlet Bakam 
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11. - Karabük Milletvekili Mustafa Er en'in; 

Yaş meyve ve sebze üretiminde hormon kullanıldığı iddiasına, 

- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun; 

Sinop İlindeki ürün araştırma ve yayın projelerine, 

Sinop İlindeki hayvancılığın geliştirilmesi çalışmalarına, 

Sinop İlindeki tarımsal projelere ve doğrudan gelir desteği ödemelerine, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/7284, 7287, 
7288, 7324) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köy işleri Bakam Sayın Hüsnü Yusuf 
GÖKALP tarafiüdan yazılı olarak cevaplandınlmasmı saygılanmla arz ederim. 

Mustafa El 
Karabük Milletvekili 

Son zamanlarda yaş sebze ve meyvelerin hormonlu olduğu iddiasıyla 
spekülasyonlar yapılmaktadır. Sağlığımızı yakından tehdit eden bu olaya 
hasmımızda yakından ilgi göstermektedir. 

1- Üretilen çilek, domates, fasulye gibi yaş sebze ve^meyveler gerçekten 
hormonlu mudur? 

2- Hormonlu değilse üreticilerin bu spekülasyonlarla uğradığı zararı nasıl 
karşılamayı düşünüyorsunuz? 

3- Hormonlu ise halkın sağlığı konusunda nasıl bir önlem aldınız ya da 
almayı düşünüyorsunuz. 

- 6 8 9 -



T.B.M.M. B : 111 11. 6 .2002 O : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakam Sayın Hüsnü Yusuf 
GÖKALP tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

U 
Mahmut GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili 

2002 yılında Sinop'da tarımın geliştirilmesi bakımından büyük önem 
taşıyan ürün araştırma ve yayın projelerine ne kadar ödenek ayrılması 
düşünülmektedir? 
Ayrılması planlanan ödenek miktarı, Sinop'daki söz konusu 
çalışmaların yürütülmesi bakımından yeterli olacak mıdır? 
Sinop'da tanm sektörünün kalkındınlması bakımından Büyük önem 
taşıyan ürün araştırma ve yayın konulannda Bakanlığınız döneminde 
gerçekleştirdiğiniz çalışmalar nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakam Saym Hüsnü Yusuf 
GÖKALP tarafindan yazılı olarak cevaplandmlması için gereğini arz ederim. 

İahmut GÖKSU 
''Adıyaman Milletvekili/ 

1- 2002 yılı bütçesinden Sinop'da hayvancılığın geliştirilmesi 
çalışmalarına ne kadar ödenek ayrılması düşünülmektedir? 

2- Aynlması planlanan ödenek miktan Sinop'daki hayvancılığın 
kalkındınlması bakımından yeterli olacak mıdır? 

3- Sinop'da hayvancılığın kalkındırılması için Bakanjık .olarak bjr 
projeniz veya çalışmanız var mıdır? Varsa bu hangi safhâHâcür? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Yusuf 
GÖKJ\LP tarafından yazalı olarak cevaplandınlması için gereğini arz ederim. 

Ks< C ^ - Q -
Manmut GÖKSU , ) 
Adıyaman Milletvekili ' 

1- Sinop'da uygulanması devam eden tarımsal projeler nelerdir? 
Projelerin 2001 yılı rakamlarıyla toplam mali değeri nedjr^ * 

2- Söz konusu projeler için 2002 yılında ne kadar *'öderıe11t >âytfmâyı 
dûşûntnektesiniz? 

3- Tarımda Doğrudan Gelir Desteği (DGD) Sinoplun hangi köylerinde 
gerçekleşmiştir? Kaç dönüm ye ne kadar destek sağlanmıştır? 

4- Son yıllarda Sinop çiftçisinin mağduriyetini giderici ne tür tedbirler 
aldınız? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYİ : KDD/S.Ö.1.01/ 2-^Zj ..705/2002 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

1 1 HAZİRAN 2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ; 21.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.Û.10.00.02-15237 sayılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Karabük Milletvekili Mustafa EREN' e 

ait 7/7284-15237 ve Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU ' ya ait 7/7287-15242, 
7/7288-15243, 7/7324-15280 esas nalu ve yazılı soru önergelerine ilişkin 
Bakanlığımız görüşü ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi :Mustafa EREN 
Karabük Milletvekili 

Esas No :7/7284-15237 

Son zamanlarda yaş sebze ve meyvelerin hormonlu olduğu iddiasıyla 
spekülasyonlar yapılmaktadır. Sağlığımızı yakından tehdit eden bu olaya 
basınımızda yakından ilgi göstermektedir. 

SORU 1)Üretilen çilek, domates, fasulye gibi yaş sebze ve meyveler 
gerçekten hormonlumudur ? 

CEVAP 1)Değ(ldir. 

SORU 2)Hormoniu değilse üreticilerin bu spekülasyonlarla uğradığı 
zararı nasıl karşılamayı düşünüyorsunuz ? 

CEVAP 2) Hormonlarla ilgili gereksiz yapılan spekülasyonlara karşı 
Bakanlığımız üzerine düşeni yapmıştır. 

SORU 3) Hormonlu İse halkın sağlığı konusunda nasıl bir önlern aldınız 
ya da almayı düşünüyorsunuz ? 

CEVAP 3) Ülkemizde üretilen sebze ve meyveler hormonlu değildir. 
Bakanlığımız gıda kontrol uygulamaları çerçevesinde yaş sebze ve meyvelerin 
üretildiği, işlendiği, depolandığı ve ambalajlandığı yerleri yılda en az iki defa 
olmak üzere periyodik olarak denetlemekte ve gerektiğinde numune alarak 
Bakanlığımız laboratuarlarında analizi yapılmaktadır. Denetim ve analiz 
raporlarının değerlendirilmesinde Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği limitleri ve 
ürün ihraç edilecekse alıcı ülke istemleri dikkate alınmaktadır. Gıda satış 
yerlerindeki denetimler ise Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Mahmut GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili 

Esas No : 7/7287-15242 

SORU 1) 2002 yılında Sinop' da tarımın geliştirilmesi bakımından büyük 
önem taşıyan ürün araştırma ve yayın projelerine ne kadar ödenek ayrılması 
düşünülmektedir? 

CEVAP 1) Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesine ait faaliyetler için 2002 
yılında 14 Milyar 500 Milyon TL. ayrılmıştır. 

SORU 2) Ayrılması planlanan ödenek miktarı, Sinop' daki söz konusu 
çalışmaların yürütülmesi bakımından yeterli olacak mıdır ? 

CEVAP 2) Yeterli olacaktır, 

SORU 3) Sinop' da tarım sektörünün kalkındırılması bakımından büyük 
önem taşıyan ürün araştırma ve yayın konularında Bakanlığınız döneminde 
gerçekleştirdiğiniz çalışmalar nelerdir? 

CEVAP 3) 2001 yılı faaliyetleri için, Çeltik ve Bağ*Bahçe üretimini 
geliştirmek amacıyla 6 Milyar 200 Milyon TL. ödenek ayrılmıştır. 2002 yılında ise 
30.000 da. Çeltik Üretimini Geliştirme, 500 da, Bağ-Bahçe Üretimini Geliştirme, 
160 ton Tohum Temizleme uygulanmaktadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Mahmut GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili 

Esas No : 7/7288-15243 

SORU 1) 2002 yılı bütçesinden Sinop* da hayvancılığın gelîştirilmes 
çalışmalarına ne kadar ödenek ayrılması düşünülmektedir. 

CEVAP 1) Sinop ilinde hayvancılığın geliştirilmesi çalışmalarında 
kullanılmak üzere toplam 58,5 milyar kaynak ayrılmıştır. 

SORU 2) Ayrılması planlanan ödenek miktarı Sinop' dakl hayvancılığın 
kalkındırılması bakımından yeterli olacak mıdır? 

SORU 3) Sinop' da hayvancılığın kalkındırılması için Bakanlık olarak bl 
projeniz veya çalışmanız var mıdır? Varsa bu hangi safhadadır? 

CEVAP 2-3) Söz konusu ödenek miktarı sadece Bakanlığımız 2002 yılı 
bütçesinden ayrılmış miktar olup, bu miktar Bakanlığımıza sağlanacak olan yeni 
bütçe imkanları çerçevesinde yeterli boyuta ulaşabileceği düşünülmektedir. 

2002 yılında Hayvancılığın Desteklenmesi için ayrılan miktar 75 trilyon olup, 
Sinop ilimizde gerektiği şekilde yararlanacaktır. 

Sinop İlinde; Yem Bitkileri Üretimini Desteklenmesi, Yurt İçinde Yetiştirilen 
Belgeli Damızlıkların Desteklenmesi, Suni Tohumlama Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi adı altında çalışmalara devam edilmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Mahmut GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili 

Esas No : 7/7324-15280 

SORU 1) Sinop' da uygulanması devam eden tarımsal projeler nelerdir? 
Projelerin 2001 yılı rakamlarıyla toplam mali değeri nedir? 

CEVAP 1) Uygulanması devam eden projeler; 
-Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi, 
-Hayvancılığı Geliştirme Projesi, 
-Çayır Mera Yem Bitkileri Projesi, 
-Sorunlu Tarım Alanlarının Tespit ve İyileştirme Projesi, 
-Su Ürünleri Üretim Geliştirme Projesi, 

Projelerin 2001 yılı toplam maliyetl:88 Milyar 825 Milyon TL. dlr. 

SORU 2) Söz konusu projeler için 2002 yılında ne kadar ödenek ayırmayı 
düşünmektesiniz? 

CEVAP 2) Söz konusu projeler İçin 2002 yılında 91 Milyar 600 Milyon TL 
ayrılması düşünülmektedir. 

SORU 3) Tanmda Doğrudan Gelir Desteği (DGD) Slnop'un hangi köylerinde 
gerçekleşmiştir? Kaç dönüm ve ne kadar destek sağlanmıştır? 

CEVAP 3) Çiftçi kayıt sistemi ve doğrudan gelir desteği projesi Sinop ilinin 
tüm ilçe ve köylerinde uygulanmıştır. (429 köy) 9.834 çiftçiye 321.770.933 dekar 
destekleme alanı üzerinden toplam 3 Trltyon 217 Milyar 709 Milyon TL. doğrudan 
gelir desteği Ödemesi yapılmıştır. 

SORU 4) Son yıllarda Sinop çiftçisinin mağduriyeti giderici ne tür tedbirler 
aldınız? 

CEVAP 4) 2001 yılında çiftçi kayıt sistemi ve doğrudan gelir desteği projesi 
uygulaması başlatılarak fiilen tanmsal üretimle İştigal eden çiftçilerimizin direk 
hesaplarına yatırılmak suretiyle destekleme ödemesi gerçekleştirilmiştir. 
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12. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Sinop'ta yürütülen projelere ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın cevabı (7/7289) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Saym Oktay VURAL tarafindan 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Malhmut GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili 

1- Bakanlığınız kanalıyla Sinop ilinde yürütülen projeler nelerdir? 
Projelerin 2002 yılı rakamlarıyla toplam bedeli ne kadardır? 

2- Sözkonusu projeler için 2002 yılında verilen ödenek miktarı ne 
kadardır? 

3- 2001 yılında ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmiştif? 
4- Kullamlan ödenekler, Sinop'daki projelerin bir an önce hizmete 

girmesi bakımından yeterli olmuş mudur? Yeterli olmamışsa,'Bakanlık 
olarak ek ödenek talebi konusunda bir girişiminiz olmuş mudur? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.11.0.APK.OJO,01.21. /EA/-9€&^Kft* ' 
KONU îAdıyaman Milletvekili 

Sayın Mahmut GÖKSU'nun 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 21.05.2002 tarih ve AOl.O.GNS.0.10.00.02-7/7289-15244/362 
sayılı yazısı. 

Adıyaman Milletvekili Saym Mahmut GÖKSU'nun 7/7289-15244 saydı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim, 

Dr.Oktay VURAL 
Ulaştırma Bakam 
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN MAHMUT GÖKSU'NUN 7/7289-15244 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 

t-Bakanlığımz kanalıyla Sinop ilinde yürütülen projeler nelerdir? Projelerin 
2002 yılı rakamlarıyla toplam bedeli ne kadardır? 

2-Sözkonusu projeler için 2002 yılında verilen ödenek miktarı ne kadardır? 
3-2001 yılında ayrılan ödeneğin ne kadan kullanılmıştır? 
4-Kullanılan Ödenekler, Sinop'daki projelerin bir an önce hizmete girmesi 

bakunmdan yeterli olmuş mudur? Yeterli olmamışsa, Bakanlık olarak ek ödenek 
talebi konusunda bir girişiminiz olmuş mudur? 

CEVAP: 

Bakanlığımız Merkez ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlan kanalıyla 2002 yılında Sinop 
İlimizde gerçekleştirilecek yatonm projeleri şunlardır. 

DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü'nün Yatırım Programında olup, inşaatı devam 
eden; 

Gerze Balıkçı Barınağı ikmal İnşaatının proje bedeli 8 Trilyon 682 Milyar TL, 
2002 yılı ödeneği ise i Trilyon 500 Milyar TL.dir. 2001 yılında ayrılan 1 Trilyon 315 
Milyar TL. ödeneğin 1 Trilyon 250 Milyar TL. harcanmıştır. 

Türkeli Balıkçı Barınağı İnşaatı'nın proje bedeli 5 Trilyon 84 Milyar TL„ 2002 
.yılı ödeneği ise 850 Milyar TL.dir. 2001 yılında ayrılan 1 Trilyon 421 Milyar TL. 
ödeneğin 1 Trilyon 350 Milyar TL.si harcanmıştır. 

Helaldi (Yenikent) Balıkçı Barınağı inşaatı'mn proje bedeli 4 Trilyon 20 Milyar 
TL., 2002 yılı ödeneği ise 300 Milyar TL.dir. 2001 yılında ayrılan 376 Milyar TL. 
ödeneğin 358 Milyar TL.si harcanmıştır. 

2002 yılı ödeneklerine ilaveten; Gerze Balıkçı Barınağı İkmal İnşaatı işine 1 
Trilyon 200 Milyar TL, Türkeli Balıkçı Barınağı İnşaatı işine de 500 Milyar TL. ek 
üdenek verilmesi halinde 2002 yılı sonunda tamamlanmaları planlanmaktadır. 

Helaldi (Yenikent) Balıkçı Barınağı İnşaat projesine, DPT Müsteşarlığı 
arafindan öngörülmüş olan ödenekler çerçevesinde devam edilmekte olup, yeterli 
jdenek tahsis edilmesi halinde 2003 yılında tamamlanması planlpnıakta^r. 
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Telekom Yatırımlarından; Telefon Santral ve Şebeke Projesi, Uzak Mesafe 
Telekomünikasyon Sistemleri Projesi, TTnet (İnternet) ve TÜRPAK Şebeke 
genişletilmesi ile Diğer Data hizmetlerini kapsayan Özel Telekomünikasyon 
Sistemleri Projesi de dahil 2002 yılı yatırımları için toplam 3 Trilyon 201 Milyar 726 
Müyon TL. hk ödenek tahsisi yapılmıştır. 2001 yılında Sinop iline 1 Trilyon 304 
Milyar 358 Müyon TL. harcama yapılmış olup, bu ödenek projelerin hizmete 
verilmesi bakımından yeterli olmuştur. 

PTT Hizmetlerinde; PTT Bilgi İşlem Sistemleri projesi kapsamında Durağan, 
Erfelek, Dikmen ve SaraydüzÜ merkezlerinin otomasyona açılması, Posta 
Hizmetlerinin Mekanizasyonu ve Otomasyonu, İdame-Yenileme, Taşıt Alımı ve 
Makine-Teçhizat Alımı projelerine 2002 yılı için toplam 165 Milyar 849 Milyon TL. 
yatırım öngörülmüştür. 

2001 yılında PTT fealiyetleri kapsamında Sinop İline 122 Milyar 330 Milyon 
TL.hk harcama yapılmıştır. 

DHMİ Hizmetlerinde; Sinop Havaalanında mevcut tesislerin tevsii-tadili işleri 
için 2001 yılında 325 Milyar TL. ödenek ayrılmış, bu ödeneğin 278 Milyar TLJık 
tasım harcarıaıakr% 85,5^0^^ " 

Sinop Havaalanı, Ülkemizde son dönemde yaşanılan ekonomik darboğazın 
aşılabilmesi amacı ile uygulamaya konulan tasarruf tedbirleri kapsamında 31.12.2002 
tarihi itibariyle hava ulaşımına kapatıldığından, bu havaalanına 2002 yılı için 
herhangi bir yatırım planlanmamıştır. 
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13. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun; 

Sinop İlinde uygulanan projelere, 

- Konya Milletvekili Özkan öksüz 'ün; 

Bölge müdürlüklerinin kapatılması kararına, 

- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın; 

Samsun-Kavak Orman İşletmesi bünyesinde açılan soruşturmaya, 

İlişkin soruları ve Orman Bakanı Nami Çağan'ın cevabı (7/7291, 7312, 7319) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki somlannun Orman Bakanı Sayın ProfDr. Nami ÇAĞAN 

lâi'âjiiiuöii yâZiiı ûımâıv CĞVâpıâiiuu uül^iSİ îylil ğCrOgiiiî âi'Z ĞucIüTi. 

i- Sinop ve ilçelerinde Bakanlığınızca uygulanan projriçr nelerdir? 
2- Bu yü bu projeler için aynian ödenek ne kadaröİr?* ? 

3- Bu projelerin toplam maliyeti ne kadardır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın İ. Namı ÇAĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Özkan ÖKSÜZ 
Konya Milletvekili 

SORULAR : 

1- Hükümetin IMF'ye vermiş olduğu taahhütler içinde yer alan bölge 
müdürlüklerinin kapatılması kararı içinde bakanlığınıza bağlı orman bölge 
müdürlüklerinin kapatılması da var mıdır? Varsa bunu tasvip ediyor sunuz? Tasvip 
etmiyorsanız bölge müdürlüklerinin kapatılmaması için hükümet nezdinde 
girişimleriniz oldu mu ? 

2- Hükümet nezdinde girişimleriniz oldu ise nasıl bir sonuç aldınız? 
Girişimleriniz olmadı ise, iş başına geldiğinden bu güne kadar yüz binlerce insanı 
kadroya alarak devlet kadrolarını şişiren hükümetin bölge müdürlüklerini kapatarak 
tasarruf yapacağına inanıyor musunuz? 

3- Bakanlığınıza bağlı tüm bölge müdürlüklerinin kapatılması düşünülüyor 
mu? Düşünülmüyor ise kapatılmasına veya devamına karar verilecek bölge 
müdürlüklerinde hangi kıstaslar aranmaktadır? Kapatılması düşünülen bölge 
müdürlükleri arasında Konya Orman Bölge Müdürlüğü de var mıdır? 

4- Kapatılması düşünülen bölge müdürlüklerinin faaliyet alanına giren 
hizmetlerin aksamaması ve devamının sağlanması için gerekli tedbirler alınmış mıdır? 
Alınmışsa bu tedbirler nelerdir? 

5- Kapatılması düşünülen bölge müdürlüklerinde halen çalışmakta olan 
yönetici, memur ve işçiler bir başka yere tayin edilecekler midir? Edilecekse bu 
insanların, eş ve çoculdannm huzursuz edilmesi sizi rahatsız etmiyor mu? Çalışanların 
özlük ve hukuki haklarında bir değişiklik olacak mıdır? Bunların bir başka kuruma 
nakli düşünülüyor mu? Düşünülüyorsa nakil esnasında çahşanlarm mağduriyetierinin 
önlenmesi için ne gibi tedbirler aunmıştir? 
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TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Orman Bakam Sn. Namı Çağan tarafından yazdı 
olarak cevaplandırılması için dclalcücdnizi arz ederim. &- ÇtJtooZ 

MusaUzunkaya 
Samsun Milletvekili 

1. 1997 yılından bu yana, Kavak Orman işletme sahasındaki orman 
enValinin yoğun plan değişiklikleri ve planda öngörülenden çok dana 
fazla kesim yapılması suretiyle içlerinde DSP Kavak üçe başkanının ve 
Orman İşletme şefinin de bulunduğu 14 kişi tarafından zimmet temini 
amjacıyla kesildiği ve satıldığı iddiası ile bakanlığınızca başlatılan 
soruşturma hangi aşamadadır? 

2. Konu ile ilgili olarak» Samsun ti İdare Kurulunun bakanlığınız personeli 
olan kimseler hakkında vermiş olduğu 30.4.2001 / 53 sayılı karan 
istisnasız uygulanabilmiş midir? Kararda soruşturma izni verildiği halde, 
çeşitli nedenlerle haklarında soruşturma başlatılamayan kimse mevcut 
rauaur? 

3. Kokuyu araştıran iki bakanlık müfettişinizin görevlerinden lızaldaştınldığı 
iddiası doğru ise, bu kararınızın gerekçesi nedir? 

4. Samsun Orman İşletme Müdürüne Bakanhğunzca. 31 müyar-lira para1; 
ccTİası verilmesinin konu üe doğrudan bağlantılı olduğu iddiası ne Ölçüde 
doğrudur? iddia doğru ise, Bakanlık hangi gerekçe ile bu işlemi 
yanmıştır? 

5. Söfc konusu. Müdürün aynı görevine devamı konusundaki icraatınız ne 
olacaktır? 

6. Yine olayda adi geçen şahıslara bakanlığınızca toplam 200 milyar liralık 
ceza işleminin başlatıldığı bilgileri doğru ise, söz konusu ceza hangi 
gerekçeler ilç verilmiştir? 

7. Söz konusu orman talanının ortaya çıkmasını sağlayan kişi üe bir DSP 
Mifletveküi'nin geçtiğimiz günlerde niçin davalık oldukları ve sayın 
Milletvekilinin bu hadisedeki yeri hakkında bakanlığınızın elinde bir bilgi 
mevcut mudur? 

8. Kayak ormanlarmdaki hukuksuz ve usulsüz kesimin, olayda adı geçen 
kimselerin görevleri başında tutulmuş olmaları sebebiyle bugün de aynen 
devam ettiği iddia ve endişelerinin giderilebilmesi amacıyla, andan 
bölgede yeniden bir çalışma başlatmanız ve suçluluğu açık olarak ispat 
edilen kimselerin ormanlarımıza daha tozla zarar vermelerini önleyecek 
tedbirleri almanız mümkün olacak mıdır? 
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T.C. 
ORMAN BAKANLİĞİ 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurutu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : KM.1.SOR/ J t t t f - \1 ?? GJ.A&2002 
KONU : Yazılı Soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: TBMM'mn 21.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15237 sayılı yazısı 

İlgi yazı ekinde alınan Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut GÖKSU'nun 
"Sinop İlinde uygulanan projelere ilişkin" 7/7291, Konya Milletvekili" Sayın Özkan 
ÖKSÜZ'ün "Bölge müdürlüklerinin kapatılması kararına ilişkin" 7/7312 ve Samsun 
Milletvekili Sayın Musa UZUNKAYA'nın "Samsun Orman İşletmesi bünyesinde açılan 
soruşturmaya ilişkin" 7/7319 esas sayılı yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca 
incelenmiş olup, cevabi yazılarımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. 
Bakan 

ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN MAHMUT GÖKSU'NUN 
SİNOP İLİNDE UYGULANAN PROJELERE İLİŞKİN 

7/7291 ESAS SAYİLİ YAZIU SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Bakanlığımızca 2002 yılında Sinop İlinde; Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü, 
Milli Park ve Av Yaban Hayatı, Orman İçi Dinlenme Yerleri, ORKÖY Etüt Planlama, Fidan. 
Üretimi, Orman Koruma ve Yangınla Mücadele, Orman Koruma ve İşletmecilik, Orman 
Kadastrosu ve Orman Amenajmanı projeleri uygulanmaktadır. 

2,3- Sinop İlinde 2002 yılında uygulanacak söz konusu projelerin toplam maliyeti 1 
trilyon 973 milyar 505 milyon TL. olup, bu miktar ödenek tahsis edilmiştir. Ormancılık 
tekniğinin gerektirdiği söz konusu yatırım ve projelere önümüzdeki yıllarda da devam 
edilecektir. 2002 yılı iş programında yer alan yatırımların tahsis edilen ödenekler 
çerçevesinde yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanmakta^ 
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SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSA UZUNKAYA'NIN 
SAMSUN ORMAN İŞLETMESİ BÜNYESİNDE AÇILAN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN 

7/7319 ESAS SAYIU YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ORMAN BAKANLİĞİNİN CEVABI 

1- Kavak Orman işletme Şefliğindeki üretim işlerinde usulsüzlük yapıldığı 
iddialarına ilişkin olarak, bağlı kuruluşumuz Orman Genel Müdürlüğünce 4483 sayılı 
yasa gereği açılan soruşturma yargı aşamasında olup, Samsun Ağır Ceza 
Mahkernesindeki davada, Samsun Orman İşletme Müdürü, Kavak Orman İstetme 
Şefi, görevli memurlar ve suça iştirak eden DSP Kavak ilçe Başkanı ve idaremizle iş 
gören üçüncü şahıslar (taşeron) olmak üzere toplam 47 sanık yargılanmaktadır. 

2- Konu iie ilgili olarak, müfettişler tarafından, 18 memur hakkında uön 
inceleme raporu" hazırlanmış olup, bu memurlardan 14'ü hakkında "soruşturma İzni 
verilmesi", 4'ü hakkında da "soruşturma izni verilmemesi" taiep etmiştir. Samsun 
Valiliği müfettişlerin talebini uygun görerek 14 kamu görevlisi, hakkında "soruşturma 
açılmasına" karar vermiş ve dosya Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına, iletilmiştir. 

3- Konuyu bağlı kuruluşumuz Orman Genel Müdürlüğü müfettişleri araştırmış 
olup, halen görevleri başında bulunmaktadırlar. 

4- Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından Samsun Orman İşletme 
Müdürünün şahsına verilmiş olan herhangi bir para cezası söz konusu değildir. 

5- Samsun Orman işletme Müdürü Temel USTABAŞI hakkında müfettiş 
raporlarında herhangi bir tayin teklifi bulunmadığından tayin tasarrufunda 
bulunulmamış olup, 08.05.2000 tarihinden bu yana görevini sürdürmektedir. 

6- Olayda ihmalleri görülen Samsun Orman İşletme Müdürlüğü elemanları ve 
idareyle usulsüz işlem yaparak haksız kazanç sağlayan üçüncü şahislar aleyhine 
Samsun Asliye Hukuk Mahkemesinde 198.572.750.000 TL.'nın müştereken ve 
müteselsilen tazmin ve tahsili için dava açılmıştır. 

7- Bu konunun idaremizle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. 

8- Yapılan idari soruşturma neticesinde düzenlenen inceleme raporlarında, 
usulsüz işlemlerin giderilmesi amacıyla idarece alınması gereken önlemler 
belirtilmiştir. Bu öneriler doğrultusunda bir kısım görevliler başka yörlere naklen 
atanmış ve disiplin cezası ile cezalandırılmıştır. Ayrıca, usulsüzlüğü önlemek 
amacıyla ilgili birimlerimizce gerekli tedbirler alınmaktadır. 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZKAN ÖKSÜZ'ÜN 
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN KAPATILMASI KARARINA İLİŞKİN 

7/7312 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2- Kamuda yeniden yapılanma çatışmaları çerçevesinde Bakanlar Kurulunun 
2002/3849 sayı ve 12.01.2002 tarihli Kararı ekindeki 1 sayılı listede; Bakanlığımıza 
bağlı 3 adet bakanlık bölge müdürlüğü ile bağlı kuruluşumuz Orman Genel 
Müdürlüğüne bağlı 9 adet orman bölge müdürlüğünün kapatılması çalışmalarının 
yapılması öngörülmüştür. 

Anılan Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe konulmadan önce, tüm bölge 
müdürlüklerinin kapatılması söz konusu iken yapılan girişimler sonucunda 2003 yılı 
mayıs ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen sayıda bölge 
müdürlüğünün kapatılması kararlaştırılmıştır. 

3- Bakanlığımızca yürütülmekte olan ormancılık faaliyetlerinin niteliği (doğal 
kaynak yönetimi ve işletmesi) gereği bölge müdürlüğü yapılanması gereklilik 
arzetmektedir. Bu nedenle bölge müdürlüklerinin tamamının kapatılması söz konusu 
değildir. 

Kapatılacak bölge müdürlüklerinin seçiminde iş hacmi, ormanların büyüklüğü, 
ormancılık hizmetlerinin çeşitliliği ve yoğunluğu gibi objektif kriterler dikkate alınmakta 
olup, bu konudaki çalışmalar sürdürülmektedir. 

4- Kapatılacak bölge müdürlüklerinde yürütülmekte olan hizmetlerin 
aksamaması için gerekli tedbirler alınmıştır. Kapatılacak bölge müdürlükleri, hizmet 
alanları kendilerine en yakın ve ulaşım açısından en uygun bölge müdürlükleri ile 
ilişkilendirilerek yürütülmekte olan hizmetlerin aksatılmadan devamlı olarak 
yürütülmesi sağlanacaktır. 

5- Kapatılacak olan bölge müdürlüklerinde görevli personel zorunluluk 
olmadıkça Bakanlığımızın aynı ildeki diğer birimlerinde istihdam edileceğinden 
mağdur edilmeleri söz konusu olmayacaktır. Diğer kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından talep edilen personelin bu kurum ve kuruluşlara geçmesi hususunda ise 
ilgili personelin talebi doğrultusunda muvafakat verilecektir. 
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14. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Sinop İlinde Ziraat Bankasından alınan 
tarımsal kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/7315) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım delaletlerinizle Devlet Bakam Sayın Kemal 
DERVİŞ tararından yazılı olarak cevaplandınlması için gereğinin yapılmasını 
arz ederim. 

kvcc *-\ 

Mahmut GÖKSU v 

Adıyaman Milletvekili 

1- Son üç yılda Sinop îl ve İlçelerinde Ziraat Bankasından tarımsal kredi 
alan üretici sayısı ve alman toplam miktar ne kadardjir? (Merkeziye 
ilçeler ayrı ayrı) 

2- Bu kredilerin geri ödenmesi için tanınan süre ve uygulanân'faîz miktarı 
ne kadardır? 

3- Verilen kredilerden geri ödenen ana para ve faiz miküfcne kadardır? 
ödenemeyen ana para ve faiz miktan ne kadardır? 

4- Bireysel çiftçi kredisi ne zaman hayata geçecek? Hangi şartlarda 
çiftçilere verilecek? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYhB.02.0.019/^-.^/ 

KONU: 

0 : 3 

&LlM..I2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) .21.05.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-15237 sayılı 
yazınız. 

b) 04.06.2002 tarihli ve TZB.05.04.02.01-114473/127 sayılı yazı. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU tarafından Bakanlığıma yöneltilen 
7/7315-15271 sayılı yazılı soru önergesi hakkındaki ilgi (a) yazınız üzerine 
Bakanlığım ilgili kuruluşu T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nderr alınan İlgi (b) 
yazı ve ekinin suretleri ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

v^ 
DrrKemal DERVİŞ 

Devlet Bakanı 
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T.C. 
Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş. 

Genel M ü d ü r l ü ğ ü 
SERMAYE: 2.500.000.000.000.000 T Ü R K L İ R A S I 

SAYI : TZB.05.04.02.01 
KONU : Soru Önergesi mfeir»2fJQ2 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
(Sıı.Dr. Kemal DERVİŞ) 
(Özel Kalem Müdürlüğü) 

ANKARA 

İLGİ: 22.05,2002 tarih ve 2530 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut GÖKSU tararından verilen, Sayın 

Dr. Kemal DERVİŞ'e muhatap 7/7315-15271 sayılı yazılı soru önergesi yanıtı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Ek: 1 (1 Sayfa) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S I A.Ş. 

Mehmet SEVİNDİK ' Mustafa NAZLIOĞLU 
Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı 
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E k : l 

1- Son üç ytlda Sinop İl ve İlçelerinde Ziraat Bankasından tarımsal kredi alan üretici sayısı ve 

alınan toplam miktar ne kadardır? (Merkez ve ilçeler ayrı ayrı) 

31.12.2001 tarihi itibariyle toplam tarımsal kredi bakiyemiz 540 Trilyon TL olup, bunun 1,3 

Trilyon TL'sı ise Sinop iline aittir. Yine aynı tarih itibariyle tarımsal kredi müşteri sayımız Sinop 

ilinde 1351'dir. 

2- Bu kredilerin geri ödenmesi için tanınan sûre ve uygulanan faiz miktarı ne kadardır? 

Bankamızca kullandırılan tarımsal işletme kredilerine a2ami bir yıla kadar vade verilmekte 

ve tarımsal kredi faiz oranları, aylık-kaynak maliyetlerimiz dikkate alınarak belirlenmektedir. 

3- Verilen kredilerden geri ödenen anapara ve faiz miktarı ne kadardır? Ödenmeyen anapara ve 

faiz miktarı ne kadardır? 

Sinop ilinde 31.12.2001 tarihi itibariyle kullandırılan kredilerin l Trilyonu normal 

hesaplarda, 363 Milyar TL'sı da takip hesaplarında bulunmaktadır. 

4- Bireysel çiftçi kredisi ne zaman hayata geçecek? Hangi şartlarda çiftçilere verilecek? 

Bankamızdan tarımsal işletme kredisi talep eden müşterilerimize daha seri, işlemlerini 

kolaylaştıncı hizmet sunulabilmesini ve kredilerin kontrollü olarak amacında kullandınlraasmı 

teminen oluşturulan Bireysel Çiftçi Kredisi uygulamamız 03.05.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu kapsamda açılacak kredilerin, azami limiti 2.000.000.000 Lira olup Borçlu Cari Hesap 

şeklinde kullandırılmaktadır. Müşterilerimiz kredi faizlerini, gelir elde ettikleri veya işletmeye nakit 

girişlerinin olduğu dönemler dikkate alınmak suretiyle 3 ve 6 aylık dönemi kapsayan hesap 

devrelerinde ödeyebilmektedirler. 
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15. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Ağrı İlinde Ziraat Bankasından alınan tarım
sal kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/7316) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle Devlet Bakanı Sayın Kemal 
DERVltŞ taralından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını 
arz ederim. 

Mataut GÖKSU 
AdıyamanMİMetVökili 

t- Son üç yılda Ağrı İl ve İlçelerinde Ziraat Bankasından tarımsal kredi 
alan üretici sayısı ve alman toplam miktar ne kadardır? {Merkez, ve 
ilçeler ayrı ayn) 

%- Bu kredilerin geri ödenmesi için tanınan sûre ve uygulanan''faiz miktarı 
ne kadardır? 

3- Verilen kredilerden geri ödenen ana para ve faiz miktan ne kadardır? 
Ödenemeyen ana para ve faiz miktan ne kadardır? 

4- Bireysel çiftçi kredisi ne zaman hayata geçecek? Hangi şartlarda 
çiftçilere verilecek? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYİ: B.02.Ü.019/f6-J?<?J?4 J0?../..#£./2OO2 

KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) 21.05.2002 tarihli ve KAN.KAR.MDA01.0.GNS.0.10.00.02-1.5237 sayılı 
yazınız. 

b) 04.06.2002 tarihli ve TZB.05.04.02.01-114486/129 sayılı yazı. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU tarafından Bakanlığıma yöneltilen 
7/7316-15272 sayılı yazılı soru önergesi hakkındaki ilgi (a) yazınız üzerine 
Bakanlığım ilgili kuruluşu T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (b) 
yazı ve ekinin suretleri ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Kenfal'DERVlŞ 
Devlet Bakanı 
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T.C. 
Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş. 

G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 
SERMAYE: 2.500.000.000,000.000 TÜRK LİRASI 

SAYI : TZB.05.04.02.01 
KONU : Soru Önergesi 

Wt&(>| Aİ9 Ûl Hain» '/Ö 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
(Sn.Dr. Kemal DERVİŞ) 
(Özel Kalem Müdürlüğü) 

ANKARA 

İLGİ: 22.05.2002 tarih ve 2530 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut GÖKSU tarafından verilen, Sayın 

Dr. Kemal DERVÎŞ'e muhatap 7/7316-15272 sayılı yazılı soru önergesi yanıtı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Ek: 1 (1 Sayfa) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S I A.Ş. 

Mehmet SEVİNDİK ' Mustafa*NAZLIOĞLU 
Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı 
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/ - Sön üç yılda Ağrt İl ve İlçelerinde Ziraat Bankasından tarımsal kredi alan üretici sayısı ve 

alınan toplam miktar ne kadardır? (Merkez ve ilçeler ayrı ayrı) 

31.12.2001 tarihi itibariyle toplam tarımsal kredi bakiyemiz 540 Trilyon TL olup bunun 

1,3 Trilyon TL'sı Ağrı iline aittir. Yine aynı tarih itibariyle tarımsal kredi müşteri sayımız Ağn 

ilinde 4103'tür. 

2" Bu kredilerin geri ödenmesi için tanınan süre ve uygulanan faiz miktarı ne kadardır? 

Bankamızca kullandırılan tarımsal işletme kredilerine azami bir yıla kadar vade verilmekte 

ve tarımsal kredi faiz oranlan, aylık-kaynak maliyetlerimiz dikkate alınarak belirlenmektedir. 

3- Verilen kredilerden geri Ödenen anapara ve faiz miktarı ne kadardır? Ödenmeyen anapara ve 

faiz miktarı ne kadardır?. 

Ağn ilinde 31.12.2001 tarihi itibariyle kullandırılan kredilerin 395 Milyar TL'sı normal 

hesaplarda, 986 Milyar TL'sı da takip hesaplarında bulunmaktadır. 

4- Bireysel çiftçi kredisi ne zaman hayata geçecek? Hangi şartlarda çiftçilere verilecek? 

Bankamızdan tarımsal işletme kredisi talep eden müşterilerimize daha seri, işlemlerini 

kolaylaştıncı hizmet sunulabümesini ve kredilerin kontrollü olarak amacında kullandınlmasını 

tetninen oluşturulan Bireysel Çiftçi Kredisi uygulamamız 03.05.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu kapsamda açılacak kredilerin azami limiti 2.000.000.000 Ura olup Borçlu Cari Hesap 

şeklinde kullandırılmaktadır. Müşterilerimiz kredi faizlerini, gelir elde ettikleri veya işletmeye nakit 

girişlerinin olduğu dönemler dikkate alınmak suretiyle 3 ve 6 aylık dönemi kapsayan hesap 

devrelerinde ödeyebilmektedirler. 
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16. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Ziraat Bankasının Karaman-Sanveliler Şubesinin 
tekrar açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/7321) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLETMECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Kemal DervjşJ^raûndan yazılı 
olarak Cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.07.05,2002 ^ 

" Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

Karaman-Sarıveliler*Göktepe Beldesi, Belediye Başkanı. Sayın İbrahim 
Aksu iıinzah aldığım bir yazıda; kapanmış olan Ziraat^Bankaaı Şubeleri arasında 
yer alajn Göktepe şubesinin, bölge için Önemi ve verdiği hizmetlere İşaret 
edilmektedir. 

Yazıtla; Ziraat Bankası Göktepe Şubesinin, 100Ö Emekli,.Sandığı 
emeklisine, 500 SSK'lıya, 450 Bağ-Kur*hıya, 900 yaşlılık" maaşı alanlara, esnaf 
ve resmi dairelerde çalışanlarla birlikte, yaklaşık 5 bin, dolaylr olarak da 20 bin 
nüfusa hizmet sunduğu belirtilmektedir. 

Ayrıca, Banka Şubesinin bir milyon dolar döviz hesabı, 150 milyar TL. 
vadesizi mevduat hesabı olduğu da verilen bilgiler arasındadır. 

Oöktepe ile Bağlı olduğu Sanveliler ilçesi ve ilçeye bağlı köyleri, 
ekonomik açıdan, Türkiye'nin en yoksul ve gelir kaynakları babından en düşük 
seviyedje olan bölgeleri arasındadır. Bölge coğrafyasının dağlık ve ildirnin 
elverişsiz olması nedeniyle kış aylarında zaman zaman yollar kapanmaktadır. 
Bundan̂  dolayt, bölge halkının bankayla ilişkileri, en yakın ve en uzak 
mesafeleri 50 ile 85 km. arasmda olan Ermenek ilçesi ile mümkün olacaktır. 
Gerek bölgenin ekonomik ve sosyal ve gerekse iklim şartlan nazarı dikkate 
ahnaraH, Göktepe Ziraat Bankası Şubesinin tekrar açılması bölge halkının ve 
Özellikte Göktepe'lilerin ortak talepleridir. 

Sorum Şudur. 

Bölgenin, yukarda belirtilen ekonomik sosyal coğrafık ve iklim şartları ile 
yaşayan nüfusun gelir durumları nazan dikkate alınarak, Ziraat Bankası'mn 
Göktepe şubesi, tekrar açılacak mıdır? Açılmayacaksa, sorun ne şekilde 
çözülecektir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI: B.Ö2.0.019/#-£P£3 MJ.&LJ2Q02 

KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) 21.05.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-15237 sayılı 
yazınız. 

b) 04.06.2002 tarihli ve 05.04.02.01-114491/130 sayılı yazı. 

Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL tarafından Bakanlığıma yöneltilen 7/7321-
15277 sayılı yazılı soru önergesi hakkındaki ilgi (a) yazınız üzerine Bakanlığım ilgili 
kuruluşu T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlügü'nden alınan ilgi (b) yazı ve ekinin 
suretleri ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. >-n 

Dr. Kemal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 
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T C 
Z İ R A A T B A N K A S I A. S. 

Genel Müdürlüğü 
SERMAYE: 2.500.000.000.000.000 TÜRK LİRASI 

SAYI : 05,04.02.01 A ^ H ^ p l C * 
KONU: Soru Önergesi QAta2Û02 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

(Sayın Dr. Kemal Derviş) 
(Özel Kalem Müdürlüğü'ne) 

ANKARA 

İLGİ: 22.05.2002 tarih ve 2530 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından verilen Türkiye Büyük Millet Meclisî'ne 
muhatap 7/7321-15277 sayılı soru önergesi yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Elci 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş. 

Mehmet SEVİNDİK /Mustafa NAZLIOGLU 
Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı 
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Ek : l 

Bilindiği üzere, 4603 sayılı Yasanın (T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T.Halk Bankası A.Ş. ve 

T.Emlak Bankası A.Ş. Hakkında Kanun) 1. maddesinde ifade edilen Bankamızın çağdaş 

bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışması ve özelleştirmeye hazırlanmasını 

sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması çalışmaları içinde yer alan karlı ve verimli bulunmayan, 

ileride de bulunma ihtimali olmayan Şubelerin kapatılması ile 01.02.2002 tarih ve 24658 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2002/3555. sayılı Bakanlar Kurulu Karan'nda 

belirtilen Şube kapatma kriterleri dikkate alınarak, Bankamızın toplam 514 Şube, Büro ve Özel 

İşlem Merkezinin kapatılmasına, ancak yapılan değerlendirme sonucunda herhangi bir İl ve/veya 

İlçe merkezindeki mevcut bütün Şubelerinin kapatılması sonucu çıksa bile, o İl ve/veya .İlçe 

merkezindeki Bankaların Şubelerinden herhangi biri (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesi veya T.Halk 

Bankası A.Ş. Şubesi- "eski Emlakbank Şubeleri dahil"-) hariç diğerlerinin kapatılmasına karar 

verilmiştir. 

Bu nedenle, Göktepe-Sanveliler/Karaman Şubesi, söz konusu Bakanlar. Kurulu Karan'nda 

belirtilen kriterlere göre yapılan değerlendirmede kapatılacak' Şubeler kategorisine girdiğinden 

03.05,2002 tarihinde kapatılmış, bankacılık iş ve işlemleri Ermenek Şubemize devredilmiştir. 

Söz konusu Beldedeki T.C.Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan emekli maaşı 

alanların maaşları tüm diğer kapanan Belde şubelerinde olduğu gibi P.T.T., S.S.K. ve Emekli 

Sandığı arasında yapılan protokole göre P.T.T. tarafından ödenecektir. 

Yukarıda da açıklandığı üzere, adı geçen Beldedeki Şubemizin Bakanlar Kurulu Karan 

muvacehesinde kapatılmış olduğundan tekrar açılması mümkün görülmemektedir, 
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17. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Sinop İlinin sağlık elemanı ihtiyacı olup ol

madığına ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/7326) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Osman DURMUŞ tarafından 

yazıli olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Msdimnt GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili 

Sinop ili genelinde olmak üzere köylerde ebe ve sağlık memuru 
eksikliğinden dolayı kapalı sağlık ocağı var imdir? Varsa hangileridir? 
Yine il genelinde Bakanlığınız norm kadrolarına göre, uzman doktor 
açığı yar mıdır? Varsa eksikliği gidermek için ne tür önlemler almayı 
düşünüyorsunuz? 
2002 yılı bütçesinden Bakanlığınızın Sinop Üine yatırımları nelerdir? 
Ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

* 'A T.C* ' ' 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

•Sayı : B100PER0100000 06,06.02* $ 3 5 6 6 
Komi: Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 21.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7326-15282/36249 sayılı 
yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU tarafından tarafıma yöneltilen "Sinop 
ilinin sağlık elemanı ihtiyacı olup olmadığına ve yatırımlara" ilişkin 7/7326-
15282/36249 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Döç.Dr. Osman DURMUŞ 
Bakan 
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Adıyaman Milletvekili Sayın Malromt GÖÎ&U ^tarafından verilen "Sinop ilinin 
sapık elemanı ihtiyacı olup olmadığına ve yatırımlara* ilişkin yazdı soru 

önergesinin cevabıdır. 

SORU: 

1- Sinop ili genelinde olmak üzere köylerde ebe ve sağlık memuru eksikliğinden 
dolayı kapalı sağlık ocağı var mıdır? Varsa hangileridir? 

2- Yine il genelinde Bakanlığınız norm kadrolarına göre uzman doktor açığı var 
mıdır? Varsa eksikliği gidermek için ne tür önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

3- 2002 yıh bütçesinden Bakanlığınızın Sinop îline yatırımlar nelerdir? Ne kadar 
ödenek aynlmıştır? 

CEVAPLAR: 

Sinop ilimizde, Dikmen Kadıköy Sağlık Ocağı'nın dışında, sağlık personeli 
eksikliği nedeniyle hizmet veremeyen sağlık ocağı bulunmamaktadır. 

Bakanlığımız Standart Kadro Yönetmeliğine göre, Sinop ili genelinde çeşitli 
branşlarda uzman hekim ihtiyacı mevcuttur. Ancak, bilindiği üzere, Bakanlığımıza 
bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının uzman hekim ihtiyacının karşılanması amacıyla, 
Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri gereğince, ilk defa uzman hekim olarak 
atanacaklar için her ay yapılmakta olan uzman hekim kur'asmda münhal yerler ilan 
edilmekte ve tercih edilmesi halinde ihtiyaç bulunan yerlere Bakanlığımızca atama 
yapılmaktadır. 

07 Haziran 2002 tarihinde Devlet Hizmeti Yükümlülüğünden muaf uzman 
hekimler için çekilecek olan uzman hekim kur'asında, Sinop Atatürk Devlet 
Hastanesinin, Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı, Sinop Türkeli Devlet Hastanesi'nin, 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ihtiyaçları ile 
yine 07 Haziran 2002 tarihinde ilk Defa Devlet Memurluğuna atanacak pratsiyen 
hekimler için çekilecek olan pratisyen hekim kurasında Sinop Ayancık Hatip Sağlık 
Ocağı, Boyabat Bektaş Sağlık Ocağı, Boyabat Mert 2 Nolu Sağlık Ocağı, Erfelek 
Balfakı Sağlık Ocağı, Saraydüzü Merk. Sağlık Ocağı ile Türkeli Ayaz Sağlık Ocağı 
münhal yerler arasında ilan edilmiştir. İlk defa uzman ve pratisyen hekim olarak 
atanacaklar arasından tercih eden bulunması halinde' Bakanlığımızca atamaları 
yapılacaktır. 

Ayrıca, Haziran ayının son haftasında 2514 saydı Kanun gereğince, Devlet 
Hizmeti Yükümlüsü olarak atanacak uzman hekimler için çekilecek olan kurlada, 
Sinop ilinde uzman hekim ihtiyacı bulunan sağlık kurum ve kuruluşları, münhal yerler 
arasında ilan edilecektir. 

Diğer taraftan, Sinop itimizde bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık ve 
yardımcı sağlık personeli ihtiyacım karşılamak amacıyla,* Devlet Memurluğu sınavını 
kazanan sağlık personelinden, 6 Hemşire ve 1 Ebe^002-Mart ayıiçerisinde Sinop ti 
emrine açdetan atanmıştır. 
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Sinop iline 2002 yılı yatırım programında; 
-19931000030 proje no ile yer alan Gerze Devlet Hastanesi (50 yatak+10 daire 

lojman)'nin fiziki gerçekleşmesi % 80 seviyesindedir. 2002 yılı ödeneği olan 
İOO.OÛO.OOO.OOO.-TL. ile 3418 Sayılı Kanun Gelirlerinden 200.000.000.000.TL. olmak 
üzere toplam 300.000.000.000.TL. inşaatın yapımını yürütmekte olan Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığının bütçesine aktarılmış olup, sözkonusu yatırını 2003 yılında 
bitirilmesi planlananların içerisinde yer almaktadır. 

-19941000070 proje no ile yer alan 30 yataklı Türkeli Devlet Hastanesinin fiziki 
gerçekleşmesi % 80 seviyesinde olup, 2002 yılı ödeneği olan 75.000.000.0ÖO.TL. ile 
3418 sayılı Kanun Gelirlerinden 150.000.000.000.TL. olmak üzere toplam 
225.000.000.000.TL. inşaatın yapımını yürütmekte olan Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığının bütçesine aktarılmış olup, söz konusu yatınm 2003 yılında bitirilmesi 
planlananların içersinde yer almaktadır. 

-19961000620 nolu proje kapsamında yer aJanJŞoya j^Ak^ 
İte 'DifâelTKerMKöy "SâguYöcapIsFlîenüYifiale edilmemiştir. 

2002 yılı birinci altı aylık dönemde Sinop İli'ne cari giderlerden, 
200- Yolluklar 16.140.000.000. TL. 
300-Hizmet Alımları 6.467.000.000. TL. 
400- Tüketim Malları ve Malzeme Alım. 78.216.000.000. TL. 
500-Demirbaş Alımları 500.000.000. TL. 
421- Yemek ödeneği 11.837.000.000. TL. 
olmak üzere 101.323.000.000. TL. il emrine gönderilmiş olup, 600- Makine 

Teçhizat ve Taşıt Alımları harcama kaleminden ödenek planlanmış gönderilme 
aşamasındadır. 

31.04.2002 tarihi itibariyle Sinop ilinde 35 adet sağlık ocağı planlanmış olup, 31 
adedi faal durumdadır. Bina yokluğu nedeniyle gayrifaal durumda olan 4 adet sağlık 
ocağı mevcuttur. Planlanan 155 adet köy sağlık evinden 103 adedi binalıdır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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18. - Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, Habur ve Karkamış gümrük kapılarından 
yapılan sınır ticaretine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Tos kay'in cevabı (7/7332) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

; Aşağidaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Tunca TOSKAY tarafından yazılı 
olaraK cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 07.05,2002 

Nurettin AKTAŞ 
Gaziantep Milletvekili 

, Büyük bir ekonomik krizden geçen ülkemizde, en çokrsjkıntı çeken 
kesimlerden biri de küçük esnaftır. Daha önce körfez kriziyle büyüft'tiatbe alan; .dış 
ticaret güzergahında bulunan veya sınır ticareti yapan küçük esnaftan, ayakta 
kalmayı başarabilenlerin bir çoğu da bugün kapanma noktasına gelmiştir. Özellikle 
Karkamış ve Nizip ilçelerimîzdeki esnafımız büyük sıkıntı çekmektedir. Bununla ilgili 
olarak: 

1. Karkamış Gümrük Kapısından sınır ticaretine izin verilmekte midir? İzin 
verilmiyorsa, vermeyi düşünüyor musunuz? 

2., Verilmekte ise, hangi mallara, ne miktarda izin verilmektedir? Bu limitleri 
arttırmak mümkün müdür? 

3. Varlıklarını sürdürme çabasındaki küçük esnafın en önemli taleplerinden olan, 
Güneydoğudaki sınır kapılarımızdan geçen araçların depo kapasitelerinin 
arttırılması mümkün müdür? Bu konuda bir çalışmanız var mıdır? 

4.. Güneydoğu Bölgesinde, Habur ve Karkamış kapılarından yapılan sınır 
ticaretinin arttırılması yönünde yaptığınız çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
İhracat Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.DTM.0.02.04.01.101 
KONU : Yazık Soru Önergesi 

05.06.02 24377 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 21/5/2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7332-15288/36255 sayılı yazılan. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Nurettin Aktaş tarafından tevcih edilen yazılı soru 
önergesine ilişkin ilgi'de kayıtlı yazıları incelenmiştir. 

Gaziantep İli Karkamış Gümrük Kapısı kullanılarak ülkemiz ile Suriye arasında sınır 
ticareti yapma imkanı bulunmaktadır. Sözkomısu uygulama kapsamında, ilgili kurum ve 
kurakı#îte iîe gefçeklcştifllea ortak çalışma sonucunda tespit edilerek Valiliği duyurulan ve 
yıl içinde değiştirilmesi mümkün bulunmayan yıllık kotalar dahilindeki ürünler Suriye'den 
ithal edilebildiği gibi, "sanayi kenti" olma yolunda önemli bir aşama kaydetmiş olan bu 
İlimizden anılan ülkeye ihracat yapma imkanı da bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, gümrük kapılarından giriş çıkış yapan araçların akaryakıt depo 
kapasitelerinin artırılması yönünde herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. 

Ayrıca, komşu ülkelerle ticaretin geliştirilmesi yönünde yürürlüğe konulan politikalar 
uyarınca sınır ticareti dışında Dış Ticaret Rejimi dahilinde ihracatın artırılması amacıyla 
anılan ülkede Türk ihraç ürünleri fuarı ve Türk işadamlan heyeti programlarının 
düzenlenmesi gibi faaliyetlere devam edilmektedir. 

Bilgilerine arz olunur. 

Pro&Tir. Tunca TOSKAY 
Devlet Bakanı 
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19, - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'mn, Erzincan Tapu Sicil Müdürlüğünün eleman ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez'in cevabı (7/7340) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Şuayip Üşenmez tarafından yazılı olarak 

CiS^îisödiJalmasına delaletinizi saygı ile arzederim. 02.05.2002 

Tevhit KARAKAYA 
Erzincan MîlletveHi 

Erzincan Tapu Sicil Müdürlüğünde memur noksanlığı bulunmaktadır. Bu durum da 
söz konusu idarenin işlerinin aksamasına ve şikayetlere sebep olmaktadır. 

1- Erzincan Tapu Sicil Müdürlüğünün eleman ihtiyacı giderilecek midir? 

2- Ne zaman gidejilecektir? 

3- İşlerin daha süratli, verimli ve sağlıklı yürütülmesi için ne tedbir düşünüyorsunuz? 
T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.014/2.00- OSh -\ o ¥ 06 /2002 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : 21.05.2002 tarih ve KAN.KAR.MD:A.01.0.GNS.0.10.00.02.-7/7340-
15297/36264 sayılı yazınız. 

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit KARAKAYA' nın tarafımdan 
cevaplandınlmasını istemiş bulunduğu 7/7340-15297 Esas Nolu Yazılı Soru 
Önergesine ait cevap ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Şuayip UŞUENM 
Devlet Bakam 

- 7 2 3 -



T.B.M.M. B: 111 11. 6 . 2002 0 : 3 

Erzincan Tapu Sicil Müdürlüğünde memur noksanlığı bulunmaktadır. Bu durumda 
söz konusu idarenin işlerin aksamasına ve şikayetlere sebep olmaktadır. 

SORU: 1,2) Erzincan Tapu Sicil Müdürlüğünün eleman ihtiyacı giderilecek midir? Ne 
zaman giderilecektir? 

CEVAP: 1,2) Erzincan Tapu Sicil Müdürlüğüne 31.10.2001 tarihli olurla 1 Veri Hazırlama 
Kontrol İşletmeni, 14.09.2000 tarihli olurla 1 Sicil Memuru, 20.12.2001 ve 14.12.2001 tarihli 
olurlar ile 2 Sicil Katibi ataması yapılmıştır. Senelik işlem hacmi 3800 dolayında olan bu 
müdürlüğün personel sayısı yapılan atamalarla 9'a çıkartılmış olup işlem hacmine göre 
personel miktarı yeterli düzeye getirilmiştir. 

t 

SORU 3) İşlerin daha süratli, verimli ve sağlıklı yürütülmesi için ne tedbir düşünüyorsunuz? 

CEVAP 3) Hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için, müdürlüğe personel takviyesi 
çalışmaları, mevcut imkanlar çerçevesinde ve genel atama dönemi ..çalışmalarında 
değerlendirilecektir. 
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20. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Kozaklı İlçesinin arıtma tesisi ih
tiyacına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Çevre Bakanı Vekili Mustafa Yılmaz'ın 
cevabı (7/7343) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması İçin 
gereğini saygıyla arz ederim. .G&/ 05 / 2002 

Mehmet 
AK Parti Nevşehir Milletvekili 

Nevşehir tII Kozaklı İlçesinde bir çok jeotermal tesise özellikle yaz aylarında binlerce 
kişi gelmektedir. Bölgede faaliyet gösteren İşletmelerin ise hiç blrfnde antma tesisi yoktur. 

Gerek bu tesislerin ve gerekse İlçenin yetersiz kanalizasyon sistemiyle taşınan evsel 
pîssu atıkları jeotermal suyun istikametine doğru akmaktadır. Bu durum halk sagMı&ı ve çevre 
bakımından büyük bir tehlike oluşturmaktadır. 

Son yıllarda bölgemizde hepatlt ve diğer ölümcül bulaşıcı hastalıklarla yoğun bir 
şekilde karşılaşılmakta, sözkonusu hastalıklar nedeniyle gittikçe artan sıklıkta ölümler de vuku 
bulmaktadır. 

Aynca kanalizasyon sistemindeki pis sularla, diğer İşletmelerin atık sularının tesiri 
altında bulunan ve yakın zamana kadar son derece verimli olan İ500 dönümlük sulu tanm 
arazisi de verlmslzleşmlştlr. Bahsedilen arazide verim suların kirlenmesinden önceki döneme 
kıyasla Üçte bire düşmüş bulunmaktadır. 

Bölgemizdeki pis suların antma tesisi olmadan ve kontrolsüz biçimde bu haliyle 
çevreye yayılmasına gözyumulmaya devam edildiği takdirde artarak devam eden ölümlerle ve 
yukarıda 1500 dönüm olarak ifade edilen alanın etrafındaki diğer verimli araziler de aynı 
sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. 

Yukarıda kısaca bahsedilen nedenlerden dolayı bölgemizde acHen bir antma tesisi 
yapılmasına ihtiyaç vardır. 

PPRIM,AR 

1. Bölgenin kurtarılması için gerekil olan antma tesisinin kurulması maksadıyla bir çalışma 
düşünülmekte midir? 

2. Düşünülüyorsa ve bir çalışma yapılmış İse kaydedilmiş bir ilerleme var mıdır? Varsa bu 
ilerlemeler nelerdir? 

3. Bölgemize antma tesisi kurulması belediye imkanlan bakımından mümkün 
gözükmediğinden, Hükümetinizce maddi katkıda bulunulması düşünülmekte midir? 

4. Şimdiye kadar yapılması gereken altyapı tesislerini yapmayarak halk sağlığını ve bölgenin 
ekolojik dengesinin bozulmasına gözyumanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 
Yapılmadıysa işlem yapılması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
ÇEVRE BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI: B.19.0.APK.0.22.0.00.02/0012/32#- tf^ 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlığın 24/05/2002 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/İ06-737-9/2870 
sayılı yazısı. 

Başbakanlığın İlgide kayıtlı yazısı ve eki Nevşehir Milletvekili Sayın 
Mehmet ELKATMIŞ tarafından Sayın Başbakanımıza tevdi edilen yazılı soru 
önergesi Bakanlığımız eşgüdümünde cevaplandırılarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizearzederim. İti d\ 

M^pŞYlLMAZ 
Devlpt Bakını 

•Ve 

Çevre Bakam V. 

NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ELKATMIŞ'A AİT 7/7343-
15300 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Nevşehir İli Kozaklı İlçesinde bir çok jeotermal tesise Özellikle yaz 
aylarında binlerce kişi gelmektedir. Bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ise 
hiç birinde arıtma tesisi yoktur. 

Gerek bu tesislerin ve gerekse ilçenin yetersiz kanalizasyon sistemiyle 
taşınan evsel pissu atıkları jeotermal suyun istikametine doğru akmaktadır. Bu 
durum halk sağlığı ve çevre bakımından büyük bir tehlike oluşturmaktadır. 

Son yıllarda bölgemizde hepatit ve diğer Ölümcül bulaşıcı hastalıklarla 
yoğun bir şekilde karşılaşılmakta, sözkonusu hastalıklar nedeniyle gittikçe artan 
sıklıkta ölümler de vuku bulmaktadır. 

Ayrıca, kanalizasyon sistemindeki pis sularla, diğer işletmelerin atık 
sularının tesiri altında bulunan ve yakın zamana kadar son derece verimli olan 
1500 dönümlük sulu tarım arazisi de verimsizleşmiştir. Bahsedilen arazide 
verim suların kirlenmesinden Önceki döneme kıyasla üçte bire düşmüş 
bulunmaktadır. 
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Bölgemizdeki pis suların arıtma tesisi olmadan ve kontrolsüz biçimde bu 
haliyle çevreye yayılmasına gözyumulmaya devam edildiği takdirde artarak 
devam eden ölümlerle ve yukarıda 1500 dönüm olarak ifade edilen alanın 
etrafındaki diğer verimli araziler de aynı sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. 

Yukarıda kısaca bahsedilen nedenlerden dolayı bölgemizde acilen bir arıtma 
tesisi yapılmasına ihtiyaç vardır. 

SORU 1-Bölgenin kurtarılması için gerekli olan arıtma tesisinin kurulması 
maksadıyla bir çalışma düşünülmekte midir? 

CEVAP 1-Bilindiği gibi 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3030 sayılı Büyükşehir 
Belediyeleri Kanunu ve 1580 sayılı Belediyeler Kanunu; kanalizasyon şebekesi 
ve arıtma tesisi yapımı ve işletilmesi, ile ilgili görev, sorumluluk ve yetkiyi 
Belediyelere vermiştir. Bakanlığımız ise ilgili mevzuatı hazırlamak, 
uygulanması için ilgili kurum kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, 
projelerin uygunluğu konusunda görüş vermek ve denetim yapmakla 
yükümlüdür. 

SORU 2-Düşünülüyorsa ve bir çalışma yapılmış ise kaydedilmiş bir ilerleme var 
mıdır? Varsa bu ilerlemeler nelerdir? 

CEVAP 2- 1.cevap çerçevesinde ve konunun tamimiyle belediyelere ait bir 
görev olması gözönüne almarak doğrudan bir çalışma yapılmamıştır. 

SORU 3-Bölgemize arıtma tesisi kurulması belediye imkanları balonundan 
mümkün gözükmediğinden, Hükümetinizce maddi katkıda bulunulması 
düşünülmekte midir? 

CEVAP 3- Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'nunda tasfiye edilen 
fonlar jçerişinde yeralması nedeniyle şimdilik yardım yapılmamaktadır. 2002 
Mali Yılı' Ödeneklerinin serbest bırakılması durumunda, Belediyelerin talepleri 
bütçe imkanları dahilinde değerlendirilmeye alınacaktır. 

SORU 4- Şimdiye kadar yapılması gereken altyapı tesislerini yapmayarak halk 
sağılığım ve bölgenin ekolojik dengesinin bozulmasına gözyumanlar hakkında 
herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmadıysa işlem yapılması düşünülmekte 
midir? 

CEVAP 4-10 Eylül 1997 tarih ve 5904 sayılı, 14 Ocak 1999 tarih ve 317 sayılı 
Çevre Kirliliği Kontrolü Genelgeleri ile kanalizasyon sistemlerini ve atıksu 
antma tesisleri bulunmayan yerleşim yerlerindeki belediyelerin bu eksikliklerini 
en kısa sürede giderecek şekilde çalışmalara başlaması ve il belediyelerine bağlı 
ilçe ve belde belediyelerine bu genelgelerin ivedikle ulaştırılması hususunda 
Valiliklere, Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına ve il Belediye Başkanlıklarına, 
bilgi için ise İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
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21. - Yozgat Milletvekili îlyas Arslan'ın, Balışeyh-Yozgat Yıldızeli demiryolu projesine ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın cevabı (7/7351) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Oktay VURAL tarafından Yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim. 07.05.2002 

İlyas ARSLAN 
Yozgat Milletvekili 

Soru 1- Balışeyh-Yıldızeli hatünı 80 km kısaltacak olan Yozgat ilimizin sanayii ve 
ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan Balışeyh-Yozgat-Yıldızeli Devlet Demiryolu 
hattını ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? Şu andaki durumu nedir? 
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T.C. T/^SJ 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kutulu Başkanlığı 

<a&\Afâif Û6 HAZİRAN 2002 
LYI : B.11.O.APK.0.10.01.21.AEA/- ^ a r | 

)NU :Yozgat Milletvekili 
Sayın İlyas ARSLAN'm 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 21.05.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7351-15309/36276 
sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sayın İlyas ARSLAN'm 7/7351-153.09 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^ 
VURAL 

Ulaştırma Bakanı 
YOZGAT MİLLETVEKİLİ SAYIN İLYAS ARSLANTN 7/7351-15309 SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU: 

Balışeyh-Yıldızeli hattını 80 km. kısaltacak olan Yozgat ilimizin sanayii ve 
ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan Balışeyh-Yozgat-Yıldızeli Devlet 
Demiryolu hattını ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? Şu andaki durumu nedir? 

CEVAP; 

önceki yıllarda DLH inşaatı Genel Müdürlüğü'müzün Yatırım Programında 
yer almış olan "Balışeyh-Yozgat-YüdızeK Demiryolu Hattı'nm Fizibilite Etüdü, ilk 
olarak İ.T.Ü. tarafindan 1983 yılında yapılmış olup, sonuç fizibıl çıkmıştır. Aynı 
hattın Fizibilite etüdünün güncelleştirilmesi, 1997 yılmda yine Î.T.Ü, tarafindan 
yapılmış, ancak bu defo sonuç fizibıl çıkmamıştır. Proje DPT Müsteşarlığınca 2000 
yılı Yatırım Programına dahil edilmemiştir. 

Daha sonra proje genişletilerek, "Ankara-Sivas L^emiryolu Fizibilite Etüdü" 
oİan^deYattrmrPrograrnıra^hr^ DPT Mü^I&şârlîg^ndan^ânllîale 
yetkisi istenilmiştir^ 
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22. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlinde Ziraat Bankasından alınan 
tarımsal kredilere ve çiftçi borçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı 
(7/7358) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle Devlet Bakam Sayın Kemal 
DERVİŞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğüıin yapılmasını 
arz ederim. 

Mahmut GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili 

1- Son üç yılda Adıyaman Ü ve İlçelerinde Ziraat Bankasindaa tarımsal 
kredi alan üretici sayısı ve alman toplam miktar ne, kadardır? (Merkez 
ve ilçeler ayrı ayn) ;j 

2- Bu kredilerin geri ödenmesi için tanınan süre vearygulanan faiz miktarı 
ne kadardır? 

3- Verilen kredilerden geri ödenen ana para ve faiz miktarı ne kadardır? 
Ödenemeyen ana para ve faiz miktarı ne kadardır? 

4- Bireysel çiftçi kredisi ne zaman hayata geçecek? Hangi şartlarda 
çiftçilere verilecek? 

5- Türkiye genelinde çiftçi borçlarının toplam miktarı ne kadar, faizleri 
ne kadar> temerrüt faizleri ne kadar? Ziraat Bankasının çiftçilerin 
borçlarının geri Ödenmesinde sağladığı kolaylıklar nelerdir? Bu 
kolaylıklar çerçevesinde geri ödemelerde beklenen sonuç alınabiliyor 
mu? Ziraat Bankasına borcundan dolayı kaç çiftçi (mal beyanında 
bulunmadığı için) hapse girdi? Şu anda hapiste çiftçi var toı? Varsa kaç 
kişi? 
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T.C. ?/93SS 
DEVLET BAKANLIĞI f 

SAYI: B.02.0.019//^J>#? .£?../#& ./2002 

KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) 21.05.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-15290 sayılı 
yazınız. 

b) 04.06.2002 tarihli ve TZB.05.04.02.01-114478/128 sayılı yazı. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU tarafından Bakanlığıma yöneltilen 
7/7358-15318 sayılı yazılı soru önergesi hakkındaki ilgi (a) yazınız üzerine 
Bakanlığım ilgili kuruluşu T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlûğü'nden alınan ilgi (b) 
yazı ve ekinin suretleri ilişikte gönderilmiştir, 

Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Kemal &ERVİŞ 
Devlet Bakanı 
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* T.C. 
Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş, 

Genel M ü d ü r l ü ğ ü 
SERMAYE: 2.500.000.000.000.000 TÜRK LİRASI 

SAYI : TZB.05.04.02.01 
KONU : Soru Önergesi ' Oi Inta 2002 

T.C, 
DEVLET BAKANLIĞI 

(Sn. Dr. Kemal DERVİŞ) 
(Özel Kalem Müdürlüğü) 

ANKARA 

İLGİ: 22.05.2002 tarih ve 2529 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut GÖKSU tarafından verilen, Saym 

Dr. Kemal DERVİŞ'e muhatap 7/735845318 sayılı yazıh soru önergesi yanıtı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Ek: 1 (2 Sayfa) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş. 

\JX^<Md >—/—jLL̂ L 
Mehmet SEVİNDİK ' Mustafa NAZLIOĞLU' 

Daire Başkanı • Genel Müdür Yardımcısı 
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Ek:l 

1- Son üç yılda Adıyaman İl ve İlçelerinde Ziraat Bankasından tarımsal kredi alan üretici sayısı 
ve alınan toplam miktar ne kadardır? (Merkez ve ilçeler ayrı ayrı) 

31.12.2001 tarihi itibariyle toplam tarımsal kredi bakiyemiz 540 Trilyon TL olup bunun 2,5 
Trilyon TL'sı Adıyaman iline aittir. Yine aynı tarih itibariyle tarımsal kredi müşteri sayımız 
Adıyaman ilinde 1368'dir. 

2-Bu kredilerin geri ödenmesi için tanınan süre ve uygulanan faiz miktarı ne kadardır? 

Bankamızca kullandırılan tarımsal işletme kredilerine azami bir yıla kadar vade yerilmekte 
ve tarımsal kredi faiz oranlan, aylık kaynak maliyetlerimiz dikkate alınarak belirlenmektedir. 

3- Verilen kredilerden geri ödenen anapara ve faiz miktarı ne kadardır? Ödenmeyen anapara ve 
faiz miktarı ne kadardır? 

Adıyaman ilinde 31.12.2001 tarihi itibariyle kullandırılan kredilerin 1,4 Trilyon TL'sı 
normal hesaplarda, 1,1 Trilyon TL'sı takip hesaplarında bulunmaktadır. 

4- Bireysel çiftçi kredisi ne zaman hayata geçecek? Hangi şartlarda çiftçilere verilecek? 

Bankamızdan tarımsal işletme kredisi talep eden müşterilerimize daha seri, İşlemlerini 
kolaylaştırıcı hizmet sunulabilmesini ve kredilerin kontrollü olarak amacında kullandırılmasını 
teminen oluşturulan Bireysel Çiftçi Kredisi uygulamamız 03.05.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu kapsamda açılacak kredilerin azami limiti 2.000.000.000 Lira olup Borçlu Cari Hesap 
şeklinde kullandırılmaktadır. Müşterilerimiz kredi faizlerini, gelir elde ettikleri veya işletmeye nakit 
girişlerinin olduğu dönemler dikkate alınmak suretiyle 3 ve 6 aylık dönemi kapsayan hesap 
devrelerinde ödeyebilmektedirler. 

5- Türkiye genelinde çiftçi borçlarının toplam miktarı ne kadar, faizleri ne kadar, temerrüt 
faizleri ne kadar? Ziraat Bankası'nm çiftçilerin borçlarının geri ödenmesinde sağladığı 
kolaylıklar nelerdir? Bu kolaylıklar çerçevesinde geri ödemelerde beklenen sonuç alınabiliyor 
mu? Ziraat Bankasına borcundan dolayı kaç çiftçi (mat beyamnda bulunmadığı için) hapse 
girdi? Şu anda hapiste çiftçi var mı? Varsa kaç kişi? 
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Bankamız ülkemizin en Önemli sektörlerinden tanın kesiminin gerek konjonktüre! 

gelişmeler ve gerekse olumsuz iklim koşullan nedeniyle içinde bulunduğu zor koşulların bilinciyle; 

müşterilerimizin borçlarını kolay ödeyebilmeleri ve üretimlerini aksatmadan sürdürebilmelerini 

teminen, çeşitli ödeme kolaylıklarım uygulamaya koymuştur. 

Yürürlüğe konan uygulamalarımızla; 50 Milyar TL'sına kadar kredi kullanan 

üreticilerimizin ana para bakiyeleri tahsilat yapılmaksızın kredi limiti olarak belirlenmiş, 

(temerrütsüz olarak) cari faiz oranı üzerinden hesaplanan birikmiş faizlerin ise taksitlendirilerek 36 

ayda faizsiz olarak tahsili öngörülmüştür. Üreticilerimize, ana paraya bundan sonra işleyecek 

faizlerini; tercihleri doğrultusunda 3'cr veya 6'şar aylık dönemlerde ödemeleri koşuluyla, ana 

parayı istedikleri kadar kullanabilme ve yatırdıklan ana para kadar tekrar kredi çekebilme imkanı 

getirilmiştir. 

Söz konusu uygulamalarımızdan bugüne kadar yaklaşık 80.000 Üreticimiz yararlanmış ve 

140 Trilyon TL tutarında çiftçi borcu yeniden yapılandırılarak canlı hale getirilmiştir. 

Diğer taraftan, 18.04.2002 tarihinde uygulamaya konulan bir diğer uygulamamızla da; 200 

Milyar TL kadar kredi kullanan üreticilerimizin faiz borçlarının faizsiz olarak azami 24 ayda eşit 

taksitler halinde tahsili, ana paranın ise cari faiz oranı üzerinden azami 36 ayda eşit taksitlerle tahsili 

öngörülmüş olup ana paraya ilişkin faizlerin ise üreticilerin tercihleri doğrultusunda aylık veya üç 

aylık dönemlerde ödenmesi öngörülmüştür. 24 ay taksitlendirilen faizlerin tamamının peşin 

ödenmesi halinde ise %30 oranında indirim yapılmaktadır. 

Getirilen ödeme kolaylıkları kapsamında; gerek cezai faiz alınmaması gerekse 

taksitlendirilen tutara faiz uygulanmaması nedeniyle oldukça ciddi bir faiz indirimi uygulanmakta, 

üreticilerimizin ödeme aczi içine düşmeden üretimlerine devam edebilmeleri temin edilmeye 

çalışılmaktadır. 

Diğer taraftan, Bankamızca tanmsal kredi alacaklarımız nedeniyle hiçbir tanmsal kredi 

müşterimiz hapse atorılmadtğı gibi, tanmsal kredilerin değerlendirilmesinde mevzuat hükümleri 

doğrultusunda işlem yapılmakta olup bütün müşterilerinize eşit' olarak uygulanmakta, 

müşterilerimiz arasmda hiçbi r ayrım yapılmamaktadır. 

Bankamız geçmişte olduğu gibi bugün de yasaların ve imkanların el verdiği ölçüde ve 

Bankacılık kuralları çerçevesinde, tarımsal kredi müşterilerine çözüm örsten yaklaşımım devam 

ettirmekte olup tarım kesiminin hizmetinde olmaya devam edecektir. 
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23. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, orman yangınlarına karşı alınacak ted
birlere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Nami Çağan'ın cevabı (7/7369) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Orman Bakanı Nami ÇAĞAN tarafîndan 
yazılı olarak cevaplandinîmasınm teminim saygılarımla arz ederim.(H05.2002 

Mustafe Niyazı YANMAZ 
Şanlıurfa Milletvekili 

Ülkemizde yaz mevsiminin yaklaşması, havaların ısınmasıyla birlikte 
YANGIN mevsimi de başlamıştır. Maalesef gerek talkımım bu konuda ki 
dikkatsizliği gerek alman Önlemlerin yetersiz oluşu ,uîkemiz4e her yil binlerce 
dönüm ormanlık alanın yanıp kül olmasına neden olmaktadır. Çok yoğun 
çalışmalarla dahi bu kayıpların telafisi uzun yıllar almakta, ekolojik dengede 
tamiri mümkün olmayan yaralar açmaktadır, 

1- Tüm dünyada orman yangınlarının söndürülmesinde önemli rol oynayan 
yangın söndürme uçak ve helikopterlerinde, yeni alım ve kiralama 
yöntemiyle güçlü bir filo oluşturulması yönünde ne gjbi çalışmalar 
yapılmaktadır? 

2- Ülkelerin en Önemli milli servetleri olan ormanların telefinin önüne geçmek 
maksadıyla 2002 yılı için Bakanlığınız ne gibi önlemler almaktadır ? 

3- Bu önemli komi haklımda vatandaşın bilinçlendirilmesi ve daha dikkatli 
olmaları için büyük bir kampanya düşûnülmektemidir 7 
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T.C. 
ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama VG Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : KM. 1 .SOR/ - 3 5 0 ~- / 7 ? { ^ /2002 
KONU : Sn. Mustafa Niyazi YANMAZ'ın 

Yazılı Soru Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: TBMM'nın 21.05.2002 tarih ve A.01.0.GNŞ.0.10.00.02-7/7369-15333/36308 
sayılı yazısı 

İlgi yazı ekinde alınan Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mustafa Niyazi YANMAZ'ın 
"Orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin" 7/7369 esas sayılı yazılı soru 
önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabı yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

İ 
Prof.Dr. Namı ÇAĞAN 

Bakan 
ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSİAFA NİYAZİ YANMAZ'IN 
ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLERE İLİŞKİN 

7/7369 ESAS SAYILI YAZİLİ SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Orman yangınları ile mücadelede en etkili yol, yangınları zamanında haber 
almak ve en kısa zamanda müdahale etmektir. Gerek yangınların havadan 
gözetlenmesi, gerek yangınlara erken müdahjale edilmesi konusunda hava 
araçlarının üstünlüğü tartışılmaz bir önem arz etmektedir. Ayrıca yangınların havadan 
sevk ve idare edilmesi de ayrı bir kolaylık ve etkinlik sağlamakta olup, 1985 yılından 
beri kullanılmakta olan hava araçları, organizasyonumuzun vazgeçilmez konumunu 
bundan sonra da muhafaza edecektir. 

Ülkemizde orman yangınlarına karşı helikopt^ 
başlanılmış olup, bu maksatla 3 adedi mürettebat 
hariç 8 kişi taşıyabilen 6 helikopter satın alınmıştır. 

r kullanımına ilk kez 1988 yılında 
hariç 3 kişi, 3 adedi de mürettebat 

Söz konusu helikopterlerden orman yangınları ile mücadele faaliyetlerinde, 
müdahale timlerinin taşınması, keşif, gözetleme ve 
başarı ile istifade 
genişletilmiştir 

yangının yönetimi hizmetlerinde 
edilmesi sonucu yangınlarda hava araçlarının kullanımı 
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Öte yandan yangınlara ilk müdahale için THK uçaklarından yararlanılmaya 
devam edilmektedir. 

1999 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve 
Orman Bakanlığının ortak projesi olarak Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan C-130 
tipi askeri nakliye uçağına yangın kiti takılmak suretiyle yangın uçağına 
dönüştürülmüştür. Yapılan deneme çalışmalarından olumlu sonuçlar alınması üzerine 
sistemin yaygınlaştırılması ve ilk etapta 3 uçaklık filo oluşturulması kararlaştırılmıştır. 
2002 yılı için 2 uçaktan oluşacak bir filonun kullanılmasına karar verilmiş olup, 1 adet 
CM30 uçağı her an göreve hazır halde Antalya hava alnında, 1 adedi ise 2 saat 
içerisinde göreve katılacak şekilde Kayseri'de bulundurulacaktır. 

Gerek uçak gerekse helikopter konusunda Orman Bakanlığı halen 
envanterinde bulunan 6 adet helikopter dışında ilave hava aracına sahip olmayı 
düşünmemekte, ihtiyaçlarını yangın mevsimine münhasır olmak üzere öncelikle yurt 
içi kaynaklardan kiralama yöntemiyle karşılamayı daha ekonomik bulmaktadır. 

2- Bu yıl orman yangınları ile yapacağımız yangın önleme ve yangın 
söndürme çalışmalarımızı tüm yönleriyle ortaya koyan bir yangın Eylem Planı 
hazırlanmıştır. Ülke geneli için hazırlanan bu plana göre, Haziran-Ekim döneminde 
781 gözetleme kulesi, 712 haber merkezi, 743 ilk müdahale ekibinde toplam 10 bin 
172 işçi her an göreve hazır bulundurulacaktır. Bu ekiplerimiz; 637 arazöz, 133 
dozer; 130 greyder, 93 treyler, 418 motosiklet, idaremize ait 6 helikopter, kiralanan 12 
genel maksat helikopteri, üç filo halinde 15 adet Türk Hava Kurumu Uçağ j j jg^ fe^ 

Kuvvetleri Komutanlığından protokolle alınan 2 adet C-130 tipi askeri uçak ile 
mücadele çalışmaları sürdürülecektir. 

3- Orman yangınlarının % 95 ten fazlasının insanlar tarafından çıkarıldığı 
bilinmektedir. Öncelikle yangın çıkmaması için, geçmiş yıllarda en çok yangın çıkan 
yöreler ve yangın çıkış nedenleri değerlendirilmektedir. Bu nedenlerin ortadan 
kaldırılması ve halkın bilinçlendirilmesi için, hedef kitlelere yönelik bilinçlendirme 
çalışmaları başlatılmıştır. 

Bu cümleden olarak, çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler içerisinde; 
Sincap Çocuk Tiyatrosu, Sincap Çocuk Dergisi, Orman Çocuk Kurultayı, ilk öğretim 
ve liseli gençlere yönelik eğitim seminerleri, orman içi kamp ve geziler düzenlenmesi 
ve izcilere yönelik eğitim çalışmaları sürdürülmektedir. 

Ayrıca, köylülere yönelik eğitim çalışmaları yapılmakta, orman köylerinin 
muhtarları ile toplantılar düzenlenmekte^^ 
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24. - Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, Erzurum Havaalanı inşaatında kullanılan dolgu 
malzemesinin alımına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın cevabı (7/7391) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Delâletiniz ile aşağıdaki sorularımın, Ulaştırma pakanı Sayın 
Oktay VURAL tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Aslan POLAT 
ErzurumfMilletvfekili 

Sayın Bakanımıza 11.12.2001 tarihinde sorduğumuz "Erzurum 
Havaalanı inşaatı için dolgu malzemesi olarak Getjiı̂ kayş mevkiinden 
alınan malzeme miktarı ne kadardır?" sorumuza Saynh Bakân'in İl 
Mart 2002 tarihinde verdiği yazılı cevapta; "İşin başlangıcı 06.04.1998 
tarihinden 16.05.2001 tarihine kadar kontrollük hizmetlejri DLH inşaatı 
Genel Müdürlüğünce yürütüldüğü dönemde düzenlenen 21 adet 
geçici hakediş raporuna göre Gelinkaya mevkiinden: alınan G A İ 
(Granüler Ariyet imla) dolgu malzemesi miktarı 63Ş.719 mS'tür." 
Şeklindeki cevaba mukabil Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın 
Zeki ÇAKAN'a 16.04.2002 tarihinde sorduğumuz sorumuza verdiği 
08.05.2002 tarihli yazılı cevapta; "Erzurum Havaalanı inşaatında 
kullanılan dolgu malzemesinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
adına kayıtlı Gelinkaya kum-çakıl ocaklarından alındığın^ dair DSİ 
(Erzurum) 8. Bölge Müdürlüğünün kayıtlarında herhangi bir belgeye 
rastlanılmamıştır." Şeklinde cevap vermiştir. Sayın Bakan'dan yazılı 
olarak cevaplandırmalarını istediğimiz sorularımız şunlardır; 
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1- Sizin Erzurum Havaalanı inşaatında tanzim ettiğiniz 21 adet 
geçici hakediş raporunda 636.719 m3 dolgu toprağının 
Gelinkaya Mevkiinden alındığını belirtmenize rağmen, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının DSİ adına kayıtlı Gelinkaya 
kum-çakıl ocağından malzeme alındığına dair DSİ Erzurum 
Bölge Müdürlüğünde herhangi bir kayda rastlanmamıştır 
ifadesini nasıl değerlendireceksiniz? 

2- Bu geçici hakedişleri tanzim eden elemanlarınız ve müteahhit 
firma hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır, yapmayı 
düşünmekte misiniz? 

3- Bu hakedişlerin Gelinkaya Mevkiinden değil de köylülerin 
ısrarla beyan ettikleri şekilde Beypınan Mevkiinden alınmış ise 
aradaki fark 2002 fiyatları île ne kadardır? 

4- Teknik açıdan Gelinkaya Mevkiinden değil de Beypınan 
Mevkiinden malzeme alımında herhangi bir sakınca var mıdır, 
var ise fiili durum karşısında ne yapmayı düşünmektesiniz? 

5- Beypınan Mevkii ile Gelinkaya Mevkiinden alınan malzemeler 
arasında teknik açıdan bir fark yok ise neden daha uzak olan 
bir kum-çakıl ocağını havaalanı inşaatında malzeme ocağı 
olarak göstermektesiniz? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.11.0.APK.0.1O.O1.21./EA/- W ^ / ^ 6 J ^ f 
KONU ".Erzurum Milletvekili 

Sayın Aslan POLAT'ın 
yazılı soru önergesi 

0 6 HAZİRAN 2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:TBMM Başkanlığının 21.05.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7391-15367/36455 
sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Aslan POLAT'ın 7/7391-15367 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ S Dr.Oktay r.Oktay VURAL 
//< Ulaştırma Bakanı 

740-
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ERZURUM MİLLETVEKİLİ SAYIN ASLAN POLAT'IN 7/7391-15367 SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 

Sayın Bakanımıza 11.12.2001 tarihinde sorduğumuz "Erzurum Havaalanı 
inşaatı için dolgu malzemesi olarak Gelinkaya mevkiinden alınan malzeme miktarı ne 
kadardır?" sorumuza Sayın Bakan'm 22 Mart 2002 tarihinde verdiği yazılı cevapta; 
"işin. başlangıcı 06.04.1998 tarihinden 16.05.2001 tarihine kadar kontrollük 
hizmetleri DLH inşaatı Genel Müdürlüğünce yürütüldüğü dönemde düzenlenen 21 
adet geçici hakediş raporuna göre Gelinkaya mevkiinden alınan G.Aİ.(Granüler 
Ariyet İmla) dolgu malzemesi miktarı 636.719 m3'tür" şeklindeki cevaba mukabil 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Saym Zeki ÇAKAN'a 16.04.2002 tarihinde 
sorduğumuz sorumuza verdiği 08.05.2002 tarihli yazılı cevapta; "Erzurum Havaalanı 
inşaatında kullanılan dolgu malzemesinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına 
kayıtlı Gelinkaya kum-çakıl ocaklarından alındığına dair DSİ (Erzurum) 8. Bölge 
Müdürlüğünün kayıtlarında herhangi bir belgeye rastlanılmamıştır." Şeklinde cevap 
vermiştir. Sayın Bakamdan yazılı olarak cevaplandırmalarını istediğimiz sorularımız 
şunlardır; 

1-Sizin Erzurum Havaalanı inşaatında tanzim ettiğiniz 21 adet geçici hakediş 
raporunda 636.719 m3 dolgu toprağının Gelinkaya Mevkiinden alındığını 
Mrjbmenize,rağmen, .Enerji ve X^ML]^?r#;l^..B,akaıılığmırj OSİ adına,kayÜİL 
Gelinkaya kum-çakıl ocağından malzeme alındığına dair t>SÎ Erzurum Bölge 
Müdürlüğünde herhangi bir kayda rastlanmamıştır ifodesini nasıl 
değerlendireceksiniz? 

2-Bu geçici hakedişleri tanzim eden elemanlarınız ve müteahhit firma hakkında 
herhangi bir işlem yapılmış mıdır, yapmayı düşünmekte misiniz? 

3-Bu hakedişlerin Gelinkaya Mevkiinden değil de köylülerin ısrarla beyan 
ettikleri şekilde Beypman Mevkiinden airnmış ise aradaki fark 2002 fiyatları ile ne 
kadardır? 

4-Teknik açıdan Gelinkaya Mevkiinden değil de Beypman Mevkiinden 
malzeme alımında herhangi bir sakınca var mıdır, var ise fiili durum karşısında ne 
yapmayı düşünmektesiniz? 

5-Beypmarı Mevkii üe Gelinkaya Mevkiinden alınan malzemeler arasında 
teknik açıdan bir fark yok ise neden daha uzak olan bir kum-çakıl ocağım havaalanı 
inşaatında malzeme ocağı olarak göstermektesiniz? 

CEVAP: 

Gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere konu tarafimdan Bakanlığımız 
Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilmiş olup, yapüacaj^Jnjçeleme ve araştırma 
sonunda sözkonusu hususlar açıklığa kavuşmuş olacaktır. 
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25. - Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Bosna'daki Birleşmiş Milletler görevlileriyle ilgili bir 
gazetede çıkan habere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı îsmail Cem'in cevabı (7/7407) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Dış İşleri Bakanı Sayın İsmail Cem tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda delaletinizi saygılarımla arz ederim. 

Van Milletvekili 
AK Parti Grup Başkanvekili 

« • • - • • • • • - • • • • * 

27 Nisan 2002 tarihli Akşam Gazetesinde Bosna'da sivilleri korumakla 
görevli birleşmiş Milletler görevlilerinin Bosnalı genç kışlara tecavüz edip, para 
karşılığı sattıklarını açıklayan çok vahim bir haber yayıhlandı. 

Bu insanlık suçu konusunda Nato ve Birleşmiş Milletler nezdinde bir 
girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2002/SPGY/211538 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

05.06.2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 30 Mayıs 2002 tarik ve A.Ol.O.GNS.O.10.00.02-15313 sayılı yazılan. 

Van Milletvekili Sayın Hüseyin Çelik'in 7/7407 Esas No'lu yazılı sonı önergesinin yanıtı 
ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

İsmail CEM 
Bakan 
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VAN MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSEYİN ÇELİK'tN 
YAZİLİ SORU ÖNERGESİ 

SORU; 

V Nisan 2002 tarihli Akşam Cterteai'nde Bosna'da sivilleri konmakla görevli Birleşmiş 
M i l l e r X v l i l e r S l Bosnklı genç ladan tecavüz edip, para karşılığı sattıklarım açıklayan 
çok vabim bir haber yayınlandı. 

Bu insanlık suçu konusunda NATO ve Birleşmiş Milletler nezdinde bir girişimde 
bulunmayı düşünüyor musunuz? 

YANİT: 

Yasadışı insan kaçakçılığının bir boynumu oluşturan Doğu Avrupa ve eski SSCB kökenli 
kadınların fuhuş amacıyla bölgeye getirilerek zorla çalıştırılmalan, tüm Güneydoğu Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi Bosna-Hersek'te de görülen örgütlü bir suçtur. Çeşitli uluslararası 
örgütler, insani yardım teşkilatlan ve hükümetdışı kuruluşlar bu sorunun çözümü için 
bölgede faaliyet göstermekte ve çaba sarfetmektedirler. 

BM. Uluslararası Polis Görev Gücü'nün (IPTF), yasadışı fuhuş çetelerine karşı Bosna-
Hersek polisiyle yürüttüğü ortak operasyonlarda, toplam sayılarının 700-1000 orasında olduğu 
tahmin edilen kadın ticareti mağdurlarının yü2de 80'inin Romanya ve Moldova uyruklu, 
kalan yüzde 20'sinin ise diğer Doğu Avrupa ve eski SSCB vatandaşları oldukları görülmüştür. 
Saraybosna Büyükelçiliğimizce bildirildiğine göre konunun, Akşam Gaısetesi'nc yansıdığı 
şekilde, Bosna-Hersekli genç kızlara tecavüz edilerek fuhuş sektörüne sokuldukları 
yönündeki boyutu varit değildir. 

BM Bosna-Hcrsek Misyonu'nun gayet katı bir şekilde uyguladığı "Sıfır Hoşgörü" (Zero 
Tolerance) politikası kapsamında, BM Misyonu'nda görev yapan çeşitli milletlere mensup 
görevlilerden şimdiye kadar 18'hıin, kadın ticaretine doğrudan olmasa bile, bir şekilde 
karıştıkları yönündeki kanaat üzerine görevlerine derhal son verilmiş, ayrıca ülkeleri 
tarafından gerekli görüldüğü takdirde disiplin ve idari soruşturma ve takibata tabi 
kılınmalarını teminen geri gönderilmişlerdir. 

Her ne kadar Bosna-Hersek'teki fuhuş kurbanları arasında Bosna-Hersekli genç kızlar yer 
«Z^n f U Ş U n , B o

c
s n a "? e r S e k t 0 P t a m ^ ««y<ta» getirebileceği manevi tahriba 

t a t t l -Ç^fV^ S a r a y b ° S n a Büyükelçîligimi^ yerel makamlar ve uluslararası t o p Z 
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26. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan müşavir atamalarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakam Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/7417) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Devlet Bakanı Şükrü Sina Güj'el 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Zeki Çelik , 
Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatlan ve tatyin 
gerekçeleri ile birlikte Bakanlığınız ve bağlı kurumlara; 

1-Kaç Bakan Müşaviri, 
2-Kaç Bakanlık Müşaviri tayini yapılmıştır? 
3-Bunlardan kaçı fiili olarak görev yapmakta varsa geçici görevlilerin 

görev yerleri nerelerdir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/0/03^ ANKARA 
KONU : ^7.̂ .6/2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :TBMM. Başkanlığı'nın 30.05.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 - 15313 
sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Zeki ÇELİK'in Bakanlığıma tevcih ettiği 7/7417-15428 
esas no'Iu yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof Dr. Şükrü S. GÜREL y 
Devlet Bakanı 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ ÇELİK'İN 7/7417-15428 ESAS 
NO.LU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

Devlet Bakanlıklarının Teşkilat Yasası bulunmadığından, kendilerine özgü 
kadroları da bulunmamaktadır. 

Bu nedenle göreve başladığım 1997 yılından bu yana Bakan Müşaviri kadrosuyla 
hiçbir atama yapılmamıştır. İlgili kuruluşlanmızda da Bakan veya Bakanlık Müşaviri 
unvanında hiçbir kadro bulunmadığından atama cihetine gidilmemiştir. 

Bakanlığım hizmetleri ya Başbakanlık Merkez Teşkilatı ya da 3056 sayılı 
Başbakanlık Teşkilat Kanunu çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarından geçici 
olarak getirtilen personel ile yürütülmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
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27. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in; 

Son beş yılda yapılan müşavir atamalarına, 

Son beş yılda yapılan bürokrat atamalarına, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/7429, 7451) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Taran ve Köyişleri Bakam 
Hüsnü Yusuf Gökalp tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Zeki Çelik . , 
Aük^f a Mil Jetyetili 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatlan ve tayip 
gerekçeleri ile birlikte Bakanlık ve bağlı kurumlara; 

1-Kaç Bakan Müşaviri, 
2-Kaç Bakanlık Müşaviri tayini yapılmıştır? 
3.Bunlardan kaçı fiili olarak görev yapmakta, geçi.görevlilerin görejv 

yerleri nerelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın aracılığınızla Tanm ve Köyişleri Bakanı 
Hüsnü Yusuf Gökalp tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Zeki Çelik 
Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatları ve tayiıa 
gerekçeleri ile birlikte Bakanlığınız ve bağlı kurumlara; 

1- Kaç Genelmüdür ve Genel Müdür yardımcısı, 
2-Kaç Daire Başkanı, 
3-Kaç Şube Müdürü, 
4-Varsa kaç il müdürü tayini asil yada vekaleten yapılmıştır? 
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T.C. 
TARİM VE KÖYİŞLERİ BAKANLİĞİ 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD.SÖ.1.01/ O-UV^ ..../06/2002 
KONU*. Yazılı Soru Önergesi 

1 î SA2IRAH 7M 

\ 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 30.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15313 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Ankara Milletvekili Zeki ÇELİK'e ait 
7/7429-15441 ve 7/7451-15410 esas no'lu yazılı soru önergelerine ilişkin 
Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Zeki ÇELİK 
Ankara Milletvekili 

Esas No : 7/7429-15441 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatları 
ve tayin gerekçeleri ile birlikte Bakanlık ve bağlı kurumlara; 

SORU 1 -) Kaç Bakan Müşaviri, 
SORU 2-) Kaç Bakanlık Müşaviri tayini yapılmıştır? 
SORU 3-) Bunlardan kaçı fiili olarak görev yapmakta, geçici 

görevlilerin görev yerleri nerelerdir? 

CEVAP 1-2-3-) Ülkemizin en uç noktalarına kadar hizmet 
götüren Bakanlığımızın bu hizmetleri daha iyî yerine getirebilmesini 
sağlamak için, Bakanlığımız Tayin Nakil Yönetmeliği ve Görevde 
Yükselme Yönetmeliği Esasları dahilinde hemen her seviyedeki 
görevlerde görev değişikliği, kendi isteği ile ayrılma ve kurum 
değiştirme gibi uygulamalar yapılmıştır. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Zeki ÇELİK 
Ankara Milletvekili 

Esas No : 7/7451-15410 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatları 
ve tayin gerekçeleri île birlikte Bakanlık ve bağlı kurumlara; 

SORU 1-) Kaç Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı, 
SORU 2-) Kaç Daire Başkanı, 
SORU 3-) Kaç Şube Müdürü, 
SORU 4-) Varsa Kaç İl Müdürü tayini asil yada vekaleten 

yapılmıştır? 
CEVAP 1-2-3-4-) Ülkemizin en uç noktalarına kadar hizmet 

götüren Bakanlığımızın bu hizmetleri daha iyi yerine getirebilmesini 
sağlamak için, Bakanlığımız Tayin Nakil Yönetmeliği ve Görevde 
Yükselme Yönetmeliği Esasları dahilinde hemen her seviyedeki 
görevlerde görev değişikliği, kendi isteği ile ayrılma ve kurum 
değiştirme gibi uygulamalar yapılmıştır. 

- 7 5 0 -



T.B.M.M. B : 111 11.6 . 2002 O : 3 

28. -Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in; 
Son beş yılda yapılan müşavir atamalarına, 
Son beş yılda yapılan bürokrat atamalarına, 
İlişkin soruları ve Orman Bakanı Nami Çağan'ın cevabı (7/ 7434, 7456) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm aracılığmızla Orman Bakam Nami Çağan 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

leki Çelik 
Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatlan ve tayin 
gerekçeleri ile birlikte Bakanlık ve bağlı kurumlara; 

1-Kaç Bakan Müşaviri, 
2-Kaç Bakanlık Müşaviri tayini yapılmıştır? 
3 .Bunlardan kaçı fiili olarak görev yapmakta, geç^ görevljlerin görefv 

yerleri nerelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Orman Bakanı Nami Çağan 
tarafindan yasalı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Zeki Çelik-
Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatları ye tayih 
gerekçeleri ile birlikte Bakanlığınız ve bağlı kurumlara; 

1- Kaç Genelmüdür ve Genel Müdür yardımcısı, 
2-Kaç Daire Başkam, 
3-Kaç Şube Müdürü, 
4-Varsa kaç il müdürü tayini asil yada vekaleten yapılmıştır? 

T.C. 
ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI .-KM.1.SOR/ — ̂ - j j f / >/.4.../2002 
KONU : Sn. M. Zeki ÇELlK'in 

Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar vo Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: TBMM'nın 30.05.2001 tarih veA.01.0.GNS.O,10.00.02-15313 sayılı yazısı 

ifgi yazı ekinde alınan Ankara Milletvekili Sayın M. Zeki ÇELlK'in "Son beş 
yılda yapılan müşavir atamalanna ilişkin" 7/7434_ ve "Son beş yılda yapılan bürokrat 
atamalarına ilişkin" 7/7456 esas sayıd yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca 
incelenmiş olup, cevabi yazılarımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof.Dr. Nam1 

Bakan 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN M. ZEKİ ÇELİK'İN 
SON BEŞ YILDA YAPILAN BÜROKRAT ATAMALARINA İLİŞKİN 

7/7456 ESAS SAYİLİ YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

Son beş yıldan bu yana; Bakanlığımız ve bağlı kuruluşumuz Orman Genel 
Müdürlüğünde; 

1- 2 Genel Müdür Müsteşar Yardımcılığına atanmış, 5 Genel Müdür ve 12 Genel 
Müdür Yardımcısı görevden alınmıştır, 

2- 5 Daire Başkanının görev yeri değiştirilmiş, 1 Daire Başkanı Genel Müdür 
Yardımcılığına atanmış, 5 Daire Başkanı Bakanlık Müşavirliğine atanmış, 1 Daire 
Başkanı Genel Müdür Yardımcılığına, 1 Daire Başkanı Müfettiş olarak atanmıştır. 

3- 25 Şube Müdürünün görev yeri değiştirilmiş, 24 Şube Müdürü görevden alınmış, 
7 Şube Müdürü bir üst göreve atanmıştır. 

4- Bakanlığımız bünyesinde İl Müdürlüğü kuruluşu bulunmamaktadır. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN M. ZEKİ ÇELİK'İN 
SON BEŞ YILDA YAPILAN MÜŞAVİR ATAMALARINA İLİŞKİN 

7/7434 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

Son beş yıldan bu yana Bakanlığımızda; 

1- Bakan Müşaviri ataması yapılmamıştır. 

2-19 Bakanlık Müşaviri ataması yapılmıştır. 

3- 1 Bakanlık Müşaviri Türkiye Büyük Millet Meclisi; Genel Sekreterliğinde 
görevlendirilmiştir. 
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29. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in; 
Son beş yılda yapılan müşavir atamalarına, 
Son beş yılda yapılan bürokrat atamalarına, 
İlişkin soruları ve Turizm Bakanı Mustafa Taşar'in cevabı (7/7437, 7478) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Turizm Bakam Mustafa Taşari 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Zeki Çelik 
Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatlan ve tayin 
gerekçeleri ile birlikte Bakanlık ve bağlı kurumlara; 

1-Kaç Bakan Müşaviri, 
2-Kaç Bakanlık Müşaviri tayini yapılmıştır? 
3.Bunlardan kaçı fiili olarak görev yapmakta, geçi görevlilerin görev 

yerleri nerelerdir? 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Turizm Bakam Mustafa Taşar 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Zeki Çelik 
Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatlan ve tayin 
gerekçeleri ile birlikte Bakanlığınız ve bağlı kurumlara; 

1- Kaç Genelmüdür ve Genel Müdür yardımcısı, 
2-Kaç Daire Başkam, 
3-Kaç Şube Müdürü, 
4-Varsa kaç il müdürü tayini asil yada vekaleten yapılmıştır? 
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T.C. 
TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B170APK 008 - U^M- l * ' * 5 ANKARA 
Konu: Soru önergesi 

II. £> . z o o i . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ: TBMM Başkanlığı, Genel Sekreterliği, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanhgrnm 
30 Mayıs 2002 gün ve 15313 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Zeki ÇELİK'in son beş yılda yapılan bürokrat 
atamalarına ilişkin soru önergelerine istinaden hazırlanan Bakanlığımız .cevabı ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa TAŞAR 
Bakan 
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1998 YILINDA YAPILAN ATAMALAR 

BAKANLIK MÜŞAVİRİ 

Mustafa ESİRGEN 
Müzeyyen ACIR 
Hilmi AKAR 

GENEL MÜDÜR 

Halii KAPTAN 
Hilmi AKAR 

GENEL MÜDÜR YARDİMCİSİ 

Fayza SÜRÜCÜ 
Halil ÖZKAN 

DAİRE BAŞKAN! 

Ayla MİRMAHMUTOĞULLARI 
Müjdat ÖZBAHÇİVANOĞLU 
AHKÜTÛK 
S.Müberra ERDOĞAN 
Melek Durand PİTON 

İL TURİZM MÜDÜRÜ 

Nazif YILMAZ 
Orhan DURMUŞ' 
Tekin ÖZER 
Dursun ALTINAY 
ZühtO YAMAN 
Mehmet KORKMAZ 
Emruiiah YİMSEK 
Hamiyet Cansen BEKLERİZ 
ZelihaAyşeFEYİZOĞLU 
F.Samiye YAVUZ • 
M.Coşkun KÜÇÜKAKSOY 

ŞUBE MÜDÜRÜ 

Servinaz YASAN 
Hayat SARUHAN 
Fevzi ÖZDEMİR 
Alaattin ASLAN 
Zeki AKI 
Abidin BAYRAKTAR 
Yılmaz KIZILKAYA 
İbrahim GÜNDÜZ 
Osman AKYOL 
Veyis TAZEGÜL 
Çevriye GÜMÜŞÇÜ 
Songül ELVERENU 
Ahmet Hilmi TOPRAK 

1999 YILINDA YAPILAN ATAMALAR 

BAKANLIK MÜŞAVİRİ 

Hikmei DEMİRTAŞ 
Mahmut B/KURAN 
GOlserBAYAR 
Nadir ALPASLAN 
RKörşatNUMANOĞLU 

GENEL MÜDÜR 

Alt Orhan KALKAN 

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

İsmail KÖKBULUT 

DAİRE BAŞKANI 

Mustafa ÜNAL 
Şeyda ODABAŞI 

İL TURİZM MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ 

Necla DEMİRSAHAN 
Keme! KAYA 
Erdem UYANİK 
ÖmerURANLI 
Abdûlkerim YAĞMUROĞLU 
Sezgin FIRAT 
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2000 YILINDA YAPILAN ATAMALAR 

BAKANLIK MÜŞAVİRİ 

Faika SARP 

GENEL MÛDÛR 

Önder TAÇ 
R.HQ$nü GÜMÜŞ 

GENEL MÛDÛR YARDIMCISI 

AliAĞBAL 
Ayla MİRMAHMUTOĞULLARI 

DAİRE BAŞKANI 

Melek öznur HASBIYIK 
GOlserBAYAR 
Kudret ARSLAN 
Necati MERTOĞLU 
Seher Yıldız ŞAHİN 

(L TURİZM MÜDÜRO 

M.Muhlis HAMİDİ 
Kenan DELİKURT 
Özcan BUDAK 
Faruk AKÇAY 
Dursun AH EMİR 
BahriAKBULUT 
'M.YıtmazMOTUK 

ŞUBE MÜDÜRÜ 

Münevver PEHLİVAN 
Kenzi GÜZEL 
MehmetAYTAÇ 
Mustafa GÖZÜBATIK 

200i YILINDA YAPILAN ATAMALAR 

BAKANLIK MÜŞAVİRİ 

Nihat GOL 
R.Hüsnü GÜMÜŞ 
Y.Yaiçtn MANAV 
Nadir ALPASLAN 

GENEL MÜDÜR 

İsmail KÖKBULUT 
Yaşar ERSOYU 
Mustafa SİYAHHAN 
Efkan ALA . 
Adnan MARAŞU 

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

Mustafa ERGİ 
Kudret ARSLAN 
Ahmet Sedat SERT 

DAİRE BAŞKANI 

Cemal TEKKANAT 
Songül ELVERENLİ 
M.Cihangir CİHANGİROĞLU 
Muzaffer YAVUZ 
Mürüvvet ÖZYAVUZ 
NadirALPASLAN 
Erhan KONAÇ 

İL TURİZM MÜDÜRÜ 

Emi ÖNDER 
Dilek DURGUN AY 
I.Hakan ULAŞOĞLU 
Zehra GÖKÇE 

ŞUBE MÜDÜRÜ 

Hikmet EMEK 
Cahit İŞÇEN 
Ayşe DIŞPINAR 
Bekir TEMUÇİN SAYAR 

2002 YILINDAYAPILAN ATAMALAR 

BAKANLIK MÜŞAVİRİ 

M.Timur YILDIZHAN 
Efkan ALA 

GENEL MÜDÜR 

BakiERASLAN 

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

Zeki CAN 

DAİRE BAŞKANI 

Özcan HERGÜL 
Yılmaz TUNA 

İL TURİZM MÜDÜRÜ 

Gıyasettin YALÇINER 
Muhammet YOKSUÇ 

ŞUBE MÜDÜRÜ 

Ishak Mithat KÖSE 
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1998-2002 YILINDA YAP İLAN ATAMALAR 

Î998 

Mustafa ESİRGEN 
Müzeyyen ACIR 
Hilmi AKAR 

1999 

Hikmet DEMİRTAŞ 
Mahmut EVKURAN 
GülserBAYAR 
Nadir ALPASUN 
R.KiirşatNUMANÖĞLU 

2000 

Faika SARP 

2001 

Nihat GÜL 
£ Hüsnü GÜMÜŞ 
Y Yalçın MANAV 
Nadir ALPASLAN 

2002 

M. Timur YILDIZHAN 
Efkan ALA 

Bakanlık Müşaviri. 
Bakanlık Müşaviri 
Bakanlık Müşaviri 

Bakanlık Müşaviri 
Bakanlık Müşaviri 
Bakanlık Müşaviri 
Bakanlık Müşaviri 
BakanlıkMüşaviri 

Bakanlık Müşaviri 

BakanlıkMüşaviri 
BakanlıkMüşaviri 
BakanlıkMüşaviri 

BakanlıkMüşaviri 
Bakanlık Müşaviri 
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30. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumların denetim
lerine ve yurt dışına gönderilen personeline ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep 
Önal'ın cevabı (7/7520) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan' tarafindan yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi arz ederim. 20.05.2002 

Dr. Azmi ATEŞ 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 
Kurul, Üst Kurul ve bunlara bağlı kurumlarla ilgili olarak, birbirini müteakibim; sormuş olduğum 

öç yazdı soru önergeme verilen cevaplar sorularımı tam karşılamadığı için aşağıdaki soruları 
tekrar sormak istiyorum. 

1- Anayasanın 98, 99 ve 100'Uncü maddelerine göre, milletvekillerinin hükümeti denetlemesinin 
Anayasal bir hak olduğunun bilinmesine ve Anayasa Koyucunun; kamu gelir, gider ve 
mallarının denetimi konusunda özel kurallar koyması, bu kurallara uyulmasını zorunlu 
kılmasına rağmen, sorduğum sorulara neden eksik cevap verilmektedir? 

2- 4739 sayılı Yasanın "Denetim" başlıklı 7. maddesinin birinci fıkrasında, özel yasalarla 
kurulan, kamu tüzel kişiliğini, idari ve mali özerkliği haiz Kurul, p&J£urot ve bunlara bağlı 
kurumların yıllık hesaplarının, Başbakanlıkça belirlenen Başbakanlık müffcftlşi "Başbakanlık. 
Yüksek Denetleme Kurulu denetçisi ve Maliye müfettişinden oluşan bit kohıisyon tarafindan 
denetlenmesi öngörülmüştür. 
Söz konusu fıkrada, yıllık hesapların denetlenmesi sonucunda ne gibi işlemler 
yapılmaktadır? 

3- 4739 sayılı Yasanın 7. maddesinin ikinci fıkrasındaki "...Bu kurul ve kurvfel^r fpliy«tlerine 
ilişkin olarak, yılda bir defa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu .bj^jtöndi/ir" kuralı, 
Anayasaya uygunluğu sağlayıcı bir düzenleme olmadığı belliyken, "İilğilendirTûe^nin 
"denctim"den beklenen sonuçlan doğurmayacağı açık ve belli değil midir? 

4- İdari ve Mali özerkliği bulunan kamu tüzel kişilerinin yıllık hesaplarının, yönetim örgütü 
içinde yer alan teftiş ve denetim kurumlan görevlilerinden oluşan !bir komisyonca 
denetlenmesi, kurulların "özerk" niteliğiyle bağdaşmakta mıdır? 

5- Bu kurulların kamu kurumu niteliğinde olmasına rağmen, yurt dışında görevlendirdiği 
personel sayısına ve bu personele ödenen harcırah miktarlarına ilişkin kayıtlar hangi 
gerekçeyle tutulmamaktadır? 

6- Başbakanldc müfettişi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi ve Maliye 
müfettişinden oluşan bir komisyon tarafından denetlenen ve kamu kurumu niteliğinde olan bu 
kurulların yurt dışına gönderdiği personel ve bunlara ödenen harcırahlar kendi 
yönetmeliklerinde belirtilen hükümler çerçevesinde kurul kararı ile belirlenir ve kurul kararı ile 
tutanaklara geçer ve karar defterine işlenir. Kurulun nihai karan kesinleştikten sonra Resmi 
Gazetede yayımlanır. 
Buna rağmen tarafıma verilmesini islediğim listeler neden verilmemektedir? • 
Sizce,bu durum, kurullar adına yurt dışına -daha ziyade- ayrıcalıklı lobiler gönderildiği 
için, isimleri verilmiyor düşüncesini çağrıştırmaz mı? 

7- Bu kurullardan yurt dışına gönderilen personelin isimleri, ne amaçla gönderildikleri, ne 
kadar harcama yapıldığı ayrı ayrı listeler halinde açıklanarak tarafıma gönderilmesi 
mümkün müdür? 

8- Bu kurulların gelirleri hangi gerekçelerle nerelere harcanmaktadır? 
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T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Devlet Personel Başkanlığı 

SAYI : B . 0 2 . 1 . D P B . 0 . 1 2 . 0 1 / / 5 " A A ^ - ANKARA 
KONU : HH0 I /2002 

Vo HAZIRAN 20E-

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Mecljsi Başkanlığının 30.5.2002 tarih ve KAN.KAR. MD.A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-7/7520-15562/36777 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 5.6.2002 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-741/3087 sayılı yazısı. 
c) Devlet Personel Başkanlığının 7.6.2002 tarih ve B.02.1.DPB.O.12.01/15445 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Azmi ATEŞ'in ilgi (a) yazı ekinde yer alan ve Başbakanlığın 
ilgi (b) yazısı ile intikal eden yazılı soru önergesi hakkında Devlet Personel Başkanlığının ijgj (c) 
yazısı ile ilgili Kurullardan bilgi istenilmiş olup, istenen bilgilerin gelmesini müteakip yazılı soru 
önergesine verilecek cevaba esas teşkil edecek bilgiler Makamlarınıza sunulacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Recep ÖNAL 
Devlet Bakanı 
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31. - Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, seçim konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/7531) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle, Devlet Bakanı Sn. Kemal DERVİŞ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.05.2002 

Nurettin AKTAŞ 
Gaziantep Milletvekili 

1 Basında yer aldığı şekliyle "Artık seçimi daha fazla ertelemek doğru değil" 
açıklamanızda kastınız neydi? 

2. Bu hükümetin IMF'nin istediği düzenlemeleri yapmakta yetersiz kaldığını mı, 
yoksa kendinden beklenen fonksiyonu icra eden hükümete artık ihtiyaç 
kalmadığını mı düşünüyorsunuz? 

3. IMF'den gelecek bir paranın olmadığı ve büyük miktarda geri ödemelerimizin 
olduğu önümüzdeki günlerde çıkacak bir krizden Önce kaçış endişesiyle mi 
seçim talebinde bulundunuz? 

4. Atama yoluyla dahil olduğunuz siyasete resmen girmeniz. konusundaki 
belirsizlik halen devam etmektedir. Siyasi arenada hareketlenmelerin olduğu 
bu günlerde, ekonominin düzelme trendine girdiği yolundaki açıklamalarınızın 
akabinde, seçim talebinde bulunmanızda, bir siyasi rant kaygısı var mıdır? 

5. Seçim talebinizde, yine aynı şekilde IMF'nin talebi doğrultusunda Kamuda 
görevli işçi ve memurların işten çıkarılması sorumluluğunu almadan, seçime 
gitmek düşüncesinin de etkisi var mıdır? 

- 7 6 1 -



T.B.M.M. B : 111 H . 6 . 2002 

T.C. 
DEVLET B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.019/ U-1&$ 

KONU: Yazılı soru önergesine cevaplarımdır. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 30.05.2002 tarihli ve KAN.KAR.MDA01.0.GNS.0.10.00.02-15568 sayılı 
yazınız. 

İlgi yazınız ekinde Bakanlığıma iletilmiş olan, Gaziantep Milletvekili Sn. 
Nurettin AKTAŞ'm 7/7531-15579 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan Erken Seçim 
ile ilgili sorulan hakkında bugüne kadar çeşitli vesilelerle gerek yazılı gerekse 
görüntülü medya organlarında görüş ve düşüncelerim açıklanmış olup, bunlara ilave 
edilecek bir husus bulunmamaktadır. 

T.B.M.M. İçtüzüğünün 99 ncu maddesi uyarınca Bilgilerinize arz ederim. 

Dr^efnal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 

0 : 3 

0%./J.6./2<m 
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32. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, sperm bankası kurulacağı iddiasına ilişkin sorusu ve 

Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/7532) 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sağbk Bakanı sayın Osmari DURMUŞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanınla arz ederim. 10.05.2002 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

Yazılı basında çıkan bir habere göre; Türkiye'deki kadın doğum ve tüp 
bebek umanlarının 2. Ulusal învitro Fertilizasyoıı Sempozyumu sonucunda 
hazırlanıp Sağlık Bafcanlığı'na sunduğu bildiride "Sperm Bankası" kurulması 
talep edildi ve bu talebe Sağlık Bakanlığı 'nın sıcak baktığı belirtildi. 

Sorum Şudur: 

Haber doğru mudur? Doğru ise "Sperm Bankası** Hin! işleyişi nasıl 
olacaktır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B100AÇS120000 /9216 - İ T ^ O ANKARA 
Konu: Yazılı Soru önergesinin Cevaplandırılması «. • m , ~m? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 30.05.2002 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
15568 sayılı yazıları 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL tarafından Sperm Bankası 
kurulmasına İlişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı, ekte 
sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

Doç.Dr.Osman DURMUŞ 
Sağlık Bakanı 
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Karaman Milletvekili Sayın Zeki UNAL'ın "Sperm Bankası kurulacağı 
haberlerine" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

SORU: 

Yazılı basında çıkan bir habere göre; Türkiye'deki kadın doğum ve 
tüp bebek uzmanlarının 2. Ulusal İnvitro Fertiiizasyon Sempozyumu 
sonucunda hazırlanıp Sağlık Bakanlığına sunduğu bildiride "Sperm 
Bankası" kurulması talep edildi ve bu talebe Sağlık Bakanlığının sıcak 
baktığı belirtildi. 

Haber doğru mudur? Doğru ise "Sperm Bankasının işleyişi nasıl 
olacaktır? 

CEVÂP: 

Basında çıkan haberlerde yer alan, 2. Ulusal İnvitro Fertiiizasyon 
Sempozyumu sonucunda Sağlık Bakanlığına sunulan herhangi bir bildiri 
olmadığı gibi, "Sperm Bankasının kurulacağı ve bu talebe Sağlık 
Bakanlığının sıcak baktığı da tamamen gerçek dışıdır. 

Bu ve benzer haberlerin çıkmasını takiben, bu haberlerin 
yayınlandığı * yayın kuruluşlarına tekzipler gönderdim. Bu tekziplerde 
"Sperm Bankasının kurulmasına ilişkin olarak Bakanlığıma herhangi bir 
kişi veya kuruluş tarafından bir müracaat yapılmadığı, bu konuda benim 
veya Bakanlığıma bağlı herhangi birimin hiçbir açıklamasının olmadığı y$ 
zaten Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri ile ilgili Yönetmeliği®* 17. 
maddesinin bu konuya yasaklar getirdiğini belirttim. 

Bu konuda ilgili yayın kuruluşlarına tekzipler göndermemin yanında, 
tüm basın ve yayın kuruluşlarında yayınlanmak üzere, bu haberlerin 
doğru olmadığına dair "Bîr basın açıklaması" yaptım. Nitekim ekte 
verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere birçok basın yayın kuruluşu bu 
basın açıklamalarımı yayınlamıştır. 

Yukarıda da belirttiğim gibi, bu güne kadar «SpeW bankası" 
kurulması konusunda Bakanlığımca yapılmış hiçbir idari ve bilimsel 
herhangi bir açıklama olmadığı gibi, bu asılsız haberlerin yayınlandığı 
günden bu güne kadar h içbi^kt^^^kuruluşun Bakanlığımızdan böyle 
bir talebi de olmamıştır. /#* **%\ 

U~ & /?7~>\ - Afi 
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Bütün bunlara ek olarak belirtmek isterim ki, Üremeye Yardım 
Tedavi Merkezleri Yönetmeliği gereğince, aralarında üniversfl 
temsilcileri, Bakanlık temsilcileri ve özel sektör temsilcisinin de bulunduk 
Bilim Komisyonunun gündeminde de böyle bir konu bugüne kad; 
hiçbir şekilde yer almamıştır. 

Bir basın kuruluşunun, ülkemiz için son derece önemli ve hassas b 
konuda, kamuoyuna bilgi vermeden önce, konu ile ilgili olarak kam 
kuruluşlarından bilgi edinmesi gerekirken ve Bakanlığımıza te> 
ettirmeden, bilgilerin doğruluğunu tespit etmeden bu mahiyette b 
habere yer vermesinin, Basın Kanunu ile düzenlenen Basın Ahlc 
İlkelerine uymaması yanında, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sı 
teşkil edeceği de açıktır. 

Nitekim, hiçbir araştırma yapılmadan ve haber kayna 
araştırılmadan adıma atfen yayınlanan haberlere ilişkin olarak, 21 May 
2002 gün ye 1736 sayılı bir yazı ile bu haberleri yayınlayanlar hakkınc 
Türk Ceza Kanununun 159. maddesi uyannca, ceza kovuşturma 
yapılabilmesini teminen gerekli iznin verilmesi ve dosyanın yetk 
Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmesi Adalet Bakanlığında 
istenilmiştir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, "Sperm Bankasının kurulması mevzu; 
gereğince zaten yasakbr. Bakanlığımca da böyle bir çalışmaya sıca 
bakılmadığı gibi kurulması da uygun görülmemektedir. Gerçe 
durumla hiçbir ilgisi bulunmayan, Hukuk Devleti ilkesinin bir gereği olara 
en başta Anayasa olmak üzere, yürürlükteki bütün hukuk kurallarır 
uygun olarak görev yapan Türkiye Cumhuriyetinin bir Bakanına \ 
Bakanlığına karşı, basın yayın yoluyla bu şekilde iddia ve isnatc 
bulunanlar hakkında, kanuni haklarımı sonuna kadar kullanacağım. 

Gösterilen ilgiye teşekkür eder, basanlar dilerim/ * "J r * * ^ \ 
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4.! 

Haber Baslığı SAĞLIK BAKANLIÖI 

SâgLık Bakanlığı: Sperm 
bankasına izin vermeyiz 
AÜADAkoGLU/tSTAOTULÂOffl '••'.' 

. Sağlık Bakanlığı Vakit'e yaptığı.'açıklamada 
"Sperm bankasına kesinlikle izin vermeyiz1' der -
di- Avrupa'da bile tartışılan ve nesebi bozuk bir 
toplum'oluşmasına yol açan sperm bankasının 
kurulması için Sağlık Bakanlıgı'na sunulan tektif-
ferin hiçbir şekilde taraftar bulamayacağım acık-
layaabakanbk, "Qremeye.Yardwıcı Tedavi Yön,?tT_ 
metigi'nin Yasaklar baslığı altındaki 17. maddesi
nin 1 . paragrafında, 'kendilerine üremeye Yar-

: dımci'Tedavi uygulanacak adaylardan alınan" yu
murta yeıspermler ile elde edilen embriyoların bir 
başka maksatla veya baska.adaylajda, aday olma-

•yanlardan alınanların da adaylarda'kullanılması 
.'ve uygulanması ve bu yönetmelikte belirtilenlerin 

dışında her ne maksatla, olursa olsun bulundurul
ması, kullanılması, nakledilmesi, satılması ya
saktır. Bu yasağa ve bu yönetmelik hükümlerine 
uymadığı tespit edilenlerin faaliyetleri Bakanbk-
ca durdurulur* denilmektedir, Bu maddeden an
laşılacağı Çizere mevcut mevzuat çerçevesinde 
"Sperm bankasının kurulması sozkonusu değil
dir" dedi. Bakanlığın sperm bankasıyla ilgili acık-. 
laması "sevindirici bir açıklama* olarak nitelen
dirildi. Türkiye'de sprem bankası kurulmasıyla i l 
gili ilk tartışma Akdeniz üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tüp Bebek ünitesi'nde görevli Prof. Dr. ömür Taş
kın, Prof; Dr. Bilal Trak ve Prof. Dr. -ismet Turan-

- lı'nın sözleriyle gündeme geldi. Akdeniz ünivesi-
tesi, profesörleri bazı İnsanların AWupVdald, 
sperm bankalarından sperm aldıklarını, dolayı
sıyla Türk ırkının geleceğinin tehlike altına, aöldı-
Oı iddiasını ortaya atmışlardı. 

'•' '.:stxc.«/%... . . { : » 1 M 
• Turilı' . i *M |.OS^QÖ2?vSr.V 

medya takip merkezi.. 1840 

TU sttılMMUpln. M*:0»ta<lt«> 
Ms:aitZM1tll 
•r»».i«ıııpıııt.e»«.B 

• Ş°^H • • 
:; •• (İGÜNİjOk ULUSAL GAZETE}..^ 
r^TOefbn O (212) 5 2 0 , ^ 1 5 ' ^ 0 ; ' * 
'. Yaymiii İSTANBUL' 

SAfiUK BAKANLIĞI 
Haber Baslığı BAKANLIK TÜRKİYE'DE 

Bakanlık. Türkiye'de 
'Sperm bankası'na karşı 
| v SON yıllarda büyük tartış-
W- malara neden olan, özellik-; 
la çocuk sahibi olamayan çift
lere uygulanan yöntemlerde 
basan oranını arttırmak ama-

. oyla kurulması İstenen 
"Sperm'bankası" nâ^ Sağlık 
Bakanlığı karşı çıkıyor. Bakanlık 
tarafından yapılan açıklamada, "Sperm bankası". 
nın kurulmasının söz konusu olmadığı belirtildi. 
Açıklamada, Öremeye Yardımcı Tedavi Merkezle
ri Yönetmeliğinin, 'yasaklar' başlığı altındaki bolü-

.münde, "Kendilerine OYTE uygulanacak aday-
' lârdari alîriâri yûmurtâ've spermler İle elde edF"' 
len embriyoların bir başka adaylarda, aday ol
mayanlardan alınanların da adaylarda kullanıl
ması, uygulanması ve bu yönetmelikte belirti
lenlerin dışında hangi maksatla olursa olsun 
bulundurulması ve satılması yasaktır" hükmü
nün yer aldığı hatırlatıldı. Bakanlık aynca, bu konu
da şimdiye kadar herhangi bir müracaat veya giri
şimin bulunulmadığını da bildirdi. 

Sny faNo \ - . , - 5 ' 
Yayın JçerlJ»! S İ Y Â S İ ' ° ^ 
Tiraj '*;,., - ' . , . . , . 
StxCm 
Tarih I2.0j.2002 
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tUlt l CUOtl'-'inMpmC* İ K I U 
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UKM̂ uıimtUrM M ıutt<nntt-ıı M :enw«ıi|)ı, ttciııaiMiiN 
Mi:CI1tlMttM 
•M.ti;il|IIIM4l.|l 

SACLfcfoİaNfiflF 
Haber Baslığı BAKANLIK: SPERM. :. 

Bakanlık: Sperm 
bankası olmaz 

? ANKARA -Uzmanlaı; çocuk sahibi 
olamayan çifüere uygıılarıan yöntem
lerde basan oranını artırmak amacıyla, j 

,'sperm bankası' kurulmasını isterken, 
' Sâglık Bakanlığı bunu uygun görmedi 

-•...:r/.Sağuk.Bakanlığ̂ 'açıkUroaJindaj Ünv_, 
' "' meye'Yardıma Ifedavi (ÛYTE) Merkez

leri Tfflnetmelife'ne göre.'ÛYTB uygula- '' 
. nacaklardan alınan yumurta ve sperm- . 
lerile elde edilen embriyonlann bir baş-'! 

. ka maksatla veya baslca adaylarda, aday j 
_ . lohııayarılaıdaniduunlanaoj adaylarda,; 

kullanımımriyasak'olduğır" hatırlatıldı. ' 
Açıklamada' "BakanhgWz da sperm 

.bankasını uygun bulmuyor" denildi.. 
. TOp bebek uzmanları, 2." Ulusal İri- • 

"vitrp, Fertilizasyon Sempozyumu'nda,' 
sperm bankası kurulmasını ve bunun 
için yasa çıkarılmasını, istemişti, (aa) . 

»Is 
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' l l f l l i t f t taUttt 
tMM İ M IW U >>H« MI» »««a 
!*«*•** M1IIU1AW T« ,a i i«Uf |» . , l 
» :«lltV'NHtH «MiUtKM» 
«M.tfurı«M 

.U^USAL^ZCTÇ)/ 

yiy«ı'lli?IŞXAN8l)L ;^.-!'-

Halıtr Uaslıgı.ttyORMETgs' 

:'s. 8>ıyra,N<ı^ . 2 ? ^ •» 
Vİ Xs»"\ girifti MVASI 

*».*4«fptM.t«MI 

Q<*> 

D
okuzuncuCumhurbajltani' 
Süleyman Demirci, son umanlarda 
ilköğretim w liselerden gelen davetleri 

tereddütsüz kabul ediyor, gidip çocuklara, gençlere 
hitaben konuşmalar yapıyor. Belli ki onlara çok . 
önem veriyor. Peki, onlar Dcmircl'l nasıl i 

,/g(V?yprla.[LÇer^leı4egiuiŞIODlO.Celi}[lrm« . 
" Vakfı Okûlları'naâl^us^f^ınrdnleyeri* lise T. 
sınıf Öğrencileri, Hürriyet Muhabiri ÜmltÇctln'o 
Demirel'le İlgili gSrasferinl {öyle aktardılar: ' 

Kötü politikacı !'.'.' 
iyi cumhurbaşkanı 

_ Anıl Sepetçi (16) DernireMn hakkında çoğu . 
IniınındujündüiJürıüdû^nü'^'mVtoıircIcIcvır 
aklıma baba, çobanlık, Nazmiye Hanım, İsparta geliyor 
Doğduğum günden beri Dcmircl'l biliyorum, 
dedemden Ünce bile vardı. Dcmircl'l politikacı olarak 
beğenmiyorum. İyi bir currjhurbaskanjıgı dönemi 
geçirdi, Ama, politikacı olarak beğenmiyorum. Ben de 

.İH yıl sonra oy kullanacağım. Okuyorum ve Oemlrel'l « 
de takip ediyorum. Babamla da tartışmalarımızda 
Domlrcl'ln politikacılığı konusunda olumsuz izlenimler 
edindim. Ancak bapınlı bir cumhurbaşkanlığı oldu 
Siyasete dönmesini İstemiyorum. .'".'..' 

Artık cjönmesin d.evV. .••-
biz girejim siyasete 

' Ay«u KCçükrufon (16) Sanırım sevimli bir kl}ilı£l 
olduğu İçin gençler tarafından merak ediliyor.' Bence 
siyasete tekrar geri.dönmemeti. Çünkü bizler yctijıyoruz 
Daha genç kafalar, daha gen$£eyinler artık onun yenno 
geçmeli. Neredeyse 1930"lerdcr) beri yar. Aynı kis. Icn 
görmcklerv aynıjikirlcrie yasamaktan sıyrılmalıyız O gönün sanlarınca 

^.Dcmircl'in olması iyiydi ki onu seçtiler. Onu uyıiuıı 
•gördüler. Hcrhaldo o zaman için iyiydi ama yi,) >8 
• Şeyler ne kadar İyiydi, o tartıjılır 

Hörrnetli 
Prezident 
Muavini 

Y
AJAMI Türklük 
ülküsüyle yoğrulmuş, 
olan MHP lideri ve 

Başbakan Yardımcısı Devlet 
Bahçeli, geçen hafta 
Türklük dünyasının önemli. 
'menfezlerinden BakOS/e İlk 
kez ayakbastı ve 

, "özvatanım" dedijl 
Azerbaycan'da 

'.."Hörrnetli Prezident 
,'. Muavini* olarak 
T karşılandı. Büyük 
ı ."hcVırıeV* görmesine karşılık, wttk Türklük ülküsü, 
" 'Tf£rJuen('Muavi)i''nin zairiâh zaman ciddi liir 

İletişim sorunu yasamasını engellemeye yetmedi. 
Sorun Türkiye Türkçcsl ile Azerbaycan Türkçcsl 
arasında lehçe farklılıiJından kaynaklandı. Bu 
durumun en çarpıcı yaşandığı olay gezisinin son 
günü düzenlenen basın toplantısı oldu. Uahçcli, 
Azeri gazetecilerin sorularını pür dikkat 
dinlemesine karjılık, anlamakta ciddi bir seklide 
zorlandı. Neyse ki, Bahçcli'nin yardımına 
Türkiye'nin Baku Büyükelçisi Ünal Çcvlköz yetisU. 
İletişim sorunu yaşanan bir başka alan da 
Azerbaycan'daki Türkçü Aliyev muhalHlerfnin 

'; Bahçeli'ye gösterdiği ilgide ortaya çıktı. 

• D O P A U MESAJ 

Bahçeli, Azerbaycan'da muhalefette bulunan 
yedi partinin temsilcilerini, basta Musavad (Yenilik) 
Partisi Başkanı Isa Kambcrov olmak üzere 
büyükelçilik binasında kabul dil. Bu arada 50 
kişilik bir muhalif grup muhalefete destek vermek 
ve Bahçeli'ye sevgi gösterisinde bulunmak üzere 
büyükelçiliğin kapısı Önümle küçük çaplı bir gösteri 
düzenlemek İstedi. Rejimin lek adamı Haydar -. 
Aliyev, bu tür izinsiz muhalefet gösterilerinden 
hoşlanmazdı. İçeride Bahçcli'nin olması bilo 
'göstericilere koruma ve felkat sağlamaya yetmedi. 
Azeri polisler, Türk gazetecilerin gözler) önünde 
muhalifleri tekme tokat döverek, büyükelçiliğin 
önünden uzaklaştırdılar. Göstericiler yüzleri gözleri 
kan içinde kaçarken, olayı tüm ayrıntılarıyla izleyen 

pkasıyla 
öfamızclcüzjy-akîı 
Mtıral Gürel (I6| Çok karizmatifc bir insan. Deneyimleri nedeniyle 

onu bir hazine olarak görüyorum. Bence fıiir şapkasıyla sadece kendi 
l«iXİDl»alUıtefiCgil.bi2İerin kafasında bile iz bıraktı'.;- «•'"'• ' . «MIHU.1 . . Türk gazetecileri dcrBct İçinde kaldılar. Aliyev, 

< •.-•-yit-ı,.M f>(,|, v , „ . . , , .j.n.r-tntil. ^ |JbaAnbar^ .S .«» iW»-» -u - .™|« l l i a ^ 1 ' » 

~™ Zeytinleri 
dikemediler 

•' s ' * ınd7wrt ikTJ^?' l?, 0PP ,*h«*l l *« 

VJSBBBSSSS0?»' • 
''•£s»5-j?sss3aaa-

KABİNENİN' 
ve "en mcdyaıilt 

rwm .! ' ; İan ı"Sa« l ' l< Bakanı 
t&nân Durmuş, yeni bir 

• Türkrye'despom bankası 
kurulamaz." Durmuş, çocuk 

sahibi olamayan evli çiftlerden 
Hbben uygun görülenlere 
yardımcı olabilecek ı«hv j 

wctotlannındeneılcnnw-
sine ilişkin 
"Üremeye 

Yardımcı Tedavi (ÜYTE) 
Merkezleri Yönctmcli8i"ne 

, 'ulıdkmg k o v d u , , ! , , \ ™ 
f-ıuındogum voljp-bcbefc 
«manlar,, 2. Ulusal Invitro 
rort.lızasyon Sempozyumu 
sonucunda h « , , l a d l k l a r r 
M c W e "sperm bankası" . 
burulmasını İstemişlerdi. - • 
Oujrnus'unkaronyli. 
rıırklye'dekl yasaklar 
iıslesine, sperm 
bankası d» rj.ıhil oldu. 

**&&>&< , . ^^ "«=a: 
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tflflîIflŞESE^ t T - s ••, :' SayfMJoto. 

«But» »faiM *••" vâtnn iıf"'icTAvır»ti! ':.;.•'•' •>'• 
BtırlUırı.CıfdMl b*»9i|tCM. IV) M Shrti| Mık 11M İ t . Kutlar 0141» AıUırı 
M«*>MİV»Mw4wW M :Mlt4MnW.ll 
W :C2ti.HTCJM»ta. r*ı:IJtt«HWM 

Nutnunıııı 
»»w.hlııprıu.eom.u • . 

Yayın İli. İSTANBUL: 

SACLİ!*: BAKACI t fo 
Haber Bajlıgı SPERM BANKASINA 

Sperm bankasına 
yasalı 
BANKARA(AA)-
Uzmanlar, çocuk sahibi 
olamayan çiftlere 
uygulanan yöntemlerde 
bâjan oranını arttırmak 
amacıyla'sperm bankası' 
kurulmasını ve bunun için 
yasa çıkarılmasını isterken 

..... Sağlık Bakanlığı, 'sperm . 
bankası'-kû'rülmasını 
uygun görmüyor. Sağlık 
BakardığVndan yapılan -
açıklamada, bu konuda 
kendilerine müracaatta 
bulunulmadığı belirtilerek 
"Bakanlığımızca, sperm-.. . 
bankasının kurulması 
uygun görülmemektedir" 

Yoyınjçcrigl 
Tiraj V 
StxCm v , 
Tarih 

•2o;<. • 
SİYASİİ 

12.05.2002 

' •/' modya takip mo'rkezl 

OÛyOkflir» Clödoı l mafitşt Cıd. 01/3 K.2 
S&SSJ112İ:! 5irZI,%«°^Wîî SAĞLIK BAKANLİĞİ 
MtetfyfMy60310fetafed. W :03tt<33 7310-11 . . . . . . 
Td : M 1 2 . 3 4 7 C 3 « P 6 L FJİ3:0J«.43<16C0 
.Rtoitttl-m-ICll 
wwvr.intfrprm.eom.tr . 

'' Yayın İli 'liSTANBUL'*!vV V 
SAĞLIK BAKANLİĞİ 
Haber Başlığı SPERM BANKA RED 

'Sperm banka' red 
}> Uzmanlar, çocuk sahibi olama
yan çiftlere uygulanan yöntemler-

; de basan oranını artırmak ilcin 
"sperm bankası" kurulmasını, bu
nun için yasa çıkarılmasını İstedi. . 
Sağlık Bakanlığı ise sperm ban
kası kurutmasını uygun görmüyor. 
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irtterpress*. <^$&*^$^ 
YjyuıM"'İSTANBUL ' 

Hab«r Baîügj SPERM BANKASİ 

mâcfya töfclp m e r k o z l î © 4 0 

0S.ySfcS>«f» £«34««t IsıifciOss* Mİ «H Kî 
$«"«} 3t«* Hı* Kî Kıl'tt «5<J5 *r»»>» 
MejArtö» « » 3 '»S!«at t* ; Ött «53 S '8 • >l 
T* :Sili WMtty». fs>*;5»;?<S*sît» 
fasa a a «*»*• 

SayfaNf>-,'. S..»;. .•••• 
•.VîİYinJçcfiğt SİVÂSİ * 
Tiraj V , ' \ ; < 
StsCm " ' * 
Tarih 12.05.200 

fep#iSİİİ^P»liasi: 
SâföSık föâkbrth., Umwfâ,.^yk^MQtem!tmçiftlereuj^ıufch 

ayjlfv w**ftatflf> •'•••nia!j-'̂ #|>fef<ae.basan omrunt artırmak »mseıy» 
â i • i r i l i r i m h a n » fe %>#ırc öartKsstf Kühtimasth* ̂  bumm İşin ya» 

V.MS»: »H*f*:•*«??Y * saf;şipn?rnaşfni (s ter in , :'8agM< 8afcanl«ğ»s 

?i İTİ K H i i • 11! B tfî L*>^K")iıMBMi>f>rtMr 

*», '» ; . » t , . . « '»• - • ¥ ^ « çlamayaniafç&rv übberj uygun sâffltönl* V U r U y U U y * rin,-..;,ÇOCUK;^hfb|\ojfjfnaisirınuı &0$mm {ön uy»;. 

rn«dya takip ıtoarkazl . 104a 
' ^ * : > . •'; V ; . : • '.'••' V " " 
»HNtM ' • M * ' 

ı«rtk«ır« cuuti SSm» c*t no M 
SMtif M * 11M U KılıMr JHJ0 «alını 
MtcUpUylUMİittM M :«U.4» n 10-11 
M : n ı t » ' « N p t t FK»:«JU<J<l»M 
Ms:K1I.tM1ll4 
w«*.UUrtını.coa.lf 

Ya^nlU' lSTÂNBULr^ 
SAĞLİK BAKANLlftl 
Haber Başlığı SPERM BANKASI 

Sperm bankası 
'uygunsuz1 

Uzmanlar, çocuk sahibi o-
lama™ çiftlere mfa±. 
nanjjtatemjerae .basarı o-. 
r^mniartırmâli'Şrna'cı^'1" 
sperm pankasıkıirülmaiıni'' 
ve bununiçin yasa çıkarıl
masını' isterken, Sağlık Ba
kanlığı, sperm bankası ku-

•• rulmasını uygun görmü- • 
yor. Sağlık Bakanlığından 
yapılan açıklamada, "Ba
kanlığımızca, sperm ban
kasının kurulması uygup 
görülmemektedir" denildi. 
Türkiye'deki kadın doğum 

"ve tOp bebek uzmanları, 
2. Ulusal invitro Fertilizas-
yon Sempozyumu sonu
cunda hazırladıktan bildiri
de, çocuk sahibi olamayan 
çiftlere uygulanan yön
temlerde başarı oranını ar
tırmak amacıyla sperm 
bankası kurulmasını ve bu
nun için yasa çıkarılmasını 
istemişlerdi. ANKARA 

>.; Snyfş.NiUs* ^<L •* 
^fîf?-Vayııı. Jçcrifii SİYASU > n 

TlrnJ ^ . '" ^ 
StxCııı 
Tnrilı 12.05.2002 
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33. - Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, başka bir milletvekilinin değişiklik önergesine katıl
ma isteğine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İzgi'nin cevabı (7/7594) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımızdan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediğimiz sorularımız aşağıdadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

POLATI 
Erzurum Milletvekili 

Bilindiği üzere, yeni İçtüzük gereğince her bir kanun.maddesi için 
en fazla üç önerge verilmektedir. Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısı ile 
ilgili önergelerimi vermek üzere gittiğimiz Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığında, Özel Tüketim Vergisi ile ilgili olarak herimaddede üç 
önerge verilmek suretiyle önergelerin doldurulduğunu gördüm. Bunun 
üzerine Milletvekillerince verilen önergelere bir rniJle^ekip olarak ben de 
imzam ile katılmak istediğimde, Kanunlar* ve* Kararlar Dairesi 
Başkanlığınca önergelerdeki birinci imza sahibinin izni olmadan benim 
önergelere katılamayacağım bildirilerek önergelere katılmama manî 
olunmuştur. 

Sayın Başkanlığınızca yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğimiz 
sorularımız şunlardır; 

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi olarak İçtüzük gereği, yeni 
önerge vermemin mümkün olmadığı, bu durumda benim verilmiş 
bir önergeye birinci imza sahibinin izni olmadan imza atmama 
manî olacak fçtüzük'te açık bir hüküm var mıdır? 

2- fçtüzük'te böyle bir kesin hüküm yok iken Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı benim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi 
olarak irade beyanıma manî olmasının hukukî bir mesnedi var 
mıdır? 
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T.B.M.M. B : 111 n . 6 . 2002 

T.C 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD: 

Sayı:A.01.0.GNS.0.10.00.02-7^594-15663«7050 

Konu: 

0 : 3 

Sayın Aslan POLAT 
Erzurum Milletvekili 

İLGt: 28.5.2002 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Başka bir milletvekilinin değişiklik önergesine katılma isteğine ilişkin ilgi 
önergenizde yer alan sorularınız aşağıda! cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

ÖmerİZGt 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Cevap (1,2).- Değişiklik önergelerine, önerge sahibi milletvekilinin rızası dahilinde 
başka milletvekilleri tarafindan katılııiabilmesi hususunda İçtüzükte açık bir hüküm yer 
almamaktadır. 

Bununla birlikte, bir milletvekili veya milletvekilleri tarafindan imzalanıp verilmiş 
bulunan değişiklik önergesine, diğer! tnilletvekillerinin imza koyabilmesi İçin söz konusu 
Önergedeki ilk imza sahibinin rızasının aranması, geçmiş dönemlerde önergeyi veren 
milletvekillerinin bu yöndeki şikayet ve taleplerinden kaynaklanan bir uygulama olarak 
yerleşmiştir. Kaldı ki bu uygulamayla, değişiklik önergelerinin Genel Kuruldaki işlem 
safhasında Başkanlığımız ile önerge sahibi milletvekilleri arasında ihtilaflar meydana çıkması 
engellenmektedir. 
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T.B.M.M. B : 111 11. 6 . 2002 O : 3 

34. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Berlin'deki turizm fuarında büyüyeni bir fuar stan-
dı yaptırılmasının sebeplerine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Mustafa Taşar'in cevabı (7/7619) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı Sayın Mustafa TAŞAR 
tarafmdan-^ü^* olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
27.05.2002 ̂  rv A 

AhnTet GÜZEl 
İstanbul Milletvekilli 

Almanyanın Berlin kentinde yapılan Turizm fuarında 2032 
yılında iyi bir tanıtımın yapıldıSı tarafımdanda gözlenmiştir. 
Ancak bu yılki fuar standıinızın yeniden düzenlenmiş.olduğu ve 2031 
yılında büyük iddialarla ve; 5 yıl kullanmak amacıyla yapılan çadjır 
fuar standımızın kullanılmadığı gözlenmiştir.* 

0 günkü Turizm Bakanı Sn. Erkan MUMCU tarafından 2 milybn 
DM harcanarak yaptırılan 2001 fuar standının betoUj&ı büyük olduğu 
ancak 4-5 yıl kullanılacağı için çok uygun bir fiyat olduğu ifajrte 
edilmişti. 

SORU 1- 2001 yılındaki fuar standımız sizce ülkemizi temsil 
edemeyecek kadar kötü olduğu ve yeterli tanıtımın sağlanamayacağı 
düşünülerekmi kullanılmamıştır? 2001 yılı fuar standımız yeterli 
ise İyi muhafaza edilemeyip: tahrip olduöu içinmi kullanılmamıştır? 

S0BU 2- 2001 yılındaki fuar standımız güzel olmadığı veya. iyi 
muhafaza edilemediği gerekçeliyle kullanılmamışsa ilgililer hakkınJa 
soruşturma açmayı düşünüyormusünuz? .t s 

SORU 3- 2002 yiiındaki^fuar standımızıh »Sdöî yılından çık 
güzel olduğu herkes tarafından söylenmektedir. 2002 yılındaki standL-
mız hangi firmaya ve ne kadar bedelle yaptırılmıştır? 

-773-



T.B.M.M. B: 111 11.6.2002 0 : 3 

T.C. 
TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :BU0APK 008 -1* 0 !**" - » 3 I İ 3 ANKARA 
Konu: Som önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 04 Haziran 2002 tarih ve 37097 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet GÜZEL'in Berlin' deki turizm fuarında bu yıl yeni 
bir fuar standı yaptırılmasının sebeplerine ilişkin soru önergesine istinaden hazırlanan 
Bakanlığımız cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ıA^—"7 
Mustafa TAŞAR / 

Bakan 
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İSTANBUL MİLETVEKİLİ AHMET GÜZEL'İN SORU ÖNERGESİ 

SORL 1 :2001 yılındaki fuar standımızın sizce ülkemizi temsil edemeyecek kadar kötü 
olduğu ve yeterli tanıtımın sağlanamayacağı düşünülerek mi kullanılmıştır? 2001 yılı fuar 
standımız yeterli ise yi muhafaza edilmeyip tahrip olduğu için mi kullanılmıştır? 

CEVAP 1 : Geçen yıl İTB 2001 fuarında inşa ettirdiğimiz ve 850.000 US Dolarına mal olan 
stand konstrüksiyonu arka arkaya dört fuarda kullanılmıştır.Sözkonusu standa ait malzemeler. 
montaj-demontaj, ulaşım, gümrükleme ve depolama işlemeleri esnasında oldukça yıpranmış olup. 
tekrar kullanılmasının ranlabl olamayacağı sonucuna varılmıştır. Anılan stand malzemeleri 
Turizm Danışma Müdürlüklerine dağıtılmış ve onların tanıtım faaliyetlerinde kullanılmaktadır.. 

SORU 2 : 2001 yılındaki fuar standımız güzel olmadığı veya iyi muhafaza edilemediği 
gerekçesiyle kuUanılmamışsa ilgililer hakkında soruşturma açmayı düşünüyormusunuz? 

CEVAP 2 : 2001 yılında kullandığımız standın güzel olmadığı veya iyi muhafaza 
edilemediği gerekçesiyle kullanılmaktan vazgeçilmemiş, sözkonusu stand malzemelerinin 
montaj-demontaj. ulaşım gümrükleme ve depolama işlemleri sırasına oldukça, yıpranmış olması 
nedeniyle tekrar kullanılmasının rantabl olmayacağı görülmüş ve Danışma Müdürl&lerimize 
kullanılmak üzere dağıtılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. 

SORU 3 : 2002 yılındaki fuar standımızın 2001 yılından çok güzel olduğu herkes 
tarafından söylenmektedir. 2002 yılındaki standımız hangi firmaya ve ne kadar bedelle 
yaptırılmıştır? 

CEVAP 3 : Bu yıl ilk defa fuar firmalarından, verdikleri tekliflerin yanında gerçekleştirmeyi 
tasarladıkları fuar konstrüksiyonlarına iliştin maket çalışmaları da talep edilmiş olup, sektör 
lemsilcileriyle birlikte bu yıl yaptırdığımız stand modeline karar verilmiştir. 

485.000 US Dolan karşılığı ihale edilen bu yılki stand konseptimiz özellikle turizm çeşitliliği ile 
destinasyon tanıtımına çok büyük ölçüde imkan tanımıştır. 

Sözkonusu stand konstrüksüyonu Expo Limited (Expo Galeford Ltd. Expo B Grup) Firmasına 
yaptırılmıştır. 

Bu yıl inşa ettirdiğimiz standa, Almanya'nın önde gelen turizm meslek dergilerinden Touristik 
Aktüeli dergisi tarafından en iyi stand ödülü verilmiştir. 
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1 1 . 6 . 2002 SALI 

Saat: 14.00 
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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 ÖNERİLERİ 

1. - 4.6.2002 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 877 Sıra Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Kısmının 13 üncü sırasına, Gündemin 328 inci sırasında yer 
alan 856 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 14 üncü sırasına, 237 nci sırasında yer alan 668 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 15 inci sırasına, 335 inci sırasında yer alan 869 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 16 
nci sırasına alınması; Genel Kurulun 4 Haziran 2002 Sah günü 15.00-20.00; 5 Haziran 2002 Çar
şamba, 6 Haziran 2002 Perşembe, 11 Haziran 2002 Salı, 12 Haziran 2002 Çarşamba ve 13 Haziran 
2002 Perşembe günleri 14.00-20.00 saatleri arasında çalışması önerilmiştir. 

2 . - 4 Haziran 2002 Sah, 5 Haziran 2002 Çarşamba ve 12 Haziran 2002 Çarşamba günleri söz
lü soruların görüşülmemesi, 11 Haziran 2002 Salı günü de sözlü sorular ile diğer denetim konu
larının görüşülmeyerek bugünde de Kanun Tasarı ve Tekliflerinin görüşülmesi, 5 Haziran 2002 
Çarşamba günü Gündemin 12 nci sırasına, 6 Haziran 2002 Perşembe günü 14 üncü sırasına kadar 
olan Kanun Tasarı ve Tekliflerinin görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması 
önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 4.6.2002 tarihli 108 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu * Dışişleri Komisyonu 
11.6.2002 Sah 13.6.2002 Perşembe 
Saat: 13.00 Saat: 10.00 
12.6.2002 Çarşamba 
Saat: 11.00 
13.6.2002 Perşembe 
Saat 11.00 
14.6.2002 Cuma 
Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ GÜNDEMÎ 
111 İNCİ BİRLEŞİM 11. 6 . 2002 SALİ Saat: 14.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2-ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - S E Ç İ M 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGÖRUŞMELER 

sÇfcb 

7 - SÖZLÜ SORULAR 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) (*) 

2. - 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 işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı: 
666) (Dağıtma tarihi: 7.5.2001) 

3. - Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş 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) (Dağıtma tarihi: 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. - Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 485 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair 541 Sayılı Kanun Hülcmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/209,1/228) (S. Sayısı: 861) (Dağıtma tarihi: 14.5.2002) 

7. - İzmir Milletvekili Rıfat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet 
Salih Yıldınm'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) 

8. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ve Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/744) (S. Sayısı: 786) (Dağıtma tarihi: 19.12.2001) 

9. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/777) (S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

10.X - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/886) (S. Sayısı : 
827) (Dağıtma tarihi: 6.3.2002) 

11. X - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Kocaeli Milletvekili Turhan 
İmamoğlu'nun, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasının Değiştirilmesi ile İlgili 
Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/990, 
2/902) (S. Sayısı: 877) (Dağıtma tarihi: 4.6.2002) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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8 - KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

12. — Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, Avukatlık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın, 4667 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek Geçici Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Denizli Milletvekili Salih Erbeyin'in, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 2.5.2001 Tarih ve 4667 Sayılı Kanunun 97 nci Maddesine Bir Cümle İlave 
Edilmesine Dair Kanun Teklifi, Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın, Avukatlık Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Manisa Milletvekili Bülent 
Arınç'ın, 4667 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/950,2/877,2/921,2/928,2/944) (S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 10.5.2002) 

13. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk 
Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/965) (S. Sayısı: 856) (Dağıtma tarihi: 3.5.2002) 

14. X - Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/613) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma 
tarihi: 9.5.2001) 

15. X - Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 869) (Dağıtma tarihi : 
27.5.2002) 

16. X - Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları 
Konusundaki ihtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/894) (S. Sayısı: 796) (Dağıtma tarihi: 7.1.2002) (*) 

17. 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) 

18. X - Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

19. X - Zorunlu Deprem Sigortası Kanunu Tasarısı ile Zorunlu Deprem Sigortasına Dair 587 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/782, 1/609) (S. Sayısı : 
824) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002) 

20. - özürlüler Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/907) (S. Sayısı: 778) (Dağıtma tarihi: 3.12.2001) 

21. - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet, Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/954, 2/879) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi: 27.3.2002) 

22. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Amasya Milletvekili 
Ahmet İyimaya'nın, 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin ve Kırklareli 
Milletvekili Cemal Özbilen ve 5 Arkadaşının, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Plan ve Bütçe ve Çevre Komisyonları Raporları (1/388, 2/586, 2/886) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi: 17.4.2002) 

23. - 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) 

24. - 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) 
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25. - Türk Ceza Kanunu, Cezaların infazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın Türk Ceza Kanunu ile 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, tçel 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 Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Teklifi, 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 (1/796,2/341,2/559,2/562,2/563,2/686) (S. Sayısı: 629) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

26. - 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) 

27. - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/477) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma 
tarihi: 8.3.2000) 

28. - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan'ın, T.C. Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Sandığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/905,2/312) (S. Sayısı: 803) (Dağıtma tarihi: 23.1.2002) 

29. - Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/958) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 4.4.2002) 

30. - Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/852) (S. Sayısı: 686) (Dağıtma tarihi: 28.5.2001) 

31. - Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonları Raporları (1/864) (S. Sayısı: 750) (Dağıtma tarihi: 1.11.2001) 

32. - 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) 

33.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) 

34.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) 

35.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) 

36.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) 

37.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) 

38.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) 

39.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) 

40.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) 

41.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) 
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42.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) 

43.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) 

44.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) 

45.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/319) (S. Sayısı: 117) (Dağıtma tarihi: 9.8.1999) 

46.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) 

47.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/687) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

48. — 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) 

49.- Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/732) (S. Sayısı: 571) (Dağıtma tarihi: 11.1.2001) 

50.X - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) 
(S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) (*) 

5 1 - 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) 

52.- 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) 

53.- Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri, Tarım, Orman ve 
Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/600) (S. Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 28.2.2001) 

54.- Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Şanlıurfa Milletvekili 
Mustafa Niyazi Yanmaz'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ile Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'm, Türk 
Optometri ve Optik Meslekler Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/767,2/246,2/570) (S. Sayısı: 602) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

55. - 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) 

5 6 . - Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/253) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

57. 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) 

58. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/489) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

59. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları(1/530)(S. Sayısı: 183)(Dağıtmatarihi: 25.10.1999) 

60.- Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve tçişleri Komisyonu Raporu (1/597,1/562) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 10.4.2000) 

61.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/269) (S. Sayısı: 102) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 
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62.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Siyasî Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 15.7.1999) 

63. 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) 

64.- Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

65.-Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/439) (S. 
Sayısı: 74) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

66. X - Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler 
Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

67. 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) 

68. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/267) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

69. X - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonları Raporları (1/402) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

70.- 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) 

71.-Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/385) (S. 
Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 13.8.1999) 

72.- Sıtma ve Frengi İlaçları 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) 

73.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/293) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

74.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/308) (S. Sayısı: 151) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

75.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/270) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 26.8.1999) 

76.- 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) 

77.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında 
Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 177) (Dağıtma tarihi: 20.10.1999) 

78.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) 

79.- Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı : 187) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

8 0 - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar lzol 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) 

81.-Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania Sınırlamaları 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı: 193) (Dağıtma tarihi : 
4.11.1999) 
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8 2 - Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının 
Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Millî 
Savunma Komisyonları Raporları (1/381) (S. Sayısı: 196) (Dağıtma tarihi: 17.11.1999) 

83.X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/541) (S. Sayısı: 208) (Dağıtma tarihi: 18.11.1999) 

84.- Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/119) (S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 25.11.1999) 

8 5 - Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan Özgöbek'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/129) (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 6.12.1999) 

8 6 - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 8 Arkadaşının, Konya Ovası ve Orta Anadolu 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/4) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 8.12.1999) 

8 7 - Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçişleri Komisyonları Raporları (1/568) (S. 
Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999 ) 

88.- 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) 

8 9 - 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) 

90.- Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri. Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı, Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/569, 
1/571,1/572,2/72) (S. Sayısı: 295) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

91 . - 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) 

92.- 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) 

93. - 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) 

94.- 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) 

95.- 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) 

96.- Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İl özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/143) (S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 28.12.1999) 

97.- Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

98.-Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sâri 
Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı :313) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2000) 
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99.- 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) 

100. - 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) 

101. - Gümüşhane Milletvekili Lütff Doğan ve 48 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/34) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

102. - 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) 

103. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasanla Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

1 0 4 . - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/170) (S. Sayısı: 222'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

105. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/171) (S. Sayısı: 223'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

106. - Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/172) (S. Sayısı: 224'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

107. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık, Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/174) (S. Sayısı: 226'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

108. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/175) (S. Sayısı: 227'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

109. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/176) (S. Sayısı: 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

110. - Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/177) (S. Sayısı: 229'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

111. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'ntın 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) 

112. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Darıca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/338) (S. Sayısı: 320) 
(Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

113. - 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) 
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114. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Bitlis 
Milletvekili Zeki Ergezen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları ve Hatay Milletvekili 
Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/367) (S. Sayısı: 274'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

115. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/85) (S. Sayısı : 349) 
(Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

116. - 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) 

117. - 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) 

118. - 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) 

119. - 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) 

120. - 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) 

121. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/178) (S. Sayısı: 361) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

122. - 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) 

123. - 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) 

124. - 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) 

125. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 
Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı: 372) (Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

126. - 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) 

127. - 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) 

128. - 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) 

129. - 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) 
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130. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphaıı'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/394) (S. Sayısı : 
344'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

131. - 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 net Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/107) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
28.3.2000) 

132. - 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) 

133. - 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) 

134. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/420) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

135. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve 13 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/370) (S. Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

136. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/240) (S. Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

137. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 18 Arkadaşının, Trabzon İli Merkezinde Gazipaşa, Fatih ve 
Değirmendere Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/413) (S. Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

138. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 73 Arkadaşının, Yükseköğretim 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 (2/190) (S. Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 13.4.2000) 

139. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/100) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 17.4.2000) 

140. - Giresun Milletvekilleri Mustafa Yaman, Burhan Kara, Hasan Akgün, Turhan Alçelik, Rasim 
Zaimoğlu ve 14 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/333) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi: 18.4.2000) 

141. - Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse, Cezmi Polat ve Mücahit Himoğlu'nun, Doğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/379) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 
24.4.2000) 

142. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 3 arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/105) (S. Sayısı: 409) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

143. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

144. 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) 

- 12 - 111 İNCİ BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

145. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/654) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

146. - 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) 

147. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 21 Arkadaşının, İnegöl Adıyla Bir İl, Alanyurt, Cerrah, 
Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yenice Adıyla 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/357) (S. Sayısı: 420) (Dağıtma tarihi : 
4.5.2000) 

148. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 8 Arkadaşının, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/173) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi: 15.5.2000) 

149. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/344) (S. Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: 23.5.2000) 

150. 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) 

151. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/649) (S. Sayısı: 432) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

152. - Bursa Milletvekili Ertıığrul 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) 

153. - 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) 

154. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Erzu
rum Milletvekili İsmail Köse ve Konya Milletvekili Ömer İzgi ile 7 Arkadaşının, Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/559,2/250,2/360) (S. Sayısı: 435) (Dağıtma tarihi: 30.5.2000) 

155. - 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) 

156. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç'm, 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) 

157. 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) 

158. 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) 

159. - 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) 

160. - Nevşehir Milletvekilleri Mükremin Taşkın ve İsmail Çevik'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/424) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma 
tarihi: 14.6.2000) 
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161. - Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoglu'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) 

162. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/671) (S; Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

163. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 498) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

164. - Amasya Milletvekili Ahmet lyimaya'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) 

165. - 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) 

166. - 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) 

167. 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) 

168. - Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu 
öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları (1/685) (S. 
Sayısı: 505) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

169. 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) 

170. X - Karadeniz Ekonomik işbirliği 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) 

171. - Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/564) (S.Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 28.6.2000) 

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, içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazları 
(3/425) (S. Sayısı: 445'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

174. - 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) 

175. - Kır Bekçileri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/711) (S.Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

176. - 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) 

177. - Balıkesir Milletvekili llyas Yılmazyıldız'ın, Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/314) (S. Sayısı: 525) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 
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178. - Ankara Milletvekili Ali İşıklar ve 29 Arkadaşının, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/423) (S. Sayısı: 526) 
(Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

179. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

180. - 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) 

181. 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) 

182. - 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 Alınmastna 
İlişkin Önergeleri (2/366) (S.Sayısı: 538) (Dağıtma tarihi: 15.11.2000) 

183. - 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) 

184. - Balıkesir Milletvekilleri llyas Yılmazyıldız'm, 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) 

185. - 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) 

186. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara ve 
Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/653) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma 
tarihi: 24.11.2000) 

187. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı: 550) (Dağıtma tarihi: 27.11.2000) 

188. - Yozgat Milletvekili llyas Arslan ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/11) (S. Sayısı: 556) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

189. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'Un, 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 
İlişkin Önergesi (2/429) (S. Sayısı: 560) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

190. - Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/444) (S. Sayısı: 561) 
(Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

191. - 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) 

192. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı 
Emniyet Teşkilâtı Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve tçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/217) (S. Sayısı: 569) (Dağıtma tarihi: 
8.1.2001) 
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193. - 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) 

194. - 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) 

195. - 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) 

196. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, 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 (2/506) (S. Sayısı: 575) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

197. - 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) 

198. - Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/602) (S. 
Sayısı: 590) (Dağıtma tarihi: 25.1.2001) 

199. - Balıkesir Milletvekili tlyas 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, tktisadi 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) 

200. - 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 tçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/446) (S. Sayısı: 582) (Dağıtma tarihi: 
29.1.2001) 

201. - 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) 

202.-Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/383) 
(S. Sayısı: 589) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

203. - Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/803) 
(S. Sayısı: 594) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

204. - A t 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) 

205. - Giresun Milletvekili Turhan Alcelik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/14) (S. Sayısı: 600) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

206. - 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) 

207. - 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 tlişkin Önergesi (2/37) (S. Sayısı: 604) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 
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208. - 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) 

209. - 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) 

210. - 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) 

211. 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) 

212. 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) 

213. - 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) 

214. - 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) 

215. - Tokat Milletvekilleri Reşat Doğru ve Lütfl 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) 

216. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/810) (S. Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 1.3.2001) 

217. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/802) (S. Sayısı: 624) (Dağıtma tarihi: 12.3.2001) 

218. - Yozgat Milletvekilleri Şuayip Üşenmez, Mesut Türker ve Ahmet Erol Ersoy ile 13 Arkadaşının, 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/256) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 
20.3.2001) 

219. - 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) 

220. - 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) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

221. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 12 Arkadaşının, 5 İlçe (Tanır, Arıtaş, Çohulhan, 
Büyükyapalak, Büyüktatlı) ve Elbistanafşin Adıyla Bir ti 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) 

222. - 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) 

223. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'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) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 
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224. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanım Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/633) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

225. - 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) 

226. - 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) 

227. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/822) (S. Sayısı: 645) (Dağıtma tarihi: 12.4.2001) 

228. - İzmir Milletvekili Süha Tanık'm, 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. Sayısı: 648) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

229. - 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 : 
16.4.2001) 

230. - 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) 

231. - 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) 

232. - 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 ve 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) 

233. - 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) 

234. 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) 

235. 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. Sayısı: 660) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

236. - 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) 

237. - 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) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

238. - 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) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 
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239. - 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'ın, Türkiye Cumhuriyeti Aleyhine Çalışma Yapan Ülkelere Uygulanacak Yaptırımlara Dair 
Kanun Teklifi ve Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman'm, Fransa'nın Cezayir'de Yaptığı Soykırım 
Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/669,2/671,2/672,2/673) 
(S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi: 2.5.2001) 

240. - 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) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 

241. - 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) 

242. - 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) 

243. X - Türkiye'nin MATRA Programına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/840) 
(S. Sayısı: 680) (Dağıtma tarihi: 23.5.2001) 

244. - 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) 

245. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 14 Arkadaşının, Suşehri İli'nin 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) 

246. 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) 

247. - Tekirdağ Milletvekili Nihan llgün'ün, 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 (2/612) (S. Sayısı: 693) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

248. - 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) 

249. - 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) 

250. - 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) 

251. - 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) 

252. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl 
Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/830) (S. Sayısı: 703) (Dağıtma tarihi: 11.6.2001) 

253. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan 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) 

254. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 16 Arkadaşının, Tarımsal Alt Yapı ve Sulama Genel 
Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/351) (S. Sayısı: 705) (Dağıtma tarihi: 12.6.2001) 
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255. - 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) 

256. 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) 

257. - 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) 

258. - 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) 

259. 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 Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/867) (S. Sayısı: 725) (Dağıtma tarihi: 28.6.2001) 

260. 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) 

261. 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) 

262. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/872) (S. Sayısı: 736) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

263. - 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) 

264. 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) 

265. - 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) 

266. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/600) (S. Sayısı: 743) (Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

267. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 32 Arkadaşının, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında 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) 

268. - Oyun Yerleri ile Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/762) (S. Sayısı: 745) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001) 

269. - Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda 
Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/812) (S. Sayısı: 746) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001) 

270. - 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) 

271. - Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, 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 (2/682) (S. Sayısı: 749) (Dağıtma tarihi: 30.10.2001) 
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272. - Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/670) (S. Sayısı: 751) (Dağıtma tarihi: 5.11.2001) 

273. - 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) 

274. - 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) 

275. - 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) 

276. - 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) 

277. X - Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/896) (S. Sayısı: 759) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

278. 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) 

279. X - Türkiye-Efta Ortak Komitesinin 2000 Yılma Ait 4 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/919) (S. Sayısı: 761) (Dağıtma tarihi: 
13.11.2001) 

280. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, Bartın İlinde Kozcağız ve Kumluca Adları ile İki İlçe 
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/21) (S. Sayısı: 762) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

281. - 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 içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/508) 
(S. Sayısı: 763) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

282. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan 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) 

283. 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) 

284. X - Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması 
Sözleşmesi: İnsan Haklan ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/915) (S. Sayısı: 772) (Dağıtma tarihi: 26.11.2001) 

285. 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) 

286. 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) 

287. 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) (Dağıtma tarihi: 5.12.2001) 

288. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların ladesi 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/924) (S. Sayısı: 782) (Dağıtma tarihi: 5.12.2001) 

289. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel Ticari, 
Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/910) (S. Sayısı: 783) (Dağıtma tarihi: 10.12.2001) 
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290. 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) (Dağıtma tarihi: 10.12.2001) 

291. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbir
liği Çerçeve.Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/925) (S. Sayısı: 787) (Dağıtma tarihi: 19.12.2001) 

292. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Karşılıklı 
Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/929) (S. Sayısı: 797) (Dağıtma tarihi: 7.1.2002) 

293. - Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/943) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

294. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 15 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/343) (S. Sayısı: 800) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

295. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nıın, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/385) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

296. - Balıkesir Milletvekili Hüseyin Kalkan'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/688) (S. Sayısı: 802) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

297. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/911) (S.Sayısı: 798) (Dağıtma tarihi: 23.1.2002) 

298. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yasadışı 
Göçmenlerin Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/933) (S. Sayısı: 805) (Dağıtma tarihi: 28.1.2002) 

299. - Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/941) (S. Sayısı : 806) (Dağıtma tarihi : 
28.1.2002) 

300. - Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Umurlu Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/488) (S. 
Sayısı: 807) (Dağıtma tarihi: 28.1.2002) 

301. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Kurban Derilerinin Gelirleri Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/717) (S. Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi: 28.1.2002) 

302. - İzmir Milletvekili Kemal Vatan'ın, İzmir İlinde Bayraklı Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/740) 
(S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 28.1.2002) 

303. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/345) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi: 4.2.2002) 

304. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/418) (S. Sayısı: 813) (Dağıtma tarihi: 4.2.2002) 

305. - Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız ve 16 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 Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/692) (S. Sayısı: 814) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.2002) 

306. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu ve 11 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 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/92) (S. Sayısı: 815) (Dağıtma tarihi: 
12.2.2002) 
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307. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/417) (S. Sayısı: 816) (Dağıtma tarihi: 12.2.2002) 

308. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç ve 5 Arkadaşının, İki İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/578) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi: 12.2.2002) 

309. - 354 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/936, 1/897) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma 
tarihi: 12.2.2002) 

310. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/947) (S.Sayısı: 820) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002) 

311. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/410) (S.Sayısı: 821) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002) 

312. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve tçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/714) 
(S.Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi: 26.2.2002) 

313. - Ankara Milletvekili Mehmet Arslan'ın, Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/735) (S. Sayısı: 823) (Dağıtma 
tarihi: 26.2.2002) 

314. - Bilecik Milletvekili Sebahat Vardar ve 12 Arkadaşının, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı 
San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3575 Sayılı Kanunla Değişik 41 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önerge (2/678) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma tarihi: 6.3.2002) 

315. - Kütahya Milletvekili Şeydi Karakuş'un, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/755) (S. Sayısı: 829) (Dağıtma 
tarihi: 6.3.2002) 

316. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyetinin Rumuzu olan T.C.'nin 
Açık Olarak Yazılıp Okunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/512) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 13.3.2002) 

317. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, 2863 Sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/737) (S. Sayısı : 831) (Dağıtma tarihi : 
13.3.2002) 

318. -Niğde Milletvekili Mükerrem Levent'in, Niğde İline Bağlı Yeşilgölcük Adıyla Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/753) (S. Sayısı: 832) (Dağıtma tarihi: 13.3.2002) 

319. - Petrol Kanununa Göre ödenen Kur Farklarından Doğan Kişi Borçlarının Terkin Edilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı : 834) (Dağıtma tarihi : 
13.3.2002) 

320. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/411) (S. Sayısı: 836) (Dağıtma tarihi: 20.3.2002) 

321. - Kütahya Milletvekili Şeydi Karakuş'un, Balıköy Adıyla Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/756) (S. 
Sayısı: 837) (Dağıtma tarihi: 20.3.2002) 

322. - Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/380) 
(S. Sayısı: 843) (Dağıtma tarihi: 4.4.2002) 

323. - Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/948) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 5.4.2002) 

324. - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydm'ın, Siirt İline Bağlı Veysel Karani Adıyla Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/20) (S. Sayısı: 846) (Dağıtma tarihi: 9.4.2002) 

- 2 3 - 111 İNCİ BİRLEŞİM 



8 -'KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

325. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'mın, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve tçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/416) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 9.4.2002) 

326. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk-Yunan 
Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/962) (S. Sayısı: 848) (Dağıtma tarihi: 11.4.2002) 

327. - Türk Ceza Kanunu ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Yer Alan İdam Cezalarının 
Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/971) (S. Sayısı : 852) 
(Dağıtma tarihi: 25.4.2002) 

328. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik 
Temsilcilik Binalarının inşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/957) (S. Sayısı: 854) (Dağıtma tarihi: 30.4.2002) 

329. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S, Sayısı: 
855) (Dağıtma tarihi: 1.5.2002) 

330. X - Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/968) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi: 
8.5.2002) 

331. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ankara'da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/967) (S. Sayısı: 
859) (Dağıtma tarihi: 8.5.2002) 

332. - İçel Milletvekili Akif Serin'in, Türkiye Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanunu Teklifi, 
Gümrük Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Gümrük Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Gümrük Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/938, 2/441, 2/801, 
2/821) (S. Sayısı: 863) (Dağıtma tarihi: 14.5.2002) 

333. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/458) (S. Sayısı: 865) (Dağıtma tarihi: 20.5.2002) 

334. - Antalya Milletvekili Mehmet Zeki Okudan ile Burdur Milletvekili Mustafa örs'ün, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve tçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/767) (S. Sayısı: 866) (Dağıtma tarihi: 20.5.2002) 

335. X - Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin 
Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/974) (S. Sayısı: 867) (Dağıtma tarihi: 20.5.2002) 

336. - Güzel Sanatlar ile Bilim ve Teknoloji Alanlarında Olağanüstü Yetenek Gösteren Çocukların 
Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonları Raporları (1/739) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 28.5.2002) 

337. - Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile İcra ve 
İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/970) (S. 
Sayısı: 872) (Dağıtma tarihi: 3.6.2002) 

338. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 
873) (Dağıtma tarihi: 3.6.2002) 

339. - Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/980) (S.Sayısı: 874) (Dağıtma tarihi: 5.6.2002) 

340. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Uzayın Araştırma ve 
Kullanımı Konularında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/983) (S.Sayısı: 875) (Dağıtma tarihi: 5.6.2002) 

@ 
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