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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
III. - YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞlTLt İŞLER 
1.- Kütahya Milletvekili Ahmet DeruVin vefatı dolayısıyla saygı 

duruşu. 

2.- Milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesi ve seçimin 3 Kasım 
2002 tarihinde yapılması hakkındaki önergenin görüşülmesi için TBMM 
Genel Kurulunun 29 Temmuz 2002 Pazartesi günü saat 14.00'te olağanüs
tü toplantıya çağrıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
duyurusu. 

3.- Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapıl
ması ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, 
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanun 
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Tasarısı, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın önlenmesi Sözleşmesine 
İlişkin İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı, Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarına ilişkin (2/454,2/819, 
2/820,2/826,2/854,2/725,2/816,2/724,2/627,2/723) esas numaralı kanun 
teklifleri ile 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini görüş
mek için, TBMM Genel Kurulunun 29 Temmuz 2002 Pazartesi günü saat 
14.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı duyurusu. 32:33 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 23:27,28:32,33:35 

1.- MHP Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Koray Aydın, Er
zurum Milletvekili İsmail Köse, Hatay Milletvekili Mehmet Şandır ve 
121 arkadaşının, milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesi ve erken 
seçimin 3 Kasım 2002 Pazar günü yapılmasını öngören önergeleri (4/497) 23:27 

2.- ANAP Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Beyhan Aslan ile SP 
Grup Başkanvekili Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 122 arkadaşının, 
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçim
lerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Ceza 
İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanun 
Tasarısı, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın önlenmesi Sözleşmesine 
İlişkin İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı, Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarına ilişkin (2/454,2/819, 
2/820,2/826,2/854,2/725,2/816,2/724,2/627,2/723) esas numaralı kanun 
teklifleri ile 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini görüş
mek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağrıl
masına ilişkin önergesi (4/498) 28:32 

3.- H. Hüsamettin Özkan'dan boşalan Devlet Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımcılığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'in, Recep 
Önal'dan boşalan Devlet Bakanlığına, Ankara Milletvekili Hüseyin Tayfun 
İçli'nin, M. İstemihan Talay'dan boşalan Kültür Bakanlığına, İzmir Millet
vekili Prof. Dr. B. Suat Çağlayan'ın, Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'den boşalan 
Devlet Bakanlığına, Ankara Milletvekili M. Zeki Sezer'in atandıklarına iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1128) 33:34 

4.- Mustafa Yılmaz'dan boşalan Devlet Bakanlığına, Denizli Millet
vekili Mehmet Kocabatmaz'ın, Hasan Gemici'den boşalan Devlet Bakan
lığına, Ankara Milletvekili Melda Bayer'in, Metin Bostancıoğlu'ndan 
boşalan Millî Eğitim Bakanlığına, Kırklareli Milletvekili Prof. Dr. Necdet 
Tekin'in atandıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1129) 34 

5.- İsmail Cem'den boşalan Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'in atanması ve Başbakan Yardım
cısı olarak görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1130) 34 
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6.- Dışişleri Bakanlığına atanan Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'den boşalan 
Devlet Bakanlığına Adana Milletvekili Tayyibe Gülek'in atandığına ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1131) 34:35 

7.- Karabük Milletvekili Erol Karan'ın, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos
yal İşler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/502) 35 

8.- Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak'ın, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/503) 35 

V.- SEÇİMLER 35 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 35:36 

1.- Anayasa, 

Adalet, 

İçişleri, 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, 

Komisyonlarında açık bulunan üyeliklere seçim 35:36 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 37 

1.- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri 
Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/744) (S. Sayısı: 786) 37:75 

2.- Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine 
İlişkin İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komis
yonları Raporları (1/896) (S. Sayısı: 759) 75 

VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 76 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 76:225 

1.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Ağrı İlinde yürütülen 
projelere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı 
(7/7239) 76:77 

2.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Sinop'ta yürütülen 
projelere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı 
(7/7307) 78:79 

3.- Yozgat Milletvekili İlyas Arslan'ın, yurt dışında yaşayan vatandaş
larımızın karşılaştıkları sorunlar ve bunların çözümlerine ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/7393) 79:85 

4.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, yurt dışında 
çalışmış olanların alamadıkları keseneklerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/7496) 86:87 
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5.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Türk Cumhuriyetlerin
de Türkçe eğitim veren okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nec
det Tekin'in cevabı (7/7539) 

6.- Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, terörist başı Abdullah 
Öcalan'ın cezaevinde faydalandığı hizmetlere ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/7596) 

7.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, pedagojik formasyon 
sahibi İlahiyat Fakültesi mezunlarına ve din dersi öğretmen açığına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Necdet Tekin'in cevabı (7/7603) 

8.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, gazetede yer alan DGM 
yargıcı hakkındaki soruşturma iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/7607) 

9.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ortaöğretim Kurumları Öğ
renci Seçme ve Yerleştirme Sınavıyla ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Necdet Tekin'in cevabı (7/7634) 

10.- İstanbul Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu'nun, Suudi Arabis
tan'da öldüğü bildirilen bir Türk vatandaşına ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/7648) 

11.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Bilim Araştırma Vakfı ile il
gili davada yürütülen soruşturmaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü 
Kâzım Yücelenin cevabı (7/7691) 

12.- Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın, BAĞ-KUR emeklilerine 
ikramiye verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'm. cevabı (7/7778) 

13.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Abdullah öcalan'ın tes
lim alınması ile ilgili bir anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel'in 
cevabı (7/7796) 

14.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanununa göre çıkarılması gereken yönetmeliğe ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/7801) 

15.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Şişli Belediyesinin 
denetimine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı 
(7/7805) 

16.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Şişli Belediyesine ak
tarılan ödeneklere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Abdülkadir 
Akcan'ın cevabı (7/7806) 

17.- Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın, Dicle ve Fırat nehirleri 
üzerine kurulu barajlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Zeki Çakan'ın cevabı (7/7809) 
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18.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, yurt dışında temsilcilik
leri bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şükrü SinaGürel'in cevabı (7/7813) 121:156 

19.- Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Balıkesir îmam Hatip 
Lisesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Necdet 
Tekin'in cevabı (7/7815) 157:159' 

20.- Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, serbest muhasebeci ve 
malî müşavirliklerin Bağ-Kur'da iş takibi yapabilmelerini sağlayacak 
düzenleme çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/7816) 159:161 

21.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun; 
Sinop İline verilen KOBİ ve işletme kredilerine, 

Ağrı İline verilen KOBİ ve işletme kredilerine, 

Adıyaman İline verilen KOBİ ve işletme kredilerine, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/7824, 
7825,7826) 161:168 

22.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, muhtarların ekonomik 
durumunun iyileştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/7837) 169:170 

23.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in TEM'den Bolu-Dörtdivan İl
çesine bağlantı yolu açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Abdülkadir Akcan'ın cevabı (7/7838) 170:171 

24.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Arap sermayesinin ülkemize 
çekilmesine yönelik çalışmalar olup olmadığına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı V. Nami Çağan'ın cevabı (7/7846) 172:174 

25.- İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş'un, Romanya'da tutuklu 
bulunan Türk balıkçılara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/7847) 175:178 

26.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Acıgöl-İnal-
lı ve Tatlarin beldelerinin kanalizasyon arıtma tesisi ihtiyaçlarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in cevabı (7/7856) 179:181 

27.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Habur Sınır Kapısı üzerinden 
yapılan motorin ithalatının durdurulmasının sebeplerine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay'ın cevabı (7/7859) 182:184 

28.- Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Suriye sınırındaki selden 
zarar gören köylere yapılacak yardımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Mehmet Kocabatmaz'ın cevabı (7/7862) 185 

29.- Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Suriye sınırındaki selden 
zarar gören köylere yapılacak yardımlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/7864) 186:187 
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30.- Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, bazı vatan
daşların isimlerinin değiştirilmesi için dayanak yapıldığı iddia edilen 
düzenlemelere ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in 
cevabı (7/7888) 

31.- Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, bazı vatan
daşların isimlerinin değiştirilmesi için yargısal ve idari yollara başvurul
duğu iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A. 
Mesut Yılmaz'ın cevabı (7/7890) 

32.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, köy sayısına ve köy 
kanununun değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/7897) 

33.- Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin, alüminyum ürün
lerinin ithalat ve ihracatına ilişkin sorusu ve Devlet Bajcanı Tunca Toskay'ın 
cevabı (7/7906) 

34.- Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, yurt iti ve dışındaki Türk 
kültür ve tarihi eserlerine ilişkin sorusu ve Kültür Bakjanı Suat Çağlayan'ın 
cevabı (7/7908) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanlığı, olağanüstü toplantı çağrısı üzerine saat 14.00'te 

açıldı. 
Elektronik cihazla yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı 

anlaşıldığından, 1 Eylül 2002 Pazar günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 14.08'de son 
verildi. 

Sebahattin Karakelle 
Erzincan 

Kâtip Üye 

Ömer Izgi 
Başkan 

Kemal Albayrak 
Kırıkkale 
Kâtip Üye 
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No.: 171 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

29. 7.2002 PAZARTESİ (Olağanüstü) 
Tasarılar 

1. - Sınıraşan örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava 
Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/1016) (Adalet ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2002) 

2. - Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbî Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1017) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos
yal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2002) 

3. - Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/1018) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2002) 

4. - Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/1019) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2002) 

5. - Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1020) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş
ler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2002) 

6. - Sınıraşan örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, 
Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1021) (Adalet, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2002) 

7. - Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızî Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1022) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2002) 

8. - Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1023) (Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2002) 

9. - Gelibolu Yarımadası Tarihi Millî Parkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı (1/1024) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.7.2002) 

10. - Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin ve Suç ve Cezaları Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1025) (Millî Savun
ma ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2002) 

11. - Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/1026) (Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2002) 

12. - Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleş
meye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1027) (Adalet ve Dışişleri Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2002) 
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13. - Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/1028) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2002) 

14. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1029) 
(Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.2002) 

15. - Tıbbî Hizmetlerin Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu Tasarısı (1/1030) (Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.2002) 

Teklifler 

1. - Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; İdari Usul ve Bilgi Edinme Hakkı Kanun Teklifi 
(2/1011) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002) 

2. - Malatya Milletvekili Recai Kutan ve 8 Arkadaşının; Muhtaç Annelere Süt Yardımına Dair 
Kanun Teklifi (2/1012) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2002) 

3. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin 
Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair 3671 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi (2/1013) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2002) 

4. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1014) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.7.2002) 

5. - Kocaeli Milletvekili M. Turhan İmamoğlu'nun; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi (2/1015) (Anayasa Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2002) 

6. - Kocaeli Milletvekili M. Vecdi Gönül'ün; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/1016) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.2002) 

7. - Kocaeli Milletvekili M. Vecdi Gönül'ün; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1017) (Anayasa Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.7.2002) 

8. - Kocaeli Milletvekili M. Vecdi Gönül'ün; 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1018) (Anayasa Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 24.7.2002) 

9. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Millet
vekili Ali Rıza Gönül ile Mersin Milletvekili Turhan Güven'in; XXII nci Dönem Milletvekili Genel 
Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1019) (Anayasa 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.2002) 

10. - Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Mil
letvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İliş
kin Kanun Teklifi (2/1020) (Anayasa ve İçişleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.7.2002) 

11. - Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Mil
letvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; 298 Sayılı Seçimlerin 
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Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/1021) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.7.2002) 

Tezkereler 

1. - Giresun Milletvekili Hasan Akgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1125) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002) 

2. - Adem Kepeneklioğlu, Mehmet Hakan Canpolat ve Turhan Tarakçı Haklarındaki Ölüm 
Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1126) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.7.2002) 

3. - Ağrı Milletvekili Musa Konyar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/1127) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.2002) 

Önergeler 
1. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Turhan Güven, Sakarya Mil

letvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ile Amasya Milletvekili Ahmet 
İyimaya'nın; Milletvekili Genel Seçimlerinin Yenilenmesi ve Seçimin 3 Kasım 2002 Tarihinde 
Yapılması Hakkındaki önergesi (4/499) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.7.2002) 

2. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Koray Aydın, Erzurum 
Milletvekili İsmail Köse ile Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Milletvekili Genel Seçimlerinin 
Yenilenmesi ve Seçimin 3 Kasım 2002 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergesi (4/500) (Anayasa 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2002) 

3. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Başkanı Manisa Milletvekili Bülent Arınç, Başkanvekil
leri Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in; Milletvekili 
Genel Seçimlerinin Yenilenmesi ve Seçimin 3 Kasım 2002 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Öner
gesi (4/501) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2002) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Spor Toto Teşkilatının elektronik ortamda 

bahis oynanmasına yönelik çalışmalarının aileye etkilerine ilişkin Devlet Bakanından (Melda 
Bayer) sözlü soru önergesi (6/1949) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2002) 

2. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, dış ticaretin geliştirilmesi için yapılan çalış
malara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1950) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2002) 

3. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, doğrudan gelir desteği olarak verilen 
paranın niteliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1951) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 2.7.2002) 

4. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, tarımda kullanılan elektrik bedellerinin ödeme 
sıkıntısına ve Bafra'daki su baskını zararının telafisine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1952) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2002) 

5. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'un bazı köylerindeki yol ve su çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Kocabatmaz) sözlü soru önergesi (6/1953) (Başkan
lığa geliş tarihi: 5.7.2002) 
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6. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okulların düzenlediği içkili mezuniyet merasim
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1954) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2002) 

7. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, ekonomik şartları kötüye giden un fabrikalarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1955) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.7.2002) 

8. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yabancı ülkelerle gizli anlaşmalar yapılıp yapıl
madığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1956) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.7.2002) 

9. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Ağrı Dağı'ndaki özel mülkiyet iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1957) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

10. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, buğday taban fiyatının belirlenmesinde 
doğrudan gelir desteği ödemesinin dikkate alındığı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1958) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2002) 

11. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, sağlık kuruluşlarının sayıları ve illere 
göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1959) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.7.2002) 

12. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sabit gelirlilerin aylıklarına yapılan artışlara ve 
faiz ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1960) (Başkanlığa geliş tarihi: 

-19.7.2002) 
13. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, öğrencilere yapılan harcamalar ile öğrenci ve 

gençlere yönelik bazı faaliyetlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1961) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.2002) 

14. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Spor Toto Genel Müdürlüğünün sanal ortamda 
bahis oynatmaya yönelik çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1962) (Başkan
lığa geliş tarihi: 19.7.2002) 

15. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, "Beyaz Enerji" olarak bilinen dava dosyaların
dan bazılarının kaybolduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1963) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19.7.2002) 

16. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırladığı kamu 
ve özel bankalar hakkındaki raporlara ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) sözlü soru öner
gesi (6/1964) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.2002) 

17. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, ABD'nin Irak'a yönelik muhtemel saldırı hazır
lıklarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1965) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.7.2002) 

18. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, üst kurullara ilişkin Devlet Bakanından (Kemal 
Derviş) sözlü soru önergesi (6/1966) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.2002) 

19. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Giresun'da meydana gelen sel felaketinin zarar 
tespiti ve yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1967) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19.7.2002) 

20. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Fona devredilmeyen ve zararda olan özel ban
kalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1968) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.2002) 
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21. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Güreş Vakfına ve Vakfın Güreş Federasyonu ile 
ilişkilerine ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi (6/1969) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19.7.2002) 

22. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Giresun'da meydana gelen sel felaketinden 
zarar gören tesislere ve Samsun'da semt sahaları yapmak için ek ödenek olup olmadığına ilişkin 
Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi (6/1970) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.2002) 

23. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, ayçiçeği ihtiyacı ve üretimine ilişkin Tarım ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1971) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.002) 

24. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, basında yer alan Ankara Adliyesi ile ilgili bir 
iddiaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1972) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.2002) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, damızlık sığır yetiştiricileri kooperatiflerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7950) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

2. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Pamukbank'ın TSMSF'na devrine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/7951) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

3. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Pamukbank'ın TSMSF'na devrine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/7952) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

4. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, sağlık sorunlarına rağmen Pamukbank operasyonu 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7953) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.7.2002) 

5. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Pamukbank'ın Fona devriyle ilgili BDDK'nın açık
lamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7954) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

6. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Pamukbank ile Yapı Kredi Bankasının birleşmesine 
izin verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7955) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.7.2002) 

7. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Pamukbank'ın TMSF'na devrinin Turkcell üzerindeki 
etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7956) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

8. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Pamukbank operasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/7957) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

9. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, yabancıların satın aldığı kuruluşlara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/7958) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

10. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Pamukbank'ın TMSF'na devrinden sonra Karameh-
met Grubuna yapılan uygulamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7959) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 1.7.2002) 

11. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Pamukbank operasyonunun nedenlerine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/7960) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

12. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara Kalesi ve civarındaki kültürel mirasın 
korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7961) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

13. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara'daki kamuya yararlı derneklere ve yönetim 
kurullarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7962) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002) 
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14. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, kamuya yararlı derneklere ve bu derneklere yapılan 
Devlet yardımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7963) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

15. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Dikmen Köyünün Ankara'nın mücavir alan sınırları 
içine alınmasına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7964) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.7.2002) 

16. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT'deki bazı eğlence programlarının maliyetlerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/7965) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1.7.2002) 

17. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT'nin kurum dışında yaptırdığı programlarda 
TRT'nin mekân ve malzemelerinin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz 
Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/7966) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

18. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT'de yayımlanan çizgi filmlere ve bunlar için 
yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/7967) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

19. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT'de yayımlanan yerli ve yabancı filmlere ve 
bunlar için yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi 
(7/7968) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002) 

20. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT'de yayımlanan siyasî parti haberlerine ilişkin Dev
let Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/7969) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

21. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT'deki siyasî içerikli programlara ve bu program
lara katılan kişilere yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru 
önergesi (7/7970) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

22. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT'deki spor programlarına ve bu programlara 
katılan kişilere yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru 
önergesi (7/7971) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

23. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT'deki müzik-eğlence programlarına ve bu prog
ramlara katılan sanatçılara yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) 
yazılı soru önergesi (7/7972) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

24. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRTnin yayından kaldırdığı programlara ilişkin Dev
let Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/7973) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

25. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT stüdyolarında yangın çıkıp çıkmadığına ilişkin 
Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/7974) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.7.2002) 

26. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT'nin izlenme oranını artırmak için yaptığı çalış
malara ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/7975) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 1.7.2002) 

27. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT'nin kurum dışında yaptırdığı programlar için 
yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/7976) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

28. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Edremit-Akçay Gümrük Müdürlüğünün 
yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Keçeciler) yazılı soru önergesi 
(7/7977) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 
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29. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, TBMM Başkanlığına intikal eden idam dos
yalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7978) (Başkan
lığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

30. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bekletilen 
idam dosyalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7979) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

31. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Kırıkkale MKEK tesislerinde meydana gelen 
yangına ve TSK'nın mühimmat ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7980) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.7.2002) 

32. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Abdullah Öcalan'ın idam prosedürüne ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7981) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

33. - Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, 2001 yılında tahsil edilemeyen vergi miktarına ve 
işini terk eden mükellef sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7982) (Başkan
lığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

34. - Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, Pamukbank'ın TMSF'na devrine ilişkin Devlet 
Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/7983) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

35. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, DASK fonunda toplanan para miktarına ve olası bir 
depremde İstanbul'un durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7984) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 1.7.2002) 

36. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, Spor Toto Genel Müdürlüğünün sanal ortamda bahis 
ve kumar oynatılmasına yönelik çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7985) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

37. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, termik santrallerdeki kapasite oranının artırıl
masına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7986) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1.7.2002) 

38. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, afete uğrayan belediyelere ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/7987) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

39. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, bankaların görev zararlarının Devlet tarafından kar
şılanmasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/7988) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

40. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, KTÜ Tıp Fakültesinde usulsüz estetik ameliyat yapıl
dığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7989) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1.7.2002) 

41. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, rüzgârla çalışan elektrik santralleri projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7990) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

42. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye ve Kıbrıs'ın AB üyeliğine alınmasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7991) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

43. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Pamukbank'ın TMSF'na devrine ilişkin Devlet 
Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/7992) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

44. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Üsküdar İmam-Hatip lisesi öğrenci ve velilerine 
hakaret ettiği iddia edilen görevliler hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7993) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 
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45. - Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün, sivil toplum örgütleri ile ilgili yeni düzenleme çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanından (Nejat Arseven) yazılı soru önergesi (7/7994) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 1.7.2002) 

46. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Çapa Tıp Fakültesinde kıyafetinden dolayı bir 
hastanın tedavi edilmediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7995) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

47. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale-Çelebi-Karayakup Köyünün içme 
suyu ve yol ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Kocabatmaz) yazılı soru önergesi 
(7/7996) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

48. - Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu'nun, İstanbul Üniversitesi Rektörü ve iki meslek
taşının yazdığı Laparoskopik Cerrahi kitabıyla ilgili alıntı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/7997) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

49. - istanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, İstanbul Üniversitesi Rektörü hakkındaki iddialara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7998) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

50. - Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın, DHMİ'de usulsüz olarak bir başmüfettiş ataması 
yapıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7999) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1.7.2002) 

51. - Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın, DHMİ'deki teknik kadro ihtiyacına ve yapılan atamalara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8000) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

52. - Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın, Atatürk Hava Limanı Kuvvet Santralıyla ilgili bir tadilat 
ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8001) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

53. - Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın, Antalya Hava Limanı yer hizmetleri için gereken alt 
yapı ve bağlantı yolları ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8002) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.7.2002) 

54. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, İnönü Vakfına ait olan yalının çevresindeki arazinin 
vakıf tarafından işgal edildiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8003) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

55. - Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın, Millî Piyango İdaresinin elektronik ortamda bahis 
oynatmaya yönelik çalışmaları olduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) yazılı soru 
önergesi (7/8004) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

56. - Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın, DHMİ'de Personel Yönetmeliğinin yayımından son
ra personel alındığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8005) (Başkan
lığa geliş tarihi: 1.7.2002) 

57. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesin
de bir hastanın sağlık karnesinde bulunan resimdeki kıyafeti nedeniyle tedavisinin yapılmadığı id
diasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8006) (Başkanlığa geliş tarih : 1.7.2002) 

58. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir 
hastanın sağlık karnesinde bulunan resimdeki kıyafeti nedeniyle tedavisinin yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8007) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2002) 

59. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, bir hastanın sağlık karnesinde bulunan resim
deki kıyafeti nedeniyle tedavisinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/8008) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2002) 
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60. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, sağlık karnelerindeki resimlerde kıyafet şart
ları arandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8009) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 2.7.2002) 

61. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, bir hastanın sağlık karnesinde bulunan resim
deki kıyafet nedeniyle tedavisinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından (A. Mesut Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/8010) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2002) 

62. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, bir hastanın sağlık karnesinde bulunan resim
deki kıyafet nedeniyle tedavi edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8011) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2002) 

63. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, bir hastanın sağlık karnesinde bulunan resim
deki kıyafet nedeniyle tedavisinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Nejat Arseven) 
yazılı soru önergesi (7/8012) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2002) 

64. - Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.' nin belediyelerin 
elektrik bedeli borçlarının taksitlendirilmesi kararına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/8013) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2002) 

65. - Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, TEDAŞ'm bazı kamu abonelerinin borçlarını taksit-
lendirme kararma ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8014) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 2.7.2002) 

66. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir has
tanın sağlık karnesinde bulunan resimdeki kıyafeti nedeniyle tedavisinin yapılmadığı iddiasına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8015) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2002) 

67. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik operas
yonlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8016) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2002) 

68. - Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, 6 ncı Hudut Alay Komutanlığının ihtiyacı olan meyve 
ve sebze ihalesine ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8017) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 2.7.2002) 

69. - Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın, kamu ihalelerinin uygun bedel kriterlerine göre 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/8018) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2002) 

70. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa'da TEDAŞ'ın elektrik 
faturalarında hesaplama hataları yaptığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/8019) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2002) 

71. - Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, depremzedeler tarafından kurulacak kooperatiflere 
verilmesi düşünülen krediler hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/8020) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.2002) 

72. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, Doğu ve Güneydoğuda terör nedeniyle boşaltılan 
köylere dönüşe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8021) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.7.2002) 

73. - Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcılığına atanan 
şahsa ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/8022) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3.7.2002) 
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74. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'm, Adnan Menderes Havalimanı su deposu inşaatı 
ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8023) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.7.2002) 

75. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Sivas Divriği Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdür
lüğüne yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi 
(7/8024) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2002) 

76. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, DHMİ Genel Müdürü olarak atanan şahsa ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8025) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2002) 

77. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, Diyarbakır-Ergani- Adnan Menderes Mahal
lesindeki bir arazinin tapu sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Şuayip Üşenmez) yazılı soru öner
gesi (7/8026) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2002) 

78. - İstanbul Milletvekili Emre Kocaoğlu'nun, bağımsız denetim şirketlerinin faaliyetlerine ve 
güvenilirliğine ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/8027) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3.7.2002) 

79. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, askerliğini yapanlara ve diğer askeri personele 
ibadetlerini yapmalarında kolaylık sağlanıp sağlanmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/8028) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2002) 

80. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Diş Protez Laboratuvarlan Yönetmeliğine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8029) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2002) 

81. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, Diyarbakır-Batman il sınırındaki köylerdeki öğ
rencilerin Zore Çayını geçişte yaşadıkları soruna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/8030) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2002) 

82. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'm, ABD'nin Afganistan'da sivillerin 
ölümüne neden olan bir hava saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8031) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2002) 

83. - İstanbul Milletvekili Emre Kocaoğlu'nun Türkiye'nin Avrupa İnsan Haklan Mahkemesin
ce ödemeye mahkûm edildiği tazminatlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8032) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2002) 

84. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, Diyarbakır'ın ilçelerindeki uzman doktor ih
tiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8033) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2002) 

85. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, TÜRKSEV'e aktarılan gelirlere ve yönetimine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8034) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2002) 

86. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Sanveliler-Alanya yolunun iyileştirilmesi çalış
malanna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/8035) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 5.7.2002) 

87. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler İlçesindeki orman koruma ve 
ağaçlandırma çalışmalanna ilişkin!Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8036) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 5.7.2002) 

88. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler İlçesi ve köylerinin meyve fidanı 
ve buğday tohumu taleplerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8037) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2002) 
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89. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Gaziantep-Şanlıurfa ve Pozantı-Ankara otoyollarının 
ne zaman tamamlanacağı ve maliyetlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/8038) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2002) 

90. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Ermenek Barajı ve HES Projesine ve baraj suları al
tında kalacak arazilerle ilgili sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/8039) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2002) 

91. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler İlçesinde Ziraat Bankası şubesi 
açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/8040) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 5.7.2002) 

92. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde sağlık 
karnesinde bulunan resimdeki kıyafet nedeniyle bir hastanın tedavisinin yapılmadığı iddiasına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8041) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2002) 

93. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, İstanbul Üniversitesi Rektörünün bir tıp 
kitabını izinsiz alıntıyla hazırladığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru Önergesi (7/8042) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2002) 

94. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Balıkesir-Altınova Ziraat Bankası Şubesinin 
kapatılması kararına ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/8043) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 5.7.2002) 

95. - Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, TEAŞ'ın aldığı, yerel yönetimlerin ve bazı kurum
ların elektrik borçlarını ödeme kolaylığı kararının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8044) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2002) 

96. - Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu'nun, bir hastanın sağlık karnesindeki başörtülü 
resminden dolayı tedavisinin yapılmayıp ölümüne sebebiyet verildiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/8045) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2002) 

97. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, yapımı süren Edremit Devlet Hastanesi inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8046) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2002) 

98. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Körfez Havaalanının uluslararası uçuşa açılıp açıl
mayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8047) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.7.2002) 

99. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, sendikal faaliyet yürüten kamu görevlilerine 
baskı uygulandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8048) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 5.7.2002) 

100. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, MKE Kurumuna ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/8049) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2002) 

\ 101. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Afganistan'daki Türk Birliğinin, sivillerin öl
düğü ABD hava saldırısı karşısındaki durumuna ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/8050) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2002) 

102. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın Samsun'da bir sağlık ocağı bitişiğinde bulunan 
hayvan borsası ve mezbahanın çevreye etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/8051) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2002) 
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103. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, Diyarbakır'ın Bismil ve Ergani ilçelerindeki 
Ziraat Bankası şubelerinin kapatılması kararma ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı 
soru önergesi (7/8052) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2002) 

104. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Devletten kredi ve teşvik alan medya 
kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8053) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

105. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara iliş
kin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8054) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

106. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara iliş
kin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8055) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

107. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara iliş
kin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/8056) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

108. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alman gazete ve verilen reklamlara ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8057) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

109. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8058) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

110. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8059) (Başkanlığa geliş tarihi: 
8.7.2002) 

111.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alman gazetelere ve verilen reklamlara iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8060) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

112. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8061) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

113. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alman gazetelere ve verilen reklamlara iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8062) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

114. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alman gazetelere ve verilen reklamlara iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/8063) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

115. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8064) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

116. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8065) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

117. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara iliş
kin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8066) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

118. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alman gazetelere ve verilen reklamlara iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8067) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

119. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara iliş
kin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8068) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

120. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara iliş
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8069) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

121. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara iliş
kin Devlet Bakanından (Tunca Toskay) yazılı soru önergesi (7/8070) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.7.2002) 
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122. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin 
Devlet Bakanından (H. Tayfun İçli) yazılı soru önergesi (7/8071) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

123. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin 
Devlet Bakanından (Reşat Doğru) yazılı soru önergesi (7/8072) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

124. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin 
Devlet Bakanından (Edip Safder Gaydalı) yazılı soru önergesi (7/8073) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.7.2002) 

125. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin 
Devlet Bakanından (Şuayip Üşenmez) yazılı soru önergesi (7/8074) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

126. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alman gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin 
Devlet Bakanından (Melda Bayer) yazılı soru önergesi (7/8075) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

127. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin 
Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/8076) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.7.2002) 

128. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin 
Devlet Bakanından (Ramazan Mirzaoğlu) yazılı soru önergesi (7/8077) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.7.2002) 

129. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alman gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin 
Devlet Bakanından (Mehmet Kocabatmaz) yazılı soru önergesi (7/8078) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.7.2002) 

130. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alman gazetelere ve verilen reklamlara iliş
kin Devlet Bakanından (Nejat Arseven) yazılı soru önergesi (7/8079) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.7.2002) 

131. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara iliş
kin Devlet Bakanından (Faruk Bal) yazılı soru önergesi (7/8080) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

132. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin 
Devlet Bakanından (M. Zeki Sezer) yazılı soru önergesi (7/8081) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

133. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun,! alınan gazetelere ve verilen reklamlara iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet Keçeciler) yazılı soru önergesi (7/8082) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.7.2002) 

134. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alman gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin 
Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/8083) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

135. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin 
Devlet Bakanından (Tayyibe GOlek) yazılı soru önergesi (7/8084) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

136. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (A. Mesut Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/8085) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

137. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Devlet Bahçeli) yazılı soru önergesi (7/8086) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 
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138. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Diyanet işleri Başkanlığının birtakım çalış
malarına ve personel yönetimine ilişkin Devlet Bakanından (Tayyibe Gülek) yazılı soru önergesi 
(7/8087) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

139. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Petrokok kömür ithalatına ve kullanımına iliş
kin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/8088) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

140. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Fona devredilen bankalara ilişkin Devlet 
Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/8089) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

141. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, İstanbul-Çemberlitaş'ta bir kuyumcunun 
soyulması olayının soruşturmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8090) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

142. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, yufkacılık ve pastacılık yapan esnaf hakkında Sağ
lık Bakanlığının çıkardığı genelgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8091) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 16.7.2002) 

143. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, kuyumcular için hazırlanan yasa tasarısına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8092) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2002) 

144. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, imam hatip liselerinde meydana gelen olaylar 
nedeniyle İstanbul Valisi hakkında soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/8093) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

145. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, çocuklara konulacak isimlerin sakıncalı olup ol
madığının hangi kriterlere göre belirlendiğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/8094) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

146. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İstanbul Üniversitesi Rektörünün Loparaskopik Cer
rahi adlı kitabının alıntı olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/8095) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

147. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, BOTAŞ'ın avukatlık hizmetlerini bir özel hukuk 
bürosuna vermesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8096) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

148. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmayı Teşvik 
Fonundan verilen burs ücretlerinin ödemesindeki gecikmeye ilişkin Devlet Bakanından (Melda 
Bayer) yazılı soru önergesi (7/8097) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2002) 

149. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 2002 Malî Yılı Konsolide Bütçe uygulama 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8098) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.7.2002) 

150. - Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, Amasya-Gümüşhacıköy-Kabaoğuz yöresinde 
bir yatılı bölge okulu kurulup kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/8099) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.2002) 

151. - Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın, İstanbul 1 numaralı DGM'de rüşvet alındığı id
diasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8100) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2002) 

152. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, İskilipli Atıf Hoca'nın idamına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/8101) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2002) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

29 Temmuz 2002 Pazartesi 
BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Murat SÖKMENOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Sebahattin KARAKELLE (Erzincan), Burhan ORHAN (Bursa) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasanın 93 ve içtüzüğün 7 nci maddelerine göre, Ankara 
Milletvekili Koray Aydın ve 123 milletvekilinin ve ayrıca, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan ve 
123 milletvekilinin Başkanlığa verdiği önergeler üzerine olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 121 inci Birleşimini açıyorum. 

III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüyorum ki toplantı yetersayısı var; ama, arzu ederseniz, 
1 dakikalık süre vereyim, elektronik cihazla yoklama yapalım ve burayı teşrif eden arkadaşların 
isimleri de tarihe geçmiş olsun. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Lüzum yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, 1 dakika süre vereceğim ve elektronik cihazla yoklama yapacağım. 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, 2 dakika verin; yetişmez... 

BAŞKAN - Efendim, ziyanı yok... 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi burada, Anavatan Partisi burada, DSP burada, Yeni Tür

kiye Partisi burada oturuyorlar. 
Efendim, bakıyorum; partilerin yerleri değiştiği için, hangi arkadaşımız nerede, ona göre 

hareket edeceğim; grupların yerleri değişti, malumunuz... 
Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. ı 

451 arkadaşımız iştirak etmiştir, 99 arkadaşımız yoktur efendim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

•/.-.— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin 'in vefatı dolayısıyla saygı duruşu. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, vefat eden Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in aziz 

hatırası önünde, Genel Kurulu 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 
Buyurun efendim. 
(Saygı duruşunda bulunuldu) 
BAŞKAN - Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun aziz arkadaşımızın efendim. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum)- Sayın Başkan, bir hususu arz edebilir miyim, Grubumuz 
üyesidir, izin verir misiniz efendim. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
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YASİN HATİBOGLU (Çorum)- Sayın Başkanım, zatıâlinizin kadirşinaslığına, Divanın 
nezaketine ve Yüce Heyetin yine kadirşinaslığına teşekkür ediyorum. 

Bir arkadaşımızı kaybettik. 

BAŞKAN - Allah rahmet eylesin. 

YASİN HATİBOGLU (Çorum)- Gerek 21 inci Dönemde ve gerekse son yasama yılında başka 
arkadaşlarımızı da kaybettik; hepsi için üzgünüz, hepsi için Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizim yeni 
kaybettiğimiz ve acımızın yeni olduğu, yeni acılara gark eden Ahmet Derin kardeşimiz, gerçekten, 
şimdilerde daha çok görüyoruz ki, çok sevilen bir arkadaşımızdı. Hep benim hicranım, yüreğimde 
yüktür ki, neden insanlar acaba hep öldükten sonra takdir edilirler?! Bu, ayrı bir derstir. • 

Ahmet Bey, özellikle, ülkenin yeraltı, yerüstü kaynaklarına sahip çıkılması konusunda çok 
büyük çalışmaları olan bir arkadaşımızdı. Tekerlekli sandalyede idi; ama, hâlâ Tavşanlı, hâlâ Kütah
ya, hâlâ Türkiye, hâlâ yeraltı kaynakları diyordu. 

Biz, kaybetmiş olmaktan hep beraber çok üzgünüz. İzninizle ben, kendisine şöyle seslenmek 
istiyorum kısaca: 

"Bin cefanın çemberinden sen de geçtin Ahmedim. 

Duymadın hiçbir husumet kalbin açtın Ahmedim. 

Bitti dünya, şimdi artık yol göründü vuslata 

Sundular bir kâse şerbet nurla içtin Ahmedim" 

Makamı nur olsun. 

Size ve Yüce Heyete çok teşekkür ediyorum. (SP ve YTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, gündemimizin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında yer alan, 
olağanüstü toplantı çağrı önergeleri ve Başkanlığın çağrı yazılarını okutacağım; ancak, uzun olduk
ları için, Kâtip Üyenin, yerinden, oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - MHP Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Koray Aydın, Erzurum Milletvekili İsmail 

Köse, Hatay Milletvekili Mehmet Şandır ve 121 arkadaşının, milletvekili genel seçimlerinin yenilen
mesi ve erken seçimin 3.11.2002 Pazar günü yapılmasını öngören önergeleri (4/497) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye, içte ve dışta olumsuz şartların hâkim olduğu hassas bir dönemden geçmektedir. 

Görevdeki üçüncü yılını geride bırakan 57 nci Cumhuriyet Hükümeti, bu güç sorunlar karşısın
da büyük bir özveriyle ve uyum içinde çalışmış ve başarılı bir icraat ortaya koymuştur. 

Yılların birikimi sonucu ortaya çıkan ağır ekonomik sorun ve sıkıntıların aşılması ve Türk 
ekonomisinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için kapsamlı bir ekonomik programı kararlı 
biçimde uygulamıştır. 

Bunun yanı sıra, Türkiye'de her alanda köklü değişimleri sağlayacak bir dizi reform hayata 
geçirilmiştir. 
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Bu alanlarda kaydedilen çok önemli ilerlemelere rağmen, son dönemde Türkiye'nin gündemine 
taşınan siyasî belirsizlik tartışmaları, siyasî ve ekonomik istikrarı etkileyecek boyutlara ulaşmıştır. 

Ekonomik alandaki gelişmelere ve ekonomik göstergelerdeki olumlu tabloya karşın, siyasî is
tikran sorgulayan bu yaklaşımların güven ortamını olumsuz biçimde etkilediği görülmüştür. 

Bu durum karşısında, Türkiye'deki siyasî ve ekonomik istikrar ortamının bu gelişme ve 
dinamiklerden daha fazla etkilenmesini önlemek amacıyla, millet iradesine dayanan yeni ve güçlü 
bir siyasî yapının ortaya çıkmasının sağlanması artık ertelenemeyecek bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Bu yönde gelişen şartlarda, millet iradesinin mutlak üstünlüğü ilkesi ışığında millî iradenin 
tecelli etmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimlerinin yenilenmesi yegâne çözüm yolu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının yapmış olduğu açıklamaları da göz önünde tutarak, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesi ve erken seçimin 3 Kasım 2002 Pazar günü 
yapılması amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına daha önce vermiş bulunduğumuz 
önergemizi görüşmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Temmuz 2002 Pazartesi günü saat 
14.00'te olağanüstü toplantıya çağırılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

1- Koray Aydın 

(Ankara) 

MHP Grup Başkanvekili 
Liste: 

2- îsmail Köse 

(Erzurum) ; 

MHP Grup Başkanvekili 

i • 

4- Mehmet Metanet Çulhaoğlu (Adana) 
5- Ali Halaman 

6- Adnan Fatin özdemir 

7- Recai Yıldırım 
8- Hasari Güler 
9- Abdülkadir Akçan 

10- Müjdat Kayayerli 
11- Mehmet Telek 

12- Nidai Seven 
13- Kürşat Eser 
14- Sadi Somuncuoğlu 

15- Adnan Uçaş 
16- Mehmet Arslan 

17- Şefkat Çetin 

18- Sedat Çevik 
19-Ali Işıklar 

20- Abdurrahman Küçük 
21- Mustafa Cihan Paçacı 
22- Hayrettin Özdemir 

(Adana) 
(Adana) 

(Adana) j 
(Adıyaman) 

(Afyon) 

(Afyon) 
(Afyon) 

(Ağrı) 

(Aksaray) 
(Aksaray) 

(Amasya) 
(Ankara) 

(Ankara) 

(Ankara) 
(Ankara) 

(Ankara) 
(Ankara) 

(Ankara) 

3- Mehmet Şandır 

(Hatay) 
MHP Grup Başkanvekili 
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23- Şevket Bülend Yahnici 
24- Nesrin Ünal 

25- Osman Müderrisoğlu 

26- Tunca Toskay 

27- Bekir Ongun 

28- Ali Uzunırmak 

29- Aydın Gökmen 

30- Hüseyin Kalkan • 
31- Şaban Kardeş 

32- Hüseyin Arabacı 

33- İbrahim Halil Oral 
34- ErsoyÖzcan 

35- Süleyman Çoşkuner 

36- Burhan Orhan 

37- Orhan Şen 

38- Hakkı Duran 

39- İrfan Keleş 
40- Bekir Aksoy 
41- Melek Denli Karaca 
42- Vahit Kayrıcı 

43- Salih Erbeyin 

44- Ali Keskin 

45- Mustafa Gül 
46- Mihrali Aksu 
47- Mücahit Himoğlu 

48- CezmiPolat 

49- Süleyman Servet Sazak 
50- Mehmet Ay 

51-Ali Özdemir 
52- Mehmet Hanifı Tiryaki 

53-Mustafa Yaman 
54- Bedri Yaşar 

55- Süleyman Turan Çirkin 
56- Mehmet Nuri Tarhan 
57- Abbas Bozyel 

58- Osman Gazi Aksoy 

2! 

(Ankara) 
(Antalya) 

(Antalya) 

(Antalya) 

(Aydın) 
(Aydın) 

(Balıkesir) 

(Balıkesir) 

(Bayburt) 

(Bilecik) 
(Bitlis) 
(Bolu) 

(Burdur) 
(Bursa) 

(Bursa) 

(Çankırı) 
(Çankırı) 
(Çorum) 
(Çorum) 

(Çorum) 

(Denizli) 

(Denizli) 
(Elazığ) 

(Erzincan) 
(Erzurum) 

(Erzurum) 

(Eskişehir) 

(Gaziantep) 
(Gaziantep) 

(Gaziantep) 

(Giresun) 
(Gümüşhane) 

(Hatay) 

(Hatay) 
(İğdır) 

(İsparta) 
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59- Mustafa Zorlu 

60- Ahmet Çakar 

61-Mehmet Gül 
62-Nazif Okumuş 

63- Esat Öz 

64- Bozkurt Yaşar Öztürk 

65- Mehmet Pak 

66- Mustafa Murat Sökmenoğlu 

67- Mustafa Verkaya 

68- Yusuf Kırkpınar j 
69- Ahmet Kenan Tanrıkulu 

70- Oktay Vural 
71-Mehmet Kaya 

72- Nevzat Taner 

73- İlhami Yılmaz 

74- Hasan Çalış 

75- Arslan Aydar 

76- Mehmet Serdaroğlu 
77- Hamdi Baktır 

78- Sabahattin Çakmakoğlu 
79- Hasan Basri Üstünbaş 

80- Osman Durmuş 
81- Mustafa Haykır 

82- Ramazan Mirzaoğlu 
83- Mehmet Nacar 

84- Meral Akşener 

85- Cumali Durmuş 
86-Kemal Köse 
87- Faruk Bal 

88- Ali Gebeş 

89- Mustafa Sait Gönen 

90- Hasan Kaya 
91- Şeydi Karakuş 

92- Basri Coşkun 

93- Namık Hakan Durhan 

94- Hüseyin Akgül 

2 9 . 7 

[İsparta) 

[İstanbul) 

istanbul) 

İstanbul) 

[İstanbul) 

(İstanbul) 

[İstanbul) 

[İstanbul) 

[İstanbul) 

(İzmir) 
İzmir) 

[İzmir) 
(Kahramanmaraş) 
[Kahramanmaraş) 

(Karabük) 

(Karaman) 

(Kars) 

[Kastamonu) 
[Kayseri) 

[Kayseri) 

[Kayseri) 

Kırıkkale) 
Kırşehir) 

(Kırşehir) 
(Kilis) 

[Kocaeli) 
(Kocaeli) 

[Kocaeli) 

(Konya) 

[Konya) 

(Konya) 

[Konya) 
(Kütahya) 

[Malatya) 
[Malatya) 

(Manisa) 
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95- Mustafa Enöz 

96- Ali Serdengeçti 

97- Yalçın Kaya 

98- Hidayet Kılınç 

99- Enis Öksüz 

100- Cahit Tekelioğlu 

101-İsmail Çevik 

102- Mükremin Taşkın 

103- Mükerrem Levent 

104-Cemal Enginyurt 

105- Yener Yıldırım 

106- Devlet Bahçeli 

107- Birol Büyüköztürk 
108- Mehmet Kundakçı 

109- Osman Fevzi Zihnioğlu 

110-Ahmet Aydın 
111-Vedat Çınaroğlu 

112-Hüsnü Yusuf Gökalp 
113- Muzaffer Çakmaklı 

114- Hasan Hüseyin Balak 

115-Lütfı Ceylan 

116-Reşat Doğru 

117- Orhan Bıçakçıoğlu 

118-Nail Çelebi 
119- Armağan Yılmaz 

120-Ayhan Çevik 

121- Ahmet Erol Ersoy 
122-Mesut Türker 

123- Şuayip Üşenmez 

124- İsmail Hakkı Cerrahoğlu 

(Manisa) 

(Manisa) 

(Mersin) 

(Mersin) 

(Mersin) 
(Mersin) 

(Nevşehir) 

(Nevşehir) 

(Niğde) 

(Ordu) 

(Ordu) 
(Osmaniye) 

(Osmaniye) 

(Osmaniye) 

(Sakarya) 

(Samsun) 
(Samsun) 

(Sivas) 
(Şanlıurfa) 

(Tokat) 

(Tokat) 

(Tokat) 
(Trabzon) 

(Trabzon) 

(Uşak) 

(Van) 
(Yozgat) 
(Yozgat) 
(Yozgat) 
(Zonguldak) 

BAŞKAN - Efendim, Başkanlığın çağrı yazısını da okutuyorum: 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 

2. - Milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesi ve seçimin 3 Kasım 2002 tarihinde yapılması 
hakkındaki önergenin görüşülmesi için TBMM Genel Kurulunun 29 Temmuz 2002 Pazartesi günü 
saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
duyurusu. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından Bildirilmiştir: 

Türkiye Büyük Millet Meclisini; milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesi ve seçimin 3 
Kasım 2002 tarihinde yapılması hakkındaki önergeyi görüşmek için, yetersayıdaki üyenin istemi 
üzerine, 29 Temmuz 2002 Pazartesi günü saat 14.00'te Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince olağanüstü toplantıya çağırıyorum. 

Sayın milletvekillerinin, belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica 
ederim. 

Ömerİzgi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Diğer çağrı önergesini okutuyorum. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2,- ANAP Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Beyhan Aslan ile SP Grup Başkanvekili 

Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 122 arkadaşının, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile 
Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi, Ceza 
İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanun Tasarısı, Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine ilişkin İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı, Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarına ilişkin (2/454, 2/819, 
2/820, 2/826, 2/854, 2/725, 2/816, 2/724, 2/627, 2/723) esas numaralı kanun teklifleri ile 298 Sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Teklifini görüşmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağrıl
masına ilişkin önergesi (4/498) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

10 - 11 Aralık 1999 tarihinde Helsinki'de yapılan Avrupa Birliği toplantısında ülkemizin tam 
üyelik için aday kabul edilmesini müteakip, Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri her geçen gün yoğun
laşmaktadır. Tam üyelik sürecinde, ülkemizle ilgili olarak 4 Aralık 2000 tarihinde onaylanan 
Katılım Ortaklığı Belgesi ve ardından 19 Mart 2001 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen 
Ulusal Program yürürlüktedir. 

Avrupa Birliği üyeliğimiz ulusal bir hedeftir. Bu hedef, cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi ve 
çağdaş uygarlık bütünleşme hedefiyle örtüşmektedir. 

Avrupa Birliğinin Kopenhag Kriterleri çerçevesinde, hukukun üstünlüğünün, insan hakları ve 
temel hürriyetlerinin güvence altına alınması, ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik hedefine hiz
met edeceği gibi insanımızın en temel hakkıdır. 

Arz ettiğimiz nedenlerle hazırlanan, Avrupa Birliğine uyumla ilgili olarak ve 3 Kasım 2002 
tarihinde milletvekili genel seçimlerinin yapılmasına ilişkin; 

1- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 
Pazar Günü Yapılmasına İlişkin 25.07.2002 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan (Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Evrak Kayıt No: 39138) kanun teklifinin, 

2- Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan ve görüşmeleri yarım kalan 786 sıra 
sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanun Tasarısının, 
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3- Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin 273 üncü sırasında bulunan 759 sıra sayılı Kadın
lara Karşı Her Türlü Aynmcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyarî Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının, 

Siyasî partiler ve toplumdan gelen talepler, Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarının değiştiril
mesini zarurî kılmaktadır. Bu nedenle; 

1- Siyasî parti grupları ve bazı milletvekillerince çeşitli zamanlarda verilen ve halen Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda bulunan Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarına iliş
kin (2/454), (2/819), (2/820), (2/826), (2/854), (2/725), (2/816), (2/724), (2/627), (2/723) Esas 
Numaralı Kanun Tekliflerinin, 

2- Ekte takdim ettiğimiz 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin, 

Görüşmelerinin yapılabilmesi amacıyla, Anayasamızın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 7 nci maddesi gereği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Temmuz 2002 Pazar
tesi günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırılmasını arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
1.- Beyhan Aslan 2.- Yasin Hatiboğlu 

(Denizli) (Çorum) 
ANAP Grup Başkanvekili SP Grup Başkanvekili 

Liste: 
3- Mehmet Ali Bilici 
4- Musa Öztürk 
5- Halil İbrahim Özsoy 
6- Yaşar Eryılmaz 
7- Celal Esin 
8- Nejat Arseven 
9- Birkan Erdal 

10-Yücel Seçkiner 
11-Cengiz Aydoğan 
12-İbrahim Gürdal 
13- Cengiz Altınkaya 
14- Yüksel Yalova 
15- Zeki Çakan 
16- Ataullah Hamidi 
17-Burhan İsen 
18-Edip Safder Gaydalı 
19- Kenan Sönmez 
20- Turhan Tayan 

(Adana) 
(Adana) 
(Afyon) 
(Ağrı) 
(Ağrı) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Aydın) 
(Aydın) 
(Bartın) 
(Batman) 
(Batman) 
(Bitlis) 
(Bursa) 
(Bursa) 
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21- Mustafa Cumhur Ersümer 

22- Nurettin Dilek 

23- Abdulbaki Erdoğmuş 

24- SebgetuUah Seydaoğlu 

25- Seyyit Hasım Haşimi 

26- Evren Bulut 

27- İbrahim Yaşar Dedelek 

28- Mustafa Rüştü Taşar 

29- Mecit Piruzbeyoğlu 

30-Hakkı Oğuz Aykut 
31- Levent Mıstıkoğlu 
32- Ali Güner 

33- Erkan Mumcu 

34- Rüştü Kâzım Yücelen 

35- Bülent Akarcalı 

36- Ahat Andican 
37- Aydın Ayaydın 

38- Şamil Ayrım 

39- Ediz Hun 
40-Yılmaz Karakoyunlu 

41-Cavit Kavak 

42- Ali Emre Kocaoğlu 

43- Nesrin Nas 
44- Sühan Özkan 

45- Güneş Taner 

46- Şadan Tuzcu 

47- Mehmet Fuat Fırat 

48-Işın Çelebi 

49-Sümer Oral 
50- Işılay Saygın 

51-RifatSerdaroğlu 
52-Ali Doğan 
53- İlhan Aküzüm 

54- Murat Başesgioğlu 
55- Nihat Gökbulut 

56- Cemal Özbilen 

(Çanakkale) 

(Diyarbakır) 

(Diyarbakır) 

(Diyarbakır) 

(Diyarbakır) 

(Edirne) 

(Eskişehir) 

(Gaziantep) 
(Hakkâri) 

(Hatay) 
(Hatay) 

(İğdır) 
(İsparta) 

(Mersin) 

(İstanbul) 

(İstanbul) 
(İstanbul) 

(İstanbul) 

(İstanbul) 
(İstanbul) 

(İstanbul) 
(İstanbul) 

(İstanbul) 

(İstanbul) 
(İstanbul) 

(İstanbul) 
(İstanbul) 

(İzmir) 

(İzmir) 
(İzmir) 

(İzmir) 

(Kahramanmaraş) 

(Kars) 

(Kastamonu) 
(Kırıkkale) 

(Kırklareli) 
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57- Sefer Ekşi 

58- Mehmet Keçeciler 

59- Miraç Akdoğan 

60- Tevfık Ahmet Özal 

61- Ekrem Pakdemirli 

62- Süleyman Çelebi 

63- Ömer Ertaş 

64- Hasan Özyer 
65- Erkan Kemaloğlu 

66- Sefer Koçak 

67- Şükrü Yürür 

68- Ahmet Kabil 

69- Ahmet Mesut Yılmaz 
70- Ersin Taranoğlu 

71-Mehmet Çakar 

72- Yaşar Topçu 
73- Eyyüp Cenap Gülpınar 
74-Mehmet Güneş 

75- Mehmet Salih Yıldınm 
76- Ali Kemal Başaran 

77- Kâmran İnan 
78- Yaşar Okuyan 

79- Lutfullah Kayalar 

80- Veysel Atasoy 
81-Yakup Budak 

82- Mehmet Zeki Çelik 
83-Rıza Ulucak 

84- Mehmet Zeki Okudan 

85- Alaattin Sever Aydın 
86- Suat Pamukçu 
87- Hüsamettin Korkutata 

88- Ahmet Sünnetçioğlu 

89- Hüseyin Karagöz 

90- Sacit Günbey 

91- Ömer Vehbi Hatipoğlu 

92-Latif Öztek 

121 

(Kocaeli) 

(Konya) 

(Malatya) 

(Malatya) 

(Manisa) 
(Mardin) 

(Mardin) 

(Muğla) 

(Muş) 

(Ordu) 

(Ordu) 
(Rize) 

(Rize) 

(Sakarya) 

(Samsun) 

(Sinop) 
(Şanlıurfa) 
(Şanlıurfa) 
(Şırnak) 

(Trabzon) 

(Van) 
(Yalova) 

(Yozgat) 

(Zonguldak) 
(Adana) 

(Ankara) 

(Ankara) 

(Antalya) 
(Batman) 
(Bayburt) 

(Bingöl) 

(Bursa) 

(Çankırı) 

(Diyarbakır) 
(Diyarbakır) 

(Elazığ) 
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93- Ahmet Cemil Tunç 

94- Lütfü Esengün 

95- Fahrettin Kukaracı 
96- Aslan Polat 

97-Turhan Alçelik 

98- Lütfı Doğan 

99- Mustafa Geçer 
100- Süleyman Metin Kalkan 
101- Mukadder Başeğmez 

102- Süleyman Arif Emre 
103- Ali Oğuz 

104- Osman Yumakoğulları 

105-Bahri Zengin 
106- Mustafa Kamalak 

107- Mehmet Batuk 
108- Veysel Candan 

109- Teoman Rıza Güneri 

110- Lütfı Yalman 
111-Oğuzhan Asiltürk 

112-Yaşar Canbay 
113-M. Recai Kutan 
114-Fehim Adak 

115- Mehmet Bekâroğlu 

116-Nezir Aydın 

117-CevatAyhan 

118- Ahmet Demircan 
119-Musa Demirci 

120-Temel Karamollaoğlu 

121 - Ahmet Karavar 
122- Mustafa Niyazi Yanmaz 

123-Şeref Malkoç 
124-Fethullah Erbaş 

BAŞKAN - Başkanlığın çağrı 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 

: 121 2 9 . 7 .2002 O : 1 

(Elazığ) 

(Erzurum) 

(Erzurum) 

(Erzurum) 
(Giresun) 

(Gümüşhane) ı 

(Hatay) 

(Hatay) 

(İstanbul) 
(İstanbul) 

(İstanbul) 

(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Kahramanmaraş) 

(Kocaeli) 

(Konya) 
(Konya) 

(Konya) 
(Malatya) 
(Malatya) 

(Malatya) 
(Mardin) 

(Rize) 

(Sakarya) 
(Sakarya) 
(Samsun) 
(Sivas) 

(Sivas) 

(Şanlıurfa) 
(Şanlıurfa) 

(Trabzon) 
(Van) 

yazısını okutuyorum: 

3.- Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılması ile Çeşitli Kanunlar
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli 
Eğitim Merkezleri Kanun Tasarısı, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleş-
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meşine İlişkin İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı, 
Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarına ilişkin (2/454, 2/819, 2/820, 2/826, 2/854, 2/725, 2/816, 
2/724, 2/627, 2/723) esas numaralı kanun teklifleri ile 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini görüşmek için, 
TBMM Genel Kurulunun 29 Temmuz 2002 Pazartesi günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağ
rıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı duyurusu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından Bildirilmiştir: 

Türkiye Büyük Millet Meclisini, daha önce yapılmış olan olağanüstü toplantı çağrı konusu mil
letvekili genel seçimlerinin yenilenmesi ve seçimin 3 Kasım 2002 tarihinde yapılması hakkındaki 
önergeye ilaveten; yeter sayıdaki milletvekilinin istemi üzerine, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanun Tasarısı, Kadın
lara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyarî Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı, Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarına ilişkin 
(2/454, 2/819, 2/820, 2/826, 2/854, 2/725, 2/816, 2/724, 2/627, 2/723) Esas Numaralı Kanun Tek
lifleri ile 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini de görüşmek için 29 Temmuz 2002 Pazartesi günü 
saat 14.00'te Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddeleri 
gereğince olağanüstü toplantıya çağırıyorum. 

Sayın milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica 
ederim. 

Ömer İzgi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığının 4 adet tezkeresi vardır; okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3.- H. Hüsamettin Özkan'dan boşalan Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet 

Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'in, Recep Önal'dan boşalan Devlet Bakanlığına, Ankara Millet
vekili Hüseyin Tayfun İçli'nin, M. İstemihan Talay'dan boşalan Kültür Bakanlığına, İzmir Millet
vekili Prof Dr. B. Suat Çağlayan'ın, Prof Dr. Şükrü Sina Gürel'den boşalan Devlet Bakanlığına, 
Ankara Milletvekili M. Zeki Sezer'in atandıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1128) 

9 Temmuz 2002 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Başbakanlığın, 9 Temmuz 2002 günlü, B.02.0.PPG.0.12-300-02/10429 sayılı yazısı. 

İstifa eden ve istifaları kabul edilen, 

H. Hüsamettin Özkan'dan boşalan Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet 
Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, 

Recep Önal'dan boşalan Devlet Bakanlığına, Ankara Milletvekili Hüseyin Tayfun İçli, 

M. İstemihan Talay'dan boşalan Kültür Bakanlığına, İzmir Milletvekili Prof. Dr. B. Suat Çağ
layan, 

Görev değişikliği nedeniyle, Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'den boşalan Devlet Bakanlığına, An
kara Milletvekili M. Zeki Sezer, 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 ve 113 üncü maddeleri gereğince atanmışlardır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Ahmet Necdet Sezer 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

4.- Mustafa Yılmaz'dan boşatan Devlet Bakanlığına, Denizli Milletvekili Mehmet Kocabat-
maz'ın, Hasan Gemici'den boşalan Devlet Bakanlığına, Ankara Milletvekili Melda Bayer'in, Metin 
Bostancıoğlu'ndan boşalan Millî Eğitim Bakanlığına, Kırklareli Milletvekili Prof Dr. Necdet 
Tekin'in atandıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1129) 

10 Temmuz 2002 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Başbakanlığın, 10 Temmuz 2002 günlü, B.02.0.PPG.0.12-300-02/10483 sayılı yazısı. 

İstifa eden ve istifaları kabul e d i l e n , ' ' . . ' ' 

Mustafa Yılmaz'dan boşalan Devlet Bakanlığına, Denizli Milletvekili Mehmet Kocabatmaz, 

Hasan Gemici'den boşalan Devlet Bakanlığına, Ankara Milletvekili Melda Bayer, 
Metin Bostancıoğlu'ndan boşalan Millî Eğitim Bakanlığına, Kırklareli Milletvekili Prof. Dr. 

Necdet Tekin, 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 ve 113 üncü maddeleri gereğince atanmışlardır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Ahmet Necdet Sezer 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
5.- İsmail Cem'den boşalan Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. 

Şükrü Sina Gürel'in atanması ve Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1130) 

12 Temmuz 2002 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Başbakanlığın, 12 Temmuz 2002 günlü, B.02.0.PPG.0.12-300-02/10718 sayılı yazısı. 

İstifa eden ve istifası kabul edilen İsmail Cem'den boşalan Dışişleri Bakanlığına, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'in atanması ve Başbakan Yardımcısı 
olarak görevlendirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu ve 113 üncü maddeleri ile 
3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Yasanın 4391 sayılı Yasayla değişik 
4 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 
Ahmet Necdet Sezer 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

6.- Dışişleri Bakanlığına atanan Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'den boşalan Devlet Bakanlığına 
Adana Milletvekili Tayyibe Gülek'in atandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1131) 

12 Temmuz 2002 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Başbakanlığın, 12 Temmuz 2002 günlü B.02.0.PPG.0.12-300-02/10732 sayılı yazısı. 

Dışişleri Bakanlığına atanan Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'den boşalan Devlet Bakanlığına, 
Adana Milletvekili Tayyibe Gülek, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu ve 113 üncü mad
deleri gereğince atanmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, 2 adet, komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum: 

7.- Karabük Milletvekili Erol Karan'ın, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/502) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini bil

gilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Erol Karan 
Karabük 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

8.- Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak'ın, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/503) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğinden çekiliyorum. Gereğini say

gılarımla arz ederim. 
Ayşe Gürocak 

Ankara 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V.- SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇİK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
L- Anayasa, 
Adalet, 
İçişleri, 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, 
Komisyonlarında açık bulunan üyeliklere seçim 
BAŞKAN - Bazı komisyonlarda boş bulunan üyelikler için seçim yapacağız. 
Anayasa Komisyonunda boş bulunan ve Yeni Türkiye Partisi Grubuna düşen 3 üyelik için, 

Mersin Milletvekili Edip Özgenç, Sinop Milletvekili Metin Bostancıoğlu ve Kars Milletvekili Çetin 
Bilgir aday gösterilmiştir. 
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Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; hayırlı olsun 
efendim. 

Anayasa Komisyonunda boş bulunan ve Demokratik Sol Parti Grubuna düşen 1 üyelik için, İz
mir Milletvekili Rahmi Sezgin aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 

Adalet Komisyonunda boş bulunan ve Yeni Türkiye Partisi Grubuna düşen 3 üyelik için, İstan
bul Milletvekili Erol Al, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve Hatay Milletvekili Ali 
Günay aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunda boş bulunan ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, 
Erzurum Milletvekili Cezmi Polat aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonunda boş bulunan ve Yeni Türkiye Partisi Grubuna düşen 3 üyelik için, 
Manisa Milletvekili Mustafa Cihan Yazar, İzmir Milletvekili Kemal Vatan ve Muş Milletvekili Zeki 
Eker aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonunda boş bulunan ve Demokratik Sol Parti Grubuna düşen 2 üyelik için, İs
tanbul Milletvekili Osman Kılıç ve İzmir Milletvekili Mehmet Çümen aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda boş bulunan ve Yeni Türkiye Partisi 
Grubuna düşen 3 üyelik için, Kocaeli Milletvekili Halil Çalık, İstanbul Milletvekili Bahri Sipahi ve 
Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda boş bulunan ve Yeni Türkiye Partisi 
Grubuna düşen 3 üyelik için, Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu, İstanbul Milletvekili Perihan 
Yılmaz ve Ankara Milletvekili Esvet Özdoğu aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, olağanüstü toplantı çağrı önerilerinin konusunu oluşturan, milletvekili 
genel seçimlerinin yenilenmesi ve erken seçimin 3 Kasım 2002 Pazar günü yapılmasını öngören 
önergeler ile çağrı önerilerine konu edilen diğer kanun teklifleri, Başkanlığımızca, ilgili komisyon
lara havale edilmiştir. Şimdi imzaladım efendim; hayırlı olsun. 

Olağanüstü toplantı çağrı önerilerinin konuları arasında sayılan ve gündemde yer alan kanun 
tasarılarının görüşmelerine şimdi başlayacağız. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 
geçiyoruz. 

Olağanüstü toplantı konusu olan ve gündemin 1 inci sırasında yer alan Ceza İnfaz Kurumları 
ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyon
ları raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
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VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

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

BAŞKAN - Komisyon yerinde mi efendim? Yerinde. 

Hükümet?.. Yerinde. 

Bu kanun tasarısının görüşmeleri üçbuçuk ay evvel bendenizin riyasetinde başlamıştı. Ne 
tesadüftür ki, ben, doksan gün sonra kürsüye geldim, şimdi geçireceğiz. 

Efendim, bir yere ayrılmayın; oylama yapacağım; istirham ederim. 

Sayın milletvekilleri, 4 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 

Şimdi, 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir; hayırlı olsun. 

Bugün çalışma süremiz 19.00'a kadardır. 

5 inci maddeyi okutuyorum efendim: 

İKİNCİ KISIM 

Eğitim Merkezlerinin Teşkilâtı 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
MADDE 5. - Eğitim merkezleri, müdür, müdür yardımcısı ile bir bürodan oluşur. 

BAŞKAN - Efendim, 5 inci madde üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Manisa 
Milletvekili Sayın Necati Çetinkaya; buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, ayaktaki arkadaşlar bakımından, görüntü, konuşma 
yapmaya pek müsait değil efendim. 

BAŞKAN - Efendim, uğultu kalacak şimdilik. Bir dakika... Arkadaşlarımızı sıkmayalım. Sayın 
Başbakan teşrif ediyor; ondan sonra düzelir. 

Efendim, ayakta olan sayın milletvekilleri ya oturacaklar yahut da dışarıyı teşrif edecekler. 
Efendim, bu orta sırayı bir boşaltsak... Hasret gideriyorsunuz anlaşılan!.. Orada ne var?! Efendim, 
lütfen, sükûneti temin edelim... 

Sayın Çetinkaya, nispeten sağlayabildim, şimdi başlayabiliriz efendim. 

Buyurun. 

AK PARTİ GRUBU ADINA M. NECATİ ÇETİNKAYA (Manisa) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; konuşmama başlamadan önce, şahsım ve AK Parti Grubu adına, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri 
Kanunu Tasarısının 5 inci maddesi üzerinde görüşlerimi sizlere arz etmek istiyorum. Malumunuz 
olduğu üzere, suç ve ceza, kişilerin, müstahak olduğu, yani tutuklandıktan ve hüküm giydikten son-

(1) 786 S. Sayılı Basmayazı 30.1.2002 tarihli 58 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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ra, işlemiş olduğu ve kanuna karşı geldiğinden dolayı, toplumun huzurunu, toplumun güvenlik ve 
asayişini ihlalden dolayı, cezaevlerinde nedamete uğraması, yani cezaevinden çıktıktan sonra nadim 
olması, pişman olması, bir daha o suçu işlememesi, kanuna karşı gelmemesi ve kendi nefsi için 
tahammül edemeyeceği herhangi bir şeyi başkalarına da layık görmemesi konusunda, cezaevinden 
eğitilerek çıkabilmesi... Şimdi, yıllardan beri, cezaevlerimizde... 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan... 

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Sayın Başkanım, sükûneti temin ederseniz, ben söy
leyeceğimi daha toparlayıcı bir şekilde ifade ederim; dinleyenleri de ve Sayın Bakanı da... 

BAŞKAN - Sayın Çetinkaya, Sinop'ta ani bir sel felaketi var. Efendim, bu sel felaketinden 
dolayı Sinoplulara geçmiş olsun diliyorum. Başbakanımız, Sayın Yaşar Topçu'yu ve Enerji 
Bakanımızı görevlendirdi; onun için izin istediler. Yoksa, sizin sözünüzü kesmek, sizi kürsüde bek
letmek haddim değil. 

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Estağfurullah... 
BAŞKAN - Buyurun. 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Ben, her şeyden önce, gerek daha önce görev yaptığım -Çayeli Kaymakamlığım sırasında-
Çayeli'de ve Güneysu'da, Yozgat-Şefaatli'de ve şu anda da Sinop'ta vuku bulan sel felaketinden... 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Adilcevaz'da... 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - ...Adilcevaz'da vuku bulan sel felaketinden dolayı 

hayatlarını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve geride kalanlara da sabır 
diliyoruz. Allah'tan dileğimiz, inşallah, bu son olsun. 

Değerli arkadaşlarım, cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların ıslah edilmesi... Zaten, 
bir ismi de ıslahevleri. Şimdi, nasıl eğitilecek?.. Yıllardan beri, bence, toplumun en önemli 
konularından birisi bu; yani, suçlu veyahut da mahkûm olan bir kişinin cezaevinden çıktıktan son
ra, tertemiz bir vatandaş olarak topluma mal olması. 

Biz, Grup olarak, tabiî, bu tasarıyı destekliyoruz. Niye destekliyoruz; çünkü, her şeyden önce, 
o insan, gerek kader kurbanı olmuştur gerek hislerine mağlup olmuştur ve nefsine hâkim olmadan 
suç işlemiştir. İşte, bu suçlu psikolojisi içinde olan kişi cezaevinde en iyi bir şekilde eğitilmelidir; 
eğitilebilmesi için de neler yapılmalıdır; bir kere, bu eğitim kadrosunun çok iyi bir şekilde tespit 
edilmesi lazım. 

Sayın Bakanım, her şeyden önce, eğitecek kişinin çok iyi bir şekilde eğitilmesi gerekir; çünkü, 
eğer, siz eğitecek kadroyu iyi yetiştirmemişseniz... "Kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kal
dı gayriye himmet ede" derler; onun için, eğitecek kadro çok mükemmel olmalı. Bu nedir; 
eğiticidir; bu, psikologdur; bu, din görevlisidir... Bu kadronun, oradaki bütün konuları ihtiva eden 
her konuda çok mükemmel bir şekilde yetişmesi lazım. Orada, cezaevlerinde istifade edilecek 
kütüphanenin çok mükemmel bir şekilde olması lazım. Cezaevi şartlarının onun eğitimine uygun 
bir şekilde olması lazım. 

Yıllar öncesi, gerek bizim toplumda gerek diğer toplumlarda, diğer ülkelerde, cezaevlerinde, 
maalesef, bu konular, yeteri derecede önemle üzerinde durulmamış olan konulardı; ama, dileriz ki, 
işte, bu tasarı -infaz kurumları ve tutukevleri personelinin eğitim merkezleriyle ilgili bu tasarı-
kanunlaştıktan sonra, eğitilecek infaz memurlarını ve dolayısıyla, cezaevlerinde muhatap olacakları 
insanları, en iyi şekilde yönetebilmek ve muamele edebilmek... 
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Ben meslek itibariyle çok iyi biliyorum; cezaevlerinin denetim ve kontrolü, yıllardan beri -bu 
kanundan önce öyleydi, şimdi de öyledir- il valisi, il başsavcısı, emniyet müdürü ve alay 
komutanından müteşekkil... Kanunda "asgarî her ay bu denetimin yapılması" der. Yıllarca, bu 
denetim yapılırken noksanlıklar raporlarda çok iyi bir şekilde derpiş edilmemiştir. Derpiş edil
mediği için de ne yapılmıştır; işte, cezaevlerine girip çıkanlar, son 57 nci hükümetin Af Yasasıyla 
salıvermiş olduğu, işte dışarıya bırakmış olduğu 60 000 küsur insanın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, affedersiniz... Sözünüzü kestiğim süre de dahil, 7 dakikayı geçtiniz. Ben, 
size toparlamanız için bir imkân daha vereceğim. 

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Sayın Başkanım, çünkü, biliyorsunuz... 

BAŞKAN - İlave etmiştim efendim. 7 dakika oldu; ama, siz toparlarsanız minnettar olurum. 

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Anlayışınıza çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Estağfurullah... 

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi, af kanunları hep şunun 
için yapılmıştır: Af, haddizatında o şuura, o bilince sahip olan kişiler için en büyük cezadır, ikazdır; 
ama, gelin görün ki, siz onu eğitmemişseniz, o cehalet çemberinden onu kurtaramamışsanız, o kişi, 
affedildiği günün hemen ertesi günü gider, yeniden suç işler. Maalesef, şu anda toplumumuzda suç 
işleme oranındaki muazzam tırmanışın sebebi, çıkarılmış olan, cezaların ertelemesiyle ilgili kanun
dur. Her ne kadar, ismi erteleme yasasıysa da, bal gibi af yasasıydı ve dışarıya çıkan suçlu ve 
sabıkalıların büyük çoğunluğu yeniden, daha ağır şekilde suç işlemişlerdir. 

Şimdi, buna niye temas ediyorum; temas etmemdeki sebep şudur: İşte, bundan sonra eğitilecek 
personel ile oradaki mahkûmlar ve tutuklular arasındaki münasebetler ve onların yönetilmesi, eğitil
mesi, cezaevinde onu en mükemmel bir şekilde eğitebilecek kadronun mükemmelliğiyle doğru 
orantılı olacaktır ve o dışarıya çıktığı zaman, toplumda mükemmel bir vatandaş olma şuuruna eriş
miş olacaktır. Eğer, siz bu şuuru verirseniz, işte o zaman, bu kurullar görevini mükemmel bir şekil
de yapmış olurlar. 

Bütün mesele, eğitimden geçer. Eğitimsiz toplumlar, şimdiye kadar, devamlı olarak cehaletin 
korkunç ejderinin elinde, bütün melaneti yapmışlardır. İşte, bunlara son vermenin yolu, mükemmel 
bir şekilde insanımızı eğitmek; bu mahkûm olur, bu tutuklu olur ve bu diğerleri olur. Tabiî, bu arada, 
o ıslahevlerindeki çocuklarımızın, benim meslek itibariyle yaptığım o zamanki denetimlerde gör
müş olduğumuz korkunç tabloları vardır. Burada ifade etmekten hicap duyuyorum; o çocukların, 
orada bulunan, o sübyan olarak nitelediğimiz yavruların, oradaki namüsait şartlar içerisinde, 
oradaki şartlar karşısında, ruhen ne kadar muazzep olduklarını, hepimizin de rahatsız olduğunu 
biliyoruz ve dileriz ki, işte, bu tasarının kanunlaşıp yürürlüğe girmesinden sonra, inşallah, bu nok
sanlıklar giderilmiş olur. 

Hepinize teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum. 
Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, bu konuda çok uzun müddettir hassasiyetini korudu. 
Bu arada, Emin Çölaşan'ın dünkü makalesindeki "Atatürk" soyadı meselesinin, Türkiye Büyük 

Millet Meclisini de alakadar ettiğini ifade etmek isterim; ama, Sayın Bakan burada yok. Onun 
cevabını, 1934'te çıkan kanun çok sarih... 
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Efendim, şimdi, Saadet Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat; buyurun 
efendim. (SP sıralarından alkışlar) 

SP GRUBU ADINA ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ceza 
İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı hakkında Saadet Par
tisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Genel olarak, cezaevlerindeki, infaz kurumlarındaki personel eğitildiği an mahkûmların da 
eğitimi peşinden geleceği için, bizim, parti olarak çok önem verdiğimiz ve desteklediğimiz bir 
tasarıdır bu. Yalnız, biz, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğü dönemde, Saadet Partisi Grubu 
olarak da bir muhalefet şerhi yazmıştık. Muhalefet şerhimizdeki ana konumuz -Sayın Bakanımıza 
da biz konumuzu iletmiştik- kamu kurum ve kuruluşlarında, eğitim ve sosyal tesisler adı altında, 
birçok yerde kurulmuş tesisler bulunmaktadır. Bunların birçoğu da eğitim dışında kullanılmaktadır. 
Bunlardan faydalanmamız gerektiğini söylemiştik. Bunu neden söylemiştik; şundan dolayı söy
lemiştik: Tabiî, Sayın Bakanım da kabul edeler ki, bu bütçe içerisinde en az öncelik verilenlerden 
bir tanesi de Adalet Bakanlığı bütçesidir. Örnek vermek icap ederse, 2001 yılı bütçesine göre, baş
langıçtaki artış oranı, 2002 yılı bütçesinde yüzde 103 olmasına rağmen, Adalet Bakanlığı bütçesin
deki artış yüzde 79,8 olmuştur. Yani, bu hükümet döneminde, Adalet Bakanlığı bütçesine, yeni 
yapılan 2002 yılı bütçesi ortalamasının takriben 20-22 puan aşağısında bir para ayrılmıştır. Bu da, 
bu hükümetin Adalet Bakanlığı bütçesine gereken önemi vermediğine bir örnektir. 

Bakın, başka bir rakam daha söyleyebilirim. Cari harcamalar bakımından incelendiği zaman, 
bu bütçede, askerî ve güvenlik harcamalarına yüzde 41,1; sağlık harcamalarına yüzde 6,7; adalet 
harcamalarına ise sadece yüzde 2,6'lık bir pay ayrıldığı görülmektedir. 

Şimdi, bu kadar az ödeneğin ayrıldığı ve hükümet tarafından ne kadar konuşulursa konuşulsun, 
önemsenmeyen Adalet Bakanlığı bütçesi içerisinde, ceza infaz ve tutukevleri personelinin eğitimi 
için yeni binalar yapmak, yeni yerler yapmak -her ne kadar başlangıçta belki daha cazip görülse de-
bu bütçe olanaklarıyla olanaksız gibi görüleceği için, biz, Grup olarak, kamuda atıl halde bulunan 
ve eğitim dışında kullanılan mevcut binaların bu eğitim için kullanılmasının doğru olacağını, bütçe 
gerçeklerine uygun olacağım belirtmiştik. 

Sayın Bakanım, şimdi, bir de şunu söylemek istiyorum: Sizin, cezaevi personelinizin kadro 
durumu da önemlidir/Mesela, 28.11.2001 tarihi itibariyle, kanundaki psikolog kadronuz 150 ol
masına rağmen, 42 kadronuz dolu, 108 kadronuz boştur. Şimdi, siz, psikolog gibi, cezaevindeki 
mahkûmlara en iyi eğitimi verecek, onların ruhsal durumundan anlayacak 150 kişilik kadronun 
sadece 42'sini doldurur, 108 tanesini boş bırakırsanız, bu, psikologların olmadığı yerlerde, bu 
eğitimin iyi yapılamayacağının da bir başka gerçeğidir. 

Mesela, bir başka konuda daha örnek verebilirim. Cezaevindeki insanların en çok ihtiyaç duy
duğu bir diğer eğitim de, dinî eğitimdir. 1.12.2001 tarihi itibariyle, cezaevlerinde dolu 6, boş 65; 
toplam 71 vaiz kadrosu vardır. Şimdi, bunu da ben anlamıyorum; 71 kadronun sadece 6'sını dol
duruyoruz, 65'ini -geçen yılın son 12 nci ayı itibariyle- boş bırakıyoruz. Halbuki, hepimiz de 
biliyoruz ki, cezaevlerinde bulunan gerek mahkûmların gerekse personellerin en çok ihtiyaç 
duyacağı eğitimler, psikolojik ve dinî eğitimlerdir, onların buna çok ihtiyaçları vardır; fakat, her 
halükârda da görülüyor ki, bu kadrolar, burada boş bulunmaktadır. 

Şimdi, size bir başka konudan, bir başka araştırmadan da söz etmek isterim. Ceza ve Tevkifev-
leri Genel Müdürlüğünün kendi çıkardığı yayınlarında psikososyal hizmet çalışmalarına önem 
verildiğinden bahsediliyor ve "hükümlü ve tutuklular, kişisel, ruhsal, duygusal ve sosyal sorunların 
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çözümü için, kurumlarımızda görevli psikolog ve sosyal çalışmacılara başvuruda bulunabilirler" 
demişlerdir; ama, demin gördük ki, 150 psikolog kadrosunun 108'i boş; kime müracaat edilecek?! 
Yine, sizin, buradaki yayınınızın (f) bendinde deniliyor ki: "Dinî Eğitim: Hükümlü ve tutukluların 
talepleri halinde mensubu bulundukları dinin gereklerini yerine getirmeleri ya da bir din görevlisiy
le görüşmeleri sağlanmaktadır." Güzel bir ifade; ama -biraz önce de belirttim- 71 kadronun 65'i boş, 
sadece 6 kadro dolu. Bu durumda, bu şahıslar nereye müracaat edebileceklerdir? 

Sayın Bakanım, bakın, büyük bir avantajımız vardır. Zannedildiğinin dışında, Türkiye, dün
yanın en güvenli ülkelerinden birisidir. Bu durum, aile yapısının sağlamlığından, dinî ve manevî 
yönden ailelerin sağlam olmasından geliyor. Bakın, yine, bir misal var: Her 1 milyon kadın nüfusu 
başına tecavüz sayısı Estonya'da 4 636, Amerika Birleşik Devletlerinde 968, dünyanın en medenî 
ülkelerinden birisi olarak kabul edilen İsveç'te 499 iken, Türkiye'de, bu, sadece 25'tir. Bunun en 
büyük özelliği de, bu şahısların ailelerinden gördükleri sağlam eğitimdir. 

Yine, eğitim neden ihtiyaçtır, neden sizin bu personeli istihdam etmeniz lazım; çünkü, bu mah
kûmların büyük bir bölümü genç ve eğitimsizdirler. Bu konuda da, size, 30.11.2001 tarihi itibariy
le yapılmış bir anketten bahsetmek istiyorum, o da şu: 15-18 yaş grubunda bulunanlar, mahkûm
ların yüzde 32'si, hemen hemen üçte l'i, 18-21 yaş arası yüzde 12'si, 21-24 yaş arası yüzde 20'sidir 
ki, bunları da topladığımız zaman, hemen hemen mahkûmların yandan fazlasını, yüzde 60'a yakın 
bir bölümünü meydana getiriyorlar. 

Yine, mahkûmların eğitim durumuna baktığımız zaman, eğitimsiz olanlar yüzde 3'ünü, okur
yazar olanlar yüzde 7'sini, ilkokula devam edenler yüzde Tini, ilkokul mezunları yüzde 52'sini oluş
turuyor; yani, azamî ilkokul eğitimi almış olanların bütün mahkûmlara oranı yüzde 63'lerde kalıyor. 
Bu da gösteriyor ki, mahkûmlarımızın büyük bölümü hem eğitimsiz -azamî ilkokul eğitimi almış-
hem de çok genç yaşta hapse düşen insanlardır ve bunlar eğitim almaya çok müsait insanlardır; bun
ları eğitmenin önemi çok fazladır. 

Yine, bir başka anketten de örnek verirsek burada, eğitimin özelliğine dikkat çekmiş oluruz; o 
da şudur: 59 108 mahkûm arasında yapılan bir ankette, 76 mühendis, 28 doktor vardır. Türkiye'de 
en çok mahkûm olanlar, serbest meslek sahipleri ve tarımla uğraşanlardır. 9 409 mahkûm tarımla, 
4 049'u hayvancılıkla uğraşan insanlardır; ki, bunlar, toplam mahkûm sayısının yüzde 23'ünü oluş
turmaktadır. Yani, her 4 mahkûmdan l'i, bu hükümetin uygulamış olduğu politikalar yüzünden hap
se düşmek zorunda kalan tarım kesimi çalışanlarıdır. Bu bölümün de, gerçekten, eğitim almaya 
mecbur olduğunu, eğitim almaya çok müsait bir toplum olduğunu belirtiyorum. 

Onun için, Saadet Partisi Grubu olarak, ceza infaz kurumlan ve tutukevleri personelinin 
eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve bunun için destekliyoruz; ama, belirttiğimiz 
sebeplerden dolayı, hem gereken parayı ayırmadığınız için eğitim tesisi yapamayacağınızı hem de 
psikolojik ve dinî yönden eğitime muhtaç olan bu insanları eğitecek gerekli kadroları vermediğinizi, 
bu kadroları doldurmanız gerektiğini belirtiyor, tasarının hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Şimdi, söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Salih Çelen'de. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA SALİH ÇELEN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ceza 

İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı üzerinde, Doğru Yol 
Partisi Grubu adına söz aldım; Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce, bugün, Sinop İlimizde ve bazı ilçelerinde 
meydana gelen sel felaketi nedeniyle zarar görenlere Allah'tan yardım, geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum. Gerçekten de, hükümetimiz, bu ülkeyi iflas haline getirdiği için, artık, devletin yardım 
edecek pek hali de kalmadı. 

Değerli milletvekilleri, üzerinde söz aldığım eğitim merkezlerinin bir başkan ve iki başkan yar
dımcısı ile bir bürodan oluşacağının açıklandığına ilişkin madde, daha sonra komisyonda, eğitim 
merkezlerinin bir müdür, iki müdür yardımcısı ve bir bürodan oluşacağı şeklinde düzeltilmiş haliy
le gelmiş bulunmaktadır. 

Gerçekten de, bu kanun tasarısı, Adalet Bakanlığının değerli bürokratları tarafından hazırlanır
ken, sayın bürokratlar hâkim sınıfından oldukları için, hâkimlik titrine ve vasıflarına uygun bir 
şekilde eğitim merkezi amirinin başkan sıfatıyla sıfatlandırılmasını uygun bulmuşlardır. Lakin, 
hükümetimiz, her konuda olduğu gibi, eleştirmek istemediğim bu hükümetimiz, maalesef, becerik
sizliği nedeniyle, komisyonda, hâkim sınıfından gelen kurum amirlerini müdür olarak vasıflandır-
mıştır. Aslında, adlî teşkilatta müdür, yazı işleri müdürü şeklinde, hâkim sınıfından olmayan, hiçbir 
şekilde küçümsemediğimiz, vefakâr, cefakâr, gece gündüz çalışan değerli bürokratlardır; ancak, 
yazı işleri müdürlerinin Üzerinde hâkimler olur. 

Şimdi, bir teşkilat kuruyoruz, müdür ve müdür yardımcılarını hâkimlerden atıyoruz. Dediğim 
gibi, müdür sıfatını taşıyanları eleştirmek mümkün değil, onların her zaman için başımızın üzerin
de yeri var; fakat, hâkim sınıfından olan kişileri müdür yardımcısı olarak sıfatlandırmak, yazı işleri 
müdürlerinin yardımcısıymış gibi bir konuma getirir ki, bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu 
düzenleme komisyonda yapılmıştır, mutlaka Genel Kurulda düzeltilmesi gerekir. 

Değerli milletvekilleri, diğer taraftan, bu kanun tasarısı beş altı aydan beri Meclis gündeminde 
bulunuyor. Günlerce ilk sırada yer aldı; ama, maalesef, hükümet Genel Kurulu toplayamadığı için 
bu kanun tasarısı görüşülemedi. Bize göre önemli olan bu kanun tasarısının müzakereleri öyle bir gün
de gelmiştir ki, Türk Milletinin inim inim inlediği "bir an önce seçim olsun" dediği bir güne gelmiştir. 

Gerçekten de, bu kanun tasarısı önemlidir; zira, ceza ve tutukevlerindeki personelimiz son 
derece eğitimsizdir. Yapmış olduğum araştırmaya göre, Amerika'da ceza ve tutukevleri personeli, 
başlangıçta 2 ay ve her yıl 40 saat; Almanya'da 1,5 yıl, Avusturya'da 8,5 ay, Fransa'da 6,5 ay, İngil
tere'de 12 ay gibi fevkalade uzun süreli eğitime tabi tutuluyorlar. Türkiye'de, maalesef, mesleğin 
başlangıcında sadece 2 aylık bir eğitim süreci, arkasından hiçbir şekilde hizmetiçi eğitim yapıl
mamaktadır. O nedenle, bugün getirilen bu tasarı, son derece önemli bir tasarıdır. 

Değerli milletvekilleri, daha önce de söylediğim gibi, Türk Milleti, bugün, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden bir erken seçim kararı almasını beklemektedir. Türkiye, şu an, bu hükümetin uy
gulamaya koyduğu programlarla, ekonomik programla, maalesef, esenliğe çıkmamış, yerin dibine 
girmiştir. Türk Milleti, kurulan bu hükümete ilk başta çok büyük oranda destek vermiş, güven ver
miş, moral bulmuşsa da, bugün, artık, bu hükümetten Türk Milletinin sıtkı sıyrılmıştır. 

BAŞKAN - Sayın Çelen, konuya gelseniz... 
SALİH ÇELEN (Devamla) - Efendim, deminden beri konuyu anlatıyorum, Ceza İnfaz Kurum

ları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının 5 inci maddesi üzerinde 
konuşuyorum; fakat, bu tasarının... 

BAŞKAN - Efendim, malumunuz, erken seçim kararını komisyonlara havale ettik. Hatta, ben, 
size bu vesileyle bir şey daha ifade etmek isterim: Danışma Kurulunda alınan karar İçtüzüğün 36 
ncı maddesine göre alındığı için, 48 saat beklenmeden görüşülmesi komisyonlara tavsiye olarak git-
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ti. Yani, biz -Başkanlığımız vasıtasıyla- gerekeni yaptık, komisyonlardan gelecek olan rapor burada 
görüşülecek, oylanacak. Onun için, siz, bu konuda müsterih olun; seçim kararını alıp almamak 
Yüce Genel Kurulun uhdesindedir. 

SALİH ÇELEN (Devamla) - Sayın Başkanım, bu açıklamalarınızdan dolayı çok teşekkür 
ediyorum; ama, benim endişem odur ki, hükümeti oluşturan partiler seçimden kaçmak için birtakım 
yan yollara gidiyorlar; yani, bana göre, 6 aydan beri ilk sırada yer alan Ceza İnfaz Kurumları ve 
Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının bugüne getirilmiş olması, bana öyle 
geliyor ki... 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Beyhan Aslan -müsaade edin, ben, onun yerine müdahale 
edeceğim- Avrupa Birliğine uyum yasa tasarılarını ve kadın haklarıyla ilgili uluslararası sözleşmeyi 
ifade ederek, Anavatan Partisi Grubu ve Saadet Partisi Grubunun, Meclisi, bu maddelerin de 
görüşülmesi için olağanüstü toplantıya çağırdıklarını belirttiler. Bunu, onun için görüşüyoruz. 
Burada, hatır için kanun görüşülmez. 

Buyurun efendim. 

SALİH ÇELEN (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum. 

Avrupa Birliğine uyum yasaları bu ülke için çok önemlidir, öncelikle onlar gelseydi belki daha 
iyi olurdu. Hükümetimizin bu konuda çalışma yapmadığı anlaşılıyor. Her neyse, getirilen bu kanunî 
düzenlemeye Doğru Yol Partisi olarak olumlu bakıyoruz, gerekli olduğunu düşünüyoruz; ancak, 
getirilen düzenlemenin komisyondan çıkış şeklinin hâkim vasfını taşıyan, hâkim titrini taşıyan 
değerli meslektaşlarım açısından doğru olmadığı kanaatindeyim. 

Yüce Heyeti tekrar saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum. 

Madde üzerinde başka söz isteyen yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 

Eğitim Merkezi Müdürlüğünün görevleri 

MADDE 6. - 1. Eğitim merkezi müdürünün görevleri şunlardır: 

a) Eğitim merkezini yönetmek ve temsil etmek. 
b) Eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak ve bu konuda uygun göreceği 

tedbirleri almak. 

c) Öğretim kadrosunda çeşitli nedenlerle boşalma veya görevlilerin mazereti hallerinde boş 
kadrolar dolduruluncaya kadar veya mazeretlerinin devamı süresince öğretim görevlilerini uzman
lıklarına uygun yerlerde geçici olarak çalıştırmak. 

d) Yıllık eğitim ve çalışma programını hazırlayarak Eğitim Kurulunun onayına sunmak. 

e) Eğitim görenler için ders ve konferanslar dışında sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek 
ve bu tür etkinliklere katılmalarını sağlamak. 

f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. 

2. Müdür yardımcısı, eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışması için Müdür tarafından 
verilen görevleri yaparlar. 

3. Büronun oluşumu ve görevleri yönetmelikte düzenlenir. 
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BAŞKAN - 6 ncı madde üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Ordu Milletvekili 
Sayın Eyüp Fatsa söz istemişlerdir. 

Buyursunlar efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 786 
sıra sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının 6 
ncı maddesi üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesiley
le, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, konuşmama geçmeden önce, bugün Sinop ve çevresinde, geçtiğimiz hafta 
Rize, Çorum, Yozgat ve yurdumuzun değişik yörelerinde meydana gelen sel afetinde zarar gören 
bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, tasarının genel gerekçesinde "modern ceza infaz sisteminin amacı, hüküm
lünün iç varlığına nüfuz ederek onu ıslah etmek, bir daha suç işlemesinin önüne geçerek, topluma 
faydalı bir fert olarak serbest bırakmaktır" denilerek, ceza infaz kurumlarında çalışacak personelin, 
hizmet öncesinde ve hizmet içinde özel bir eğitim vererek yetiştirilmesi ve insan haklarına yer veren 
ve bu haklara üstünlük tanıyan ceza sisteminin amaçlarına ulaşılması hedeflemektedir. 

Getirilen bu tasarının fiili durumu ortadan kaldırıp kaldırmayacağını zaman içerisinde hep 
beraber göreceğiz. 

Değerli arkadaşlar, suçluyu ıslah edip, yeniden topluma kazandırmak düşüncesiyle mahkûm 
edilen insanların mahkûmiyetleri sonunda hedeflenen neticeyi vermediği gibi, serbest bırakılan in
sanlar, mahkûmiyet öncesinden daha tehlikeli, âdeta patlamaya hazır bir bomba gibi toplumun 
içerisine salınmaktadır. Bu da, ceza infaz kurumlarımızın suçluyu topluma kazandırma ve ıslah et
me fonksiyonunu yerine getiremediğinin açık bir göstergesidir. 

Değerli arkadaşlar, cezaevine girmek, kişiyi insan haklarından değil, bazı haklarını kullanmak
tan alıkoyar ve hukuk devletinde kişi, cezaevine girdikten sonra da hukukun güvencesi altındadır. 
Ancak, bu durum Türkiye'de tersten okunmakta ye cezaevlerinde bulunan insanlar neredeyse dev
letin mutlak egemenliğinin nesneleri haline getirilmektedir. 

Bu nedenle, cezaevlerinde zaman zaman patlak veren olaylar, devletin cezaevlerine hâkim 
olamadığının göstergesi olarak yorumlanıp, yetkililer istifaya çağrılmaktadır. 

Her şey olup bittikten sonra, yine aynı açıklamalar; yok tünel kazıyorlardı da, yok silah vardı 
da, vesaire gibi iddia edilenlerin varlığı, dört duvar arasındakilerin her açıdan güvenliğini sağlamak
la görevli devleti aklamaya yetmez. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de insan haklan ihlalleri gündeme geldiğinde ilk akla gelen yerler 
ceza ve tutukevleridir. Âdeta, Türkiye, dünyada cezaevleri olaylarıyla anılmaktadır. Türkiye, bir an 
önce, bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmalı, uluslararası temel insan hakları belgelerindeki cezaevi 
standartlarını gerçekleştirmelidir. 

Değerli arkadaşlar, cezaevlerinin ıslahı, hak ihlallerinin giderilmesi, kötü muamelenin ortadan 
kaldırılması ve cezaevlerindeki yapılanmanın Avrupa Birliği standartlarına getirilmesi noktasında 
bir dizi düzenlemeler yapılmaktadır. Hükümetler, cezaevlerinde uluslararası standartları yakalamak 
için birtakım olayların meydana gelmesini beklememelidir; olayların peşinden sürüklenmemelidir. 
Sorumluluk devletindir. Bu ayıptan bir an önce kurtulmalıdır. Unutulmamalıdır ki, yönetilenlerin 
rızasını yitiren bir devlet, meşruiyetini de yitirir. 
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Değerli arkadaşlar, getirilen bu tasarının 6 ncı maddesinde, ceza infaz kurumlarında oluş
turulan eğitim merkezi müdürlüklerinin görevleri sayılmaktadır. Yapacağı görev, yerine getireceği 
fonksiyon ne olursa olsun, burada insan faktörü öne çıkmaktadır. Mevcut kadro ve uygulamalarla 
bunu gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu, bilgi, birikim, pedagoji ve formasyon gerektirmektedir. 
Kaldı ki, mahpusların ıslahı için konulan uluslararası asgarî standartlarda her personel için, dürüst
lük, insancıllık, meslekî ehliyet ve kurumun yönetimi için gerekli ön çalışmaya şahsen uygunluk; 
kurumda mümkün olduğu kadar yeterli sayıda psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğret
men, meslek eğitimcisi bulundurmak; bu personelin, maddî olarak kendi kendine yetecek bir im
kâna sahip olmaları esas alınmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Fatsa. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu şartları taşımayan, açlık sınırının altında bir 

ücrete mahkûm olan cezaevi çalışanlarının her şartta kanun ve kurallara uymak konusunda çok is
tekli olmayacakları ve olmadıkları geçmişte gözlenmiş, bugün de durum aynıdır. 

Sayın Hükümetin, bu tasarıdan önce, cezaevi çalışanlarının geçim standartlarını iyileştirmesiy-
le ilgili bir düzenleme yapması gerekirdi. 

Değerli arkadaşlar, çok iyi niyetle hazırlandığını düşündüğüm bu tasarının kanunlaşmasıyla, 
başta, cezaevlerinde eğitimli personelin görev almasına, mevcut personelin eğitilmesine, yaşanan 
olumsuzlukların ve üzücü olayların giderilmesine, insan hak ve hürriyetlerinin tesisine, kırılan ve 
sarsılan güvenin yeniden kazanılmasına, Ülkemizi içte ve dışta zor durumda bırakan cezaevleri şart
larının ıslahına ve hepsinden önemlisi, demokratik bir açılımın sağlanmasına yardımcı olur düşün
cesiyle, kanunun, hayırlı hizmetlere başlangıç olması temennisiyle, Genel Kurulu saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Fatsa. 
Şimdi, söz sırası, Saadet Partisi Grubunda. 
Ankara Milletvekili Sayın Rıza Ulucak; buyursunlar efendim. 
SP GRUBU ADINA RIZA ULUCAK (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 786 sıra 

sayılı Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının 6 ncı 
maddesi üzerinde, Saadet Partimiz adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisimizin 
Sayın Başkanını ve değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü tarafından, 2.8.2000 tarih ve 3757 sayılı yazıy
la, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına intikal ettirilen tasarı birbuçuk yılda nihayet 
Kurulumuzda görüşülmeye başlanabilmiş, üç dört ay ara verilerek, iki yılı doldururken tekrar gün
deme gelebilmiştir. 

Gerekçede de belirtildiği üzere, modern ceza infaz sisteminin amacı, hükümlünün iç varlığına 
nüfuz ederek, onun ıslahını sağlamak suretiyle, bir daha suç işlemesinin önüne geçerek topluma 
faydalı bir fert olarak topluma kazandırmaktır. Bu amaç, yani topluma kazandırmak, elbette ve ön
celikle cezaevlerinin menfi yönde eğitimden kurtarılması ve her sahada olduğu gibi, cezaevlerinde 
de gerektiği şekilde eğitimin verilmesi suretiyle gerçekleşebilecektir. 

Bu eğitimi gerçekleştirmek de, kuşkusuz, ceza infaz kurumlarındaki bazı kişilerin etkisini or
tadan kaldırmak suretiyle, ceza infaz kurumlarında görev yapan personele bağlıdır. Görevlen
dirilecek personelin özel bir eğitimle yetiştirilmesi, yukarıda arz ettiğim amacın gerçekleşmesi 
bakımından elbette çok önemli bir olgudur. 
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Ceza ve tutukevlerinin, maalesef, tıka basa dolu olması, elbette, hiçbir kesimde tasvip görecek 
bir durum değildir. Manevî bakımdan yeteri kadar teçhiz edilmeyen kimselerin suç işlemeye daha 
eğilimli olabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Zerre miktarı hayır işleyenin mükafatını göreceği, 
zerre miktarı şer işleyenin de cezasını çekeceği inancının hâkim olduğu toplumlarda, her halükâr
da, ceza ve tutukevlerinin ülkemizdeki gibi dolup taşması elbette söz konusu olamaz. 

Suç işleyen kimselerin topluma kazandırılması maksadıyla kurulması öngörülen eğitim mer
kezlerinin teşkilatından münbais ikinci kısmın birinci bölümü, tasanda "Eğitim Merkezi Başkan
lığı" olarak yer almışsa da, bu ibare, Plan ve Bütçe Komisyonunca "Eğitim Merkezi Müdürlüğü"ne, 
"Başkan ve başkan yardımcıları ile büronun görevleri" başlığı da "Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 
görevleri"ne dönüştürülmüştür. 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Ankara'da kurulması öngörülen Ceza İn
faz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi yanında, dört ilimizde de, yine, Genel 
Müdürlüğe bağlı eğitim merkezleri kurulabilecektir. 

Tasarının komisyondan gelen şekliyle, 6 ncı maddede, Eğitim Merkezi Müdürlüğünün görev
leri belirtilmektedir. 

Eğitim Merkezi Müdürlüğünün görevleri başlığı altındaki maddede, merkez müdürünün, 
müdür yardımcısının görevleri ile büronun oluşumu ve görevlerinin yönetmelikle düzenleneceği 
belirlenmiştir. 

"1 - Eğitim merkezi müdürünün görevleri şunlardır: 

a) Eğitim merkezini yönetmek ve temsil etmek. 

b) Eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak ve bu konuda uygun göreceği 
tedbirleri almak. 

c) Öğretim kadrosunda çeşitli nedenlerle boşalma veya görevlilerin mazereti hallerinde boş 
kadrolar dolduruluncaya kadar veya mazeretlerinin devamı süresince öğretim görevlilerini uzman
lıklarına uygun yerlerde geçici olarak çalıştırmak. 

d) Yıllık eğitim ve çalışma programını hazırlayarak, Eğitim Kurulunun onayına sunmak. 
e) Eğitim görenler için ders ve konferanslar dışında sosyal ve kültürel etkinlikler düzen

lemek ve bu tür etkinliklere katılmalarını sağlamak. 

f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. 
2- Müdür Yardımcısı, eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışması için Müdür tarafından 

verilen görevleri yaparlar. 
3- Büronun oluşumu ve görevleri yönetmelikle düzenlenir." 

En büyük temennimiz, ülkemizde, suçların en az seviyeye inmesi, ceza ve tevkifevlerinin art
ması değil, azalması ve bunların, hayırlı başka maksatlara tahsis edilmesidir. 

Nitekim, Ankaramızın şirin bir ilçesinde, Ayaş'ta cezaevi olarak yapılmaya başlanılan, fakat 
tamamlanamayan inşaatın üniversiteye devrinin bugünlerde gündeme gelmesi, inşallah, bu temen
nimizin gerçekleşmesinde bir başlangıç olur diyorum. 

Bu vesileyle, bu yeni kuruluşun hayırlı hizmetler görmesi dileğiyle Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
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Şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına, Denizli Milletvekili Sayın Beyhan Aslan; buyurun efen
dim. 

Sayın Aslan, Doğru Yol Partisi Grubu konuşmaktan vazgeçti; onun için, siz de... 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Çok kısa konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Ben hür kürsüye karışmam; ama, hatırlatma yapıyorum. 

Buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anavatan Partisi Grubu adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Biz, çağrı yazımıza, bu iki yasayı; yani, öncelikle yarım kalmış olan Ceza İnfaz Kurumları ve 
Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısını ve ayrıca, bir uluslararası anlaşma olan 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine ilişkin tasarıyı Avrupa Birliği 
uyum yasaları çerçevesinde olduğu için koyduk; yani, her ikisi de Avrupa Birliği uyum yasaları 
içerisindedir ve hazır Genel Kuruldayken bunun konulmasında fayda vardır diye koyduk. Onun 
için, biraz önce, buradan konuşan arkadaşımız "yani, bunları görüşmeye ne gerek var; çünkü, biz 
seçimi görüşecektik, bunlar seçimi engellemek için bir şey olmasın" dediler. Bir kere, seçim isteyen 
parti başta iktidar partisi; yani, Milliyetçi Hareket Partisi seçimi istemiş; onların çağrısıyla, bir kere, 
seçim yapılacak, yapılacaksa. Arkasından Anavatan Partisi istemiş. İki çağrı var; biri Milliyetçi 
Hareket Partisinin çağrısı, biri de Saadet Partisinin desteğiyle Anavatan Partisinin çağrısı. Onun 
için, gündemde bulunan bu iki konunun buraya getirilmesi ve olağanüstü çağrıda konu edilmesi, 
Avrupa Birliği uyum yasaları içerisinde değerlendirildiği içindir; bunu, Genel Kurula arz etmek için 
söz aldım. 

Ayrıca, cezaevi personelinin eğitimi ve eğiticilerin standardının yükseltilmesi konusu fev
kalade önemli bir hadisedir. Dileğimiz, cezaevlerinin altyapılarının da Avrupa Birliği kriterlerine 
uygun hale getirilmesidir. Biz, hem cezaevi personelinin eğitimi konusunda Avrupa standartlarının 
yakalanması hem de cezaevlerinin altyapılarında Avrupa Birliği standartlarının yakalanması, ulaşıl
ması konusunda gerek bu hükümetin, bu Meclisin, gerekse bundan sonra gelecek hükümetlerin ve 
Meclislerin gereğini yapacağına inanıyoruz. 

Bu duygularla, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

6 ncı madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 

Müdür ve Müdür Yardımcılarının atanması 
MADDE 7. - Eğitim merkezi müdürü, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet 

savcıları arasından: Müdür yardımcısı ise meslekte en az beş yıl görev yapmış adlî yargı hâkim ve 
Cumhuriyet savcıları veya üniversite öğretim elemanları arasından muvafakatları alınmak suretiy
le, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünün önerisi üzerine Adalet Bakanınca dört yıl için atanırlar. 
Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. 

Müdür ve müdür yardımcıları hakkında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bakan
lık merkez kuruluşunda çalışan hâkim ve savcılara ilişkin hükümleri uygulanır. Üniversite öğretim 
elemanlarının hakları saklıdır. 
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BAŞKAN - 7 nci madde üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili 
Sayın Faruk Çelik. 

Sayın Hüseyin Çelik mi, Sayın Faruk Çelik mi? 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Vazgeçiyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hüseyin Çelik vazgeçti... 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Hüseyin Çelik değil... 

BAŞKAN - Efendim, anladım işte; Faruk Çelik'in vazgeçmesi için, Grup başkanvekili olarak 
Hüseyin Çelik'in müracaatı kâfi geliyor. 

Teşekkür ediyorum. 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, geçmesini istediğimiz bir yasa olduğu için konuş
maktan vazgeçtik. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum efendim, çok sağ olun. Meclis adına uzlaşma kültürü 
diyoruz ya buna biz. 

Saadet Partisi Grubu adına, Giresun Milletvekili Sayın Turhan Alçelik idi; değiştiniz mi? 

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Ben nereden bileceğim değiştiğinizi!.. 

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Arz ediyoruz efendim. 

BAŞKAN - Estağfurullah; sizin arzınız tamam da, yine usulü bozmayalım; grup başkan-
vekilinizin imzası lazım. 

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - 2 dakika konuşacağım. 

BAŞKAN - Sayın Bekâroğlu, sonra düzeltip gönderebilirsiniz; istirham edeyim de işi, kaideyi 
bozmayalım. 

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Evet, göndeririz efendim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Mehmet Bekâroğlu. (SP sıralarından alkışlar) 

SP GRUBU ADINA MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum; Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri 
Kanunu Tasarısının 7 nci maddesi üzerinde Grubum adına söz aldım. Bu madde, eğitim merkezleri 
müdür ve müdür yardımcılarının atanmasıyla ilgilidir. 

Maddeyle ilgili düşüncelerimi belirtmeden önce, Rize'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili 
birkaç cümle söylemek istiyorum. Bildiğimiz gibi, geçtiğimiz günlerde, Rize'nin Çayeli ve Güney-
su İlçelerinde meydana gelen sel ve heyelan felaketinde 30'un üzerinde hemşerimizi kaybettik, tril
yonlarca liralık da zarar meydana geldi. Bu vesileyle, bakanlarımız, siyasî partilerin milletvekilleri 
Rize'ye geldiler, geçmiş olsun dileklerinde bulundular; ben, öncelikle, kendilerine teşekkür 
ediyorum. Ayrıca, bakanlarımız, meydana gelen yaraların çok kısa zamanda sarılacağını ifade et
tiler, vaatlerde bulundular; bu vaatlerin de yerine getirileceğine inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Doğu Karadeniz Bölgesinde, başta Rize olmak üzere, her sene iki üç 
kere sel ve heyelan felaketi meydana geliyor ve çok sayıda hemşerimizi kaybediyoruz, insan kaybı 
oluyor, yine, trilyonlarca liralık hasar meydana geliyor. Elli yılda bölgede meydana gelen sel ve 
heyelan felaketinde, bugüne kadar 500'ün üzerinde insan kaybedilmiştir. 

- 4 8 -



T.B.M.M. B : 121 29 . 7 . 2002 O : 1 

Değerli arkadaşlarım, elbette, sel ve heyelan doğal afetlerdir, bunların önlenmesiyle ilgili 
yapılacak çok şey yoktur; ancak, böyle durumlarda hasarın azaltılması, can kaybının azaltılması için 
yapılacak şeyler var. Bunların tespit edilmesi için Meclise vermiş olduğumuz araştırma önergesi, 
maalesef, bugüne kadar Meclis gündemine alınamadı; umarım bundan sonra alınır. 

Değerli milletvekilleri, üzerinde konuşmakta olduğumuz ceza infaz kurumları ve tutukevleri 
personelinin eğitimiyle ilgili yasa tasarısı, gerçekten, bu dönemde cezaevleriyle ilgili çıkarılan 
önemli yasalardan bir tanesi. Anavatan Partisi Grup Başkanvekili de ifade ettiler, bu yasa tasarısı, 
Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde değerlendirilmektedir. İsteniliyor ki, cezaevlerindeki 
düzen, Avrupa'daki düzenle uyumlu hale gelsin. 

Elbette, bunu isterken, Avrupa Birliği sürecinin devam etmesinin arzulanması var, buna bir 
itirazımız yok; ama, diğer Avrupa Birliği uyum yasalarında olduğu gibi, öncelikle, milletimizin 
rahat etmesi, demokrasinin gelişmesi, insan haklan ve özgürlüklerinin gelişmesi için bu tekliflerin 
ve tasarıların bir an evvel yasalaşmasını istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, cezaevleri, geçtiğimiz dönemde, toplumun önemli, kanayan yaraların
dan biri oldu. Değişik vesilelerle -sorumluları kimlerdir, tartışılabilir- cezaevlerinde ortaya çıkan 
olaylarda yüzlerce insan kaybedildi. Neredeyse, her sene, ceza ve tutukevlerinde olaylar meydana 
geldi ve bu olaylar can kaybıyla sonuçlandı. Ayrıca, cezaevleriyle ilgili şikâyetler de, özellikle in
san hakları konusundaki şikâyetler de hiç bitmedi. 

Cezaevlerindeki şikâyetlerin en temel sebeplerinden bir tanesi de cezaevi personelidir. Cezaevi 
personelinin eğitiminin tamamlanması, gerçekten, olması gereken, istenen bir tekliftir ve bunu destek
liyoruz; ancak, cezaevi personelinin eğitiminin tamamlanması yetmiyor değerli arkadaşlarım. Bugün, 
cezaevlerinde çalışan infaz koruma memurları, gerçekten, asgarî ücret düzeyinde para almaktadırlar. 
Bu arkadaşlarımız 12 saat mesai yapmaktadırlar, can güvenlikleri yoktur ve silalı da taşıyamamak-
tadırlar. Bu arkadaşlarımızın özlük haklarının düzeltilmesi, en az eğitimleri kadar önemlidir. 

Bir başka önemli konu: Bugün, Meclis gündemine alınan ve önümüzdeki günlerde inşallah 
görüşeceğimiz, Avrupa Birliği uyum yasalarıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliğiyle ilgili uyum yasaları, hep, Avrupa istedi böyle 
yapıyoruz psikolojisiyle ele alınıyor; bu psikolojiyle ele alındığından dolayı, bu tekliflerin, bu 
tasarıların yasalaşmasında zorluk var, en azından, psikolojik bir sorun var. 

Değerli arkadaşlarım, eğer, bu tasarıyı okumuşsanız, bu tasarıyla değiştirilmeye çalışılan 
yasalann tamamı, yeni getirilen düzenlemeler, gerçekten, ülkede demokrasinin, insan haklarının ve 
özgürlüklerin genişlemesi ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla) - Elbette, aynı zamanda bu tasarının yasalaşması, devam 

etmekte olan sürecin, özellikle aralık ayında Kopenhag' ta yapılacak olan zirvede Türkiye'nin bu 
süreci devam ettirmesi ve müzakere takvimi alması açısından da son derece önemlidir. 

Şimdi, deniliyor ki, önce seçim kararı alınacak ve arkasından da bu tasarı... Değerli arkadaş
larım, bu Meclis seçim kararı aldıktan sonra bu tasarının üzerinde çalışması -geçmiş tecrübelerden 
hareketle söylersek- çok zor; ama, eğer, üç, beş gün bu tasarı üzerinde ciddî bir şekilde çalışılırsa, 
biz bunları çıkarabiliriz. Ne olur; Avrupa bize müzakere takvimi verir mi, vermez mi, onu 
bilemiyorum. Belki de vermeyecek; ama, bu vesileyle, insan hakları konusunda, özgürlükler 
konusunda, demokrasi konusunda iyileşme olur ki, bu da milletimizin yararınadır diyorum ve siz
lerden destek bekliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Şimdi Doğru Yol Partisi Grubu adına, Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Gözlükaya; buyurun 
efendim. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli)- Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; görüşmekte olduğumuz 786 sıra sayılı yasa tasarısının 7 nci maddesi üzerinde Doğru Yol 
Partisi Grubu adına söz aldım; Doğru Yol Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, cezaevlerinin düzeltilmesi, cezaevlerine girenlerin -yok, alkış 
falan yok, düzgün bir kanun bu- ıslah edilerek, topluma kazandırılarak cezaevlerinden çıkması asıl. 
Daha doğrusu, bu, modern dünyanın, modern hukukun vardığı bir sonuç. Tabiî ki, öncelikle insan
larımızı cezaevine sokmamak asıl. Bu nasıl olur; önce ülkenin ekonomik durumunun düzeltilmesi 
lazım. Fert başına 2 000 dolar düşen bir Türkiye'de... Ki, bu 2 000 doları da herkesi aldığını söy
lemek mümkün değil. Türkiye'nin birçok yerinde millî gelirden yılda 300 dolar almayan insanlar 
var. O bakımdan, bu insanların suç işleme ihtimali daha doğrusu, mecburiyetleri daha çok olabilir. 
Onun için, cezaevlerine az insanın girmesi veya girmemelerini sağlamak için ülkemizin ekonomik 
durumunun düzeltilmesi; ikincisi, eğitim düzenimizin, eğitimdeki adaletsizliğin sona erdirilmesi 
lazımdır. Bugün Türkiye'de eğitimde adaletin var olduğunu ifade etmek mümkün değildir. Üniver
site imtihanına 1,5 milyon insan girmiş; bunların içerisinde ancak 300 000 kişi üniversiteye girecek, 
1 200 000 kişi dışarıda kalacak. Ayrıca, Türkiye'nin en iyi fakültelerinden mezun olmuş birçok 
mühendis, öğretmen ve diğer üniversite mezunları iş bulamayacak ve ondan sonra, bu insanlardan 
kafası bozulanlar banka soymaya kalkacak, suç işlemeye kalkacak. Yani, cezaevlerine girmeyi ön
lememiz için eğitimdeki düzensizliğe ülke olarak son vermek mecburiyetimiz vardır. 

Bunlar ve diğer sosyal sebeplerle, maalesef, ne kadar af çıkarırsak çıkaralım, birçok suçlu in
sanı "acaba düzelirler mi" diye dışarıya çıkarırsak çıkaralım, bu, kimin tavsiyesi üzerine olursa ol
sun -ister Rahşan Hanımın tavsiyesi, telkiniyle olsun, ister bu Meclisin yarısına yakınının kararıyla 
olsun- yine de hapishaneler dolmaya devam etmektedir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bu bakımdan, devlet olarak, Meclis olarak ve ülkeyi yönetenler olarak, hele bu seçim kararını 
çıkarırsak, bundan sonra -3 Kasımdan sonra- gelecek hükümetler... Ki, Doğru Yol Partisi, herhalde 
iktidara doğru geliyor. O bakımdan, biz, bu vaadin içerisine giriyoruz. Biz, bu düzensizlikleri 
düzeltme gayreti içerisindeyiz. 

Burada görüşmekte olduğumuz 7 nci maddede, eğitim merkezi müdürü ve müdür yardım
cılarının atanması ele alınmakta. Ben, burada, gerçekten, hükümetin getirdiği tasarıdaki "başkan ve 
başkan yardımcıları" tabirini yerinde bulduğumu düşünüyordum; biraz önce Doğru Yol Partisi 
Grubu adına konuşan Salih Çelen de bu hususu belirttiler. Gerçekten, hani müdürlükleri küçüm-
sediğimden değil; ama, birinci sınıfa yükselmiş bir hâkim ve savcının "müdür veya müdür yardım
cısı" adlarıyla buralarda görevlendirilmesinin yanlış olduğu kanaatindeyim. 

Bunu düzeltmek mümkün müdür derseniz, ikaza rağmen, hükümetten herhangi bir teklif gel
medi. Bilmiyorum, bir önergeyle bu yanlışı düzeltebilirler mi diye düşünüyorum. 

Bu tasarıyı başından bu yana Doğru Yol Partisi olarak olumlu gördüğümüzü, olumlu bul
duğumuzu, komisyonda da olumlu görüş beyan ettiğimizi ifade ediyorum. Doğru bir düzenlemedir, 
eksikleri vardır; ama, ileride düzeltilebilir diye düşünüyorum. 

Tasarıya olumlu oy vereceğimizi ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 

7 nci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
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7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Eğitim Kurulu ve Öğretim Görevlileri 

Eğitim Kurulunun oluşumu ve görevleri 
MADDE 8 . - 1 . Eğitim merkezinin danışma organı olan Eğitim Kurulu, Adalet Bakanlığında 

Bakanın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur. 
a) Adalet Bakanlığı Müsteşarı, 
b) Yargıtayın kendi üyeleri arasından seçeceği bir Üye, 
c) Danıştayın kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye, 
d) Yükseköğretim kurulunun, Ankara'daki üniversitelerin ceza ve ceza usul hukuku anabflim 

dalından seçeceği bir öğretim üyesi ile eğitim bilimleri, sosyoloji, psikoloji veya sosyal hizmetler 
alanlarından seçeceği iki öğretim üyesi, 

e) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, 
f) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü ile Eğitim Dairesi Başkanı, 
Seçimle gelen üyelerin görev süreleri dört yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir. 
Eğitim Kurulu her üç ayda en az bir defa toplanır. Başkan gerekli gördüğü hallerde Kurulu top

lantıya çağırabilir. 
Adalet Bakanının bulunmadığı zamanlarda Eğitim Kuruluna Adalet Bakanlığı Müsteşarı baş

kanlık eder. 
Eğitim Kurulunun sekreterlik görevi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilir. 
2. Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek ve kararlar almak, 
b) Eğitim merkezi müdürlüklerince hazırlanan yıllık eğitim ve çalışma programlarını in

celemek ve onaylamak, 
c) Eğitim merkezlerinin görevleri ile ilgili olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce 

hazırlanan yönetmelik ve genelgeleri incelemek, 
d) Kanun, Tüzük ve yönetmeliklerce verilen diğer görevleri yapmak, 
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Eğitim Kurulu üyelerine ayda 

iki toplantıyı geçmemek üzere her toplantı için 1000 gösterge rakamının memur aylıklarına uy
gulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur ücreti ve huzur hakkı ödenir. 

Eğitim Kurulunun toplantı, çalışma esas ve usulleri ile diğer konular yönetmelikle düzenlenir. 
BAŞKAN - Efendim, 8 inci madde üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına, Kocaeli Milletvekili 

Sayın Mehmet Batuk; buyurun efendim. 
SP GRUBU ADINA MEHMET BATUK (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ve Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu raporu üzerinde söz almış bulunuyorum; Saadet Partisi Grubu adına hepinizi say
gıyla selamlıyorum. -

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz tasarının 8 inci maddesi, eğitim merkezinin, 
eğitim ünitesinin kimlerden oluşturulacağından söz ediyor ve bunlara huzur hakkı ödenmesiyle il
gili düzenlemeleri içeriyor. 
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Bu kurulun, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtaydan 1 üye, Danıştaydan 1 üye, YÖK tarafın
dan seçilecek 3 öğretim üyesi, Ceza ve Tevkifevlerİ Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Personel 
Genel Müdürü ve Eğitim Daire Başkanından oluştuğu ifade edilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, ceza ve tevkifevleri personelinin elbette ciddî bir eğitimden geçirilmesi ve 
eğitimlerinin sürekli devam ettirilmesi gerekmektedir; çünkü, suçlu insanlarla meşgul olanlar, suç
lu insanları idare edenler, elbette özel eğitime tabidirler. Bunlar, bir yönüyle de ceza ve tevkifev-
lerinde bulunan insanların eğiticileri durumunda olacaktırlar. İlla eğitici olmak vasfı veya ismi, 
görevi olmasa da ceza ve tevkifevlerinin bütün personelinin bu eğitimden geçirilmiş olması, bu 
eğitimlerinin sürekli diri tutulması gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, suçlu insanın psikolojisi çok iyi bilinmelidir. Suçu işleyen insan, bu 
suçtan sonra pişman olması durumunda bile, psikolojik olarak o suçun altında ezilmektedir. Elbet
te, insanının manevî yönünün çok canlı ve diri tutulması lazım. İslamdan başka hiçbir inanç sis
teminde tövbe müessesesi yoktur. İnsanın bir suçtan kurutulabilmesi, suçun psikolojik baskısından 
kurtulabilmesi, sadece çevreye verdiği maddî zararların telafisiyle mümkün olamamaktadır. Bu 
yönüyle, bu eğitim kurumunda, eğitim merkezinde, mutlaka manevî yönün de ihmal edilmeden kar
şılanması gerekir. 

Ceza ve tevkifevlerinde, suçlularımız, tutuklularımız ve mahkûmlarımız için eğitici olarak 
zaten, Diyanet İşleri personelinden veya Millî Eğitim personelinden yararlanılmaktadır. "Din kül
türü ve ahlak bilgisi" adı altında bunları personele de vermemiz lazım. Bu eğitim kurumu içinde, 
mutlaka, Diyanet İşlerinin eğitimle ilgili başkan yardımcısının da bulunmasının uygun olacağını 
düşünmekteyim. 

Bu maddeyle ilgili vermiş olduğumuz bir önergede, bu kurul içinde Diyanet İşleri Başkan
lığının eğitimden sorumlu başkan yardımcısının da mutlaka temsil edilmesini ve bu kurulun çalış
malarının bu merkezden eksiklik kalmadan temin edilmesini amaçlamaktayız. 

Ben, bu maddeyle ilgili düzenlemede, verdiğimiz önergeye destek olacağınızı ümit ediyorum; 
çünkü, manevî yönü onarılmadan, manevî yönü eksiksiz şekilde tamamlanmadan, bir insanın, top
lum içinde, suçundan arınarak topluma kazandırılması mümkün olamayabilir. Özellikle önergemize 
desteğinizi bekliyorum. 

Bu maddenin, cezaevi personelimizin eğitimine ve cezaevinde bulunan tutuklu ve hüküm
lülerimize karşı davranışlarında olumlu gelişmeler sağlamasını temenni ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (SP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum. 
Sayın Gözlükaya ne düşünüyor? İyi şeyler düşünüyorsanız, buyurun. 

Efendim, şimdi, söz sırası Doğru Yol Partisinde. 
Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Gözlükaya. (DYP sıralarından alkışlar) 
İyi şeyler düşünüyormuş!.. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Biz, bu yasanın tümü hakkında iyi şeyler düşündüğümüzü söylemiştik. Şimdi de aynı şeyi söy
lüyoruz, bu maddeyle ilgili de müspet düşünüyoruz; ama, biraz önce, Saadet Partili arkadaşımızın 
ifade ettiği hususa katıldığımızı, önergeye katıldığımı ifade etmek istiyorum. 

Gerçekten, burada, bu maddede, öğretim üyeleri arasından, yani, Yükseköğretim Kurulundan, 
sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler alanlarından seçilecek iki öğretim üyesi var. Eğer... 
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BAŞKAN - Sayın Çakmaklı... 

Efendim, buyurun. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Devamla) - Zaten dinleyen yok da, ben, hani, bakmıyorum şöyle; 
bazı aykırı laf ediyorum. Dikkat çekebilir miyim... 

BAŞKAN - Sayın Çakmaklı dinliyordu da efendim, kaçırdı; onun için dikkat çektim. Sayın 
Bakanımız, Tarım Bakanımız dinliyor. 

Buyurun efendim. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Devamla) - Eğer, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, eğitimden 
sorumlu başkan yardımcısı olmuyor ise, Yükseköğretim Kurulundan seçilecek bir ilahiyat mezunu, 
yani, ilahiyat profesörlerinden birisinin de bu kurulda görev alması, en azından, eğitim düzeyi çok 
düşük olan hükümlüler, dinen etkilenmek suretiyle, manevî yönleri güçlendirilmek suretiyle ıslah 
edilebilirler, daha rahat, daha kolay ıslah edilebilirler diye düşünmekteyim. Bu bakımdan, buraya 
Sayın Bakanımız ne der bilmiyoruz; gerçi, Sayın Bakanımızın bir özelliği de, komisyonunun önüne 
veyahut da Genel Kurula gelen yasanın virgülüne dokundurmaz; bugüne kadarki tatbikatımız bu. 
Eğer, düşünürlerse, burada, biraz önce söylediğimiz bir ilahiyat profesörünün de kurulda olması 
yönünde bir görüşleri olur ise bir önergeyle düzeltmek mümkün olabilir diye düşünüyoruz. 

Ayrıca, şunu belirtmek lazım: Personeli eğiteceğiz de, yalnız, bu personelin, defalarca, cezaev
leriyle ilgili konularda görüştüğümüz bir husus var, o da şu: Cezaevlerinde görevli personelin büyük 
ekseriyeti, alt gelir grubunun veya en azından, en yüksek olarak, orta gelir grubunun, yani, ortadireğin 
temsilcisi olan insanlardan teşekkül eder; yani, azamî lise mezunudur. Lise mezunları bugün gerçi iş 
bulamazlar; çaresiz, gardiyan olmak için gardiyanlık imtihanına girerler, orada görev alırlar. 

Şimdi, bu insanların maaşları çok düşüktür. Yaptıkları görevle mukayese edildiğinde, bunların, 
bu görevlerini suiistimal etme ihtimalleri -ediyorlardır diye bir şey söylemek istemiyorum- olabilir. 
Bu bakımdan, öncelikle, varoşlarda oturan, oturmak zorunda kalan, en çok suçluların geldiği mahal
lelerden, bölgelerden gelen insanların korum ;-jj*ını yapacak personeli eğitirken, ekonomik durum
larının da düzeltilmesi için gerekli gayretlerin, düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade 
ediyorum. 

Ayrıca, sivil personeli eğittik, acaba dış güvenliği sağlayan jandarmayla, yani, senede bir 
değişen jandarmayla siviller arasındaki uyumu nasıl sağlarız ve bugüne kadarki firarlardan dolayı 
aksayan birtakım konular var, o konuların derinlemesine inmek istemiyorum; bazen, tabiî, mutlaka 
ki bazı görevlilerin dışarıdan, özellikle, dış güvenliği sağlayan görevliler arasında birtakım ihmal
lerin olduğu, hatta cep telefonlarının dışarıdan atıldığı, dışarıdan birtakım alışverişlerin olduğu 
yönünde değişik rivayetler vardır; bunların eğitimiyle ilgili acaba ne düşünüyoruz; bu konuda da 
eğer, Sayın Bakanımız açıklamalarda bulunur ise memnun oluruz. 

Uyumlu bir eğitimin yapılması gerektiğini ifade ediyorum. Yasa tasarısına olumlu oy 
vereceğimizi düşünüyorum. 9 uncu maddeden sonra Doğru Yol Partisi olarak konuşmama kararı al
dık; 9 uncu maddede Sayın Yalçınkaya konuşacak. 

Yasanın hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen yok. 
2 adet önerge vardır; önergeleri geliş sıralarına göre okutuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 786 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesinin (f) bendinin aşağıdaki 

gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Bekâroğlu Nezir Aydın Turhan Alçelik 

Rize Sakarya Giresun 
Mehmet Batuk Aslan Polat 

Kocaeli Erzurum 
"f) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Eğitim Daire Başkanı ve Türkiye Barolar Bir

liğinin seçeceği bir temsilci" 
BAŞKAN - îkinci önergeyi okutup, işleme alacağım efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 786 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesinin (f) bendinden sonra gel

mek üzere (g) bendi olarak aşağıdaki metnin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
"g) Eğitimden sorumlu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı," 

Mehmet Batuk 
Kocaeli 

BAŞKAN - Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Batuk, gerekçeyi mi okutayım? 
MEHMET BATUK (Kocaeli) - Gerekçeyi okutun. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gerekçe: 
Tutuklu ve hükümlülerin eğitim programlarında manevî eğitimin yer alabilmesi ve bu husus

ların doğru ve güvenilir kaynaklardan teminini sağlamak amacıyla, eğitimden sorumlu Diyanet İş
leri Başkan Yardımcısının kurulda yer almasının uygun olacağı düşüncesiyle bu önerge verilmiştir. 

BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. (SP, AK Parti ve DYP sıralarından alkışlar) 

İkinci önergeyi okutup, oylarınıza sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 786 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesinin (f) bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Bekâroğlu 
(Rize) 

ve arkadaşları 
"f) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Eğitim Daire Başkanı ve Türkiye Barolar Bir

liğinin seçeceği bir temsilci" 
BAŞKAN - Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -
Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN - Hükümet?.. 
ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Sayın Bekâroğlu, gerekçeyi mi okutalım? 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Hayır, konuşacağım efendim. 
BAŞKAN - Peki, buyurun. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önergeyle, oluş

turulan Eğitim Kurulunun yapısının değiştirilmesini istiyoruz. 
Şimdi, biraz evvel, burada ifade edildi "Avrupa Birliği uyum yasası" denildi; ama, biz, Avrupa 

Birliği uyum yasasında da kendi bildiklerimizi okuyoruz. Bu Meclis, bu dönemde, çok sayıda kurul
lar oluşturdu ve bu kurullarda da, yine kendi bildiğimiz okuduk. Şimdi, Avrupa Birliği diyorsak ya 
da Avrupa Birliğini bir tarafa bırakalım, demokrasi diyorsak, demokratik toplumun işleyişinden söz 
ediyorsak, sivil toplum örgütlerini öne çıkarmak zorundayız. Sayın Bakanımız, daha evvelde, 
buraya, cezaevleriyle ilgili yasa tasarıları gönderdi ve orada da izleme kurulları oluşturuldu; ken
disine, hem Genel Kurulda hem komisyonlarda anlatıldı, bu izleme kurullarını niye kuruyoruz; 
yönetime karşı bir güvensizlik ortaya çıkmış, bu güvensizliğin telafi edilmesi için izleme kurulları 
koyuyoruz; ki, cezaevlerindeki uygulamalar gerçekten yasalara uygun bir şekilde yapılıyor mu 
yapılmıyor mu?! Peki, kim kimi denetleyecek; uygulamaları yapanlar kendi kendilerini mi denet
leyecek; bu denetimin güvenli olup olmadığına nasıl karar vereceğiz?! Eğer, sivil toplum örgütleri 
işin içine çekilirse, ilgili meslek kuruluşları işin içine çekilirse, biz, bu denetimin güvenilirliği 
konusunda daha sağlıklı bir şekilde hareket edebileceğiz. Şimdi, burada oluşturulan eğitim kurul
larında da, evet, Yargıtaydan, Danıştaydan insanlar geliyor; ama, sivil toplum örgütleri yok. Biz, bu 
önergeyle, ilgili sivil toplum örgütümüz olan Barolar Birliği temsilcisinin de bu komisyonda bulun
masını istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, demokrasi bize özgü olmaz. Demokratik toplumu, biz, işte, bize özgü, 
bizim önceliklerimiz, hassasiyetlerimiz dolayısıyla şu kuralları uygulamayacağız, şunları 
koyacağız... Böyle bir şey olmaz! Yani, bunu, bu şekilde söyleyerek bir şey yapmış olmuyoruz. 
Demokratik toplumların nasıl işlediği, nasıl olduğu bellidir. Orada, gerçekten, toplum kendi kendini 
yönetiyor. Elbette kamu olacak, elbette devlet olacak; ama, devlet, yetkilerini sivil toplumla pay
laşıyor, istişare ediliyor, tartışılıyor, olgunlaştınlıyor; toplum, her aşamada karar merciinde, karar 
yerlerinde bulunuyor, birlikte karar veriliyor. Bu şekilde, bu kararlar, daha çok toplum kesimi 
tarafından kabul ediliyor ve bu toplum, bu şekilde demokratik toplum oluyor. Avrupa Birliğine gir
memiz olacak veya olmayacak, onu bir tarafa bırakalım; ama, demokratik toplum olacaksak, sivil 
toplum örgütlerini, toplumu dikkate almak zorundayız. Bu önergeyle talep edilen budur. 

Barolar Birliğinin seçeceği bir temsilci de bu kurulun içinde bulunsun diyor, sizlerden destek 
bekliyor, saygılarımı sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bekâroğlu. 
Komisyonun ve Hükümetin kabul etmediği önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Bu önerge de kabul edilmiştir efendim. 
Şimdi, efendim 8 inci maddeyi oylayacağım. Sayın Batuk ve arkadaşlarının, Sayın Bekâroğlu 

ve arkadaşlarının kabul edilen önergeleriyle birlikte 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Şimdi, 5 dakika ara veriyorum efendim. 
Kapanma Saati: 16.00 

; m 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Murat SÖKMENOĞLU 
KÂTİP ÜYELER :Burhan ORHAN (Bursa), Sebahattin KARAKELLE (Erzincan) 

©-

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 121 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

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

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
İnşallah, Meclis tekrar tatile girmeden evvel, işçilerimizin iş güvencesi yasasını da getirmiş 

olur sayın hükümet, onları da görüşür, seçime gideriz. Dışarıda, Türk-İş Genel Başkanımız, DİSK 
Genel Başkanımız, Hak-İş Genel Başkanımız var... 

Efendim, 9 uncu maddeyi okutuyorum: 

Öğretim görevlileri 
MADDE 9. - Eğitim merkezlerinin öğretim görevlileri, Adalet Bakanının istemi üzerine ilgili 

kurum, kuruluş veya kurulun yetkili organlarınca ek görevle görevlendirilmeleri uygun görülen 
yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyeleri, yükseköğretim kurumlan öğretim elemanları, meslekte 
fiilen on yılını tamamlamış hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile avukatlar, kontrolörler, ceza infaz 
kurumları ve tutukevleri müdürleri, doktorları, psikologları, psikiyatristleri, pedagogları, sosyal 
çalışmacıları ve öğretmenleri ile diğer uzmanlardan oluşur. 

Öğretim görevlileri, bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen eğitime ilişkin görevleri 
yaparlar. Bu görevlerin yerine getirilmesinde uyulacak esas ve usuller yönetmelikte belirlenir. 

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Tokat Milletvekili Sayın Musa Uzun-
kaya... 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Samsun Milletvekili Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Pardon efendim, Samsun... Tokat nereden çıktı?! 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Evet, Tokat nereden çıktı?.. 

BAŞKAN - Belli olmaz efendim, Allah söyletiyor belki de... Bizim kendi yerimiz belli mi ki... 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Altı sene Tokat'ta bulunduğumu biliyorsunuz herhalde Sayın 
Başkan, ondandır... 

BAŞKAN - Buyurun. 

AK PARTİ GRUBU ADINA MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 786 sıra sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu 
Tasarısının 9 uncu maddesi üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyor, özellikle son günlerde, başta Rize 
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olmak üzere, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybeden
lere rahmet, yaralılara şifa, kazazede vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; bu tür 
kazalardan, felaketlerden, semavî afatlardan milletimizi korumasını Rabbimden niyaz ediyor; dev
letimizin de acilen, bu gibi sorunlara -elindeki imkânları neyse- koşarak, sadece o günü, günü kur
tarmak için yapılan ziyaretler değil, ardından, sağlıklı tedbirlerin gelebileceği uygulamalar yap
masını da temenni ediyoruz; millet adına umuyor ve bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 9 uncu madde üzerindeki konuşmamın esas nedeni, 8 inci maddede verilen 
iki önergeyle âdeta ortadan kalkmış gibi oldu. Ben, bir anlamda da, Genel Kurula teşekkür etmek 
için huzurlarınızda bulunuyorum. 

Bildiğim kadarıyla eğitim merkezlerimizin -genel gerekçede gördüğümüz gibi- iki temel amacı 
var. Birisi, cezaevleri, infazevlerinin personelinin de eğitilmiş olması lazım. Bu birimler, ilgili uz
manlık alanları tarafından oradaki insanların psikolojisini yakinen takip etmeli, onlarla ilgilenmeli, 
onların sorunlarını yakinen bilen insanlar olabilmelidir. Onların, gerçekten, psikolojik eğitim ih
tiyaçları var. 

Yıllarca, mesleğim icabı, bulunduğum il ve ilçelerde cezaevlerine girmiş, ders vermiş bir kar
deşinizim. 1975 yılından beri, o günkü Adalet Bakanlığının -bildiğim kadarıyla, sadece Bakanlık 
olarak- bir yasaya bağlı olarak değil, ama bir genelgeye bağlı olarak tüm cezaevlerinde başlattığı 
uygulama, bir ders olarak, din ve ahlak kültürü, manevî moral eğitimi şeklinde cezaevlerinde, o gün 
bugün esasen devam ediyor ve yine bildiğim kadarıyla, halen, Diyanet İşleri Başkanlığının elinde 
cezaevleri vaiz kadroları var. Tabiî, Diyanet İşleri Başkanlığının, son dönemde, devletin en yetim, 
en ilgisiz, en öksüz kurumlarından birisi olduğunu biliyorum. Tabiî, bugüne kadar, ilgili Devlet 
Bakanımız, Diyanetten başka her şeyle ilgilenmek durumunda oldu! Sayın Bakanımız burada yok
lar, bağışlasınlar; ama, Sayın Başbakandan sorumlu oldu, diğer bakanlıklar arası koordinasyondan 
sorumlu oldu; ama, nedense, ilgili Bakanlıktan pek sorumlu ve o sorunlara da çözüm üretebilecek 
bir sorumluluk makamında bulunamadı; keşke, bulunabilselerdi. Bunu temin edebilmiş olsalardı, 
iki noktada Türkiye'nin acil ihtiyacını fark edeceklerdi. Bunlardan birisi, dışarıdaki insanımızın 
cezaevine düşmesini önleyici tedbirler nelerdir; yani, halkın dinî anlamda motivasyonu, dinî 
eğitimi, ahlakî eğitiminin... Cezaevlerine düşenleri çok yakinen bilirsiniz. Allah kimseyi düşür
mesin. Ben, düşmedim; ama, düşenlerin halini orada görüyorum. Yani, hırsızlıktan alınız, dolan
dırıcılıktan, yankesicilikten, son dönemlerin ekonomik sıkıntılarından kaynaklanan çek ve benzeri 
ödemeleri yapamadığı için çok kısa zaman aralıklarıyla oraya düşen insanlar, orman suçları, bir 
kısım, fiilî, insanlara tecavüz anlamındaki saldırılar ve nihayet öldürmeler, vesaire... Bütün bunlar
da, bu insanların, manevî boşluktan kaynaklanan bir suçluluğu var. 

Tasarıyı hazırlarken, Sayın Bakanımızın -ki, hakikaten, yetkin ve etkin bir akademisyendir-
Türkiye'de bu alanda -doğrudan kendileri yapmamış olsalar bile- yapılan analitik çalışmaları, tez
leri, uzmanlık çalışmalarını çok iyi biliyor olmaları lazım. Kaldı ki, Avrupa ülkelerinde de cezaev
lerinde pastörlerin -yani, din adamlarının- mutat ve her gün eğitim yaptığı bilinmektedir. Bizzat 
papazlar gider. Ben dört yıl da Hollanda'da kaldım, cezaevleriyle orada da irtibatım oldu. Papazlar 
gider ve bizzat, talep eden her vatandaşa, Hıristiyanlık açısından, kendi inancı, akidesi neyse, o 
açıdan kendisine psikolojik destek verir; çünkü, birkısım insanlar oradan sağ çıkmayacağını 
düşünür. Hatta, o kadar saplantılara girerler ki, şişleneceklerini, öldürüleceklerini zannederler. Bu 
vehimleri aşmak için manevî bir psikolojik desteğe ihtiyacı var; ama, ne hikmetse, buradaki bölüm
lerde ve sanki Bakanlığımızın da, üzülerek söyleyeyim, deminki önergelerin kabulünden pek mem
nun olmadıklarını hissettim; keşke, memnuniyetlerini ifade buyurmuş olsalardı. Bu değişiklik, had-
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dizatında, Bakanlığın, zühulen, işin başında unuttuğu; ama, Mecliste değerli arkadaşlarımızın ikaz-
larıyla, bir önergeyle yapılan bir değişiklik olarak yasa tasarısına yansımış olması takdir edilecek 
bir husustur; çünkü, değerli arkadaşlar, gerçekte bu insanların topluma kazandırılması şarttır. Top
luma kazandırılmış olmak demek, onlara, sadece, dışarıda -ki, dışarıdakilere iş bulamıyoruz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Başkanım, bitiriyorum. 

Bunların büyük bir çoğunluğu, işsizlikten dolayı düşebildikleri bazı suçlardır, ailesini geçin-
dirememenin verdiği bazı sorunlar ve bunlardan sonra işlenen suçlardır. 

Dolayısıyla, hükümetimizin, bu yasa tasarısında, özellikle istenilen, psikolojik alanda, diğer 
kültürel alanlarda ve özellikle dinî ve manevî eğitim açısından, toplumun en çok bilgiye ihtiyacı ol
duğu yerlerden birisi -çok net olarak söylüyorum, uygulamadan gelen bir kardeşiniz olarak söy
lüyorum- cezaevleridir. 

Ceza ve infaz evlerinin aynı zamanda bir ıslah ve topluma kazandırma evleri olduğunu 
düşünüyorsanız, onlara hizmet verenlerin de aynı birikime, onların dinî değerlerine, ahlakî anlayış
larına saygılı olmalarını ve büyük ihtimalle kaybettikleri değerlerden dolayı oralara düştüklerini an
latmak ve mutlaka, yarın, toplumun olgun, seviyeli birer ferdi olacağını, onlara uygun bir lisanla, 
uygun bir manevî telkinle anlatmanın gereğini düşünüyorum. 

Bu alanda yapılacak değişiklikle, 9 uncu maddedeki öğretim görevlileriyle ilgili düzenlemenin 
bu eksikliği giderecek bir çalışma olduğuna inanıyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Saadet Partisi Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili Sayın Sacit Günbey; buyurun efendim. (SP 
sıralarından alkışlar) 

SP GRUBU ADINA SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin eğitim merkezleriyle ilgili 786 sıra sayılı 
kanun tasarısı üzerinde Saadet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, tıp alanında koruyucu hekimlik denilen bir saha vardır -ki, bu, çok 
önemsenen bir konudur- burada, insanlar hastalanmadan önce hastalık yapan sebepler belirlenir ve 
insanlar hastalanmadan önce, bu hastalık yapan sebepleri ortadan kaldıracak tedbirler devlet tarafın
dan alınır ve tıp alanında da bu konuda çalışmalar yapılır. Zannediyorum, adalet alanında da böyle 
olması gerekir. İnsanlar, suç işlemeden önce, suçu yapan unsurlar, suça teşvik eden unsurlar, zemin 
neyse, bunların tespit edilmesi gerekir ve insanların suçtan alıkonulması için, devlet, elinden gelen 
gayreti gösterir. 

Bildiğimiz kadarıyla, Türkiye'de, insanları suça teşvik eden unsurların nelerdir, bunların profili 
nedir ve son yıllarda, hangi sebepler insanları daha fazla suça teşvik etmektedir, bunları ortadan kal
dıracak hangi tedbirler alınabilir; bu konularda çalışma yapıldığını zannetmiyorum. 

Bu kanun tasarısı önümüze getirilmeden önce, bu konularda hazırlık yapılması gerekirdi ve 
Türkiye'de suça teşvik eden unsurların belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasıyla ilgili bir tasarı, bir 
teklif buraya getirilmiş olabilirdi. 
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Bakın, bu hükümet sayesinde, gazetelerde, basında sürekli okuyoruz. Türkiye'de intiharlar art
tı, boşanmalar arttı, insanların gelirleri olağanüstü seviyede azaldı ve insanların çok önemli bir kıs
mı açlık seviyesinin altında yaşıyor. Bugün, Türkiye'de, milyonlarca çocuk, belki 3 000 000 çocuk 
korunmaya muhtaç halde bulunmaktadır ve bu korunmaya muhtaç çocukların yüzbinlercesi, 
maalesef, sokak çocuğu, köprü altı çocuğu şeklinde hayatını sürdürmektedir. Yine, maalesef, Tür
kiye'de, uyuşturucu kullanma yaşı, sigaraya başlama yaşı, son yıllarda, çok alt seviyelere kadar in
miştir. Bunlar konusunda, sosyal hizmetler konusunda, bu hükümetin yaptığı hiçbir şey yoktur 
maalesef. 

Tutukevlerindeki tutukluları eğitmek için bir kanun tasarısı getirilmiş. İyi^güzel de, ne kadar 
eğitim müessesi açılacağı, nerelerde açılacağı, sürelerinin ne olacağı bu kanun tasarısında, açık ve 
sarih bir şekilde belirtilmemiştir. Aslında, böyle bir hizmet yapılmak isteniyorsa, Türkiye'de, bu hiz
metleri satın alma yoluyla yapmak ve daha kaliteli bir şekilde yapmak mümkündür. Bakın, Tür
kiye'de TODAİE denilen bir kurum vardır. Bu kurum vasıtasıyla, kurumların hizmet içi eğitimleri 
yapılabilir. Bu kurumlar vasıtasıyla, mesela üniversitelerle anlaşmak yapmak suretiyle, yeni bir 
yatırım yapmadan, yeni kadrolar ihdas etmeden, bu hizmetlerin yürütülmesi mümkündür. Bu yollar 
tercih edilmeden, maalesef, yine, birtakım resmî kurumlar kurulmakta, müesseseler kurulmakta, 
personel alınmakta ve bu personel alınırken de, bu hükümetin daha önceki memur atamalarında 
yapmış olduğu gibi, hakkıyla kazanan çocuklar, gençler değil, birtakım siyasî kriterler göz önünde 
bulundurularak bu kadrolara elemanlar atanacak endişesini taşımaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun faydalı gözükmekle beraber, bu mahzurları taşımaktadır. Bir 
de, insanların suça teşvik edilmemeleri için veya suçtan korunmaları için, manevî değerlere özellik
le önem verilmesi gerekir. Bu manevî değerler, toplumun içerisinde, eğitim müesseseleri içerisinde 
olabileceği gibi, hapishanelerde, suç işleyen insanların topluma kazandırılması amacıyla da, manevî 
ve dinî eğitim verilmesinde büyük yarar olduğunu düşünüyorum. 

Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyor, bu kanunun hayırlı olmasını diliyorum. (SP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum. 
Şimdi, söz sırası Doğru Yol Partisinde. 
Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Yalçınkaya; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET YALÇINKAYA (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

786 sıra sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu 
Tasarısının 9 uncu maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. 

Cezaevi dediğimiz zaman, tarihte bunun adı Yusufıye Medresesi; yani, oradan çıkan insan, top
luma kazandırılmış, kendisiyle barışık ve ıslah edilmiş insandır. Bu iktidar döneminde, cumhuriyet 
tarihinin görmediği bir cezaevi fotoğrafıyla karşı karşıya kaldık. İş makineleri, buldozerler, kep
çeler, greyderler, bu dönemde, cezaevlerini yapmak üzere değil, oradaki isyanı, oradaki yangını 
söndürmek üzere işbaşındaydı. Arkasından, Af Yasa Tasarısı geldi, kanunlaştı; 30 000 kişiyi serbest 
bıraktınız; fakat, bugün, cezaevleri yine tıka basa dolu. Bu insanlar orada kaderleriyle baş başa. 

Şimdi, insan hastaneye de düşebilir, hapishaneye de düşebilir. Bu, insanın elinde olan bir şey 
değildir; fakat, burada Adalet Bakanlığına düşen şey, bu hizmetiçi eğitimi yapacak olan personelin 
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hayat şartlarının mutlaka düzeltilmesidir. Bu tasarıyı canı gönülden destekliyoruz. Mutlaka, eğitim 
merkezleri kurulmalı. Burada, hizmetiçi eğitime alınacak personelin ekonomik şartlan mutlaka 
düzeltilmeli. 

Şimdi, yirmibeş yıl stresli bir hayat yaşayan ceza infaz memurları ve oradaki müdürleri, bun
lar, kendi paralarıyla orada can güvenliklerini temin edecek silahı temin etmektedirler. Bu, gülünç 
bir durumdur; yani, Adalet Bakanlığı, burada çalışan herkese silah vermek zorundadır. Neden; çün
kü, caniler, katiller, gangsterler ve büyük soygun yapan insanlar cezaevlerinden gelip geçmektedir
ler ve burada hizmet yapan bütün personel gecesini gündüzüne katarak, bayram, cumartesi, pazar 
tatil yapmayarak bu insanlarla günlerini geçirmektedirler. Yarın emekli olduklan zaman bu insan
ların can güvenliği yoktur. Can güvenliğinin sağlanması için mutlaka silah verilmesi gerekir ve 
Adalet Bakanlığından parasız olarak temin edilmesi gerekir. 

Şimdi, ceza infaz kurumlarında çalışan personelin sorunları sayılamayacak kadar çoktur. İç 
kanunlarımızda verilen toplusözleşmeli sendika ve grev hakkının, mutlaka, ceza ve tutukevlerinde 
bulunan memurlara tanımamız gerekir. Beş yıllık fiilî hizmetin tüm ceza ve infaz kurumlarında 
çalışanlara uygulanması gerekir. Özel hizmet tazminatının verilmesi ve ekonomik şartlarının düzel
tilmesi gerekir. Ceza infaz kurumlarında çalışan tüm sivil memurlara silah taşıma ruhsatı verilmesi 
gerekir. Adalet Bakanlığının, diğer bakanlıklar gibi, Türkiye'nin tüm illerindeki sosyal tesislerinden 
yararlanabilmesi sağlanmalıdır. Güvenlik için, çalışanlara lojman tahsis edilmelidir. Emeklilikten 
sonra da silah taşıma ruhsatı verilmelidir. Ceza infaz kurumlarının dış güvenliği de Adalet Bakan
lığı tarafından sağlanmalıdır. Ceza infaz kurumlarına yönetici atanmasında, liyakate, tecrübeye ve 
başarıya mutlaka prim verilmesi gerekir. Bütün bunları temin ettiğimiz zaman, hizmetiçi eğitimin, 
burada, mutlaka değeri ve önemi büyüktür. 

Bütün bunları yaparsak, burada, cezaevindeki insanların ıslah edilmesi, topluma kazandırıl
ması ve bunların yeniden hayata bağlanması mümkün olacaktır. Bu işi yapacak olan, hizmetiçi 
eğitimi yapacak olan infaz memurlarının ve yönetici kadrolarının mutlaka ekonomik şartlarının 
düzeltilmesi gerekir. Bu şartlar düzeltilmeden, açlık sınırında olan bir memurun "akşam evime ne 
götüreceğim, hangi iaşeyi temin edeceğim" kaygısı içinde olan bir memurun oradaki insanlara ümit 
vermesi, onları eğitmesi, onları ıslah etmesi mümkün değildir. 

BAŞKAN - Toparlayın efendim. 
MEHMET YALÇINKAYA (Devamla) - Bu sebeple, buradaki bütün hizmetiçi memurlarının ve 

yönetici kadrolarının ekonomik şartlarının düzeltilmesi gerekir ve biraz önce bütün hususlarını say
dığım hakların verilmesi gerekir. : 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
MEHMET YALÇINKAYA (Devamla)-Toparlıyorum Başkanım. 
Bu sağlandığı takdirde, işte, bu yasa, gayesine, hedefine hizmet edecektir. 
Adalet Bakanımızı burada bulmuşken... Özellikle Şanlıurfa'nın adalet binası ihtiyaca cevap 

verememektedir. Şanlıurfa'nın nüfusu 60 000 iken bu Adalet Sarayı yapılmış; bugün Şanlıurfa 
1 000 000 nüfusa erişmiştir. Bu şartlar altında orada bütün adalet mekanizması ağır ve aksak iş
lemektedir. Burada herkes zarar görmektedir. 

Ayrıca, Şanlıurfa, hinterlandı itibariyle, güneydoğunun cazibe merkezî haline gelmiştir. İdari 
açıdan bölge idare mahkemesinin mutlaka burada kurulması gerekir; bunu da, Adalet Bakanlığının 
dikkatine sunma gereği duyuyorum. Bu vesileyle, beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunu
yorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Efendim, 9 uncu madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Eğitim Merkezlerine Kabul, Eğitim, 

Sınav ve Atama 

Eğitim merkezlerine kabul 

MADDE 10. - Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime, cezaevlerinin ihtiyacına göre ve 
Adalet Bakanlığınca belirlenecek sayıda Devlet Memurluğu Sınavında başarılı olan adaylar arasın
dan idare memurluğu öğrenciliği için Adalet Bakanlığınca, infaz ve koruma memurluğu için adlî 
yargı adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü ve mülakat sınavlarında başarılı olanlar alınır. Aday
lara eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı 
sonucu bulunacak miktarda aylık harçlık ödenir. Bu harçlıklardan damga vergisi hariç, herhangi bir 
kesinti yapılmaz. 

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi?.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Konuşmayacağız Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Konuşmayacak; teşekkür ediyorum. 

Saadet Partisi Grubu adına, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Niyazi Yanmaz; buyurun efendim. (SP 
sıralarından alkışlar) 

SP GRUBU ADINA MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 786 sıra sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanun 
Tasarısının 10 uncu maddesi üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, hatırlarsanız, bu yasa tasarısı, aşağı yukarı dört aydır Meclisin gündemin
de. Benim üzerinde konuşacağım 10 uncu maddede, Adalet Bakanlığrbir eğitim kurumu açıyor; 
gelecekte hizmetlerine alacağı personelini hizmet öncesi bir eğitime tabi tutuyor. Doğal olarak, 
bizim, eğitimden geçecek hiçbir personele karşı çıkmamız, böyle bir müesseseye karşı çıkmamız 
söz konusu değil. Sadece, burada süreler konusu var; sürenin ne kadar olacağı, ne tür eğitimin 
verileceği, formatının ne olacağı konusunda, mutlaka, tabiî, birtakım açıklıklar getirilseydi iyi olurdu. 

Değerli arkadaşlar, 10 uncu madde, ceza infaz kurumu personeli ve tutukevi personelinin 
eğitim süresi içerisinde nasıl maaş alacakları, katsayılarının ne olacağı, harçlıkların ne olacağı 
konusunda bir madde; buna açıklık getiriyor. 

Değerli arkadaşlar, esasında, üzerinde tartışılması gereken, Türkiye'deki hukuk sistemi,. 
adaletin tesisi konusunda birtakım endişeler, şüpheler var. Hatırlarsanız, geçmişte, yargımızın 
değerli mensuplarından biri "Türkiye'de yargı, vicdan ile cüzdan arasına sıkışmıştır" diye bir ifade 
kullanmıştı ve yine, yargının siyasal lastiği noktasında, geçmişten bugüne herkeste hâkim bir kanaat 
var. Halbuki, Anayasamızın 2 nci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin laik, sosyal, demok
ratik bir hukuk devleti olduğunu içeriyor. Bu konuda, değerli arkadaşlar, hukukun üstünlüğünün 
hâkim kılınması noktasında, hepimize vazifeler düşüyor. 

- 6 1 -



T.B.M.M. B : 121 29. 7 . 2002 0 : 2 

Değerli arkadaşlar, şimdi, burada ifade edilen, infaz ve koruma memurları ve tutukevi per
soneli, gerçekten, çok zor şartlarda hizmet veriyorlar. Bir yerde, tabiri caizse, bu insanlar, gönüllü 
mahkûm konumundalar. Hatta, bir tutuklu, bir mahkûm, infaz ve koruma memurları için aynen şu 
ifadeyi kullanıyor; diyor ki: "Siz, mesainiz bittiğinde, dışarı çıktığınızda, gece başınızı yastığa in
dirdiğinizde, kendinizi cezaevinde zannediyorsunuz; ama, biz, cezaevinde başımızı yastığa indir
diğimizde, hayal kurduğumuzda, bir an için kendi kendimizi özgür, hürriyetine kavuşmuş, dışarıda 
hissediyoruz." Buradan da ne olduğu çok iyi anlaşılıyor. 

Değerli arkadaşlar, infaz ve koruma memurlarının, tutukevi personelinin muhataplarının kim
ler olduğu herkesçe malum; bunlar suçlu ve o ortam da, maalesef, çok sağlıksız bir ortam; yani, her 
an şişlenme korkusu var, hastalık kapma korkusu var, Hepatit B kapma korkusu var ve bunların 
yanında, bu insanların, bu infaz memurlarının, tutukevi personelinin maaşları da, özlük hakları da, 
maalesef, hiç mi hiç iyi değil. 

Değerli arkadaşlar, zaten, Türkiye'de hangi memurun, hangi çalışanın yanına gitseniz, kendi 
halinden şikâyet ediyor; yani, emniyet mensupları da aynı durumda, infaz ve koruma memurları da 
-daha saymakla bitmez- mühendislerimiz de, Köy Hizmetlerinde çalışanlarımız da, teknik personel 
de, sağlık personeli de, hepsi özlük haklarının yetersizliğinden, çok zor şartlarda hayatlarını idame 
ettirdiklerinden şikâyet ediyorlar. 

Değerli arkadaşlar, bu çerçeve içerisinde, gönüllü mahkûm olan bu infaz ve koruma memur
larının, tutukevi personelinin durumunun iyileştirilmesi gerekir; aksi takdirde, bununla bir yere var
mak mümkün değil. Siz, kendilerine eğitim veriyorsunuz; ama, değerli arkadaşlar, bataklığı kurut
madan bu olmuyor. Bakın, bu Meclisten bir Af Kanunu çıktı bizim hiç istemememize rağmen. Ney
di; cezaevleri doluydu, tıklım tıklım doluydu; yani, artık yapılacak bir şey yoktu, son noktaya gel
mişti, tutukluda, mahkûmda tavan yapmıştı cezaevleri; boşaltıldı afla. Usulsüz, ne olduğu keşmekeş 
içerisinde bir Af Kanunu çıkarıldı; fakat, şimdi, tekrar dolmaya başlıyor. Siz, suçu, bataklığı kurut
maya niyet etmiyorsunuz; ama, cezaevindeki üç beş personeli eğitiyorsunuz. Zaten bunların ken
dileri perişan durumda. Bunlar koruma memuru; ama, dışarı çıktıklarında kendileri korumasız 
durumda, perişan durumda, her türlü saldırıya, her türlü şantaja, blöfe açık durumda olan insanlar. 
Değerli arkadaşlar, onun için, bunların silah taşımasına, ceza infaz memurlarının, tutukevi per
sonelinin silah taşımasına müsaade edilmeli, özlük hakları bir an evvel rehabilite edilmeli. 

Değerli arkadaşlar, bu çerçeve içerisinde, bizim bu eğitim kurumuna karşı çıkmamız söz 
konusu edilemez; ama, bunun da Türkiye'nin adalet sistemine, personel sistemine çok büyük yarar 
getireceği noktasında kuşkularımız var. Onun için, meseleyi kökünden, radikal tedbirlerle, radikal 
çözümlerle halletmek lazım. Bu tür palyatif çözümlerle bir yere varmak mümkün olmuyor. 

Değerli arkadaşlar, bir diğer konu, Şanlıurfa Türkiye'nin 9 uncu büyük ili, maalesef, adalet sis
teminde, özellikle fizikî şartlarda, adalet sarayı tamamen yetersiz. 9 uncu büyük ilde nerden bakar
sanız bakın, kime yaklaşmışsak, Şanlıurfa'daki hâkimlerimiz, savcılarımız "sayın milletvekilim, çok 
zor şartlarda görev yapıyoruz; yani, adeta üç beş savcı, üç beş hâkim aynı odada görev yapmak 
durumunda kalıyoruz, bu yetersizlikler içerisinde sağlıklı kararlar vermemiz güçleşiyor; ama, bütün 
bunlara rağmen cansiparane, canhıraş bir şekilde vazifemizi yapmaya gayret ediyoruz" diyorlar. 
Sayın Adalet Bakanımız da buradayken, ben kendilerinin, özellikle Şanlıurfa konusunu, dikkat
lerine arz ediyorum. 

Değerlî  arkadaşlar, beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için Yüce Heyetinize saygılar 
sunuyorum. (SP, ANAP ve YTP sıralarından alkışlar) . 
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BAŞKAN - Bir önerge vardır; okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 786 sıra sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Mer
kezleri Kanunu Tasarısının 10 uncu maddesinin birinci cümlesinde geçen "sözlü ve mülakat sınav
larında" ibaresinin "sözlü sınav ve mülakatta" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Aydın Tümen İsmail Köse İ.Yaşar Dedelek 

Ankara Erzurum Eskişehir 

Salih Dayıoğlu Atilla Mutman Mehmet Çümen 

İzmir İzmir İzmir 

Rahmi Sezgin 

İzmir 

BAŞKAN - Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Çoğunluğumuz ol

madığı için takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Katılıyoruz. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Maddede ifade düzgünlüğünün sağlanması amacıyla önerge verilmiştir. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, hükümetin kabul ettiği önergeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda 10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum efendim: 

Eğitim süresi ve eğitim sonu sınavı 

MADDE 11.- Hizmet öncesi eğitimin süresi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim 
kurumları için belirlenen en az bir, en çok iki öğretim yılı olup, bu süre Eğitim Kurulunca belirlenir. 
Hizmet öncesi eğitimde, yirmi güne kadar hastalık sebebiyle izinli geçirilen süreler eğitimden 
sayılır. 

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapan personelin, aday memurluk, hizmet içi ve 
görevde yükselme eğitimleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre eğitim merkezlerinde yaptırılır. 

Aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerinin süresi 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre belirlenir. 

Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü veya uy
gulamalı sınava tâbi tutulurlar. İdare memurluğu ve infaz ve koruma memurluğu, öğrencilerinden 
hizmet öncesi eğitimi başarıyla tamamlayanlar, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde durumlarına 
uygun boş kadrolara atanırlar. 

Başarılı olamayanların eğitim merkezi ile ilişiği kesilir; ödenen harçlık ve yapılan masraflar 
talep edilmez. 
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BAŞKAN -11 inci madde üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Konuşmuyoruz efendim. 

BAŞKAN - Konuşmuyorsunuz; teşekkür ediyorum efendim. 

Saadet Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. (SP 
sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. ' . * 

SP GRUBU ADİNA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
neredeyse bir seneye yaklaşan bir zaman içerisinde, bugün müzakere edeceğiz, yarın müzakere 
edeceğiz şeklinde bekletmelerle, hatta, şu kanunlar tercih edildi, bugün bunları görüşelim de, ona 
da sıra gelecek dediğimiz bir tasarı, bugün huzurlarınıza hiç beklenmedik bir zamanda geldi. Görev
li arkadaşlar, neredeyse, görevlerini unuttular; görevli olmayan arkadaşlara verilen vazifeler de ifa 
edilmeye gayret edildi ve inşallah çıkacak; çünkü, bu, çok mağdur kardeşlerimizin meselelerinin 
dile getirildiği ve müzakere edildiği önemli bir tasarı. 

Her şeyden evvel, bu tasarıyla, cezaevlerinde görev yapan arkadaşlarımızın durumları ıslah 
edilecek, özellikle özlük haklarına dair durumları iyileştirilecek. Yıllarca bekledikleri ve emniyetli 
bir şekilde vazifelerini yapabilmeleri konusunda kendilerine vaat edilen ve bizden de defaatle söz 
aldıkları, ama, gücümüz yetmediği içindir ki, neredeyse, onlara aylarca, yıllarca faydalı 
olamadığımız konularda da durumları iyileştirilmiş olacak. 

Can emniyetlerinin temini için kendilerine vaat edilen silahlarının verilmesi, hatta, bunların 
taksitle ödenmesi hususunda kendilerine vaat ettiğimiz sözler de yerine getirilmedi. Hiç olmazsa, 
polislere yapılan iyilik veya yardım konusu kendilerine temin edilsin ve onlar gelsinler silahlarını 
alsınlar. Hatta, bir kısmına, önemli görevlerde bulunanlara, yerli değil, dış menşeli, müessir silah
lar verilsin ve ödemeleri hususunda da kolaylık getirilsin şeklinde sözler sarf edildiği halde, bunlar 
da yıllardır yerine getirilemedi. Kendilerinin, çok az maaş almaları sebebiyle, çok uzak yerlerde 
mesken bulabilmeleri, ev bulabilmeleri, bu uzak yerlerden gelmeleri ve gece hizmetlerinde, dışarıda 
hiçbir koruma imkânları olmadığı halde, hatta özel kıyafetleriyle dolaşamadıkları halde, hiçbir 
surette can emniyetleri temin edilmediği halde, bu kardeşlerimiz yine görevlerine devam ettiler; 
çünkü, çaresizdiler, başka yapacak bir şeyleri yoktu. 

Bugün, 11 inci maddede, ben, bir görev olarak huzurlarınıza geldim ve bunların nasıl bir 
eğitimden geçirilecekleri ve bu eğitim şırasında hangi imkânlardan faydalanacakları ve neticede 
başarılı olamazlarsa, kendilerine sarf edilecek husustaki harcamaların da alınıp alınmayacağı 
konusunda endişeleri vardı; bu da, hiç olmazsa, böylece kanunlaşmış oldu. Eğitimleri yapılacak, ar
kasından, kendilerinin eğitimlerine uygun bir şekildeki görevlerine tayin edilmeleri hususu hiç ol
mazsa belirlenmiş olacak ve sonra da, bu eğitime harcanmış olan paraların kendilerinden talep edil
meyeceği hususu da, böylece, 11 inci maddeyle kanunlaşmış olacak. 

Memleketimiz, milletimiz ve ilgili kardeşlerimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyor ve bu 
vesileyle, sizi ve başta Değerli Başkanım olmak üzere, hepinizi hürmet ve muhabbetle selam
lıyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Efendim, başka, söz isteyen?.. Yok. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler \ 

Eğitim merkezi personelinin atanması ve özlük işlemleri 

MADDE 12. - Eğitim merkezlerinde görev yapan müdür ve müdür yardımcısı dışındaki per
sonelin atanması ve her türlü özlük işlem-leri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yürütülür. 
Bunlar hakkında Devlet Memurları Kanunu ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda 
Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN -12 nci madde üzerinde... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Konuşmuyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Konuşmuyorsunuz; teşekkür ederim. 

Saadet Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Nezir Aydın?.. Yok. 

12 nci madde üzerinde önerge yok. 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 

Eğitim merkezlerinin denetimi 

MADDE 13. - Eğitim merkezleri, Adalet Müfettişlerince denetlenir. Ayrıca müdür ve müdür 
yardımcıları dışındaki per-sonel, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce de denetlenir. 

BAŞKAN - 13 üncü madde üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Konuşmayacağız Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Saadet Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Nezir Aydın?.. Yok. 

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yatılı tesisler, giderler 

MADDE 14. - Eğitim görenlerin konaklamalarını sağlamak için eğitim merkezlerinde Adalet 
Bakanlığınca yatılı tesisler kurulabilir. Bunlara ayrıca yemek çıkarılır. Eğitim merkezlerinde çalışan 
personel de, eğitim görenlere çıkarılan yemek tabelasına dahil edilir. 

Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü ihtiyaçları, giderleri ve hizmet öncesi 
eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

Eğitim merkezlerinde eğitim görenlerden yatak ve yemek ücreti alınmaz. 

BAŞKAN - 14 üncü madde üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi konuşacak mı? 

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Konuşmayacağız Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Saadet Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Zeki Çelik; buyurun. (SP 

sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
SP GRUBU ADINA MEHMET ZEKİ ÇELİK (Ankara) - Değerli Başkan, değerli milletvekil

leri; Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının 14 ün
cü maddesi üzerine Saadet Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu maddeyle, eğitim görenlerin konaklamalarını, yemelerini, içmelerini, yatmalarını sağlamak 
ve bunların parasız olduğunu ifade etmek maksadıyla bir düzenleme yapılmış. 
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Değerli arkadaşlar, ceza infaz kurumlarındaki personelin eğitimini yeterli seviyeye getiril
meden bu kurumlardaki sorunları çözmek mümkün değildir. Şu anda, yeni alınan personel haricin
de, bu kurumlarda çalışan personelin iyi bir eğitim aldığını söylemek mümkün değildir; çünkü, bun
ların formasyonları, gördükleri eğitim, böyle bir kurumda çalışmalarına uygun değildir; ancak, kar
şı karşıya olduğumuz gerçek de, personelin, yeterli ve işe uygun bir eğitiminin olmamasıdır. Yeni 
alınacakların eğitimi mutlaka önemli; ama, sorunu çözmüyor; bu nedenledir ki, şu anda, bazı 
memurlar için uygulanan altı aylık eğitimin yaygınlaştırılması ve belli periyotlar dahilinde sürdürül
mesi elzemdir. 

Bugün, cezaevlerinin sorunları dağlar kadardır. Cezaevlerinde bir mahkûmu ziyarete gider
seniz, sanki kuş uçurtulmuyor zannedersiniz; bunlar, görüntüde böyledir; eğer böyle olsa, bazı 
cezaevlerinde ele geçirilen silahların ve cephanelerin, cep telefonlarının, esrarın, eroinin ve 
kokainin nasıl içeri girdiğini düşünmemiz gerekir. 

Cezaevlerinde önemli bir diğer problem de fizikî şartlardır. Maalesef, birçok cezaevimiz, içeri 
girenlere ve orada yaşayanlara sanki ceza olarak düşünülmüştür; ancak, cezaevlerinde meydana 
gelen olayların, alman tüm güvenlik tedbirlerine rağmen, fizikî eksikliklerin bir sonucu olarak çık
tığı unutulmamalıdır. Mesela, Ankara Kapalı Cezaevi, eski bir Osmanlı askerî kıstasıdır; cum
huriyet döneminde de süvari birliği olarak kullanılan alan, halihazırda cezaevi olarak kullanılıyor. 

Arkadaşlar, Ankara Cezaevi olarak kullandığımız yer, eski at ahırlarıdır. Maalesef, biz, mah
kûmları, 21 inci Yüzyıla girdiğimiz şu dönemde bile at ahırlarında tutuyoruz; sadece onları mı, tek 
suçu, ekmek parası için çalışmak olan ceza infaz kurumları personelini de aynı fizikî şartlara mah
kûm ediyoruz. Mahkûm ile kendilerine yardımcı olmak için orada bulunan personel arasında hiçbir 
fark yok; tek fark, biri, cezasını çekmek ve ıslah edilmek üzere kamu gücüyle o mekâna tıkılıyor; 
diğerleri de, aldıkları üç beş kuruş ücrete mahkûm oldukları için. 

Değerli arkadaşlar, Ankara Kapalı Cezaevi, şu anda şehrin tam merkezindedir. Ticaret Odası 
"bu alanı bize verin, size, şehir dışında, istediğiniz şekilde modern bir hapishane yapalım" diyor; ama, 
Bakanlık, ne yenisini yaparak buraya girmek zorunda olan ve onlara bakan kişileri rahat ettiriyor ne 
de çözüm buluyor; sorunu olduğu gibi muhafaza ediyor, bu mantığı anlamak mümkün değil. 

Ceza infaz kurumları personelinin zor şartlarda hizmet verdiği hepimizin malumudur; ancak, 
bu zor şartlarda görev alan kişiler, bekçi ve polislere sağlanan yıpranma düzenlemelerinden istifade 
edememektedirler. Personelin durumu düzeltilmeden Türkiye'de mahkûmların sorunlarının çözül
mesi de mümkün değildir. 

Hapishaneye düşen insanlara yardımcı olanların eğitimleri önemlidir; ancak, mahkûmların da 
eğitimleri, onların, orada bulundukları zaman diliminde de, kendilerini ifade edebilecekleri ve top
luma faydalı olabilmeleri için üretime katılacakları imkânların sağlanması ve bunun için de hapis
hanelerin birer fabrika gibi çalışması gerekir. 

İnsanları içeri tıkıyorsunuz, hâkimiyet sağlayamıyorsunuz. Geçtiğimiz dönemde yapılan 
cezaevi operasyonların, Sayın Başbakan, cezaevlerini devletin denetimine vermek için yapıldığını 
söylüyordu. Bu nasıl mantıktır; yoksa cezaevleri başka bir ülkenin hâkimiyetinde midir?! Mühim 
olan, zecrî tedbirlerle insanları enterne etmek ve baskı altında tutmak değil, önemli olan bu cezaev
lerinde insanların, insan haklarına saygın devlet hâkimiyetinin sağlanmasıdır. 

Değerli arkadaşlar, son yıllarda ardı ardına yaşanan banka hortumlama, bunca bakanlık soyma, 
hastane dolandırma, örtülü ödenek çalma, rüşvet, hırsızlıklar sonucu numunelik olarak bazı kişiler 
yargılanmakta veya mahkûm olmaktadır; ancak, garibanlar, at ahırlarında yatarken, bu kişilerin has
tanelerde istirahat ettirildiğini görmekteyiz. Bu yapılanlar, toplumda hak ve adalet duygusunu 
zedelemekte, mahkûmlar arasında da... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, toparlar mısınız. 
MEHMET ZEKİ ÇELİK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
"...ah, banka soymak varken, neden gidip üç beş kuruş çaldım!" şeklinde moral bozukluklarına 

sebep olmakta ve onları, topluma bedeli daha ağır yansıyacak suçlara teşvik etmektedir. 
Değerli arkadaşlar, bugün, hapishanelerimizde, eğer, manevî duygular yerleştirilmiş olan bir 

çalışma ortaya konulursa, zannediyorum, bundan farklı bir netice alınacak ve daha sağlıklı bir or
tam doğacaktır. 

Bu kanunun hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
14 üncü madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok 
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
Mecburi hizmet 
MADDE 15. - Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğ

retim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburi hizmetle yükümlüdürler. 
Hizmet öncesi eğitimi tamamlamadan eğitimden çekilenler veya ilişiğinin kesilmesini gerek

tiren bir suç işleyenler kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri iki kati fazlasıyla ödemek 
zorundadırlar. 

BAŞKAN - Efendim, 15 inci madde üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi adına... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Konuşmuyoruz. 
BAŞKAN - Bizi serbest bıraktınız, teşekkür ediyoruz. 
Saadet Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Zeki Okudan? Yok. 
15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Ders ve ek ders ücreti 
MADDE 16. - Eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilenler, sahip oldukları statünün 

hak ve yükümlülüğünü taşırlar. Bunlara, okuttukları ders sayısına göre Adalet Bakanlığınca tespit 
edilen esaslar ve Bütçe Kanunu Hükümleri çerçevesinde ders ve ek ders ücreti verilir. 

BAŞKAN - Efendim, 16 ncı madde üzerinde 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; cezaevleri, 

tarih boyunca bütün yönetimlerin baş ağrısı olmaya devam etmiştir. Modern ülkelerde de böyle, geri 
kalmış ülkelerde de öyle. Hatta, en ilkel kabileler de bile cezaevi uygulamaları olmuş, bunlar büyük 
sıkıntılarla karşı karşıya gelmişlerdir. Özellikle, 21 inci Yüzyıla girdiğimiz, insan haklarının, düşün
ce ve fikir özgürlüğünün önplana geçtiği günümüzde de bütün ülkelerde cezaevleri problem olmaya 
devam etmektedir; çünkü, cezaevlerinde uygulanan ilkeler, tatbik edilen birtakım programlar insan 
tabiatına uymadığı için, insanın yapısına uymadığı için bu sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de 
de özellikle son yıllarda, maalesef, cezaevlerimiz "devlet ele geçirebildi mi, geçiremedi mi" tartış
malarıyla ki, oldukça çirkin tartışmalardır, devlet olmaya, ülke olmaya yakışmayan tartışmalardır 

- 6 7 -



T.B.MÜVI. B:121 29 .7 .2002 0 : 2 

televizyon ekranlarında görmek istemediğimiz birtakım görüntülerle, gazete sayfalarında görmek 
istemediğimiz birtakım yazılarla sürekli olarak gündemde tutulmuştur. Biraz önce arkadaşlarımız 
ifade buyurdular, bu hali güzel bir şekilde ortaya koydular. 

Elbette, cezaevlerinde huzurun sağlanması en öncelikli konulardır. Cezaevlerinde huzuru, 
rahatı sağlayamayan ülkeler, normal hayatta da huzuru sağlayamayan ülkelerdir. Onun için, cezaev
lerinde yaşayan insanların huzurunun sağlanması, eğitimi ve oradaki hayat standardının yükseltil
mesi, aynı zamanda, normal hayat için de ayrıca bir göstergedir. Buradaki insanlara insanca 
yaşayacak bir ortamın sağlanabilmesi için de birtakım tedbirlerin alınması gerekir. Gerçekten, 
hükümet, son aylarda, bu konuyla ilgili ceza infaz hâkimliği gibi ceza ve tutukevleriyle ilgili bir
takım yasalar çıkardı. Bu yasa da bunu tamamlamaya dönük bir yasadır, bir adımdır; ama, yeterli 
değildir, özellikle, cezaevlerindeki insanların rahatlan düşünülürken, onların huzur ortamında 
yaşamalarının temini için gerekli çalışmalar yapılırken, acaba cezaevlerimizde bu insanların 
huzurunu sağlayacak, eğitimlerini sağlayacak yeterli miktarda yöneticimiz var mı, psikologumuz 
var mı, sosyologumuz var mı, din görevlimiz var mı, bu insanları rehabilite edecek insanlarımız var 
mı noktasında, baktığımızda, yok diyoruz. Yeterli mi?.. Elbette, Bakanlık yetkilileri var diyecekler; 
vardır da; ama, yeterli sayıda değildir, cezaevinin koşullarıyla uygun değildir; fizikî şartlar uygun 
değildir, sosyal şartlar uygun değildir. Sosyal çalışmacılar var mı; göstermelik olarak var, isim 
olarak var, cisim olarak var; ama, bu insanların görev yapabilecekleri bir ortam var mı diye konuş
tuğumuzda, maalesef, bu insanların görevlerini icra edebilecekleri yeterli ortam yok, yöneticilerin, 
sosyal tavırlar itibariyle, bu insanların mesleklerini icra edebilecekleri ortam da yoktur. Onun için, 
cezaevleri, bir ıslahevi olmak zorundadır, topluma kazandırma mekanizmasının işlediği yerler ol
mak durumundadır. 

Bunun yanında, burada ders verecek olan öğretmenlerin, yöneticilerin, sosyologların, sosyal 
çalışmacıların ücretlerinin de tatminkâr olması lazım gelir; çünkü, cezaevi şartlarından sadece 
oradaki mahkûmlar etkilenmiyor, o cezaevi şartlarında görev yapan bütün personel, gardiyanından 
polisine, jandarmasına, sosyologuna varıncaya kadar, öğretmenine varıncaya kadar hepsi etkilen
mektedir. Bu insanların motivasyonlarının sağlanması, görevlerini en iyi şekilde ortaya 
koyabilecekleri bir ortamın meydana getirilmesi, büyük ölçüde bu insanların sosyal haklarının, öz
lük haklarının, derslerle İlgili ücretlerin tespit edilmesine bağlıdır. Bu noktada, maalesef, bakanlığın 
yeterli imkâna sahip olduğunu söylemek de oldukça zordur. 

Sadece mahkûmların sorunlarıyla ilgilenmek değil, burada görev yapan insanların sorunlarıy
la da ilgilenmek, cezaevlerinin sorunlarının çözümü noktasında ileri bir adım olacak denilmektedir. 
Personelin yeterliliği, personelin eğitimi ve kalitesi, cezaevinden beklenen sonuçların elde edil
mesinde büyük katkı da sağlayacaktır. Mahkûmların eğitimi kadar, cezaevinde görev yapan yet
kililerin, yöneticilerin ve öğretmenlerin eğitimi de önemlidir. Bu eğitimin gerçek manada üretime 
dönüşebilmesinde maaşların, özlük haklarının, ek ders ücretlerinin ve sağlanan sosyal ortamın da 
büyük etkisi vardır. Bakanlık, bu noktada bir adım atmıştır. Umarım, bu adımını daha da geliştirir. 

Bu vesileyle, tekrar, hepinize saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkşılar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum efendim. 
16 ncı madde üzerinde görüşmeler tamamlandı. 

16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birleşime saat 17.15'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma saati: 17.05 
- © • 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 17.35 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Murat SÖKMENOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : Burhan ORHAN (Bursa), Sebahattin KARAKELLE (Erzincan) 

— © 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 121 inci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

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

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 

Kadro ihdası 

MADDE 17. - Eğitim merkezlerinin personel ihtiyacını karşılamak ve Adalet Bakanlığı taşra 
teşkilâtında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kad
ro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerin ilgili bölüm
lerine eklenmiştir. 

BAŞKAN - Efendim, 17 nci madde üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına, Batman Milletvekili 
Sayın Alaattin Sever Aydın; buyurun efendim. 

SP GRUBU ADINA ALAATTİN SEVER AYDIN (Batman) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 786 sıra sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu 
Tasarısının 17 nci maddesi hakkında Grubum adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu madde, eğitim merkezlerinin personel ihtiyacını karşılamak ve taş
ra teşkilatında kullanılmak üzere kadro ihdas edilmesiyle ilgilidir. Cezaevlerinde huzur ve güven
liğin sağlanması için, personelin, meslek içi ve meslek öncesi eğitime tabi tutularak, kendi işlerine 
uygun vasıflar kazandırılması amaçlanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cezaevlerinde çalışan personelin özlük haklarının düzel
tilmesi de -hem Partim hem şahsım adına söylüyorum- burada en büyük temennimizdir. 

Burada, hükümetten de şunu arzu ediyorum: Yalnız cezaevlerinde çalışanların değil, bütün 
memurların -sağlıkta çalışan memurların, doktorların, millî eğitimde çalışanların ve diğer kurum
larda çalışanların- özlük haklarının düzeltilmesi en büyük arzumuzdur. Memurlarımız, artık, açlık 
sınırındadır; buna, mutlaka bir çare bulmamız gerekir. 

Değerli milletvekilleri, eğitim ve sosyal tesisler adı altında, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait 
3 371 adet tesis bulunmaktadır. Bakınız, bu tesislerin bir kısmı Millî Eğitim Bakanlığına, bir kısmı 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Ziraat Bankasına, Maliye Bakanlığına vesaire... Yani, toplam 3 371 
adet sosyal tesis bulunmaktadır; ama, ne yazık ki, bunların çoğu, eğitim merkezi dışında ve değişik 
amaçlarla kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak yeni eğitim merkezi tesislerinin kurulması yoluna 
gidilmemelidir. Mevcut tesislerin tam kapasiteyle çalıştırılmasına özen gösterilmeli ve hatta 
gerekirse, diğer kurum ve kuruluşlardaki tesislerden de faydalanma cihetine gidilmelidir. 
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Bu maddeyle yeni kadrolar ihdas ediliyor. Böylesine önemli bir kuruma -ne eğitim merkezi 
tesislerinin kurulmasına ne de yeni kadrolar ihdas edilmesine- karşı değiliz. Endişemiz, bu eğitim 
merkezlerinin de, diğer kurum ve kuruluşlardaki eğitim merkezleri gibi, amacı dışında kullanıl
masıdır. 

Bir taraftan devleti küçültelim derken, öbür taraftan da üst kurullar oluşturup, dev binalar inşa 
etmekteyiz. Buna paralel olarak da, kamu kurum ve kuruluşların yeni yeni eğitim tesisleri ve sos
yal tesisler ilave edilmektedir. 

Bu yasa tasarısının genel gerekçesinde de belirtildiği gibi, buradaki amaç, hükümlünün iç var
lığına nüfuz etmek, onu ıslah etmek, bir daha suç işlemesini önlemek ve topluma faydalı olmasını 
sağlamaktır. 

Bu eğitim merkezlerinde, personelin eğitimi yanında, dinî bilgilerin verilmesi çok faydalı olur 
kanaatindeyiz; hatta, mahkûmlarımıza da din eğitimi verilmelidir. Gerek hükümetin talep ettiği ve 
gerekse komisyonca ihdas edilen kadrolarda, maalesef, eğitim verecek öğretmen olmadığı gibi, din 
eğitimi verebilecek hiçbir din görevlisi kadrosu da yoktur; eğer bu kadrolar ihdas edilmezse, 
Diyanet işleri Başkanlığıyla temasa geçip, dinî eğitim için istifade edilmelidir. 

Gerçek anlamda din eğitimi alan kişilerde suç işleme oranı hemen hemen hiç yoktur; bunu eğer 
bilmiyorsam, Sayın Bakanım bize bildirirse, memnun oluruz. Bu eğitim kurumlarımızda suç işleme 
oranı çok azdır. Arz ettiğim gibi, anarşik olayların en yoğun olduğu dönemlerde bile, din eğitimi 
veren okullarda, özellikle imam-hatip okullarında, hiçbir olaya rastlanmamıştır; bunun sebebi de 
dinî eğitim almalarıdır. İşte bunun için, ceza ve infaz kurumlarında da görev yapan personele ve 
dolayısıyla, bunların eğitim vereceği hükümlülere, genel eğitim yanında, mutlaka, dinî eğitim ver
mek suretiyle, bu hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması yönünde büyük bir katkı sağ
lanacaktır. 

Aksi takdirde, son çıkarılan Af Yasasıyla hapishanelerden çıkanlar, çıktıktan kısa bir süre son
ra tekrar suç işleyerek, hapishanelere yeniden girmiş olmaktadırlar. Devlet olarak en önemli 
görevimiz, suç işlemiş bu insanları topluma kazandırmak olmalıdır. İşte, eğitimin temel amacı da 
bu olmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Buyurun. 

ALAATTİN SEVER AYDIN (Devamla) - Sonuç olarak: Cezaevlerinde huzur ve güvenliğin 
sağlanması için, çalışanların özel bir eğitimden geçmeleri gerekir ve acilen bu eğitim de yapıl
malıdır. / 

Mahkûm ve tutukluların insanca yaşamalarını sağlamak, hak ve hukuklarının korunması için, 
personelin çok iyi eğitilmesi gerekir. Aslında, bu eğitim, yalnız cezaevi personeline değil, diğer 
bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele de verilmelidir. Herhangi bir devlet 
kurumuna gittiğiniz zaman kötü bir muameleyle karşılaşmamak için bu eğitim kaçınılmazdır. Ay
rıca, bu hizmetlerin verimli yürütülebilmesi için kadrolar hiçbir surette boş bırakılmamalıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bu yasanın milletimize hayırlı uğurlu olmasını diler, Yüce Heyeti 
saygıyla selamlarım. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

17 nci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
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17 nci maddeyi, ekteki listelerle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelikler 

MADDE 18. - Eğitim merkezlerinin teşkilât, görev, çalışma, disiplin ve denetimi ile eğitim ve 
öğretime ilişkin esas ve usuller, çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları, Eğitim Kurulunun top
lantı, çalışma esas ve usulleri, eğitim merkezlerine kabul edilecek olanlarda aranacak nitelik ve şart
lar, giyilecek resmî kıyafetler, okutulacak dersler, eğitim ve sınavların esas ve usulleri, eğitim 
görenleri tâbi olacakları disiplin kuralları ve diğer hususlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç ay içinde Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN -18 inci madde üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu konuşmayacak. 
Saadet Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Mehmet Zeki Okudan; buyurun. (SP 

sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 

SP GRUBU ADINA MEHMET ZEKİ OKUDAN (Antalya) - Değerli Başkanım, kıymetli ar
kadaşlarım; 18 inci madde üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, üzerinde konuşmakta olduğumuz kanun Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukev
leri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı olarak geçmekte; yani, cezaevlerinde çalışacak 
olan personelin eğitimi söz konusu. 

Cezaevinde yatıp çıkan arkadaşların söyledikleri şu: "Allah oraya kimseyi düşürmesin." 
Değerli arkadaşlar "Allah düşürmesin" lafının altında, psikolojik etki, fizikî şartların insan 

üzerinde bıraktığı etki ve oradaki çalışan personelin tutuklu üzerinde bıraktığı etki yatmaktadır. 
Burada, özellikle içerisinde yaşadığımız son günlerde, piyasanın, ekonomik şartların ağırlığı ve 

ekonomik şartların beraberinde getirdiği kader kurbanlarını düşünecek olursak -hapishanelerde, 
belki de hiç hak etmediği halde, bir trafik kazasından veya bir iflastan veya bir senedi ödeyememiş, 
bir çekini yatıramamış olmaktan veya Bağ-Kur primini ödeyememekten dolayı, sekizer onar gün
lük de olsa, hapis cezalarının uygulandığını hep biliyoruz- buradaki insanların suç işlemekten öte, 
suç işlemiş pozisyonuyla oraya girdiklerini, gerek taksir suçları gerekse maddî imkansızlıklar 
nedeniyle orada olduğunu görüyoruz. Şimdi, bu insanlar, hapse hasbelkader düşmüş insanlar; bun
lara yapılacak olan davranışları, oradaki personelin o insanlara karşı olan tutumlarını, belki de hiç 
hak etmedikleri davranışlar olarak kendi içerisinde değerlendirecektir. O yüzden, mutlaka, per
sonelin eğitilmesi gerekir. Personelin eğitimi için bu kanunun çıkması zaten elzemdi; bu kanunun 
çıkması için Meclisimizi çalıştıran gerek Başkanımıza gerek Bakanımıza huzurunuzda teşekkürü 
borç biliyorum. 

Değerli arkadaşlar, burada personel eğitimi hakikaten çok önemli. Personelin, sadece, orada, o 
hapiste yatan insanlara veya infaz kurumunda bulunan İnsanlara iyi davranmaları yetmez, onların 
psikolojik, fizikî ve tıbbî yönden, sıhhî bakımdan da değerlendirilmeleri gerekmektedir. 

Bununla ilgili bir hatıram var: Hasta, tüberküloz ve tutukevinde; bir taraftan etrafına mikrop 
saçabilir, bir taraftan da rahatsız, ateşi var. Bu hastanın, mutlaka, zamanında hastaneye ulaştırılıp 
tedavisinin yapılması gerekir. Eğer bunu personel fark edemezse, eğer bunu hapishanedeki sağlık 
görevlisi fark edemezse, o zaman sıkıntılar olmakta. Maalesef, ben bunu yaşamış bir kardeşiniz 
olarak, personel eğitiminin ne kadar önemli olduğunu hissettim ve bunu vurgulamış olmak isterim. 
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Değerli arkadaşlar, personelin, hapis cezası çekmekte olan kişiye davranışı da çok önemli, is
terse bal yiyecek olsun, zorla bal yedirilmesi bir insana, züldür. Hakikaten, personelin oradaki dav
ranışı ile insanın psikolojik olarak ne hissettiğini değerlendirmek ve buna göre personelin dav
ranışının tespiti çok anlam taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlar, biz, geçmiş 15 inci maddede, burada çalışacak olan arkadaşlarımızla, per
sonelimizle ilgili bir mecburî hizmetten bahsediyoruz. Bu "mecburî" lafı, biraz yanlış bir laftır; 
mecburî değil, gönüllü çalışması gerekir. Aslında, şu içinde bulunduğumuz şartlarda -Mecburî Hiz
met Yasası değil, mecburî çalıştırma değil- insanların mecburî hizmete mecbur olduğu bir günde, 
bu "mecburî" lafının burada kullanılmasını şahsen uygun görmedim. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizde, hapis cezalarının olmadığını, hapse girildiği zaman da, mah-! 

kûmlara iyi davranacak, insanî ölçüler içinde davranacak personelin bulunmasını dileyerek ve per
sonel eğitimi yanında, hapisteki kişilerin de eğitiminin sağlanacağını düşünerek, çıkacak bu kanuna 
"evet" diyeceğimizi bildiriyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sağ olun efendim. (SP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum. 
18 inci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 

18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum efendim: 
GEÇİCİ MADDE 1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ceza infaz kurumları ile tutukev

lerinde görev yapmakta olan idare memurları, infaz ve koruma başmemur ve memurları, aday 
memurları ve diğer personel, görevi aksatmamak kaydıyla ve eğitim merkezlerinin kapasitesi de 
göz önünde bulundurularak, gruplar halinde Bakanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda eğitim 
merkezlerinde adaylık hizmet içi ve görevde yükselme eğitimine tâbi tutulurlar. 

BAŞKAN Sayın Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu herhalde konuşmayacak?.. 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) Evet, konuşmayacağız. 

BAŞKAN Tamam .teşekkür ediyorum efendim. • -

Geçici 1 inci madde üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili Sayın Yaşar 
Canbay; buyurun efendim. 

SP GRUBU ADINA YAŞAR CANBAY (Malatya) Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşülmekte olan tasarının geçici 1 inci maddesi üzerinde Saadet Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Bu maddeyle, görevi aksatmamak kaydıyla ve eğitim merkezlerinin kapasitesi de göz önünde 
bulundurularak, gruplar halinde Bakanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda eğitim merkezlerin
de adaylık hizmetiçi ve görevde yükselme eğitimine tabi tutulacak personelle ilgili bir düzenleme 
yapılmıştır. 

1998 ve 2000 yıllarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
olarak bazı cezaevlerinde yaptığımız incelemelerde, bazı cezaevlerinin fizikî yönden olumsuz şart
larda olduğu görülmüştür. Bu olumsuzluk, başta cezaevi yönetimi, infaz koruma memurları ve 
görevlileri bakımından, aynı zamanda tutuklu ve hükümlüler bakımından da problem oluşturmak
tadır. Görev yapabilme ve insana yaraşır bir ortamda bulunma hakkı itibariyle, bu fizikî şartların uy
gun hale getirilmesi gerekir. 
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Ekonomik sorunlarımızın cezaevleri yönetimlerine yansıması, fiziksel koşulların olumsuzluğu, 
eğitim, sağlık gibi sosyal ve kültürel imkânların yetersizliği şeklinde kendisini göstermektedir. 

Bugün, bir tutuklu ve bir hükümlü için belirlenen bir günlük 1 800 000 lira iaşe bedeli, bir in
san için yeterli olmamaktadır. Üç öğün yemeği bu bedelle karşılamaya çalışan cezaevi yönetimi 
bunu çok zorlukla denkleştirmektedir. Bazıları diyebilir ki "yani, bir de orada onları besleyecek 
miyiz." Evet, suçlu da olsa, bir insanın, hele hele ıslah edilmek ve topluma yeniden kazandırılmak 
üzere devletin koruması altında olan bir insanın, ceza infaz sistemimiz içinde karnının doyurulması 
da gerekir. 

Uluslararası norm ve standartlarda bir uygulamanın sağlanması, devletimizin görevlerindendir. 
Bunun yanında, cezaevi personelinin sosyoekonomik sorunları yanında eğitimlerinin yetersizliği de 
bazı sorunlarının kaynağını oluşturmaktadır. Cezaevi personeline, hizmet içi eğitimlerle, hukuk 
içerisinde kalarak görevini yerine getirmesi bilincinin kazandırılması gerekir. Cezanın mahkemeler 
tarafından belirleneceği, infazın bunu aşan bir uygulama olamayacağı henüz tam olarak algılanmış 
değildir. 

Kuşkusuz, cezaevleri toplumun bir parçasını oluşturmaktadır. Toplumsal gelişmeler cezaev
lerini de etkilemektedir. Cezaevlerindeki sıkıntıların azalması, ülke ekonomisinin düzelmesi, eğitim 
düzeyinin yükselmesi ve demokrasinin olgunlaşmasıyla doğrudan bağlantılıdır. 

İnfaz rejimi, güvenlik ve insan hakları kavramları arasında sıkışmıştır. Cezaevi yönetimi, aldığı 
tüm tedbirlerde ve yaptığı uygulamalarda güvenliği öne çıkarmaktadır. Sorunların azaltılması, an
cak güvenlik ve insan haklarının örtüştüğü bir anlayışla mümkündür. Anlayış, yaklaşım değiş
medikçe, fizikî koşullar ve mevzuat ne kadar iyi olursa olsun, cezaevindeki sorunlar bitmeyecektir. 
Fizikî koşulların düzeltilmesi, güvenlik için gerekli cihazların alınması, iaşe bedellerinin ve diğer 
ihtiyaçların karşılanabilmesi için, Adalet Bakanlığına cezaevleri için ayrılan ödeneğin artırılması 
gerekir. 

Her cezaevinde her zaman eşit uygulanan çağdaş bir cezaevi mevzuatı yoktur. Uygulamalar 
kişilere ve zamana göre değişmektedir. Bu nedenle, güvenlik kadar, insan haklarını da dikkate alan 
yeni bir cezaevleri mevzuatına ihtiyaç vardır. 

Cezaevine giren herkes ve bunların yakınları hangi kurallara uyması gerektiğini bilmelidir, bu 
kuralların kişiye ve zamana göre değişmeyeceğinden emin olmalıdır. 

Cezaevinin yönetimi güvenlik dahil tek yerde toplanmalıdır. 

Cezaevinde çalışanların eğitimlerinin yükseltilmesi için düzenlemeler yapılmalı, bu personelin 
özlük hakları ve ücretleri iyileştirilmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN Efendim, toparlarsanız minnettar kalırım. 

Buyurun. 

YAŞAR CANBAY (Devamla) Cezaevlerinde çalışan infaz koruma memurlarının gerek 
eğitimleri gerek ellerindeki imkânlar gerekse aldıkları maaş, yaptıkları görevin tabiatına uygun 
değildir. Her şeyden önce, infaz koruma memurları, hem görev başında hem de dışarıdaki yaşam
larında can güvenliği açısından tehdit altındadırlar ve bu tehdidi savuşturacak imkânlardan yoksun
durlar. 12 saat mesai yapmalarına rağmen aldıkları ücret çok düşüktür. Bu nedenle, hem terör örgüt
leri hem de çıkar amaçlı suç örgütleri karşısında zayıftırlar. 
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İnfaz koruma memurlarının eğitimlerinin geliştirilmesi, özlük haklarının düzeltilmesi, ücret
lerinin iyileştirilmesi, güvenlikleri konusunda tedbir alınması dileklerimizle, bu kanunun hayırlı ol
masını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Canbay. 

Geçici 1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 
Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 19. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 20. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, lehinde, Trabzon Milletvekili Orhan Bıçakçıoğlu söz is
temiştir; buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 

Kanun çok eski olduğu için, unutmuş Sayın Bıçakçıoğlu, üçbuçuk ay evvel söz istediğini!.. 

Buyurun. 
ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) Unutmadım Sayın Başkan, sözüm olduğu için Meclis 

Genel Kurulundayım. 

BAŞKAN Ama, biz unutmuyoruz yani... Başkanlığımız sağlam. 

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; oylarınızla biraz 
önce kabul ettiğiniz bu kanunun, cezaevi personeline ve cezaevlerinde zor şartlar altında yatan 
bütün kader kurbanı mahkûm kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN Şimdi, tasarının tümünü oylayacağım; ondan sonra Sayın Bakana teşekkür konuş
ması yapması için söz vereceğim efendim. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir; hayırlı uğurlu olsun. 

Sayın Bakanı kürsüye davet ediyorum; teşekkür konuşması yapacak. 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) 20 dakika değil, değil mi Sayın Başkan? Biz konuşmaktan sarfınazar 
ettik de... 

BAŞKAN Efendim, Sayın Bakan, hocamız; bu konuda bir konuşma yapacaklar, takdir ken
dilerinin. Ben, makineyle ayarladım; hiç merak etmeyin. 

MÜKERREM LEVENT (Niğde) Sayın Başkan... 

BAŞKAN Bir dakika efendim... Sayın Levent söz istemiş... 

Sayın Levent, söz mü istediniz? 

MÜKERREM LEVENT (Niğde) Hayır, Sayın Bakana bir soru sormak istiyordum; ama... 
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BAŞKAN Efendim, böyle bir usulümüz yok; keşke Sayın Bakana yazılı verseydiniz de, Sayın 
Bakan da size onun cevabını daha sonra verseydi. 

Buyurun Sayın Bakanım. 

ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Yüce Meclis, son birbuçuk yıl içinde, cezaevleri reformunun hukukî temellerini oluşturan çeşitli 
kanunlar kabul etmiştir. Bunlar arasında, Terörle Mücadele Kanununun 16 ncı maddesinde değişik
lik yapan kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları 
Kanunu özellikle belirtilmeye değer. Biz, bütün bu çalışmalarla, ceza infaz kurumlarını evrensel öl
çülere göre örnek kurumlar haline getirmek istiyoruz. 

Bugün de, Yüce Meclis, bu yolda yeni bir adım atmıştır. Cezaevleri reformunun hukukî temel
lerini oluşturan kanun tasarılarından biri daha, oylarınızla kabul edilmiş bulunmaktadır. Bundan 
böyle, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli, mesleğe girmeden önce bir hizmet öncesi 
eğitimden geçecek, görevi sırasında da düzenli olarak hizmetiçi eğitim programlarına katılacaktır. 
Bu, hizmet kalitesini yükseltecektir. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli, birçok ar
kadaşımızın da belirttiği gibi, son derece zor koşullar altında büyük bir özveriyle çalışmaktadır. O 
nedenle, bundan sonra ele almamız gereken ilk konu, ceza infaz kurumları personelinin özlük hak
larını iyileştirmektir. 

Şimdiye kadar cezaevleri reformunu çeşitli yönleriyle düzenleyen kanunları kabul eden Yüce 
Meclis, şüphe etmiyorum ki, bundan sonra da bu konuda gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 

Hükümetim adına, cezaevleri reformuna şimdiye kadar verdiğiniz destek için bütün siyasî par
ti gruplarımıza, bütün milletvekili arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. 

Yüce Meclisi bu düşüncelerle saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Bakana ben de teşekkür ediyorum. 

Kanun hayırlı uğurlu olsun efendim. 

Şimdi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyarî 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 

2. - Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyarî 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları raporları (1/896) (S. Sayısı: 759) 

BAŞKAN Hükümet?.. Yerinde. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, komisyon olmadığından ve süremiz de dolmak üzere olduğundan, 
müsaade ederseniz -olağanüstü toplantı kararımızda sadece bu iki konu vardı; onun için- 759 sıra 
sayılı kanun tasarısını görüşmek, yani biraz evvel okuduğum tasarıyı görüşmek için, 30 Temmuz 
2002 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatırken, yarın görüşeceğimiz tasarının 
açık oylamaya tabi olduğunu da Yüksek Heyetinize sunarım efendim. 

Kapanma Saati: 18.01 

© 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu 'nun, Ağrı İlinde yürütülen projelere ilişkin sorusu 

ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk 'ün cevabı (7/7239) 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami TÜRK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

ıut GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili 

/ 
1- Bakanlık olarak Ağrı'da yürüttüğünüz projeler nelerdir? 
2- 2001 yılı rakamlarıyla mevcut projelerin toplam bedeli ne kadardır? 
3- 200.1 yılı itibariyle projelerde gerçekleşen yatırım miktarı ne olmuştur? 
4- Projelerin bir an önce gerçekleşmesi için 2002 yılında ayrılan ödenek 

miktarı ne kadardır? 
T.C. ANKARA 

ADALET BAKANLIĞI '^y.V^002 
Bakan 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 
İLGÎ:a)KanurLİar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 17.5.2002 tarihli ve 

A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7239-Î5180/36079 sayılı yazınız. 
b) 3.6.2002 tarihli ve 889 sayılı yazımız, 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 
7/723^-15180 Esas No.lıı 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 
Mahmut GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 
7/723P-15180 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur: 

Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesi adalet binası projesi 2002 yılı Yatırım Programına 
ahnmjş, ancak Bakanlar Kurulu Karanyla programdan çıkarılmıştır. 2003 yüı Yatırım 
Programına yeniden teklif edilecektir. 

Ağrı adlîye lojmanı onarımı için 2002 yılı Yatırım Programında 
15.00f .OOO.OOO.-TL ödenek ayrılmıştır. 

;Ağn Cezaevinin bakım ve onarımı için 2001 yılında 700 (yapı tesis-büyük 
onarım) harcama kaleminden 23.750.000.000,-TL. ödenek aynlmıştır. Ayrıca anılan 
cezaevi oda sistemine dönüştürülmüş olup, Ödeneği 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları 
ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun gereğince 
İşyurtları Kurumundan karşılanmak üzere toplam 81.2.356.638.823.- T L harcanmıştır. 

Cezaevinin tel örgü ve mutfak tesisatı onarımı için 17.925.000.000.-TL. 
gönderilmiş olup, ihalesi yapılan iş tamamlanmıştır. 

Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların işyurdu ve spor faaliyetlerinde 
bulunabilmeleri amacıyla, iki adet iş atölyesi, bir adet çok amaçlı kapalı salon ile açık 
futbol sahasından oluşan sosyal amaçlı bina yapımı kararlaştırılmış olup, proje 
çalışmaları devam etmektedir. 

Ağrı Cezaevi genel onarımı için 2002 Yatırım Programında 30.000.000.000.-; 
TL, ödenek ayrılmıştır. 

Öte yandan, Ağn Doğubeyazıt Cezaevi genel onarımı 2002 yılınd&.programa 
almmjjj olup, proje bedeli. lö.OÛÛ.OOO.OOO.-TL olarak belirlenmiş ve aynı miktar 
ödenek ayrılmıştır 

Bilgilerinize arz ederim. 

Pro.f.Dr.ffimet Sami TÜRK 
Bakan 
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2. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu 'nun, Sinop ta yürütülen projelere ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk 'ün cevabı (7/7307) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami TÜRK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

ramt GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili 

1- Bakanlık olarak Sinop'da yürüttüğünüz projeler nelerdir? 
2- 2001 yılı rakamlarıyla mevcut projelerin toplam bedeli ne kadardır? 
3- 2001 yılı itibariyle projelerde gerçekleşen yatırım iBİktffljivne; olmuştur? 
4- Projelerin bir an Önce gerçekleşmesi için 2002 yılında aynİan ödenek 

miktarı ne kadardır? 
T.C. ANKARA 

ADALET BAKANLIĞI JZJÛnMl 
Bakan 
üt{ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: a)Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 21.5.2002 tarihli ve 

A.01.0.GNS.0.10:00.02-7/7307-15262/36228 sayılı yazınız. 
b) 3.6.2002 tarihli ve 890 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 
7/7307-15262 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 ilişikle 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. ProfDr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 
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Saym 
Mahmut GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 
7/7307-15262 Esas No.lıı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur: 

Sinop İli ile ilgili olarak 2001 yılı yatırım programında adliye binaları ve 
lojmanları için ödenek ayrılmamış olup, 2002 yılı yatırım programında da yer 
almamaktadır. Ancak Bakanlığımız öz kaynaklarından mevcut adliye binasının 
restorasyon projelerinin yaptırılması amacıyla projeleri çizdirilmiş ve inşaat ihalesi 
hazırlıklarına başlanmıştır. Ayrıca, Sinop İlinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
tarafından yaptırılan bina inşaatının bir kısmının da adliyeye tahsisinin temini 
hususunda çalışmalar devam etmektedir. 

Sinop cezaevinin bakım ve onarımı için 2001 yılı için 700 (yapı tesis-büyük 
onarım) harcama kaleminden 28.500.000.000.TL.- ödenek ayrılmıştır. Cezaevine 
arıtma tesisi yapımı için 84.745.762.000.TL>, çatı onarımı için ise 45.000.000.000.-
TL. gönderilmiş olup, ihalesi yapılarak söz konusu işlem tamamlanmıştır. 

Sinop Cezaevi genel onarımı 2002 yılında programa alınmış olup, proje bedeli 
50.000.000.000.TL.- olarak belirlenmiş ve aynı miktar ödenek ayrılmıştır. 

Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların işyurdu ve spor faaliyetlerinde 
bulunabilmeleri amacıyla, iki adet iş atölyesi, bir adet çok amaçlı kapalı salon ile açık 
futbol sahasından oluşan sosyal amaçlı bina. yapımı kararlaştırılmış olup, proje 
çalışmaları devam etmektedir. 

Sinop Boyabat Cezaevi genel onarımı 2002 yılında programa alınmış olup, 
proje bedeli 10.000.00.0.000.TL.- olarak belirlenmiş ve aynı miktar Ödenek ayrılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 

3. - Yozgat Milletvekili Jlyas Arslan 'in, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın karşılaştıkları 
sorunlar ve bunların çözümlerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel 'in cevabı (7/7393) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Dışişleri Bakanı Sayın İsmail CEM tarafından tjigffcı olarak 
cevaplandırılması hususunu arz ederim. 07.05.2002 

Üyas ARSLAN 
Yozgat Milletvekili 

Yurtdışına çalışmak amacıyla 1960'lı yıllardan itibaren birçok vatandaşımız işçi olarak 
gitmiş, zamanla ailelerini de yanlarına alarak çalıştıkları yerleri yurt edinmişlerdir. Bugün 4-
5inci kuşakların yaşadığı bu yerlerde vatandaşlarımızın sayıları 5 milyon civarına ulaşmıştır. 

Yurtdışındaki vatandaşlarımız yaşadıktan devletlerde tasarrufları ile bir ekonomik güç, 
devletimiz içinde sürekli akan bir döviz kaynağı olmuşlardır. Son^yıjlsrda ^cari alanlarda 
etkinliklerini artıran vatandaşlarımız yaşadıkları devletlerin vatandaşlıklarına'geçerek siyasi 
alanlarda da etkinlik göstermeye başladıkları gibi yaşadıkları yerlerdede gayrimenkul almaya 
da başlamışlardır. 
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Yeterli sayıda temsilcilik ve personelle bu vatandaşlarımıza hizmet, etmek başlıca 
görevleri arasında olan Dışişleri Bakanlığı ülkemizin prestiji ve uluslar arası saygınlığı 
bakımından ciddi imkanlarla donatıldığı halde temsilciliklerimizde ki çalışma sisteminin ve 
zaman zaman kapılarda oluşan kuyrukların devletimize ve milletimize. yakışmadığını 
vurgulamak istiyorum. Vatandaşlarımızın yaşadığı devletlerdeki maruz kaldıkları yabancı 
muamelesinden sonra, kendi temsilciliklerimizde hakettikleri muamelenizde ötesinde 
karşılanması ve ağırlanmasının devletimize ve Dışişleri Bakanlığına yakışacağım 
düşünüyorum. 

Yine sözü edilen binlerce vatandaşımızın yaşadıkları yerlerde birçok sorunla karşı 
karşıya kalmaları, bu sorunların Avrupa şartlarında dini,sosyal, kültürel ve dil içerikli olması 
ve çözümün ancak devlet eliyle ve devletlerarası hukuk çerçevesinde olabilecek olması 
devletimize çok ciddi görevler yüklemektedir. 

Bu amaçla; 

Soru 1- Yurtdışında çalışmak amacıyla giden vatandaşlarımızdan hangi devletlerde aileleriyle 
birlikte kaç kişi yaşamaktadır? 

Soru 2- Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmek başlıca görevlerden olan 
Dışişleri Bakanlığı yeterli temsilcilik, donanım ve personelle çalışmakta mıdır? 

Soru 3- Avrupa'nın bilinen kentlerinde bulunan dış temsilciliklerimiz de işlerini yaptırmak 
amacıyla giden vatandaşlanmızın oluşturduğu, devletimize milletimize yakışmayan 
kuyruktan nasıl karşılıyorsunuz? 

Soru 4- Vatandaşlanmızın yaşadıktan devletlerde maruz kaldıklan yabancı muamelesinden 
sonra kendi temsilciliklerinde hak ettikleri muamelenin de ötesinde karşılanması ve 
ağırlanması konusunda ne tür çalışmalar yapmaktasınız? 

V 

Soru S- Yurtdışında göçmen olarak yaşamanın getirdiği sorunlar ve çözümlerinin neler 
olduğu konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

Soru 6- Özellikle Avrupa da yaşayan vatandaşlanmızın Avrupa Birliği vatandaşı olma 
uğraşlarına ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz? Bakanlık olarak Avrupa'daki yaşayan, 
değerlerinden kopmaımş bir Türk toplumu oluşması hususunda ne tür çalışmalarınız vardır? 

Som 7- Özellikle Avrupa devletleri vatandaşlıklarına geçmek isteyen, oturma müsaadesi olan 
vatandaşlarımızın çifte vatandaşlık mümkün olmadığı hallerde, devletimizdeki kişisel hak ve 
yükümlülüklerinin kullandınlması hususu nedir? Bu konuda çalışmalarınız var mıdır? 

Soru 8- Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın okula gitme oranı ile lise ve üniversiteye 
gitme oranlan nedir? 

Soru 9« Kaç vatandaşımız Türk vatandaşlığından çıkarak yabancı devlet vatandaşı olmuştur? 

Soru 10- Yabancı devletlerde doğup ve büyümek zorunda olan, sayıları yüz binlerle ifade 
edilen vatandaşlanmızın, değişik devletlerde yaşamalanndan kaynaklanan, dil, din, kültür 
farklılaşmalarının ve devlet, millet olma niteliklerini zamanla kaybetme tehlikesinin farkında 
mısınız? Bizler için çok büyük önem arz eden bu vatandaşlarımıza sahip çıkacak 
çalışmalarınız ve düşündüğünüz projeleriniz Yar mıdır? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2002/SPGY/221082 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

15.07.2002 
SÜRELİ-ÇOKİVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 30 Mayıs 2002 tarih ve A.D1.0.GNS.0.10.00.02-15313 sayılı yazılan, 

Yozgat Milletvekili Sayın îlyas Arslan'ın 7/7393 Esas No'lu yazılı soru önergesinin yandı 
ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim, 

Prof.Dr.ŞûkrûSlnaGtoEL 
Dışişleri Bakan» ve 

Başbakan Yardımcısı 

YOZGAT MİLLETVEKİLİ SAYIN İLYAS ARSLAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Yurtdışına çalışmak amacıyla 1960'lı yıllardan itibaren birçok vatandaşımız işçi olarak 
gitmiş, zamanla ailelerini de yanlarına alarak çalıştıkları yerleri yurt edinmişlerdir. Bugün 4-
5'inci kuşakların yaşadığı bu yerlerde vatandaşlarımızın sayılan 5 milyon civarına ulaşmıştır. 

Yurtdışındaki vatandaşlarımız yaşadıkları devletlerde tasarruflarıyla bir ekonomik güç, 
devletimiz için de sürekli akan bir döviz kaynağı olmuşlardır. Son yıllarda ticari alanlarda 
ctnikliklerini artıran vatandaşlarımız yaşadıkları devletlerin vatandaşlıklarına geçerek siyasi 
alanlarda da etkinlik göstermeye başladıkları gibi yaşadıkları yerlerde gayrimenkul almaya da 
başlamışlardır, 

Yeterli sayıda temsilcilik ve personelle bu vatandaşlarımıza hizmet etmek başlıca 
görevleri arasında olan Dışişleri Bakanlığı, ülkemizin prestiji ve uluslararası saygınlığı 
bakımından ciddi imkanlarla donatıldığı halde temsilciliklerimizdeki çalışma sisteminin ve 
zaman zaman kapılarda oluşan kuyrukların devletimize ve milletimize yakışmadığım 
vurgulamak istiyorum. Vatandaşlarımızın yaşadığı devletlerde maruz kaldıkları yabancı 
muamelesinden sonra, kendi temsilciliklerimizde hakettikleri muamelenin de ötesinde 
karşılanması ve ağırlanmasının devletimize ve Dışişleri BakanlığVna yakışacağım 
düşünüyorum. 

Yine sözü edilen binlerce vatandaşımızın yaşadıkları yerlerde birçok sorunla karşı 
karşıya kalmaları, bu sorunların Avrupa şartlarmda dini, sosyal, kültürel ve dil içerikli olması 
ve çözümün ancak devlet eliyle ve devletlerarası hukuk çerçevesinde sağlanabilecek olması 
devletimize çok ciddi görevler yüklemektedir. 
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SORULAR; 
1. Yurtdışında çalışmak amacıyla giden vatandaşlarımızdan hangi devletlerde aileleriyle 

birlikte kaç kişi yaşamaktadır? 
2. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmek başlıca görevlerinden olan Dışişleri 

Bakanlığı yeterli temsilcilik, donanım ve personelle çalışmakta mıdır? 
3. Avrupa'nuı bilinen kentlerinde bulunan dış temsilciliklerimize işlerini yaptırmak amacıyla 

giden vatandaşlanmızm oluşturduğu, devletimize milletimize yakışmayan kuyrukları nasıl 
karşılıyorsunuz? 

4. Vatandaşlarımızın yaşadıkları devletlerde maruz kaldıkları yabancı muamelesinden sonra 
kendi temsilciliklerinde hak ettikleri muamelenin de ötesinde karşılanması ve ağırlanması 
konusunda ne tür çalışmalar yapmaktasınız? 

5. Yurtdışında göçmen olarak yaşamanın getirdiği sorunlar ve çözümlerinin neler olduğu 
konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

6. özellikle /vvrupa'da yaşayan vatandaşlanmızm Avrupa Birliği vatandaşı olma uğraşlarına 
ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz? Bakanlık olarak Avrupa'da yaşayan, değerlerinden 
kopmamış bir Türk toplumu oluşması hususunda ne tür çatışmalarınız vardır? 

7. Özellikle Avrupa devletleri vatandaşlıklarına geçmek isteyen, oturma müsaadesi olan 
vatandaşlarımızın çifte vatandaşlık mümkttnolmadığı hallerde, devletimizdeki kişisel hak 
ve yükümlülüklerinin kullandırılması hususu nedir? Bu konuda çalışmalarınız var mıdır? 

8. Yurtdışında yaşayan vatandaşlanmızm okula gitme oranı ile lise ve. üniversiteye gitme 
oranları nedir? 

9. Kaç vatandaşımız Türk vatandaşlığından çıkarak yabancı devlet vatandaşı olmuştur? 
10. Yabancı devletlerde doğup ve büyümek zorunda olan, sayılan yüz binlerle ifade edilen 

vatandaşlanmızm, değişik devletlerde yaşamalanndan kaynaklanan, dil, din, kültür 
farkltlaşmalannın ve devlet, millet olma niteliklerim zamanla kaybetme tehlikesinin 
farkında mısınız? Bizler için çok büyük önem arz eden bu vatandaşlanmıza sahip çıkacak 
çalışmalarınız ve düşündüğünüz projeleriniz var mıdır? 

YANITLAR: 

Türkiye'den Batı Avrupa ülkelerine ve özellikle Almanya'ya göçün temelinde 
ekonomik nedenler yatmakta olup, geniş anlamda bu göç, II. Dünya Savaşı sonrasında 
başlayan ve bu ülkelerin 50'li yıllann sonlan ile 60'h yıllann başlannda ivme kazanan, 
savaşta yıkılan ekonomilerinin yeniden canlandınlması süreci çerçevesinde başgösteren 
işgücü açığının karşılanmasına yönelik taleplerinden kaynaklanmıştır. 

Vatandaşlanmız, aradan geçen yıllarda bulunduktan ülkelerin ekonomik gelişimlerine 
emekleriyle önemli katkılarda bulunmanın yanısıra, ülkemize de gerek maddi yönden, gerek 
ülkemiz ile yaşadıklan ülkeler arasındaki bağlann pekişmesi, çeşitlenmesi ve derinleştirilmesi 
bakımından önemli yararlar sağlamışlar, bugün de Türkiye'nin Avrupa Birliğine lanı üyeliği 
yolunda Türkiye ite AB ülkeleri arasında sağlam bir bağ oluşturmaktadırlar. 

19801i yıllardan itibaren vatandaşlanmızm ve çocuklannın bulundukları ülkelerdeki 
statülerinin geçici değil, giderek daha kalıcı bir nitelik kazandığının her iki tarafça da 
anlaşılmaya başlanması üzerine başlangıçtaki deneyim eksikliğinin de etkisiyle, 
vatandaşlanmıza götürülen hizmetlerde büyük oranda iyileştinne gerçekleştirilmiştir. Türk 
Hükümetleri, Devletimizce ve evsahibi ülkeler tarafından göçmen vatandaşlanmıza 
sağlanan hizmetlerin daha da iyileştirilmesine yönelik her türlü çabayı, olanaklaT 
ölçüsünde, göstermeye devam etmektedir. 
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Bu kalıcı nüfusun bir yandan bulundukları ülkelerin toplumlarına uyumlarını 
-sağlarken, diğer yandan anavatanlarıyla olan kültürel bağlarının korunması bugün 
çözmeye çalıştığımız sorunların başında gelmektedir. 

Bu çerçevede, ülkemiz, bir yandan kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmek 
için sözkonusu vatandaşlarımızla diyalog halinde çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan 
da evsahibi ülkeler nezdinde vatandaşlarımızın sorunlarının takipçisi olmaya devam 
etmektedir. 

Yurtdışında yaşayan Türk nüfusunun genelde genç bir yapıda, olması nedeniyle okul 
çağında olan çok sayıda vatandaşımız bulunmaktadır. 3.5 milyon civarında Türk'ün 
yaşadığı Avrupa'da yaklaşık 1 milyon vatandaşımız eğitim çağındadır. Avrupa'da 
yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarından yüksek öğrenim görenlerin sayısı yaklaşık 25 
bin'dir.7 Bunların 20.63 l'i Almanya'da yüksek öğrenim görmektedir, 

Vatandaşlarımıza Türkçe dil eğitimleri ve diğer eğitim sorunlarında yardımcı olmak 
üzere Milli Eğitim Bakanlığınca yurtdışına gönderilen Türkçe öğretmenleri, Eğitim 
Ataşelik/Müşavirlikleri ile Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın destekleriyle 
görevlerini yerine getirmektedir. Aynı şekilde Din Ataşelikleri/Müşavirlikleri yönetiminde 
yurtdışında görev yapan, Diyanet işleri Başkanlığı tarafından yurtdışına gönderilmiş olan din 

görevlileri de Cumhuriyetimizin laiklik ilkesine uygun bir şekilde vatandaşlarımızın 
köktendinci aktmlarca istismar edilmemesi amacıyla vatandaşlarımızı dini konularda 
aydınlatmak ve temel dini vecibelerini yerine getirmelerine yardımcı olmak üzere 
çalışmaktadır. 

Halen vatandaşlarımıza Türk dili ve kültürü dersleri vermek üzere 12 ülkeye 
İOOO'den fazla öğretmen gönderilmektedir. Bunların 524'ü Almanya'da görev yapmaktadır. 
öte yandan, vatandaşlarımızın dini ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 25 ülkede yaklaşık 
1000 din görevlisi görevlendirilmiştir. 

Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Avrupa ülkelerinin ilgili üst düzey yöneticileriyle 
yapılan görüşmelerde, eğitimin yurtdışında yaşayan Türk toplumunun en önemli ve çözümü 
için öncelikle çaba sarf edilmesi gereken sorunu olduğu, eğitim yetersizliğinin işsizlik, statü 
kaybı, ayırımcılık gibi sorunlara da kaynaklık ettiği hususlarında görüşbirliğine varılarak, bu 
çerçevede ebeveynlerin ve yetişkinlerin eğitimiyle anaokullarından üniversite öğrenimine 
kadar uzanacak bir yelpazede ortak eğitim kampanyalannın başlatılması hususunda mutabık 
kalınmıştır. 

Sözkonusu ülkelerdeki Büyükelçiliklerimizin görüşleri esas alınarak, Bakanlığımızda, 
ilgili kurum ve kuruluşlarımızın da iştirakiyle yürütülen çalışmalar neticesinde bir Eğitim 
Eylem Planı (EEP) hazırlanmıştır. EEP, vatandaşlarımızın eğitim yetersizliklerinin 
nedenlerine ilişkin tespitlerle, Türk ve ilgili ülke makamlarınca bu yetersizliklerin giderilmesi 
için alınması gereken önlemleri içermektedir. 

EEP'nın ana unsurlarını şöyle özetlemek mümkündür. 
a) Yurtdışında yaşayan ailelerin, çocuklarının eğitim alanında mevcut haklarına bizzat 

sahip çıkmaları gerektiği konusunda bilinçlendirilmeleri. 
b) Okul yönetimleri ve öğretmenlerin Türk çocuklarının değerlendirilmesinde onların 

kültürel;özelliklerinin, yaşadıkları çevre farklılıklarının dikkate alınması gerektiği hususunda 
aydınlatılması. 

c) Geleceklerinin eğitimlerine bağlı olduğu bilincinin çocuklara aşılanması. 
Vatandaşlarımızın kimliğinin korunmasında dilin ne kadar önemli olduğu gözönünde 

tutularak çocukların mutlaka Türkçe ve Türk kültürü derslerine gitmeleri sağlanmaya 
çalışılmakta, ayrıca, sözkonusu derslerin sabah saatlerine kaydırılmasının ve not ortalamasına 
girecek şekilde seçmeli ders olarak kabulünün gerekli olduğu, ilgili makaralar nezdinde her 
fırsatta vurgulajcımaktadır. 
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Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın eğitim hayatında hayati rol oynayan bir kademedir. 
Bu kurumlar, Türk çocuklarının Almanca öğrenmeleri, Alman okul sistemine alışmaları, 
ilerideki kademelerde kullanacakları ön bilgi ve becerileri edinmeleri bakımından 
gereklidir. 

Avrupa'da gelişen teknolojiyle birlikte nitelikli elemana olan talep artmakta ve 
niteliksiz işçi kesimindeki işsizlik büyümektedir. Son yıllarda Türk gençlerini mesleki 
eğitim için teşvik etmek amacıyla projeler yürütülmektedir. Bu projeler çerçevesinde 
öncelikle mesleğe hazırlık kursları, meslek eğitimi imkanları, mesleki tekamül kursları ve bu 
kursların mali yönden nasıl desteklendiği konularında vatandaşlarımızı bilgilendirici 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Hükümetimiz, vatandaşlarının mutluluğu ile esenliğine ve bulundukları ülkeye, 
yaşadıkları toplumun da huzur ve yaşam düzeyine katkıda bulunacak şekilde uyum 
sağlayabilmelerini teminen, Türk vatandaşlığım kaybetmeden yaşadıkları ülke vatandaşlığını 

kazanmalarına imkan veren, çağdaş ve liberal anlayışa uygun değişiklikleri mevzuatında 
benimsemiş, yürürlüğe koymuş ye bu uygulamayı sürdüregelrhektedir. 

Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde etkin bir topluluk oluşturabilmesi için 
siyasi haklara sahip olmaları önemlidir. Ancak, genel seçimlere katılma hakkının 
vatandaşlığa bağlı bir siyasi hak olduğu kabul edildiği cihetle, tek vatandaşlığa sahip Türkler 
oy kullanma hakkına sahip bulunmamaktadır. 

Bu çerçevede, özellikle Almanya gibi çifte vatandaşlığı kabul etmeyen ülkelerde 
yaşayan ve bu ülkenin vatandaşlığına geçmek için Türk vatandaşlığım kaybetmek istemeyen 
çok sayıda vatandaşımızı yaşadıkları Ülkelerdeki haklarından mahrum bırakmamak gayesiyle, 
Türk vatandaşlığından çıkışın kolaylaştırılması ve vatandaşlıktan çıkan Türklerin bazı 
konularda vatandaş muamelesine tabi tutulmalarım mümkün kılmak amacıyla, 403 sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanununun 20. ve 29. maddelerinin değiştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 

Bu amaçla çıkarılan 4112 sayılı Kanun uyarınca, Türk vatandaşlığından izinle 
ayrılan kişilere verilen özel bir kimlik belgesi (Pembe Kart) sayesinde, bu kişiler siyasi haklar 
dışında, Türk Vatandaşlığından kaynaklanan tüm hak ve güvencelerden 
yararlanabilmektedirler. 

Türk vatandaşlığından izinle ayrılan ve 4112 Sayılı Kanunla bu Belge hamili 
bulunan kişilerin yeniden Türk vatandaşlığına alınmalarına engel teşkil edecek hiçbir husus 
da bulunmamaktadır, 

İçişleri Bakanlığımızca 1990-2002 yıllan arasında 420.473 kişiye Türk 
vatandaşlığından çıkma izni verilmiştir. 

Bakanlığımız, 93 ülkedeki Büyükelçiliklerimiz ve çoğunluğu Avrupa'da bulunan 59 
Başkonsolosluğumuzla yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarının 
çözümüne yardımcı olmak için tüm imkanlarım kullanarak çalışmalarını sürdürmektedir. 
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EK-2 

ÜLKE ADI 

ABD 
Avustralya 
Avusturya 
Azerbaycan 
Belçika 
Beyaz Rusya (Belarus) 
Danimarka 
F.Almanya 
Finlandiya 
Fransa 
Güney Afrika 
Gürcistan 
Hollanda 
İngiltere 
İrlanda 
ispanya 
İsrail 
isveç 
İsviçre 
İtalya 
Japonya 
Kanada 
Katar 
Kazakistan 
Kırgızistan 
Kuveyt 
Libya 
Lüksemburg 
Moldova 
Norveç 
Özbekistan 
Portekiz 
Rusya Federasyonu 
S.Ârabjstan 
Tacikistan 
Türkmenistan 
Ukrayna 
Ürdün 
TOPLAM 

TAHMİNİ T.C VATANDAŞ 
SAYISI* 
220.000 
130.000 
186.643 
4.500 
67.010 

154 
52.159 

1.998.534 
1.981 

340.000 
1.100 
2J00 

319.600 
80.000 

500 
1.289 

22.000 
60.000 
79.497 
5.284 
2.424 

40.000 
1348 
6.000 
3.200 
1.671 
2.650 
287 

1.000 
10.915 

700. 
154 

18.000 i 
100.000 * 

400 ı 
5.000 
550 

1.600 
3.768.450 

* Verilere, bulunulan ülke vatandaşlığına geçen ve/veya çifte vatandaş statüsüne sahip 
vatandaşlarımız da dahildir. 
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4. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'in, yurt dışında çalışmış olanların 
alamadıkları keseneklerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan 'in 
cevabı (7/7496) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Yaşar 
OKUYAN taıafindan yazılı olarak cevaplandırılmasının terninini saygılanmla 
arz ederim. 16.03.2002 

Mustafe Niyazi YANMAZ 
Şanlıurfa Milletvekili 

1960'h yıllardan itibaren ülkemizden Avrupa'ya çalışmak için giden 
işçUerimizin bir kısmı gittikleri ülkelerde bir müddet çalıştıktan sonra sair 
sebeplerden dolayı dönüş yapmışlar, ancak bu gurbetçiler gerek dil problemi 
gerek eğitim ve kültür seviyeleri , gerekse gitmiş oldukları ülkelerin iş 
kanunlarım bilmemeleri gibi nedenlerden ötürü çalıştıkları süre içinde adlarına 
yatırılan primler (emekli kesenekleri) için herhangi bir talepte 
bulunmamışlardır. 

Yurt dışındaki bankalarda kalan milyarlarca marklık bu kesintilerin 
Ülkemize getirilmesi ve hak sahiplerine iade edilmesi mümkünmüdür ? eğer 
mümkün ise Bakanlığınızın konu ile alakalı herhangi bir çalışması var mıdır? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00me-32Ol . 

KONU: Yazılı Soru Önergesi ff 1 TEf-' ~~ m i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECÜSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ; 30.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7496-15465-15400 sayılı yazınız. 
ilgi yazınız ekinde alınan Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi YANMAZ'a ait 

7/7496-15465/36588 Esas No'iu yazılı soru önergesi Sosyal Sigortalar Kurumu 
Başkanlığınca incelenmiş olup, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının konuya 
ilişkin görüşleri aşağıda sunulmuştur. 

Ülkeler arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve bu ülkelerde çalışan 
vatandaşlarımızın sosyal güvenceye kavuşturulması, çalıştıkları ülkelerden 
kazandıkları sosyal güvenlik haklarından Türkiye'de bulundukları sırada da 
yararlanmalarını teminery işçilerimizi çalıştıran Devletler ile Devletimiz arasında 
sosyal güvenlik sözleşmeleri yapılmıştır. 

- 8 6 -



T.B.M.M. B: 121 29. 7.2002 0 : 3 

Bu güne kadar İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, 
Fransa, Libya, Danimarka, İsveç, Norveç, K.K.T.C, Makedonya ve Azerbaycan ile 
İkili sosyal güvenlik sözleşmesi İmzalanmıştır. 

Bu ülkelerle yapılan ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri ile hak ve yükümlülük 
bakımından çalıştıkları ülke vatandaşları İle eşit işlem görmeleri, her İki ülkede geçen 
hizmet sürelerinin birleştirilerek Kurumdan ve akit Ülkeden aylık bağlanması, hastalık 
halinde, sigortalının ve aile fertlerinin diğer akit taraf ülkesinde bulundukları sırada da 
sağlık yardımlarından yararlanmaları, çalışılan ülkede kazanılan haklardan ülkemize 
dönmeleri halinde de yararlanmaya devam etmeleri sağlanmıştır. 

Yurda kesin dönüş yapan vatandaşlarımız sonradan çalıştıkları ülke 
mevzuatına göre yaşlılık aylığına hak kazanmaları halinde yaşlılık, çalışma gücünü 
kaybetmeleri halinde malûllük, ölümleri halinde ise hak sahiplerine dul ve yetim aylığı 
bağlanabilmektedir. 

Yukarıda İsimleri belirtilen 14 ülke ile yapılan ikili Sosyal Güvenlik 
Sözleşmelerinde, işçiden ve iş verenden kesilen primlerin sigortalılara iade edilmesi 
ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Primlerin sigortalılara iade edilmesi halinde ise, 
çalışılan ülkede geçen hizmetlerin tasfiye olması nedeniyle sigortalıların ve aile 
bireylerinin Sosyal Güvenlik hakkından yoksun kalacağı düşünülmektedir. 

Ancak, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde yer almamasına 
rağmen Almanya'da çalışan işçilerimiz, çalıştığı sürelerde kesilen primlerinin tarafına 
iade edilmesi için Alman İş Mahkemelerine açtıkları davalar lehlerine 
sonuçlandığından bu ülkede .çalışan vatandaşlarımız ülkemize döndüklerinde 
kendilerinden kesilen primlerini talep etmeleri halinde Alman sigorta merciinden 
alabilmektedirler. (01.01.1999-31.122001 yılları arasında 7581 vatandaşımız 
Almanya'da geçen çalışmalarına ait primlerini almıştır,) 

Diğer taraftan, İsviçre'de çalışan vatandaşlarımız, Türkiye-lsviçre Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesini tadil eden ve 01.06.1981 tarihinde yürürlüğe giren ek 
sözleşmenin 10. a maddesine göre, İsviçre'de geçen çalışmalarına ait kendisinden ve 
iş vereninde kesilen yaşlılık-ölüm sigortası primlerini Kuruma transfer ettirebilmekte 
ve transfer edilen primlere ait çalışma süreleri aynen Türkiye'de çalışılmış hizmet 
olarak değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın transfer edilen primlerine ait çalışma 
sürelerini 3201 sayılı Kanuna göre borçlanmaları halinde transfer edilen primleri 
İsviçre Frangı olarak kendilerine iade edilmektedir. (01.06.1981 tarihinden günümüze 
kadar 15.558 vatandaşımızın 366.546.878. Frank pirimi transfer edilmiştir.) 

Bilgilerinize arz ederim. 

Yaş&YMfiUYAN 
Buram 
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5. -Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu 'nun, Türk Cumhuriyetlerinde Türkçe eğitim veren 
okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Necdet Tekin 'in cevabı (7/7539) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin 
BOSTANCIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin 
yapılmasını arz ederim. 

V - Û*İ=5. 
pihmut GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili 

1- Türk Cumhuriyetlerinde Türkçe eğitim veren kaç ilköğretim, kaç lise 
(kolej), kaç üniversite var? Bunlar hangi ülkelerde? 

2- Bu okullardan kaçı Bakanlığınız tarafından açılmıştır? Bakanlığınızın 
açıp da kapattığı okul var mı? Varsa hangi ülkede^ niçin kapatıldı? 

3- Bakanlığınız Türk Cumhuriyetleri ve Türk ToplulukÜarı Dairesinin 
hangi Türk Cumhuriyetinde veya topluluğunda faaliyeti var? Bunlar 
nelerdir ve hangi ülkelerdedir? 

4- Türk Cumhuriyetlerinde Türk Okullarında okuyan öğrenci sayısı (okul 
türleri ve ülkelere göre) kaçtır? 

5- Bu okullar kimler tarafından açılmıştır? Müfredatlarına Bakanlığınızın 
her hangi bir katkısı veya dahli söz konusu mu? Bu okulların 
Bakanlığınıza karşı bir sorumluluğu var mı? 

6- Bu okullardan mezun olanlara Türkiye'de denklik veriliyor mu? 
T.C. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAVI :l».lW.I>.APK.0.03.05.00-03/2.3£l ltf/?-/2002 
KC)Nl< : Soru Önergesi 

TÜttKlYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

i l.( il : T.B.M.M Başkanlığının 30.05.2002 tarihli ve A.Ol .O.GNS.0.10.00.02-15568-7/7539-
15590/36844 sayılı yazısı. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Malınım GÖKSU'nun, "Türk cumhuriyetlerinde Türkçe 
eğilim veren okullara ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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1-2-4. w) Türk cumhuriyetlerinde; Bakanlığımız iş birliğinde açılan ve Türkçe eğitim 
veren 4 ilköğretim okulu ile 5 Anadolu lisesinin; bulunduğu ülkeler ve 2001 -2002 öğretim yılı 
öğrenci sayı kırı: 

• Azerbaycan'daki ilköğretim okulunda 95, Anadolu lisesinde 513, 
• Kırgızistan'daki ilktiğretim okulunda 105. Anadolu Jisesînde 320, 
• Özbekistan'daki ilköğretim okulunda Sİ, 
• Türkmenistan'daki ilköğretim okulunda 547, Anadolu lisesinde 278, 
« Moklova'daki Anadolu lisesinde 72, 
öğrenci öğrenim görmektedir. Ayrıca, Türk cumhuriyetlerinde birisi Kırgızistan'daki, 

I.34N öğrencisi bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, diğeri de Kazakistan'daki, 
14.044 öğrencisi bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi olmak 
itere iki de üniversite bulunmaktadır. 

Diğer taraftan. Türk cumhuriyetlerinde, Bakanlığımız işbirliğinde açılan okullardan; 
Özbekistan'ın tek taraflı aldığı kararla, bu ülkedeki 6 Anadolu lisesi kapatılmıştır. 

b) Türk cumhuriyetlerinde; T.C. uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişiler veya 
özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tîlzel kişiler tarafından açılan 2 ilköğretim okulu, 84 
lise ve 10 üniversitenin bulunduğu ülkeler ve 1997 verilerine göre öğrenim gören öğrenci 
sayıları: 

- Azerbaycan'daki ilköğretim okulunda 69, lisede 2.584, üniversitede 1.119, 
• Kazakistan'daki ilköğretim okulunda 73, lisede 6.109, üniversitede 171, 
• Kırgızistan'daki lisede 2.093, üniversitede 376, 
• Özbekistan'daki lisede 3.174, 
• Türkmenistan'daki lisede 2.599, üniversitede 500, 
(»grencinin Öğrenim gördüğü bilinmektedir. 
3. Bakanlığımızın, Türk cumhuriyetleri ve Türk toplulukları ile işbirliğinden sorumlu 

Vurı liıiji liğiıim Öğretim Genel Müdürlüğünce, yukarıda bahsedilen cumhuriyetlerle ülkemiz 
«ırasındiiki eğilim-öğrelim ilişkileri ile birlikte Rusya Federasyonu, içindeki t>zev'< 

cumhuriyetlerle Asya ve Balkanlardaki devlet ve Türk topluluklarından lisans veya yüksek 
lisans öğrenimi için ülkemize gelen öğrencilerin bursları verilmekte, öğrencilikle ilgili iş ve 
işlemleri yürütülmektedir. Latin alfabesine geçişlerine yardımcı olmak İçin ders kitaplarının 
basılması, ülkelere gönderilmesi ve ortak kitap yazımı konularında koordine sağlanmakta, bu 
4 (ilke ve Tacikistan'da Bakanlığımız iş birliğinde açılan Türkiye Türkçesi Bğitim Öğretim 
Merkezi ile okulların: onarım, araç-gereç ihtiyaçları İle öğretmen ihtiyaçlarının giderilmesi 
organize edilmektedir. Ayrıca, kültürel etkinliklerin (Hızmetiçi eğitim semineri, milli 
b;ı\ ramlara kanlım) gerçekleşmesi sağlanmaktadır. 

5. Yukarıda belirtilen, Bakanlığımız iş birliğinde açılan okulların müfredat programları 
ilgili ülkeler ile birlikte belirlenmektedir. Diğer okullar için de talepte bulunulduğu takdirde, 
Bakanlığımızca gerekli katkı sağlanmaktadır. 

d. Hakanlığımız tarafından Türk cumhuriyetleri ve Türk topluluklarında açılan ilk ve 
orta öğretim kurumları, Anadolu liseleri statüsündedir. Bu okullardan alınan öğrenim 
belgeleri. 1997/19 sayılı Genelge ve Anadolu Liseleri Yönetmeliği kapsamında, söz konusu 
cumhuriyet ve topluluklarla yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı olarak 
mnınmakiadı:'. 

- 8 9 -



T.B.M.M. B : 121 29 .7 .2002 0 : 3 

Yükseköğretim Kurulunca alınan karada 1997 yılından itibaren Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Kılavuzunda yer almaya başlayan K.K.T.C dışındaki yükseköğretim kurumlarının 
.şulece kilavuzda yer alan programlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına 
göre yerleştirilen öğrencilerin alacakları diplomalara, ilgili mevzuata göre yapılacak inceleme 
sonucuna göre denklik belgesi verilmesinin; bu Ülkenin kılavuzda yer alamayan diğer 
üniversitelerinden ve kılavuzda yer alan üniversitelerin kılavuzda yer alamayan 
programlarından ya da kılavuzda yer alan yükseköğretim 'kurumlarına Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirilmeden mezun olanların denklik başvurularının 
reddine karar verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Necdet TEKİN S 

Millî Eğitim Bakanı 

6. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, terörist başı Abdullah Öcalan'in cezaevinde 
faydalandığı hizmetlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/7596) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularım Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandtrılmasmı arz 
ederim. 

3ir BOZKURT 
. ' • _ ' • ' Sinop Milletvekili 

Bakaahgımzın 7/6852-146*04 esas numaralı soru önergeme vermiş olduğunuz yazılı 
cevapla ilgili olarak terörist başı Abdullah ÖCALAN'ın Ce2ae.vindeki diğer tutuklulardan 
farklı muameleye tabi tutulup tutulmadığı ile ilgili şahsım ve kamuoyunun, aydırılatilflsts» 
maksadı ile; 

- önceki soru önergesine verdiğiniz cevapta Güvenlik lıarçamaları hariç olmak 
Üzere i&desinde ki Güvenlik rmcamaları ne kadardır? 

- Terörist başının yakalandığından bu yana îmnüYda kaldığı süre zamnda ne kadar 
sağlık harcaması yapılmıştır? 

- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun löjnaddesinin ilrinci fikrasında, 
Cezaevlerinde hülcürrdülerin işledikleri suçlara, kurumdaki tavnnnşfarma vls.'ye 
göre yapılan gruplandurmaların hangisinde yeralmaktadır? 

-'•• Cezaevi Güvenliği kavramı içerisinde yer bulan; personelin ve mahkumun 
güvenliği açısından tehlike yaratmakta mıdır? 

- Cezaevinde meslek kazandırma ile ilgili programlara katılıp katılmadığı, katılmışsa 
hangi programa katılmıştır? 

- Günlük gazetelerden tarıgileıM okumaktadır? 
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- Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 15 günde bir değiştirilen doktor 
Cezaevinde gün içersinde ne kadar kalmaktadır? 

- Hükümlünün Sağlık Bakanlığınca karşılanmakta olan uzman doktor talebi olmuş 
mudur? Şayet Uzman doktor talebinde bulunulmuş ise; cezaevine kaç defe 
gelinmiştir? 

TiC, ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI 2y..#2002 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 4.6.2002 tarihli ve 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-15662 sayılı yazınız. 

İJgi yazınız ekinde alman, Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 
7/7596-45665 Esas No.lu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde 
ilişikte sunulmuştur. 

v 
Bilgilerinize aız ederim. 

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 

Sayın 
Kadir BOZKURT 
Sinop Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediğiniz 7/7596-15665 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur: 

Soru Önergesinde adı geçen kişinin kaldığı İmrah Kapalı Cezaevi askerî 
yasak bölge statüsünde olup, Adanın güvenliği Genelkurmay Başkanlığınca 
sağlarnyıaktadır. Bu nedenle, Adanın güvenliğinin sağlanması için yapılan 
harcanmalar konusunda Bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır. 

Söz konusu hükümlü İmrah Kapalı Cezaevine naklinden sonra nezle, 
burun akıntısı, baş ağrısı gibi küçük rahatsızlıklar dışında önemli bir hastalık 
geçirmemiş, bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilâçlar için ise 71.944.545.-
TL harcanmıştır. 
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Adı geçen kişi yüksek güvenlik riskine sahip bir hükümlü olup, 
cezaevjnde barınma koşulları ve aktiviteleri, konumunun gerektirdiği'güvenlik 
önlemleri altında sürdürülmektedir; 

Ayrıca, cezaevi güvenliği kavramı sübjektif bir kavram olup, bu kavramın 
içerisinjde gerek mahkûmun, gerekse cezaevi personelinin güvenliğinin 
sağlanması yer almaktadır. Söz konusu hükümlünün, yüksek güvenlik riskine 
sahip olması nedeniyle güvenliğinin sağlanması bakımından hakkında diğer 
mahkûmlardan farklı ilâve güvenlik tedbirleri uygulanmaktadır, öte yandan, söz 
konusu hükümlünün ve cezaevi personelinin güvenliğini tehdit eden herhangi 
bir davranışı gözlenmemiştir. 

Bilindiği Üzere, hükümlü tek başına İmralı Kapalı Cezaevinde 
tutulmaktadır. Bu nedenle diğer cezaevlerimizde uygulanan meslek kazandırma 
programı, bu cezaevinde uygulanamamaktadır. Adı geçen hükümlü, günlük 
gazeteleri,, kitapları okuma, dilekçe yazma, ziyaretçi kabul etme, avukatla 
görüşme, sağlık ve psiko-sosyal hizmetleri alma, açık havaya çıkma, radyo 
dinleme gibi ulusal ve uluslararası kurallarla belirlenmiş temel mahkûm 
haklarından yararlanmaktadır. 

Ceza İnfaz Kurumlan ile Tevkifevl erinin Yönetimine ve Cezaların 
İnfazına Dair Tüzük'ün 189. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, 
mahkemelerce yurda sokulması veya dağıtılması yasaklanmamış basılı eserleri 
okuyabilmektedir. Ancak hangi gazeteleri okuduğu hususu kişi hak ve 
özgürlüklerinin kapsamında bulunduğundan, hükümlünün izni olmadan 
açıklanamamaktadır. 

Diğer cezaevlerinde olduğu gibi hükümlünün sağlık muayenesi ve 
tedavisi, cezaevi tabibi tarafından yapılmaktadır, İmralı Kapalı Cezaevindeki 
cezaevi tabibi onbeş günde bir değiştirilmekte olup, mesai saatleri içinde hem 
hükümlünün hem de cezaevi personelinin sağlık sorunlarıyla ilgilenmektedir. 
İmralı Adasının konumu ve ulaşım şartlan nedeniyle cezaevinde sürekli olarak 
uzman tabip bulundurulamarnaktadır. Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen bir 
dahiliye ve psikiyatri uzmanı periyodik olarak üç haftada bir İmralı Kapalı 
Cezaevine gönderilerek hükümlüyü muayene etmektedir. 

Hükümlü bugüne kadar yazılı veya sözlü olarak uzman tabip talebinde 
bulunmamıştır. Ancak, periyodik muayeneyi yapan dahiliye uzmanının gerekli 
görmesi hâlinde diğer uzman tabipler cezaevine gönderilerek, hükümlünün 
muayene ve tedavisi sağlanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 
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7. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, pedagojik formasyon sahibi İlahiyat Fakültesi 
mezunlarına ve din dersi öğretmen açığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Necdet Tekin 'in 
cevabı (7/7603) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı sayın Metin BOSTANCIOĞLU 

tamundan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yahya AKMAK 
Şanlıurfa Milletvekili 

Milli Eğitim Bakanlığı, ağustos ayı içinde atamayı planladığı 30 bin 
öğretmen kadrosundan 200'ünü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine 
ayırdı. KPSS başvuru kılavuzunun 'Öğretmenlik kadrolarına öğretmen alımına 
ilişkin bilgiler* başlıklı bölümünde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına sadece 
'İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği' bölümü mezunlarının 
başvuru yapabileceği belirtilmektedir. 

1998 yılma kadar İlahiyat Fakültesi mezunları, hem kendi branşlarına hem 
de sınıf öğretmenliğine atandıkları halde, şu anda 10 binin üzerinde 'Pedagojik 
Formasyon* sahibi İlahiyat Fakültesi mezunu olmasına rağmen 1998 yılından 
itibaren sadece 400 civarında Din, Kültürü ve Ahlak Bil. Öğretmenin atandığı 
ifade edilmektedir. 

Sorularım şunlardır: 

1- "Pedagojik formasyon" sahibi 10 binin üzerinde İlahiyat Fakültesi mezunu 
olduğu halde ve şu anda Din Dersi öğretmen açığı 20 binin üzerinde 
olduğu ifade edilirken bu mezunlara yönelik hiçbir kontenjan 
ayrılmamasının sebebi nedir? 

2- 1998 yılından itibaren, 2001-2002 eğitim -öğretim yılı da dahil olmak 
üzere İlahiyat Fakültelerine öğrenci alınma kontejamnda nasıl bir 
azaltılmaya gidilmiştir? Bütün ilahiyatlara yıllar itibariyle alman öğrenci 
sayısı kaçtır? 

3- Misyonerlik faaliyetlerin artış gösterdiği, satanizmin gençler arasında 
yaygınlaştığı, intihar olaylarının çoğaldığı, ahlaki yozlaşmanın gençler 
arasında rağbet gördüğü bir dönemde din eğitimine gereken önemin 
verildiğine inanıyor musunuz? 

4- İlk ve orta öğretim okullarında, bıranş dışı olarak Din Kültürü Ve Ahlak 
Bilgisi dersine giren öğretmen sayısı kaçtır? 2001-2002 öğretim yılında 
bıranş dışı girilen Din Kül. Ve Ahlk. Bil. Ders sayısı kaç saattir? 

- 9 3 -



T.B.M.M. B:121 29 .7 .2002 0 : 3 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLİĞİ 

Araştırına, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : İÎ.0S.0.APK .0.03.05.00-03/ Z%63 l#fr /2002 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA < 

İl.Gİ : T.B.M.M Başkanlığının 04.06.2002 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-î 5662-7/7603-
.'5674/37065 sayılı yazısı, 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Yahya AKMAN'ın, "Pedagojik formasyon sahibi ilahiyat 
fakültemi mezunlarına ve din dersi Öğretmen açığına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-4, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulması 
zorunlu dersler arasında yer almaktadır. 

Talini ve Terbiye • Kurulu'nun 1/6/2000 tarih ve 340 sayılı Karan ile bu ders 
öğretmenliğine; İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, ile Ortaöğretim Alan 
Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirmiş olmalc kaydıyla İlahiyat Programı 
kaynak gösterilmiştir. Bu yıl İlahiyat Programlarından mezun olııpta ''Ortaöğretim Alan 
Öğretmenliği Tezsiz Yüksel; Lisans Eğitimi" programını bitiren aday bulunmadığı ve bu 
akındaki, öğretmen gereksiniminin çoğunlukla ilköğretim kurumlarında bulunduğu dikkate 
alınarak "İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği" için kontenjan ayrılmıştır. 

Diğer taraftan, öğretmen gereksinimi bulunan alanlarda öğretmenlere ve diğer 
yükseköğrenimlilere ücret karşılığında ek ders görevi verme yetkisi milli eğitim 
müdürlüklerinde bulunmaktadır. Din Kültürü ve Ablak Bilgisi alanında görüleni öğretmen 
gereksinimine bağlı olarak branş dışından öğretmen görevlendirilip görevlendirilmediği veya 
ne miktarda görevlendirildiği konusunda Bakanlığımızda veri bulunmamaktadır. 

2. 1998-2001 yıllarında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'tarafından adaylara 
uöııderitmiş olan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan tlahiyat 
ve ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programlan kontenjanlarını gösterir 
çizelge ekte gönderilmektedir. 

3. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programları geliştirilmiş, 
Talim ve Terbiye Kurulunun 19.09.2000 tarih ve 373 sayılı Kararıyla 2000-2002 öğretim 
yılından itibaren geliştirilmek üzere uygulamaya konulmuştur. Programm ve eğitim 
aktivilelerinin işlevsel olması, toplumun ihtiyacına cevap vermesi ve yaşanan sorunların 
çözümüne katkıda bulunabilmesi için üniteler ve üniteleri oluşturan konular yaşamla 
iliskifeııdiıilcrek belirlenmiştir. Belirlenen konularla öğrencilerin inanç ve kültür dünyalarına 
genişlik kazandırmak, doğru dini bilgilerle donatılarak batıl inançları ve hurafeleri ayırt 
edebilmelerini sağlamak, sağlıksız dini oluşumları fark ettirmek, dini öğretilerle, örf, adet ve 
batıl inançlara dayalı davranışları ayırt ettirmek, kötü alışkanlıklardan korunma konusunda 
bilinçlendirmek ve dini konularda akılcı yöntemi kullanarak zihinde oluşabilecek sorulara 
karşı kendi sağlıklı yorumlarım geliştirebilmeleri ve kötü emelleri olan odakların farkına 
vurabilmeleri amaçlanmıştır. 

Misyonerlik, satanizm, batıl inanışlar, fal, sihir, büyü, rcenkarnasyon, intihar, kavga, 
yeçinı.sizlik. ııvûşııırıtcıı kullanımı vb. hususlar bir sorun olarak belirlenmiş; öğrencilerimizin 
hu ve benzeri .sorunları çözmelerine katkı sağlayacak konuların programlarda yer almasına 
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özen gösterilmiştir. Öğretim prograramm 7. sınıf 7. ünitesinin 6. konusu "Misyonerliktir, Bu 
konunun işlenişi ile öğrencilerimiz; Misyonerliğin anlamı, kime Misyoner dendiği, 
Misyonerlerin çalışma metotları ve ülkemiz için zararları konularında bilgilendirilmektedir, 
Ayrıca 7. sınılın IV. ünitesi "Melekler ve Diğer Görünmeyen Varlıklar" olup ünitenin 4. 
taısu "Şeytan" başlığını taşımakladır. Bu konunun alt konu başlıkları da t44.l. Şeytan 
KöliiliijKin Simgesidir. "4.2 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda K ı ı ı V ı n 
Öğütleri". 4.3 Satanizm: Şeytana Tapıcıhk" şeklindedir. Bu konuların işlenişiyle 
öğrencilerimizin; Kuran'm tanımladığı şekilde Şeytan lıakbıda bilgi edinmeleri sağlanarak 
saıanizm, satanizmin ortaya çıkış nedenleri, satanizmin zararları ve satanizmden korunma 
yolları konularında bilgilenmeleri ve duyarlı olmaları amaçlanmaktadır. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dışındaki diğer ders disiplinlerinde de "Türkiye'ye 
Yönelik iç ve Dış Tehditler" konusu ile Öğrencilerimizin Misyonerlik gibi konularda bilgi 
edinmoicri saklanmaktadır. 

ilgilerinize ara ederim. 

Prot Dr. Necdet TEÖI 

Millî Eğitim B a t a 
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1998-2001 Ü N İ V E R S İ T E L E R İ N 
İ L A H İ Y A T F A K Ü L T E L E R İ K O N T E N J A N L A R 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
Ankara Oni. ilahiyat 
Ankara Oni. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ögr. 
Atatürk Oni. İtahîyat 
Atatürk. Oni. ilahiyat (İkinci Öğretim) 
Atatürk Oni. ilköğretim Din KSltOrO ve Ahlak Bilgisi öftr. 
Cumhuriyet Oni. İlahiyat Fakültesi 
Çanakkale Onsefcir Mart Om. İlahiyat Fakültesi 
Çukurova Oni. İlahiyat 
Çukurova Oni. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ögr. 
Dicle Oni. İlahiyat 
Dicle Önt. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ögr. 
Dokuz Eylül Oni. İlahiyat 
Dokuz Eylül Oni. İtaliîyat (İkinci öğretim) 
Dokuz Eylül Oni. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ögr. 
Erciyes Oni. İlahiyat 
Erciyes Oni. İlahiyat (ikinci Öğretim) 
Erciyes Oni. ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ögr. 
Fırat Oni. İlahiyat Fakültesi 
Gazi Üni. Çorum İlahiyat Fakültesi 
Harran Oni. İlahiyat Fakültesi 
İnSnü Oni. Darende İlahiyat Fakültesi 
İstanbul Oni. İlahiyat Fakültesi 
K-Maras Sütçü İmam Oni. ilahiyat Fakültesi 
Karadeniz Teknik Üni. Rize ilahiyat Fakültesi 
Marmara Oni. ilahiyat 
Marmara Oni. İlahiyat (İkinci Öğretim) 
Marmara Oni. ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ögr. 
Ondokuz Mayıs Oni. İlahiyat 
Ondokuz Mayıs Üni. ilahiyat (İkinci Öğretim) 
Ondokuz Mayıs Üni. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Uilgisi Ögr. 
Sakarya Oni. İlahiyat Fakültesi 
Sakarya Oni. ilahiyat Fakültesi (İkinci öğretim) 
Selçuk Oni. ilahiyat 
Selçuk Oni. ilahiyat (İkinci Öğretim) 
Selçuk Üni. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ögr. 
Süleyman Demirci Üni. İlahiyat Fakültesi 
Süleyman Demirci Üni. İlahiyat Fakültesi (İkinci Öğretim) 
Uludağ Oni. İlahiyat 
Uludağ Üni. İlahiyat (İkinci Öğretim) 

[Uludağ Üni. İlköğretim Din KilHOrO ve Ahlak Bilgisi Ögr. 
lYöaOntfa Y*t tjrtf. ifeltıyst FakOrtec* 

1998 
7 2 
8 2 
103 

— 
5 2 
62 . 
3 1 
41 
2 1 
31 

7 2 
5 2 
5 2 
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— 
5 2 
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5 2 
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21 
4 1 
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8 2 
8 2 
5 2 
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6 2 
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5 2 
103 
103 
7 2 
72 

• 52 
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1999 
8 2 
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8 2 

— 
5 2 
5 2 
31 
4 1 
41 

. 31 
31 
8 2 

7 2 
8 2 

— 
5 2 
4 1 
5 2 
31 
6 2 
41 
3 1 
41 
8 2 

— 
103 
6 2 

— 
6 2 
5 2 

— 
103 

6 2 
İ 0 3 

"-.-.• — 
8 2 

• 
8 2 
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8. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman 'in, gazetede yer alan DGM yargıcı hakkındaki soruş
turma iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/7607) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı sayın Hikmet Sami TÜRK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.27.05.2002 

fanya AKMAN Yahys 
Şanlıurfa Milletvekili 

27 Mayıs 2002 tarihli Radikal Gazetesinde yer alan "Yargıç Bakanlığı Dava 
Etti" başlüdı haberde DGM yargıcı AH Hadar YÜCESOY'un özetle - Kanunun 
kendisinden beklediği hassasiyeti gösterdiği için soruşturmaya* uğjradığı ve bu 
soruşturma nedeniyle bu kez kendisinin Bakanlığı dava ettiği - belirtilmektedir, 

Sorularım şunlardır: 

1- AB'ye uyum sürecinde Anayasa'nın ve ilgili yasaların hükömlerini 
değiştirerek gözaltı sürelerini kısalttığımız, işkenceye ilişkin cezayı 
artırdığımız bu günlerde, gözaltı sürelerinin uzatılması taleplerinde 
yapması gereken incelemeyi yaptığı için yargıç Ali Haydar Yücesoy 
gerçekten soruşturmaya tabi tutulmuş mudur? Eğer varsa hangi 
gerekçeyle böyle bir soruşturma açılmıştır? Bu soruşturmanın neticesi ne 
olmuştur? 

2- Bu ve benzeri baskılar uygulanırsa yargıç bağımsızlığından söz edilebilir 
mi? 

3- İşkence iddiaları nedeniyle yargıcın suç duyurusunda bulunması bizim de 
onlardan beklediğimiz en doğal görevleri değil midir? 

T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI -?&../«?./2002 

Bakan 
U03 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a)Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 4.6.2002 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-15662 sayılı yazınız. 

b) 18.6.2002 tarihli ve 944 sayılı yazımız. 
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İlgi (a) yazını:?; ekinde alınan, Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması 
istenilen 7/7607-15683 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 

Sayın 
Yahya AKMAN 
Şanlıurfa Milletvekili 
T.B.*M.M. 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz, ve yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediğiniz 7/7607-15683 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur: 

Soru önergesinde adı geçen kişi, 430 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 
ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirler Hakkmda 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c. maddesinin ilk cümlesinde yer alan 
"Hükümlü veya tutuklulardan, olağanüstü hal ilanına neden olan suçların 
soruşturmasında ifadelerine başvurulması gerekenler, Olağanüstü Hal Bölge 
Valisinin leklifı üzerine yetkili Cumhuriyet Başsavcısının talebi ve hakimin 
kararı.ile, her defasında on günü geçmemek üzere ceza infaz kurumu veya 
tutukevinden alınabilir." hükmüne istinaden yapılan teklif ve talepleri oiaya 
özgü değerlendirmeden reddettiği, itiraz merciinin aksine kararlarına rağmen 
aynı tutumunda ısrar ettiği iddiasıyla şikâyet edilmiştir. 

Diğer şikâyetlerle ilgili konularda olduğu gibi, yetkili makamlarca anılan 
kişinin tutum ve davranışları ile yöntemi hakkında Adalet Bakanlığına yapılan 
şikâyetlere ilişkin dilekçeler, Hâkimler ve Savcılar Kanununun 97. maddesi ve 
1.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 
4. ve 6. maddeleri uyarınca işleme konulmuştur. 
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Adı geçen kişinin özel bir kasıtla hareket ettiğine dair iddia ya da delil 
bulunmaması karşısında, yargı yetkisi ve takdir hakkı kapsamında kalan bu 
durum dolayısıyla kovuşturma yapılmasına gerek görülmediği, ancak 
savunmada ileri sürülen hususların, mevcut deliller ile söz konusu kişinin bu 
davranışlarıyla hizmet içinde resmî sıfatının gerektirdiği güven duygusunun 
sarsılmasına sebebiyet verdiğine yönelik iddiaların olağanüstü hâl bölgesinin 
şartlan ile birlikte disiplin yönünden merciince değerlendirilmesinin uygun 
olacağı düşünülerek, 31.1.2002 tarihli Olur'la disiplin yönünden gereği tayin ve 
takdir olumnak üzere soruşturma evrakı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 87. 
maddesi gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na intikal ettirilmiş 
olup, Yüksek Kurulca ilgili hakkında ceza tayinine yer olmadığına 13.5.2002 
tarihinde karar verilmiştir. 

Bu itibarla, söz konusu kişi hakkında yapılan işlem, kendisi ile ilgili bazı 
şikâyetlerin Anayasanın 144. maddesi ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun 82. maddesi çerçevesinde değerlendirilmek Üzere incelenmesi 
sonucunda düzenlenen soruşturma raporunun, aynı Kanunun 87. maddesi 
gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na sunulmasından ibaret olup, 
hiçbir şekilde yargı bağımsızlığına müdahale söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Prof.Dr.Hikmet Sami TÖRK 

Bakan 
9. -Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Sınavıyla ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Necdet Tekin 'in cevabı (7/7634) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanıma aracılığınızla Milli Eğitim Balcam Metin 
Bostancıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ankara Milletvekili 
t. Ortaöğretim Kurumlan öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Sınavı'na müracaat eden on binlerce öğrencinin tercihlerinin, Milli 
Eğilim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 
yanlış kodlandığı doğru mudur ? Doğru ise kaç Öğrencinin tercihleri 
yanlış kodlamnıştır ? 

2. Bu yanlışlık neden kaynaklanmıştır ? 
3. Bu Öğrencilerin mağduriyetinin önlenmesi için ne yapılmıştır ? 
4. Binlerce Öğrencinin belgesinde yanlış yapan sorumlular 

hakkında soruşturma açılmış mıdır ? Açılmışsa sonucu ne olmuştur ? 
Açtlpnamışsa bunun sebebi nedir ? 

5. Söz konusu sınava başvuran bazı öğrencilerin grup-olarak belli 
sınıflara yerleştirildiği iddiası doğru mudur ? 

6. Sınav evrakında başka hatalar yapılmış mıdır ? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAVI : KM.O.APK.0,03.05.00-03/£#3 lfr/f/2002 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :T.B.M.M Başkanlığının 06.06,2002 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15710-7^7634-, 
15719/37169 sayılı yazısı. , ' •' 

Ankara Milletvekili Sayın M. Zeki ÇELİK'in, "Orta Öğretim Kurumlan Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Sınavıyla ilgili bazı iddialara ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. 2002 Orta Öğretim Kurumlan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına başvuran 
öğlencilerin tercihlerinin yanlış kodlandığı doğru değildir. Bu konuda söz konusu Genel 
Müdürlüğümüzce herhangi bir kodlama yapılmamaktadır. Adaylar tarafından yapılan kodlanıa 
hataları da yine bizzat adaylarca düzeltilmektedir, Yanlışlık olarak iddia edilen konu; 
bilgilerini kontrol etmek açısından adaylara gönderilen geri bildirim belgelerinin yazımı 
esnasında oluşan basit bir yazım hatasıdır. 

.1. Bu konuda ({grencilerin mağdur edilmesi söz konusu değildir. Adayların başvuru 
esnasında yaptıkları hataları düzeltmeye yönelik hazırlanan geri bildirim belgelerinin yazımı 
esnasında bazı adayların belgelerindeki tercihlerin kaydığı fark edilmiş ve düzeltilerek 
aduvlara gönderilmiştir. , 

*.- Yapılan incelemede hiçbir insan hatası ve sistemdeki bilgilerde herhangi bir hataya 
rastlanmamıştır. Soruşturmayı gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. 

5. Adayların bina ve salonlara yerleştirilmesi tamamen bilgisayar sistemi tarafından 
rastgele üretilen kura numaralan ile olmakta, bu yerleştirmeye hiçbir şekilde bir kullanıcı 
müdahalesi olmamaktadır. 

6. Sınav evrakında veya sınavlarla ilgili işlemlerde herhangi bir hatanın oluşmaması 
için lüm mekanik ve elektronik tedbirler alınmış ve sınav hatasız olarak gerçekleştirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakam 
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10. - İstanbul Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu'nun, Suudi Arabistan'da öldüğü bildirilen 
bir Türk vatandaşına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina 
Gürel 'in cevabı (7/7648) ' 

03.06.2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hatay'ın Odabaşı köyünde oturan Nesip Halputluoğlu'nun, Suudi 
Arabistan'da öldüğü bildirilen aricak Tebuk /fentinde hayatta olduğunu tespit 
ettiği oğlu Ayhan Halputluoğlu'nun akıbeti-konusunda aşağıdaki sorularımın 
yazılı oîarak Dışişleri Bakam Sayın İsmail CEM tarafından cevaplaıufeını 
saygılarımla>arz ederim. 

~ t 
M. Murat SÖKMENOĞLl 

İstanbul Milletvekili 

1- Cidde Başkonsolosluğunca Suudi Arabistan'ın Tebuk kentinde Suudi 
makamlar nezdinde başlatılan tahkikat sonucunda kaza sonucu vefat 
ettiği bildirilerek, Türkiye'ye ^gönderilen Nesip oğlu Ayhan 
Halputluoğlu'nun Hatay'da defnedilmiş cenazesi üzerinde Türkiye'de 
yaptırılan DNA testi Suudi makamlarınca niçin kabul 
edilmemektedir? Suudi makamlarının aynı testin ÂBD'de yapılması 
gerektiği konusunda Dışişleri Bakanlığımızın adı geçen aileye bir 
yardımı mevcut mudur? 

2- Öldüğü bildirilen Ayhan Halputluoğlu'nun " Ben yaşıyorum; kurtarın" 
diye haber göndermesine rağmen, baba Nesip Halputluoğlu, oğlunun 
akibetini öğrenmek üzere gitmek istediği Suudi Arabistan'na neden 
sokuİmamaktadır? Bu konuda Dışişleri Bakanlığımız'in, Suudi 
makamlar nezdinde bir girişimi olmuş mudur? 

3- Ayhan Halputluoğlu'nun hayatta olduğu haberi üzerine, Dışişleri 
Bakanlığımızca Suudi Arabistan'da bir araştırma yapılmış mıdır? 
Yapılmış ise kesin bulgular elde edilmiş midir? Ana-babamn-feryadına 
karşı, Ayhan Halputluoğlu'nun halen hayatta olup olmadığı konusunda 
Dışişleri Bakanlığı nasıl bir araştırma yapmıştır? Bu konuda kesin ve 
gerçek bir netice alınmış mıdır? 
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T.C, 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2002/SPGY/24Ö917 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

15.07.2002 

SÜRELt-ÇOK İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 11 Haziran 2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10,00.02-7/762}8-15744/37274 sayılı yazılan. 

İstanbul Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlırmın yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

Prot Dr. ŞütaüStaa GÜREL 
Dışişleri Bakanı ve 

Barbakan Yardımcısı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN MURAT SÖKMENOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1. Cidde Baskonsoloslugu'nca Suudi Arabistan'ın Tebuk kentinde Suudi makamlar 
nezdinde başlatılan tahkikat sonucunda kaza sonucu vefat ettiği bildirilerek 
Türkiye'ye gönderilen Nesip oğlu Ayhan HalbutoğullarTnın Hatay'da defnedilmiş 
cenazesi üzerinde Türkiye'de yaptırılan DNA testi Suudi makamlarınca niçin 
kabul edilmemektedir? Suudi makaralarının aynı testin ABD'nde yapılması 
gerektiği konusunda Dışişleri Bakanlığımızın adıgeçen aileye bir yardımı mevcut 
mudur? 

2. Öldüğü bildirilen Ayhan Halbutoğullan'mn "ben yaşıyorum, kurtann" diye haber 
göndermesine rağmen, baba Nesip Halbutoğullan, oğlunun akıbetini öğrenmek 
üzere gitmek istediği Suudi Arabistan'a neden sokulmamaktadır?Bu konuda 
Dışişleri Bakanlığımızın Suudi makamlar nezdinde bir girişimi olmuş mudur? 

3. Ayhan Halbutoğullan'mn hayatta olduğu haberi Üzerine, Dışişleri 
Bakanlığımızca Suudi Arabistan'da bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmış ise, 
kesin bulgular elde edilmiş raidir? Ana-babanm feryadına karşı, Ayhan 
Halbutoğullan'mn halen hayatta olup olmadığı konusunda Dışişleri Bakanlığı 
nasıl bir araştırma yapmıştır? Bu konuda kesin ve gerçek bir netice alınmış mıdır? 

-102 -

& > 



T.B.M.M. B : 121 29. 7.2002 O : 3 

YAKITLAR: 

Suriye ve Nesip HalbutoğuUan *nın oğullan Ayhan HalbutoğuUan adlı 
vatandaşımız 15 Ekim 1997 tarihinde, 1991 yılından beri çalışmakta olduğu Suudi 
Arabistan'ın Tebuk kentinde yaşadığı evde kaza sonucu meydana geldiği anlaşılan 
yangın sonrasında kaldınldığı Tebuk Kral Halid Hastanesi'nde, yanmaya bağlı 
solunum yetmezliği nedeniyle vefat etmiştir'. Adıgeçenin vefatının ardından cenazesi 
bizzat anne ve babası tarafından Suudi Arabistan'ın Tebuk kentindeki anılan 
Hastane'den teslim alınmış, teslim alma sırasında naaş anne-baba tarafından teşhis 
edilmiş ve meydana gelen ölümün kaza sonucu olduğu ve şikayetçi olunmadığına 
ilişkin tutanak tanıklar huzurunda anne-baba tarafından imzalanmıştır. 

Suriye-Ncsip HalbutoğuUan daha sonra oğullarının naaşıyla birlikte yurda 
dönmüşler ve cenaze toprağa verilmiştir. Bu aşamadan sonra. Suriye-Nesip 
Halbutoğullan'ndan alman dilekçelerde, oğullannm kaza sonucu değil de bir cinayete 
kurban gitmiş olduğunu düşündükleri, ayrıca toprağa verilen naaşm oğullarına ait 
olup olmadığı hususunda tereddütleri bulunduğu ifade edilmektedir. Bu iddia üzerine 
Cidde Başkonsolosluğumuz ilgili Suudi makamlan nezdinde girişimde bulunmuş ve 
yeni bir tahkikat başlatılmasını sağlamıştır. Adıgeçenlerin daha sonra Bakanlığımıza 
sunduklan bir dilekçe ekinde Hatay-Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı onaylı Adli 
Tıp Kurumu'nun hazırlamış olduğu, Ayhan HalbutoğuUan'nm mezantıdan alınan 
kemik örneği üzerinde gerçekleştirilen DNA testi raporu alınmış olup, sözkonusu 
raporda anne-babadan alınan kan örneklerinin kemik örneğiyle karşılaştın iması 
sonucunda naaşm Ayhan Halbutoğullûn'na ait olamayacağı belirtilmektediı. 

Cidde Başkonsolosluğumuzun ilgili Suudi makamlan nezdinde başlatmış 
olduğu tahkikatın sonucunda Ayhan HalbutoğuUan'nm kaza sonucunda vefat ettiğinin 
teyid edilmiş olduğu bildirilmiştir. 

Bu gelişme üzerine anne-baba, oğullannm akıbetini araştırmak üzere Suudi 
Arabistan'a gitmek istediklerim beyan etmişler* vize temini için Bakanlığımızca 
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği nezdinde girişimde bulunulmuştur, Suudi 
Arabistan Büyükelçiliğinden alman cevabi Notada, Ayhan HalbutoğuUan'nm ilgili 
Suudi makamlannın resmi belgeleriyle vefat etmiş olduğunun bildirilmiş olması, 
anne-babanın naaşı teslim almak üzere Suudi Arabistan'a gittikleri ve naaşı teşhis 
ettikleri belirtilerek vize talebimizin kabul edilmediği bildirilmiştir. Bunun üzerine 
Cidde Başkonsolosluğumuzca da adıgeçenlere vize verilmesini teminen ilgili Suudi 
makamlan nezdinde girişim başlatılmıştır. Ancak, Suriye-Nesip HalbutoğuUan çifti 
sözkonusu girişimimizin sonucunu beklemeden, Umre yapacaklan gerekçesiyle vize 
temin etmiş ve 2000 yılı Eylül ayında Suudi Arabistan'a gitmiştir. 

Adıgeçenlere Cidde Başkonsolosluğumuz tarafından yakın ilgi gösterilmiştir. 
Adıgeçenlerin, oğuUannm akıbetinin tekrar araştmrmasım talep etmeleri üzerine, 
anılan Temsilciliğimiz yetkilileri olay mahalli olan Tebuk kentine gitmiş ve Ayhan 
Halbutoğullon'mn naaşmm anne-babasına teslimine ve naaşm teşhisine tanıklık 
yapanlardan biri olan Cuma Şahin adlı vatandaşımızla görüşmüşlerdir. Cuma Şahin, 
Ayhan HalbutoğuUan'nm arkadaşı olduğunu, olayın meydana geldiği gün birlikte 
olduklannı, müteveffayı en aon evine girerken gördüğünü, aradan kısa bir süre 
geçtikten sonra evin içinden bir patlama sesi duyulduğunu, kapının çevredekiler 
tarafından kınlarak içeri girildiğini ve Ayhan Halbutoğüllan'nra banyoda bulunarak 
derhal hastaneye kaldmldığını, ancak kurtanlamadığmı ifade etmiştir. 
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Öte yandan, Cidde Başkonsolosluğumuzun hukuki danışmanlığım yapan 
Suudlu avukatın verdiği bilgilerden, konuyla ilgili olarak hukuk açısından yapabilecek 
herhangi bir işlem olmadığı, Ayhan Halbutoğulîan'mn vefatından sonra cenazesinin 
bizzat anne-babası tarafından teslim alınmış olması ve itirazlarının cenazesinin teslim 
alındığı günlerde yapılmamış olması nedeniyle Suudi Arabistan'da dava açılmasının 
mümkün olmadığı, ayrıca, Türkiye'den alınan DNA testi raporunun da Suudi 
makamlarınca kabul edilmeyeceği, aynı testin bir kez daha ABD'de yapılmasının 
gerekeceği Öğrenilmiştir. 

Suriye-Nesip Halbutoğulîan çiftinin oğullarının akıbetiyle ilgili olarak Suudi 
Arabistan İçişleri Bakanlığına yaptıkları başvuru hakkında l Nisan 20O1 tarihinde 
Suudi Arabistan Emniyet Genel Müdürlüğü taraûndan Riyad'da bir toplantı 
düzenlenmiştir. Toplantıya 2000 yılı Eylül ayından 2001 yılı Nisan ayma kadar 
kendilerinden haber alınmayan Suriye-Nesip Halbutoğulîan çiftinin yamsıra Riyad 
Büyükelçiliğimiz yetkilileri de katılmışlardır. Toplantıda müteveffa vatandaşımızın 
ailesi, oğullarının şağ olduğunu, sivil giyimli ve kendisini general rütbeli olarak 
tanıtan bir Suudlu tarafından Tebuk'ta oğullarıyla görüştürüldüklerini, ancak bu 
gelişmeyi Suudi makamlarına bildirmeleri halinde oğullarının hayatının tehlikeye 
girebileceği düşüncesiyle sessiz- kaldıklarını beyan etmişlerdir. Büyükelçiliğimiz 
mensuplarının ısrarına rağmen kendi yürüttükleri araştırmalar hakkında bilgi 
vermekten kaçınmışlar, toplantı sonrasında Büyükelçiliğimize davet edilen 
adıgeçenler, şbzkonusu davete icabet etmemişlerdir. 

Yukarıda bahsi geçen toplantının tarihinden 2001 yılı Eylül ayma kadar 
adıgeçenlerden yine herhangi bir haber alınamamıştır. Adıgeçenler 10 Eylül 2001 
tarihinde bu kez Cidde Başkonsolosluğumuza gelmişler ve hayatta,olduğunu iddia 
ettikleri oğullarının kurtarılması için yardım talebinde bulunmuşlardır. Konuya ilişkin 
olarak Başkonsolosluğumuz yetkililerinin tüm sorularına doğruluğu konusunda şüphe 
uyandıran, tatminkar olmayan yanıtlar vermişler, "takip edildiklerini, oğullarının ve 
kendi hayatlarının tehlikede olduğunu, tehdit edildiklerini" beyan etmişlerdir. 

Başkonsolosluğumuza yaptıkları bu ziyaret sonrasında da adıgeçenlerden haber 
alınamamıştır. Suriye-Nesip Halbutoğulîan çifti, 2000 yılı.Eylül ayında bir ayhk 
Umre vizesiyle geldikleri Suudi Arabistan'dan 10 Ocak 2002 tarihinde sımrdışı 
edilmişlerdir. Sımrdışı edilmelerinden önce kendileriyle Cidde'de yapılan görüşmede 
adıgeçenler bu kez oğullarının Riyad'da bir hapishanede tutuklu olduğunu iddia 
etmişlerdir. 

Suriye-Nesip Halbutoğulîan, sımrdışı edildiklerinden tekrar Suudi Arabistan'a 
gitmeleri mümkün değildir. Adıgeçenler, oğullarının yaşadığına dair somut herhangi 
bir bilgi sunamamışlar ve kendilerine yardımcı olmak amacıyla sorulan tüm sorulan 
yanıtsız bırakmışlardır. Oğullarının akıbetini araştırmak üzere gittikleri Suudi 
Arabistan'da bulundukları süre zarfında adıgeçenlerden uzun aralıklarla haber 
alınamaması açıklanamamaktadır. Suriye Halbutoğulları'nm, Suudi Arabistan'da 
bulunduğu süre içinde ülke yasalarına göre ağır cezayı gerektiren "falcılık", "cincilik" 
gibi gelir getirici işlerle meşgul olduğuna ilişkin bazı bilgiler de intikal etmşitir, 
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11. -Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Bilim Araştırma Vakfı ile ilgili davada yürütülen 
soruşturmaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen 'in cevabı (7/7691) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla İçişleri Bakanı Rüştü Kazım 
Yücelen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kamuoyuna yansıyan bilgilere; göre sansasyonel operasyonlar yapılarak 
haklarında soruşturma açılan kişi yada kişilere isnat edilen suçları yada takip 
konulan bir birlerinden çok ayrı olmalarına rağmen emniyetin tanzim ettiği 
soruşturma tutanaklarında benzer sorular ve cevapların olduğu ve bunun aynı 
fprmatla kurgulandığı izlenimi görülmektedir. 

Basma geniş ölçüde yansıyan;olaylarda bazı kamu görevlilerinin önceden 
tasarlanmış ve belirli bir amaca yönelik olarak gözaltında bulunan sanıkların 
ifadelerine müdahale ettikleri, kimi zaman eklemelerde bulundukları, kimi zaman 
da kendilerine ait olmayan ifadeleri baskı ve ölüm tehdidiyle imzalattıkları son 
günlerde kamuoyunun gündemine gelen olayda olduğu gibi iddia edilmektedir. 

t.Bu olaylarda baskı yapıldığı hastane raporları ile belgelendiği doğru 
mudur? Doru ise kaç kişiye böyle rapor verilmiştir? 

2.Bilim Araştırma Vakfı davası; ile ilgili yayınlanan "Bilim Araştırma Vakfı 
Davasıu adlı kitapta verilen bilgiler ve iddialarla, Abdurrahman Yakupreisoğlu 
olayında ki dile getirilenler "Emniyette polislerin uydurduğu hayâli ifadeler bize 
zorla imzalatıldı* açıklaması bir tez olmaktan çıkıp somut bir vakıa halini 
almıştır. Bu olaylar, emniyetin içine kadar sızabilmiş kişilerin adaleti kendi 
çıkarlarına alet etmesi anlamı taşımaz mı? 

3. Bu tür hukuksuzlukları yaparak adaleti yanıltan, olmayan olayları 
abartarak belirli bir hedef için kamuoyuna sansasyonel bir şekilde sunan kamu 
görevlileri hakkında yasal işlem yapılmış mıdır? 

4.Adı geçen kitaptaki ifadeler^ göre BAV davasında çocukları gözaltında 
bulunan bazı ailelere İstanbul Organize Suçlar Şubesinde "çocuğunuzun 
buradan sağ salim çıkabilmesi için Adnan Oktandan ve arkadaşlarından 
şikayetçi olun" şeklinde teklifinin yapı/mış olduğu ve "bazı ailelerin emniyette 
zorla şikayetçi yapıldıkları" belirtilmektedir ve kimi" Emniyet görevlilerinin 
baskıları sonucu zorla şikayetçi olan bu aileler daha sonra hemen DGM 
savcılığına giderek şikayetlerinden feragat ettikleri ve tehditle şikayetçi 
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yapıldıklarını belirtikleri, hatta Mahkeme önünde de bu beyanlarını 
tekrarladıkları* doğrumudur? 

5. Bu tur hukuk ve kanundışı olaylar bir arada değerlendirildiğinde 
sansasyonel olaylar olarak kamuoyuna sunulan bazı olayların bir komplo 
olduğu ve kamuoyunu meşgul eden suni gündemler oluşturmaya yönelik 
hadiseler şeklinde değerlendirilebilir mi? 

6,Farklı olayların benzer metotlar kullanılarak sunulmasının amacı nedir? 
7.Bu derece büyük bir illegal oluşumu kurmanın, emniyetteki birkaç 

görevlinin cesaret edebileceği bir iş olmadığa arkalarında mutlaka büyük bir güç 
odağının bulunduğu söz konusu mudur? 

8, Bu tür komplolarda gerçek sorumluları tespit edip adalet önüne çıkarmak, 
yeni yeni kişilerin ve kurumların mağdur olmamaları, adalet ve emniyet 
güçlerinin boş işierle meşgul edilmemesi için Bakanlığınız ne gibi bir çalışma 
yapmaktadır? 

T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

25.07.02458673 "Ljm2 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 14.06.2002 tarih ve ' KAN.KAR.MD.A.Ol.GNS.0.10.00.02.7/7691-
15796/37382 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili M.Zekı ÇELİK tarafından T.B.M.M. Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin (7/7691) cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

2.4. istanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 
yürütülen operasyonlarla ilgili tüm faaliyetler Cumhuriyet Savcılarının bilgi ve talimatları doğrultusunda 
gerçekleştirilmektedir. Yakalama» Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmelisinde belirtilen kurallar 
çerçevesinde hareket edilmekte, gözaltına alınan her şahıs mutlaka nezarethane defterine işlenmekte ve 
nezarethanede kaldıkları her gün için AdK Tabiplikten doktor raporu alınmaktadır. 

Önergede adı geçen Adnan OKTAR ve grubuna yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 
şahıslar, gözaltında bulundukları süre içerisinde hiçbir şekilde psikolojik veya fiziksel bir baskıya, kötü 
muamele ya da herhangi bir işkenceye maruz kalmamışlardır. 

1.3.5.6.7.8. Bakıuılığmuzca; Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin tavizsiz 
ve istisnasız uygulanması yönünde kararlı bir politika yürütülmektedir. Yanlış veya eksik uygulama 
yapıldığı şeklinde bir iddiaya rastlanması halinde, yasal gereği de aynı kararlılıkla yerine getirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim 

Say? SB.05.1.EGM.0,12.04.01 
Konu.'Yazılı Soru önergesi. 

Rüştü 
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12. - Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan 'in, BAĞ-KUR emeklilerine ikramiye verilip veril
meyeceğine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan 'in cevabı (7/7778) 

TBMM BAŞKANLIĞrNA 

Aşağıdaki sorumun Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakam Yaşar OKUYAN taraûndan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 17.06.2002 

<dtf-A 
Fikret UZUNHASAN 
Muğla Milletvekili 

SORU: 

Bağ-kur'dan emekli olanlara; Emekli Sandığı ve SSK Kurumlarından emekli olanlara 
ödenen ikramiye gibi; »sembolik de olsa- bir ikramiyenin ödenmesi mümkün müdür? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI «.B.13.ÂPK.0.12.00.00/3 2C.3202. 
KONU: Yazılı Soru Önergesi •*• * ' 

i i .z. ;::v" ı^ı 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 27.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.o;i0.00.02-15925 sayılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan, Muğla Milletvekili Fikret UZUNHASAN'a ait 

7/7778-1 r3971 Esas No'Iu yazılı soru önergesi Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nce 
incelenmiş olup, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin verdiği bilgiler aşağıda 
belirtilmiştir. 

Bilindiği üzere, ülkemizde çeşitli sosyal güvenlik kuruluşları mevcuttur. Esnaf 
ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanların sosyal güvenliğini sağlamak amacı ile 
1479 sayılı Kanunla Bağ-Kur kurulmuştur. 

T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve diğer sigorta şirketleri, 
Sanayi ve Ticaret Odaları ile Borsalara ait sandıklardan oluşan bu kurum ve 
kuruluşlar kendi mevzuatları çerçevesinde kapsamlarına dahil olan kimselerin ve 
bunların şile fertlerinin sosyal güvencelerini sağlamakla görevlidir, 

Her sosyal güvenlik kuruluşunca değişik ve farklı haklar uygulanması, sosyal 
güvenlik kuruluşlarının kapsamına giren sigortalıların hizmet ve yıpranmaları dikkate 
alınarak Kanunla düzenlenmiş olup, yazılı soru önergesinde bahsedilen hususun 
yerine getirilmesine ise kanunen mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. \ 1 \ 

HSBT 
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13. - Rize Milletvekili Mehmet Bekâroğlu'nun, Abdullah Öcalan'ın teslim alınması ile ilgili 
bir anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Şükrü Sina Gürel 'in cevabı (7/7796) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak 
cevajîİandtnfrtiaiîim talep ediyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim, 19.06.2002 

- Prof Dr. Mşhtnct Bekâroğlu 
&ize Milletvekili 

Ülkemizde bugünlerde idam cezasının kaldırılması yoğun bir şekilde t^şılmaktadır. 
Türkiye'nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalar ve AB süreci, idam cezasının 

kaldırılmasını bir zorunluluk haline getirmektedir, Hükümetin AB için Mzırtadığı Ulusal 
Progjamda orta vadede yapılacak işlerden oton idam cezasının kaldırılması* terörist başının 
durumu dolayısıyla sorun oluşturmuş gibi gözükmektedir. 

Bilindiği gibi, Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildikten sonra: idam cezasına 
mahkum edilen PKK terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'ın İdam dosya* Başbakanlıkta 
bekletilmektedir, 

Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin tamamı AB taraftan olduklarını, Katılım 
Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Programın gereklerinin yapılmasını istediklerini blldirBjeJ^edMer.. 

Ancak idam cezasının kaldırılması, Abdullah Öcalan'ında idam edilmemesi anlamına 
geleceğinden tereddütler bulunmaktadır. Aşağıdaki soruların cevabı.tereddüto-MmfaçBğı 
gibi konunun siyasi mafeeme yapılmasını da engelleyecektir. 

SORULAR; 
1- 16 Şubat 1999 tarihinde Abdullah Öcalan kimler tarafından Kenyafda yakalanarak 

Türkiye'ye teslim edildi? 
2- Abdullah ÖcahuVî teslim edenlerle herhangi bir anlaşma yapıldı mij? 
3- Bu anlaşmanın şartlan nelerdir? Abdullah öcalan'ın idam îedilmemesi bu 

anlaşmanın bir maddesi midir? Türkiye, Abdullah öcalan't teslim; edenlere "idam 
etmeme1'sözü verdi mi? 

4- 12 Ocak 2000 tarihinde Hükümeti oluşturan 3 siyasi partinin Gjsnel Başkanları 
Abdullah Öcalan'ın idam dosyasını Başbakanlıkta bekletme kararı almışlardı. Bu 
kararın alınmasında Öcalan'ı teslim eden güçlere verildiği iddija edilen *1dam 
edilmeyecek" sözü etkili oldu mu? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2002/SPG Y/269535 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

17.07.2002 
SÜRELİ - ÇOK İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 28 Haziran 2002 tarih ve A.01.0.GNS.O;10.00.02-7/7796-15997/37857 sayıh. yazılan. 

Rize Milletvekili Sayın Mehmet Bekaroğlu'mın Sayın Başbakanımıza ypnelttiği ve 
Sayın Başbakanımızca eşgüdümümde yanıtlanması tensip olunan ilgide kayıtlı yazılarına ekli 
soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

ProC Dr. Şükrü Sina GÜREt, 
Dışişleri Bakanı ve 

Barbakan Yardımcısı 

RİZE MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET BEKAROĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ , 

SORULAR 

Ülkemizde bugünlerde idam cezasının kaldınlması yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. 
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve AB süreci, idam cezasının 

kaldırılmasını bir zorunluluk haline getirmektedir. Hükümetin AB için hazırladığı Ulusal 
Program'da orta vadede yapılacak işlerden olan idam cezasının kaldırılması, terörist başının 
durumu dolayısıyla sorun olmuş gibi gözükmektedir, 

Bilindiği gibi, Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildikten sonra idam cezasına 
raahkum edilen PKK terör örgütünün başı Abdullah öcalan'ın idam dosyası Başbakanlık'da 
bekletilmektedir. 

Meclis'de grubu bulunan siyasi partilerin tamamı AB taraftan olduklarını, Katılım 
Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Progranı'ın gereklerinin yapılmasını istediklerini 
bildirmektedirler. 
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Ancak, idam cezasının kaldırılması, Abdullah Öcalan'm idam edilmemesi anlamına 
geleceğinden tereddütler bulunmaktadır. Aşağıdaki sorulana cevabı tereddütleri kaldıracağı 
gibi konunun siyasi malzeme yapılmasını da engelleyecektir. 

1. 16 Şubat 1999 tarihinde Abdullah Öcalan kimler tarafından Kenya'da yakalanarak 
Türkiye'ye teslim edildi? 

2. Abdullah Öcalan'ı teslim edenlerle herhangi bir anlaşma yapıldı mı? 
3. Bu anlaşmanın şartlan nelerdir? Abdullah . Öcalan'm idam edilmemesi bu 

anlaşmanın bir maddesi midir? Türkiye Abdullah Öcalan'ı teslim edecilere "idam 
etmeme" sözü verdi mi? 

4. 12 Ocak 2000 tarihinde Hükümeti oluşturan 3 siyasi partinin Genel Başkanları, 
Abdullah öcalanvın idam dosyasını Başbakanhk'da bekletme karan almışlardı. Bu 
kararın alınmasında Öcalan'ı teslim eden güçlere verdiği iddia edilen "idam 
edilmeyecek" sözü etkili oldu mu? 

YANIT 

Terörist elebaşı Abdullah öcalan, 16 Şubat 1999 tarihinde Türkiye'nin kendi istihbari 
imkanları dahilinde ve Kenya makamlarının işbirliğiyle Kenya'da- yakalanmış ve Türkiye'ye 
getirilmiştir. 

Öcalan konusunda hiçbir devlet veya örgtltle anlaşma yapılmış olması şözkonusu 
değildir. EsaRen, adıgeçenin yakalanmasında işbirliği yapılan Kenya makamlarıma bu yönde 
bir talebi de olmamıştır. 

Öte yandan, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi, 30 Kasım 1999 tarihinde.Öcalan'm 
başvurusunun kabul edilebilirlik ve esasa ilişkin aşamalannm Avrupa tasan Haklan 
Sözleşmesi çerçevesinde etkin bir şekilde incelenebilmesi için, adıgeçenin ölüm. cezasının 
infaz edilmemesini teminen, Hükümetimizden gerekli tüm önlemlerin alınmasını isteyen bir 
ihtiyati tedbir kararı almıştır. Bunun dışında, Öcalan'm idam edilmemesi yönünde herhangi 
bîr taahhüt verilmiş değildir. 

14. - İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre 
çıkarılması gereken yönetmeliğe ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet 
Kenan Tanrıkulu 'nun cevabı (7/7801) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasında delaletleriniz talep olunur: 20.06.2002 

Saygılarımlgts»^-*' 

CeM A D A N 
D Y P IstahbtÜ Milletvekili 

SORU: 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yasa tasarısı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 'nden kanunlaşarak geçmiştir, öze l sektör ve üniversitelerimizin 
teknolojik değişime ayak uydurmaları ve teknoloji üretebilmeleri açısından 
hayati öneme sahip bu yasaya bağlı yönetmelik hala çıkmamıştır. 

İlgili kanunun kabulüne rağmen, yönetmeliğin bugüne kadar 
çıkarılmamasının nedeni nedir, teknolojik alt yapının oluşması ve gelişmenin 
önünü kesen bu tıkanıklık ne zaman açılacaktır? 
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T.C. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.14.0.SAG.0.14.00.02/SGŞ-22//?£d> 
Konu :Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ı 5 Taşra 7H7 

İLGİ: 02.07.2002 tarih ve B.02.0.KKĞ.0.12/106-767-2/37J1 sayılı 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün yazısı ekindeki #5.06.2002 
tarih KAN. KAR. MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7801-16009/37873 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde yer alan DYP İstanbul Milletvekili Sn. Celal ADAN'ın soru 
önergesine konu olan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri. Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazeto'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/T)^^*~^—) 
Ahmet KerıanTANRlkULU S 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

15. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu 'nun, Şişli Belediyesinin denetimine ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücplen 'in cevabı (7/7805) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle İçişleri Bakanı Sayın Rüştü Kazım 

YÜCELEN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını 
arz ederim. 

Mahmut GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili 

1- Bakanlığınızca Şişli Belediyesinde son üç yılda denetleme yapıldı mı? 
Yapıldıysa hangi tarihlerde yapıldı? Yapılmadıysa niçiri yapılmadı? 

2- Şişli Belediyesinde periyodik denetim dışında özel denetim oldu mu? 
Olduysa kaç defa, hangi tarihlerde? 

3- Teftiş ve denetim sonucunda, suç unsuru bir husus ıfîjstrit edildi mi? 
Edildiyse hangi hususta tespit edildi? Ne işlem yapıldı? 

4- Son üç yılda Şişli Belediyesince kaç iş merkezi veya ek inşaatına imar 
verildi? İmarsız ve izinsiz yapılan iş merkezi ve ek inşaat tespit edildi 
mi? Edildiyse bunlara ne işlem yapıldı? 
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5- Şişli İlçesinin 1999-2002 yıllarındaki durumunu tespit için uydu 
görüntülerinden kaçak yapıların tespiti yapıldı mı?Yapıküysa kaçak 
yapı tespit edildi rai? Edildiyse kaç yapı tespit edildi? Öunlara ne gibi 
işlem yapıldı? Böyle bir tespit yapılmadıysa yaptırmayı düşünüyor 
musunuz? 

6- Şişli Belediyesinin uygulamaları hakkında Bakanlığınıza ulaşmış her 
hangi bir ihbar, şikayet veya bilgi var mı?Varsa kaç tane ve hangi 
hususlarda? Bunlara ne gibi işlemler yapıldı? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.O5.O.MAH.O.65.0O.002/^ffJ)^2_ £&./.J?./2002 
KONU : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 28.06.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7805-1S013/ 
37890 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen; Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut 
GÖKSU'nun "İstanbul İli Şişli Belediyesinin denetimine ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler 
aşağıya çıkarılmıştır: 

1-28.12.2001 tarih ve 7420-23 sayılı Kış Teftiş onayı uyarınca İstanbul İli Şişli Belediyesi Mülkiye 
Müfettişleri tarafından teftiş edilmiştir. 

2-Şişli Belediyesi'nde son üç yılda özel denetim yapılmamıştır. 

3-Şîşli Belediyesinde yürütülen inceleme, araştırma ve ön İnceleme sonucunda; 

2000 yılında (7) ön inceleme raporu, 

. 2001 yılında (7) ön inceleme raporu, (5) İnceleme raporu, (1) tazmin raporu, 

2002 yılında (5} ön inceleme raporu, (1) İnceleme raporu, (1) araştırma raporu, 

düzenlenerek ilgili yerlere tevdi edilmiştir. 

4-9on üç yıllık dönemde Şişli Belediyesince tasdikli imar planları doğrultusunda (7) adet iş merkezi 
inşaat ruhsatı verildiği, imarsız ve izinsiz iş merkezi ve ek inşaat bulunmadığı, 

5-Şişli Belediyesince 1999-2002 yılları arasında uydu görüntüsü alınmadığı, ancak bu konuda tespit 
yapılmasının planlandığı, 

İstanbul Valiliğinin 10.07.2002 tarih ve 7882 sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

6-lstanbul ili Şişli Belediye Başkanlığı ile ilgili olarak, kaçak yapılara göz yumulduğu, görevin kötüye 
kullanıldığı, usulsüz sağlık harcaması yapıldığı, belediye arsasının düşük bedelle satıldığı, 3194 sayılı İmar 
Kanununa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa aykırı davranıldığı, 2918 
sayılı Trafik Kanununa aykırı olarak otopark açıldığı ve belediyenin zarara uğratıldığı konuları ile ilgili olarak 
2000 yılı içerisinde 9 ön inceleme onayı alınarak, 5 konuda soruşturma izni verilmiştir. 2001 yılı içerisinde 7, ön 
inceleme ve 2 inceleme onayı alınarak, 4 konuda soruşturma izni verilmiştir. 2002 yılı içerisinde ise, 6 ön 
inceleme, 2 inceleme onayı alınarak, 3 konuda soruşturma izni verilmiştir. Soruşturma izni verilen konular 
yargıya intikal ettirilmiş olup, ayrıca 3 adet ön inceleme onayına ilişkin soruşturma devam etmektedir. 

Bakanlığıma bir adet özel teftiş ve iki ayrı konuda soruşturma yapılması talebi yeni intikal etmiş okıp, 
gereği yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bakan 
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16. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Şişli Belediyesine aktarılan ödeneklere 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Abdülkadir Akçan 'in cevabı (7/7806) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle Bayındırlık ve İsîcafl Bakam Sayın 
Abdülkadir AKÇAN taralından yazılı olarak cevaplandırılması! için gereğinin 
yapılmasını ara ederim. 

k̂ ' 
MaVulj GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili1 

1- Şişli Belediyesine Bakanlığınızca son üç yılda kaç TL. gitti? Borcu var 
mı? Varsa kaç TL.? 

2- Son üç yılda kaç defa Afet Kararnamesi çıktı? Şişli Belediyesi bunların 
kaçında yer aldı ve tespit edilen katsayı kaçtır? 

3- İstanbul Şişli İlçesinde 7 Ağustos 1999 ve daha sonriki depremlerde 
sarsılma oldu mu? Olduysa ölen-yaralanan kişi ve^a yıkılan-hasar 
gören bina oldu mu? Olduysa kaç kişi ve kaç yapı zaraıj gördü? 

4- Afet Kararnameleri nedeniyle Şişli Belediyesine öden!11 ek ödenek ne 
kadardır? Bu paralar nerelere harcanmıştır? 

5- Son Afet Kararnamesine İstanbul'un hangi ilçeleri girdi? Girenler 
niçin girdi, girmeyenler niçin girmedi? 

T,C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurula Başkanlığı 
ANKARA 

SÜRELİ 
SAYI : B.09.Ö.APIC0.22.00.00.17/ ! ^ q 3 JJZ001 
KONU : Adıyaman Milletvekili S v T-

Mahmut GÖKSU'nun ~ ' • - - — -
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGÎ: 28.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.0M6005 sayılı yazınız. 

İlgi yazıtnz ekinde alman Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'nun Şişli 
Belediyesine aktarılan ödeneklere ilişkin Bakanlığıma yönelttiği T.B.M.M. 7/7806 Esas 
Sayılı Yazılı Soru Önergesi incelenmiş olup, cevabı ekte gönderilmektedir. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. ^/Oc^^^^A-s L* 

Prof.Dr. Abdülkadir AKÇAN 
Bakan 
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ 
MAHMUT GÖKSU'NUN T.B.MJVf.7/7806 

ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE 
DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

. 1- Şişli Belediyesine Bakanlığınızca son Üç yılda kaç TL.gitti? Borcu var mı? 
Varsa kaç TL? 

2- Son üç yılda kaç defa Afet Kararnamesi çıktı? Şişli Belediyesi bunların kaçında yer 
aldı ve tespit edUen katsayı kaçtır? 

3- İstanbul Şişli İlçesinde 17 Ağustos 1999 ve daha sonraki depremlerde sarsılma 
oldu mu? Olduysa ölen-yaralanan kişi veya yıkılan-hasar gören bina oldu mu? Olduysa kaç 
kişi ve kaç yapı zarar gördü? 

4- Afet Kararnameleri nedeniyle Şişli Belediyesine ödenen ek ödenek ne kadardır? Bu 
paralar nerelere harcanmıştır? 

5- Son Afet Kararnamesine İstanbul'un hangi ilçeleri girdi? Girenler niçin girdi, 
giremeyenler niçin girmedi? 

CEVAPLAR: 

İ- Şişli Belediyesine 2000, 2001 ve 2002 yıllarında tahakkuk ettirilen ödenek 
miktarları (Ek-1) de, filer Bankası ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına olan borçlan ise 
(Ek-2) de belirtildiği gibidir. 

2- Son üç yılda 9 adet Afet Kararnamesi çıkarılmış ve Şişli Belediyesi 5 Kararnamede 
yer almıştır. 

Resmi Gazete 
Tarih ve No 
15.12.1999/23907 
08.02.2000/23958 
14.08.2000/24140 
02.02.2001/24306 
13,04.2002/24725 

Kararname No 

1999/13715 
2000/9 
2000/1042 
2001/1958 
2002/3931 

Katsayısı 

1.03 
1.30 
1.41 
1.25 
1.25 

3- Şişli İlçesi de 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremden etkilenmiş, 64 
Konut ve 56 îşyeri orta derecede, 85 Konut ve 17 İşyeri ise az derecede hasar görmüştür. 
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4- İstanbul/Şişli Belediyesine 2000 yılında çıkarılan 2 Afet Kararnamesi gereği toplam 
892.026.847.000.-TL.2001 yılında çıkarılan Afet Kararnamesi gereği toplam 
427,409.540.000.-TL. ve .200Z yılında çıkarılan Afet Kararnamesi gereği toplam 
345.885.077.000.-TL. (3 aylık) hiçbir kesinti yapılmadan havale edilmiştir. 

5~ 2002/3931 Sayılı Afet Kararnamesi gereği İstanbul/Şişli (1.25), KÇekmeçe (1.28) 
ve Avcılar (1.25) katsayı ile Afet Kararnamesinde yer almışlardır. Müracaatı olduğu halde 
Kararnameye giremeyen Adalar, Bağcılar, Bayrampaşa ve Kartal İlçeleridir. 

10/02/2000 gün ve 23960 sayılı Tebliğ gereğince Afet İşleri Genel Müdürlüğü sadece 
Kararname taslağı hazırlamakla görevlendirilmiştir. Bütün müracaatlarla ilgili hazırlanan 
taslak üste Başbakanlığa gönderilmekte, orada gerekli incelemeler yapıldıktan sonra 
Kararnameye girecek Belediyelerin belirlenmesi ve gelir paylarının artırılması tamamen 
Bakanlar Kurulu'nun yetkisindedir. 

Y E R E L Y Ö N E T İ M L E R İ N İLLER SANKASI'NA, DİĞER KURUMLARA VE 

HAZİNE'YE OLAN BORÇLARI 

TARİH: 

ferf-1 

11,07.3002 

SİSLİ/İSTANBUL 

1 - İLLER BANKASI'NA OLAN BORÇLARI 

a- YATIRIM BORÇLARI 

124-Kısa Vadeli Fon Kaynaklı Krediler 

142-Orta ve Uzun Vadeli İhtisas Kredileri 

b- KISA VADELİ KREDİLER 

12OOD0 - Banka Kaynaklı Kısa Avans 

120001 - Kefalet Kredileri 

120002 - Kef.Dol.Finansmanlı kısa avans 

120003 - Katılım Payı 

c- KARŞİLİK AYRILAN KREDİLER 

176000 - Finansmanlı Kısa Avans 

176001 - Kef.Dol.Finansmanlı Kısa Avans 

176002 - Dünya Bankası 

176003- Kefalet 

176004 - İkraz - Yalınm Kredisi 

2 - DİĞER KURUM VE FONLARA OLAN BORÇLARI 

096500 - Vergi Daireleri 
996501 - S.S.K. 

906502 - Emekli Sandığı 

99Ö503 - Sos.Yar.Day.Teş.Fonu 

996504 - Err.lak Vergisi 

990505 - İl Spor Müdürlükleri 

996509 - Diğsr 

MİLYAR T L 

16,538 
10,099 

3,203 

144002 - Gel.Dss.Fonu 

1^4003 - Top.Konul Kamu Ortaklıflı 

3 - HAZİNEYE OLAN BORÇLARI 

a- İller Bankası'nca kesilecek olan 

996506 - Hazine Müsteşartıûı 

b- Maliye Bakanlığı'nca kesilecek olan 

GENEL TOPLAM 16,538 
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17. - Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın, Dicle ve Fırat nehirleri üzerine kurulu 
barajlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan 'in cevabı (7/7809) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlması hususunda delaletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 14.06.2002 

Diyarbakır Milletvekili 

1- Dicle ve Fırat nehirleri ile kofları üzerinde ıf^$ tânfc baraj 
yapılmıştır? 

2- Bu barajlardan kaç tanesi faaliyettedir? Hangileri üzerinde 
HES (Hidroelektrik Santrali) kurulmuştur? Bu HESHerden yıldan ne 
kadar elektrik enerjisi üretilmektedir? 

3- Anılan barajlardan elde edilen elektrik enerjisijtıin Türkiye 
toplamı içindeki payı nedir? Ne kadarı bölge içinde tüketilmektedir? 

î.c. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A n k a r a 

Sayı :B.15.0.APK.0.23.300-/^fjo „_f.».,,-> 7QQ2 
Konu : Yazılı Soru Önergesi «- s. ı'-•••••••-'-

1İ 0 7 5 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığının 28.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16005 
sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Osman ASLAN'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/7809-
16017/37894 esas no.lu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. iç Tüzüğü'nûn 99. Maddesi gereği 
hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Zeki ÇAKAN 
Bakan 
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DİYARBAKIR MlLLETVEKİLİ SAYİN OSMAN ASLAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/7809-16017 esas noMu) 

SORU 1: 
Dicle ve Fırat nehirleri ile kolları üzerinde kaç tane baraj yapılmıştır? 

CEVAP 1: 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Dicle ve Fırat Nehirleri üzerinde toplan 

28 adet baraj yapılmış olup, bu barajlara ait bilgiler Ek Tablo 1'de verilmiştir. 
% 

Fırat Nehri üzerinde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılanlar d/f ında Atafürl̂  
Barajından sonra gelen ye Yap-Işlet-Devret (YİD) modeline göre gerçekleştirilen Birecik 
Baraj ve HES Projesi'nin inşaatına Nisan 1996'da başlanmış ve çalışmalar iş programına 
uygun olarak yürütülmüştür. TA Temmuz 2000 tarihinde, 1. ünite test çalışmalarına 
başlanmış ve 26 Ağustos 2000 tarihinde geçici kabul yapılarak işletmeye alınmış ve diğer 
5 ünite de geçici kabulleri yapılarak, santral 04 Ekim 2001 tarihinde ticari işletmeye 
başlamıştır. Tesis her biri 112 MW gücünde 6 üniteden oluşmakta olup, toplam gücü 672 
MvVdır.Yılda ortalama 2.4 milyar kWh enerji Üretilmesi planlanmıştır. 8irecik Baraj ve 
HES'mda, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen yıllık üretim programına göre 
üretim yapılmaktadır. 

SORU 2 : 
Bu barajlardan kaç tanesi faaliyettedir? Hangileri üzerinde HES'lerden yılda ne 

kadar elektrik enerjisi üretilmektedir? 

CEVAP 2 : 
Dicle ve Fırat nehirleri ile kolları üzerinde; Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 

bünyesinde işletilen Atatürk, Karakaya, Keban, Karkamış, Kralkızı, Özlüce, Dicle , Botan, 
Kerkenek olmak üzere 9 adet hidroelektrik santral bulunmaktadır. 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde işletilen Ek Tablo 1 ve 2 ' de 
adı geçen bu santralardan 2001 yılı İçinde üretim yapmayan Kernek Hidroelektrik Santralı 
dışında, diğer santralar faaliyetlerini sürdürmektedir. 2001 yılında ürettikleri elektrik enerjisi 
ile diğer bilgiler Ek-Tablo 2'de verilmektedir. 

SORU 3 : 

Anılan barajlardan elde edilen elektrik enerjisinin Türkiye toplamı içindeki payı 
nedir? Ne kadarı bölge içinde tüketilmektedir? 
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CEVAP 3 : 

2001 yılında adı geçen santralarda 14,2 milyar kWh elektrik enerjisi üretilmiş olup, 

bu miktar 24,0 milyar k\MVIik Türkiye hidrolik üretiminin %59,01'ini oluşturmaktadır. 

2001 yılı itibariyle bölge içinde tüketime sunulan elektrik miktarı 8.193.404 MVVh'tir. 

2002 yılı 6 aylık fiili üretimleri toplamı 6760 GWh olup, Türkiye Toplam 6 aylık 
gerçekleşen üretimindeki payı ise % 11'dir. 

EKzTablo 1 

FIRAT VE DİCLE HAVZASINDAKİ İŞLETMEDE OLAN HİDROELEKTRİK 
SANTRALLAR 

N 
O 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

ADI 

ATATÜRK 
KARAKAYA 

KEBAN 
BÎRECİK 

KARKAMIŞ 
ÖZLÜCE 
DİCLE 

KRALKIZI 
KUZGUN 
HAZAR-I 
TERCAN 

ÇAĞÇAG-m 
. GİRLEVİK-II-

MERCAN 
TOHMA-MEDÎK 

HAZAR-I1 
DERME-

KAPULUK 
GİRLEVİK-I 
AHÎKÖY-1 
AHtKÖY-ü 

BOTAN 
OTLUCA-
HAKKARİ 

MALAZGİRT 
KERNEK 

ULUDERE 
BEYTÜLŞEBAP 

ERKENEK-
DOĞANŞKHİR 

BESNİ 
CEMİŞGEZEK 

TOPLAM 

KURULU 
GÜCÜ 
(ivrvv) 
2400 
1800 

SANTRALIN 

Y1LLHC 
ENERJİ 

ÜRETİMİ 
(GWh) 
8 900 
7354 

1330 ! 6000 
672 
189 
170 
110 
93.8 
22.65 
19.8 
15 

14.4 
11.6 
12.5 
10 
4.5 

3.04 H 

2.1 . 
2.1 
1.58 
1.28 

1.2 
0.83 
0.7 
0.4 

0.36 
0.3 
0.1 

6889.25 

2516 
652 
413 
298 
146 
36 
60 
51 
42 
42 
59 
-
14 
18 
9 
8 
7 
3 
3 
2 
1 
-
2 
-
1 

HAVZASI 

FIRAT 
FIRAT 
FIRAT 
FIRAT 
FIRAT 
FIRAT 
DİCLE 
DİCLE 
FIRAT 
FIRAT 
FIRAT 
FIRAT 
FIRAT 
FIRAT 
FIRAT 
FIRAT 

FIRAT 
FIRAT 
FIRAT 
DİCLE 
DİCLE 
FIRAT 
FIRAT 
DİCLE 
DİCLE 
FIRAT 
FIRAT 
FIRAT 
26 637 

İŞLETMEYE 
GİRİŞ YILI 

1992 
1987 
1975 
2000 
1999 
1998 
1997 
1997 
1995 
1957 
1989 
1968 
2002 
1998 
1967 
1951 
1963 
1999 
2000 

1957-1964 
1981 

1967-1979 
1964 
1976 

1973 
1961 

. 1958-1967 
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DİCLE ve FIRAT ÖZERİNDE BULUN 
HİDROELEKTRİK SANTRALL 

(2001) 

SANTRAL 
ÂDI 

ATATÜRK 
KARAKAYA 
KEBAN 
KARKAMÎŞ 
KRALKIZI 
DİCLE 
ÖZLÜCE 
BOTAN 
KERNEK 
TOPLAM 

SANTRAL 
CİNSİ 

BARAJ 
BARAJ 
BARAJ 
BARAJ 
BARAJ 
BARAJ 
BARAJ 
AKARSU 
AKARSU 

NEHİR 
ADI 

FIRAT 
FIRAT 
FİRAT 
FİRAT 
DİCLE 
DİCLE 
DİCLE 
DİCLE 
FİRAT 

BULUNDUĞU İL 

Ş,URFA . 
DİYARBAKIR 
ELAZİĞ 
G,ANTEP 
D.BAKIR 
D.BAKIR 
ELAZİĞ 
SİİRT 
MALATYA 

KURULU 
GÜÇ{MW) 

2405,0 
1800,0 
1330,0 
189,0 
94,5 

110,0 
170,0 

1,6 
0,8 

6100,9 
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18. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış 'in, yurt dışında temsilcilikleri bulunan kamu 
kurum ve kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Şükrü Sina Gürel 'in cevabı (7/7813) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim. İM / 06 / 2002 

AK Parti Nevşehir Milletvekili 
Ülkemizin yurtdışında temsil edllmesi,menfaatterinin korunması ve 

kollanması fçln Dışişleri Bakanlığı dışında diğer birçok bakanlık ve kuruluşlarımızın 
da yurtdışında temsilcilikleri bulunmaktadır. 

S P R İH, A ft 

1. Yurtdışında hangi ülkelerde hangi bakanlıklar ile hangi kamu 
kuruluşlarımızın (asker'Sivll) temsilcilikleri bulunmaktadır? 

2. Yurtdışında temsilcilikleri bulunan bakanlıklar ile diğer kamu 
kuruluşlarımızın bu temsilciliklerinin statüleri ve görevleri nelerdir? 

3. Bu temsilciliklerde İstihdam edilen personel (asker-sivll) kaç kişidir? 
T.C. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı :026.21/2002/SPGY/271547 • 
Konu ; Yazılı Soru önergesi 

17.07.2002 
SÜRELİ-ÇOK İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi.' 28 Haziran 2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7813-16021/37898 sayılı yazılan. 

Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'm Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve 
Sayın Başbakanımızca eşgüdümümde yanıtlanması tensip olunan ilgide kayıtlı yazılanna ekli 
som önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. y ^r<~— y j 

ProtDr.ŞûkrüStoıGÖREİ 
Dişleri Baka™ VB. 

BaSSItan Yardımca 
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NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ SAVIN MEHMET ELKATMIŞ'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR 

Ülkemizin yurtdışında temsil edilmesi, menfaatlerinin korunması ve kollanması için 
Dışişleri Bakanlığı dışında diğer birçok bakanlık ve1 kuruluşlarımızın da yurtdışında 
personelleri bulunmaktadır, 

1. Yurtdışında hangi ülkelerde hangi bakanlıklar ile hangi kamu kuruluşlanmızın (asker-
sivil) temsilcilikleri bulunmaktadır? 

2. Yurtdışında temsilcilikleri bulunan bakanlıklar ile diğer kamu kuruluşlarımızın bu 
temsilciliklerinin statü ve görevleri nelerdir? 

3. Bu temsilciliklerde istihdam edilen personel sayısı (asker-sivil) kaç kişidir? 

YANIT 

Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 13.12.1983 tarih ve 189 sayılı Kanun Hükmünde 
Karamame'yle belirlenen esaslar çerçevesinde kurulmuş olan yurtdışı teşkilatını oluşturan 
birimlerin görevleri ile nitelikleri, kuruldukları şehir ve ülkeler, görev alanları, akredite 
edildikleri Ülkeler ve bağlı bulundukları dış temsilcilikleri belirlemek ve yurtdışı teşkilatının 
tabi. olacağı genel esasları düzenlemek amacıyla 13.04.1999 tarih ve 1999/12770 sayıli 
Bakanlar Kumlu Karan hazırlanmış, ilgili kamu kurum-ve kuruluşlan ile Bakanlıklar'm 
yurtdışı teşkilatmın bulunduklan merkezler, görev bölgeleri ve personel sayılan gibi ayrıntılar 
sözkonusu Kararan ekinde gösterilmiştir. 

Yurtdışında temsilcilikleri bulunan kamu kurum ve kuruluşlan aşağıda kayıtlıdır: 

1. Dışişleri Bakanlığı 
2. Maliye Bakanlığı 
3. Milli Eğitini Bakanlığı 
4. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
6. Kültür Bakanlığı 
7. Turizm Bakanlığı 
8. Dış Ticaret Müsteşarlığı 
9. Diyanet İşleri Başkanlığı 
10. Basın-Yayın ve Enformasyon Genci Müdürlüğü 
11. Emniyet Genel Müdürlüğü 
12. Hazine Müsteşarlığı 
13. Devlet Planlama Teşkilatı 

Halen yurtdışında 93 Büyükelçilik, 11 Daimi Temsilcilik, 57 Başkonsolosluk ve i 
Büyükelçilik Bürosu olmak üzere toplam 162 dış temsilciliğimiz faaliyet göstermektedir 
Anılan temsilciliklerde çalışmak üzere Ortak Karar'la dış göreve atanan Dışişleri Bakanlığı 
mensubu sayış» Temmuz 2002 itibariyle 972'dir. 
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Temmuz 2002 itibariyle Dışişleri Bakanlığı kadroları kullanılmak suretiyle dış göreve 
atanan Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu 345 koruma görevlisi mevcuttur. 

Dışişleri Bakanlığı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışında azamj 
çalıştırabilecekleri kadrolu personel sayısı 380'dır. 

'. 

- Maliye MüşaYİri/Ataşe 
- Eğitim Müşaviri/Ataşe 
- Tanm Müşaviri 

Toplam kadro 

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri/Ataşe 
- 'Kültür Müşaviri/Ataşe 
- Tanıtma Müşaviri/Ataşe 
- Ticaret Müşaviri/Ataşe 
- Din Hizmetleri Müşaviri/Ataşe 
- Basm Müşaviri/Ataşe 
-. Emniyet Müşaviri/Ataşe 
- Ekonomi Müşaviri/Ataşe 
- DPT Müşaviri 

26 
46 
5 , 
43 
17 
38 
84 
39 
26 
7 
42 
7 

Dolu 

16 
39 
2 
38 
7 
33 
75 
27 
26 
-
30 
-

Bos 

10 
7 
3 
5 
10 
5 
9 
12 
-
7 
12 
7 

TOPLAM 380 293 87 

Askeri Ataşeliklerde Mayıs 2002 itibariyle 69, NATO nezdindeki (Belçika) askeri 
heyetlerde Nisan 2001 itibariyle 72 ve diğer ülkelerdeki askeri heyetlerde Nisan 2001 
itibariyle 75 olmak üzere yurtdışında toplam 216 askeri personel sürekli görevde 
bulunmaktadır. 

Yurtdışında temsilcilikleri bulunan Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının yurtdışı teşkilatının kuruluş ve görevlerini ayrmtılı olarak belirten 13.04.1999 
tarih' ve 12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'mn eki ilişikte sunulmaktadır (Ek-t). 

Ayrıca, yurtdışı teşkilatını oluşturan dış temsilcilikler ve ihtisas birimleri ile bunlann 
kunıîduklan şehir ve ülkeler, görev alanları, akredite edildikleri ülkeler, bağlı bulunduklan dış 
temsilcilikler ve ihtisas birimlerinde çalıştırılabilecek azami kadrolu personel sayısı 
sözkonusu Karar'a ekli (1 -17) sayılı cetvellerde kurumlar itibariyle gösteri lmiştir (Kk-2). 

IKINCI KıSıM EK - 2 
KURUMLARLA ıLGTLÎ ESASLAR 

BIRINCI BÖLÜM 
ÖÎSRSLERT BAKANAĞı YURTDıŞı TEŞKILATıMıN 

KURULUŞ VB GÖREVLERI 
Madde 13- D ı ş i ş l e r i Bakanlığı yur tdış ı t e ş k i l a t ı n ı oluşturan 

dıs temsilci l ikler i l e bunların kurulduğu şehir ve ü lke ler , görev 
alanı , akredite ed i ld iğ i ülkeler ve bağlı bulunduğu diplomatik 
temsilci l ikler , e k l i (1-5) say ı l ı cetvellerde gös te r i lmiş t i r . 

Madde 14- D ı ş i ş l e r i 3akanlıöı, 24/6/1994 t a r i h l i ve 4009 
sayı l ı Dış iş ler i Bakanlığı rnın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun ile 5/5/1969 t a r i h l i ve 1173 s a y ı l ı Kanun ve 189 s a y ı l ı 
Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen görevleri yürütür. 
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ÎKÎHCı BÖLÜM 
MALÎYE BAKANLıĞı YURTDıŞı TEŞKILATıNıN 

KURULUŞ VE GÖREVLERI 

Madde 15- Maliye Bakanl ığ ı y u r t d ı ş ı t e ş k i l a t ı n ı n kurulan 
bi r imler i t i b a r ı y l a i s i m l e r i , kurulduûu y e r , bağ l ı olduğu d ış 
t e m s i l c i l i k ve ç a l ı ş t ı r a b i l e c e ğ i a2ami kadrolu persone l s a y ı s ı , 
e k l i (6) s a y ı l ı c e t v e l d e g ö s t e r i l m i ş t i r . 

Hadde 16- Maliye Bakanl ığı y u r t d ı ş ı t e ş k i l a t ı , nezdinde 
görevl i bu lundukla r ı d ip lomat ik t e m s i l c i l i k veya konsolosluğun 
görev a lan ı i ç i n d e m i l l e t l e r a r a s ı k u r u l u ş l a r ı n kabul e t t i ğ i 
.gümrük t a r i f e l e r i , gümrük kıymet i , gümrük r e j i m i ve f o r m a l i t e l e r i ; i l e bunların d e r i ş i k l i k l e r i n i t a k i p ederek , m i l l i • mevzuata ve 
uygulamaya i n t i k a l e t t i r i l m e s i n i n saklanması konusunda g e r e k l i 
ça l ı şma la r ı yapmak, g e l i r ve gider k a n u n l a r ı n ı n uygulanması i l e 
i l g i l i gö rev l e r i y e r i n e get irmek/ bulunulan ü lke i l e o l an ve rg i 
i l i ş k i l e r i n i yürütmek, i k i l i veya çok t a r a f l ı an laşmalar i l e 
i l g i l i h a z ı r l ı k ç a l ı ş m a l a r ı n ı yapmak. Bakanlık görev a l a n ı i l e 
i l g i l i olarak resmi ve öze l kurum ve k u r u l u ş l a r l a temas ve 
görüşmeler yaparak t o p l a d ı ğ ı b i l g i l e r i değerlendirmek ve 
sonuç la r ın ı b a ğ l ı olduğu d ı ş t e m s i l c i l i k l e Bakanlığa i n t i k a l 
e t t i rmek s u r e t i y l e i l g i l i l e r i aydınlatmak, Türk v a t a n d a ş l a r ı n ı n 
her t ü r lü g e l i r ve g ide r kanun la r ı i l e m i l l i emlak, gümrük ve 
s a i r mali konu la r l a i l g i l i te reddüt vo p rob lemle r in in h a l l i n d e 
y a z ı l ı ve sözlü o l a r a k ve bu mese le le r in müşterek çözüm y o l l a r ı 
hakkında. Bakanlığa t e k l i f t e bulunmak, Bakanlık i l e misyon ve 
konsolosluk ş a f l e r i n c e ve r i l ecek d iğer g ö r e v l e r i ye r ine 
get irmekle yükümlüdür. 

ÜÇÜNCÜ BOLÜM 
HILLt EGITIM BAKANLIĞI YURTDIŞI TEŞKİLATIMI» 

KURULUŞ VE GÖREVLERİ 

Madde 17- M i l l i Egiti,m B a k a n l ı ğ ı y u r t d ı ş ı t e ş k i l a t ı n ı n , 
k u r u l a n b i r i m l e r i t i b a r ı y l a i s i m l e r i , ku ru lduğu y e r , b a ğ l ı o lduöu 
d ı ş t e m s i l c i l i k ve görev a l a n l a r ı n a d a h i l d i ğ e r ü l k e l e r ve 
ç a l ı ş t ı r a b i l o c e ç i azami kad ro lu p e r s o n e l s a y ı s ı e k l i (7 ) s a y ı l ı 
c e t v e l d e g ö s t e r i l m i ş t i r . 

Madde 18 - M i l l i Eğ i t im B a k a n l ı ğ ı y u r t d ı ş ı t e ş k i l a t ı , 1739 
s a y ı l ı M i l l i Eğ i t im Temel Kanunu ve 1416 s a y ı l ı Ecnebi 
Memleke t l e r e G ö n d e r i l e c e k Talebe Hakkında Kanun g e r e ğ i n c e ; 
y a b a n c ı ü l k e l e r d e bulunan y u r t t a ş l a r ı m ı z ı n ve s o y d a ş l a r ı m ı z ı n 
ç o c u k l a r ı i l e yükseköğ re t im ö ğ r e n c i l e r i m i z i n h e r t ü r l ü e ğ i t i m vo 
öğren im f a a l i y e t l e r i i l e i l g i l i i ş l e r i y ü r ü t m e k , e ğ i t i m vo 
ö ğ r e t i m a l a n ı n d a k i m ü n a s e b e t l e r i m i z i n g e l i ş t i r i l m e s i n e ç a l ı ş m a k , 
e ğ i t i m , ö ğ r e t i m ve b i l i m a l a n l a r ı n d a y a b a n c ı ü l k e l e r i l e 
m i l l e t l e r a r a s ı k u r u l u ş l a r ı n ç a l ı ş m a ve u y g u l a m a l a r ı n d a n i l g i l i 
d a i r e ve k u r u m l a r ı . habe rda r etmek s u r e t i i l e e ğ i t i m i m i z i n 
g e l i ş m e s i n e k a t k ı d a ' bulunmak, m i l l e t l e r a r a s ı k u r u l u ş l a r d a n 
s a ğ l a n a b i l e c e k * e ğ i t i m l e i l g i l i t e k n i k yardım i m k a n l a r ı h a k k ı n d a 
B a k a n l ı o a b i l g i vermek, yabancı ü n i v e r s i t e l e r i n T ü r k o l o j i 
k ü r s ü l e r i i l e y a k ı n i l i ş k i l e r kurmak, k ü l t ü r a n l a ş m a l a r ı n d a yer 
a l a n h u s u s l a r ı n u y g u l a n m a s ı n ı t a k i p etmek, y u r t d ı ş ı n d a b u l u n a n 
Türk i ş ç i ç o c u k l a r ı n ı n genel ve m e s l e k i e ğ i t i m l e r i konusunda 
t a k i p e d i l e c e k g e n e l p o l i t i k a hakk ında B a k a n l ı ğ a t e k l i f t e 
bulunmak, 1739 s a y ı l ı Kanunun 59 uncu maddes i g e r e ğ i n c e Türk 
v a t a n d a ş l a r ı n ı n y u r t d ı ş ı n d a «fl i t im, öğrenim ve i h t i s a s g ö r m e l e r i 
i l e i l g i l i h i z m e t l e r i düzenlemek, B a k a n l ı k i l e misyon ve 
k o n s o l o s l u k ş e f l o r i n c e v e r i l e c e k d i ğ e r g ö r e v l e r i y e r i n e 
g e t i r m e k l e yükümlüdür . 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
TARIM VB KÖYtSLERt BAKANLIĞI YURTDIŞI TEŞKİLATIMIN 

KURULUŞ VE GÖREVLERI 

Madde 19- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yurtdışı 
teşkilatının, kurulan birimleri itibarıyla isimleri, kurulduğu 
yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanına giren diğer 
ülkeler ve çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, ekli 
(8) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 20- Tarım ve Köyişleri BakanlıOı yurtdışı teşkilatı, genel tarım politikası ve kalkınma plan ve programlarına uygun olarak, Bakanlığın dış ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla olan münasebetlerinde yardımcı olmak, ihtisas alanlarında her türlü gelişmeleri takip etmek ve bu konularda elde edilen bilgileri Bakanlığa duyurmak, uzman, teknik personel, bilim adamı, deneme materyali gibi ihtiyaŞjfaiKrç karşılanmasında gerekli 
S,ismetleri yapmak, tarım ürünlerinin üretim ve pazarlanmasınvi 
yönlendirmek gayesiyle tarıma dayaİL sanayilerde teknolojik 
•gö Üşmeler i takip etmek, destekleme fiyatları, sübvansiyonları ve 
dıfler teşvik unsurları ile gerekli envanter ve istatistikleri 
derlemek, Bakanlık ile misyon, ve konsolosluk seflerince verilecek 
dıg-îr goravleri yapmakla yükümlüdür. 

BESINCI BÖLÜM 
ÇALıŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLıĞı YURTDıŞı TEŞKILATıNıN 

KURULUŞ VE GÖREVLERI 

Madde 21- Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı yurtdışı 
teşkilatının, kurulan birimler itibarıyla isimleri, kurulduğu 
yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanlarına giren 
dı<3er ülkeler ve çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, 
ekli (9) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 22- .Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yurtdışı 
teşkilatı, yabancı ülkelerdeki Türk işçileri ve aile fertlerinin 
çalıçma vs .sosyal hukukuna dair problemlerine çözüm yolları 
aramak, bu konularda ilgililerin hak ve menfaatlerini korumak ye 
geliştirmek yolunda faaliyette bulunmak, isçilerimizin işverenle 
olan münasebetlerinin düzenlenmesina yardım etmek, milletlerarası 
teşekküllerin ve sanayide ileri gitmiş ülkelerin çalışmalarını ve, 
alınan yeni tedbirleri takip ve tespit ederek Bakanlığa 
bildirmek, bu çerçeve dairesinde ülkelerin isçi ve işverain 
kuruluşları ile ilişki kurmak, ikili işgücü ve sosyal güvenlik 
anlaşmalarının uygulanmasından doÇjan işlemler ile münferit 
meselelerin çözümlenmesine yardımcı olmak, isçilerimizin 
bulundukları ülkelere uyumlarının ve mesleki eğitim imkanlarından 
yararlanmalarını saglamaya . yönelik çalışmalarla,ülkemizle 
bağlarının muhafazasını sağlayacak çalışmalar yapmak ve Bakanlık 
ile misyon ve konsolosluk saflerince verilecek diğer görevleri 
yerine getirmekle yükümlüdür. 

ALTINCI BÖLÜM 
KÜLTÜR BAKANLIĞI YURTDIŞI TEŞKİLATININ 

KURULUŞ VB GÖREVLERİ 

Madde 23- Kültür Bakanlığı yurtdışı teşkilatının, kurulan 
birimler itibarıyla isimleri, kurulduûu yer,, bağlı olduğu diş 
temsilcilik ile görev alanlarına giren diğer ülkeler Ve 
çalıştırabileceği azami kadrolu pe.csojgel sayısı, ekli (10) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. ""'" 
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Madde 24- Kültür Bakanlığı yurtdışı teşkilatı, ülkemizin 
tarihi, kültürel kaynak ve imkanlarının, Türk dil ve 
'edebiyatının, Türk gelenekleri ve adetlerinin, Türk sanatlarının, 
yayın ve teshir suretiyle tanıtılmasını ve öğretilmesini 
sağlamak; Türk sanat, kültür ve dilinin tanıtılması, yayılması ve 
öğretilmesi amacıyla Türk kültür merkezlerinin açılması 
imkanlarını araştırmak; Kültür Merkezlerinin yönlendirilmesi ve 
yönetilmesinde misyon şeflerine yardımcı olmak, güzel sanatlar 
alanındaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve sonuçlarını 
Bakanlığa bildirmek, kültür anlaşmalarının Bakanlığa tahmil 
ettiği faaliyetleri planlamak ve yürütmek, Bakanlık ile misyon ve 
konsolosluk şeflerince verilecek diğer görevleri yerine 
getirmekle yükümlüdür. 

YEDİNCİ BÖLÖH 
TURİZM BAKANLIĞI YURTDIŞI TEŞKİLATI 

KURULUŞ VE GÖREVLERİ 

Madde 25- Turizm Bakanlığı yurtdışı teşkilatının, kurulan birimler itibarıyla isimleri, kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanlarına giren diğer ülkeler ve çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, ekli (11) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
Madde 26- Turizm Bakanlığı yurtdışı teşkilatı, ülkemizin turistik kaynak imkanlarının, tarihi ve doğal güzelliklerinin, dag turizminin, kış sportif faaliyetleri ile kıs turizminin yayın, fuar ve fuarcılık fâaliyetleri ile ülkemiz turizm bölgeleri ve elsanatlarının tanıtılması, turizm konularında gerekli ikili anlaşmalar ile ülkelerarası turizm anlaşmalarının sağlanması, ülkemiz turizm imkanlarının pazarlanmasını sağlamak, turizm anlaşmalarında misyon şeflerine yardımcı olmak, enformasyon alanlarında gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve sonuçlarını Bakanlığa bildirmek, turizm anlaşmalarının Bakanlığa tahmil ettiği faaliyetleri planlamak ve yürütmek, Bakanlık ile misyon ve konsolosluk şeflerince verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

SEKIZINCI BÖLÜM | 
DıS TICARET MÜSTEŞARLıĞı YURTDıŞı TEŞKILATıNıN 

KURULUŞ VB GÖREVLERI 

Madde 27- Dış Ticaret Müsteşarlığı yurtdışı teşkilatının, 
kurulan birimler itibarıyla isimleri, kurulduğu yer, bağlı olduöu 
dıs temsilcilik ile görev alanlarına giren diğer ülkeler ve 
çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı, ekli (12) 
sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
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Madde 23- Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurtdışı .Teşk i l a t ı , 
resmi ve özel kucum ve kutuluslarla tentasve görüşmeler yapmak 
suretiyle, Müsteşarlık görevleri i l e i l g i l i b i l g i l e r i toplamak;, 
değerlendirmek ve sonuçlarını , raporlar halinde Başbakanlığa 
bildirmek, i l g i l i l e r i bu konularda aydınlatmak, ekonomik 
münasebetlerimizin ge Us t j.r ilmesine çalışmak, i k i l i ve çok 
taraf l ı ekonomik anlaşmalar ve karma ekonomik komisyonlar i le 
i l g i l i haz ı r l ık çalışmalarını yürütmek, ülkemizin ekonomik ve 
t i ca r i ç ıkar lar ın ın korunması, ihraç ürünlerimizin uygun 
fiyatlarla pazarlanması, piyasa hareketlerinin t ak ib i gibi 
konularda gerekl i istihbaratın sağlanarak b i lg i l e r in s a ğ l ı k l ı biç 
şekilde t i c a r i çevrelere zamanında ulaşmasına ve bu ülkelere 
t i ca r i gaye i l e giden is adamlarımıza yardımcı olmak, Müsteşarlık 
•hizmetlerini i lgilendiren konularda yapılan" yardım, kredi 
anlaşmaları hükümlerinin ta tb ikat ın ı takip etmek, i k t i s a d i ve 
mali müesseselerin faa l iye t le r in i , toplanan m i l l i veya 
mil let lerarası ikt isadi ve mali kongre ve konferansları takip 
etmek, talimat alınması gereken konularda Başbakanlığa bilgi 
vermek, nezdinde vazife gördükleri temsilci l ikler in diğer. ülkeler 
i l e olan münasebetlerini takip ederek memleketimizi i lgi lendiren 
hususlar i l e sağlanacak imkanlar konusunda t ek l i f l e rde bulunmak 
ve diğer konularda Başbakanlık i l e misyon ve konsolosluk 
seflerinca vari lecek vazifeleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
DIYANET ISLERI BAŞKANLıĞı YURTDıŞı TBSKıLATıNıN 

KURULUŞ VE GÖREVLERI 

Hadde 29- Diyanet i ş le r i Başkanlığı yur tdış ı t e şk i l a t ın ın 
kurulan birimler i t ibar ıyla is imler i , kurulduğu yer , bağl ı olduğu 
dış temsilci l ik i l e görev alanlarına giren diğer ülke veya 
şehirler ve ça l ı ş t ı rabi leceği azami kadrolu personel s a y ı s ı , ekli 
(13) sayı l ı cetvelde-gösteri lmiştir . 

Madde 30- Diyanet i ş l e r i Başkanlığı yur td ı ş ı t e şk i l a t ı 
yurtdışındaki vatandaş ve spydaşlarımızı din konusunda 
aydınlatmak; bu amaçla mahalli basm-yayın organlarının yardımını 
sağlamaya çalışmak, onların ibadet, din eği t imi , hastahane, 
hapishane, a i l e problemleri, nikah, cenaze, mevlit ve benzeri 
konulardaki d in i ve manevi ihtiyaçlarında yardımcı olmak, ç e ş i t l i 
i şç i kuruluşlar ı tarafından yürütülen d in i , f aa l iye t l e r i 
(ibadethane, Kur'an Kursu ve benzeri konulardaki ça l ı şmalar) i le 
ilgilenmek, bu kuruluşların ülkemizde uygulanan mevzuat" s ı n ı r l a r ı 
içinde hareket etmelerini sağlamak maksadıyla yol g ö s t e r i c i ve 
yönlendirici çalışmaları yürütmek, ibadethanelerde ye 
işçilerimizin toplu olarak bulunduğu yerlerde vaaz, hutbe, dini-
ilmi seminer ve konferans hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde 
bu görevleri bizzat yapmak, bulundukları ülkelerdeki sosyal 
gelişmeleri d ini yönleriyle takip etmek, bu gelişmelerin 
yurttaşlarımızın üzerindeki e tk i le r in i incelemek, yur tdış ında 
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islam d in i i l e i l g i l i f a a l i ye t ve kuruluşlar hakkında b i l g i 
toplamak, değerlendirmek, her kademedeki eği t im ve öğretim 
kurumlarıyla temas kurarak ö z e l l i k l e din eği t iminde uygulanan 
yeni metodlar ı , diğer müslüman ülkelerden gelmiş i s ç i l e r i n din 
h izmet le r in in n a s ı l yürütüldüğünü incelemek ve gö rev l e r i y l e 
i l g i l i konularda Başkanlığa t e k l i f l e r d e bulunmak, Başkanlık i l e 
misyon ve konsolosluk şe f l e r ince ver i lecek ditfer g ö r e v l e r i yerine 
get irmekle yükümlüdür. 

ONUNCU BOLÜM 
BASİN-YAYIM VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI 

TEŞKİLATININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ 

Madde 3 1 - B a s m - Y a y m ve Enformasyon Gene l Müdürlüğünün 
y u r t d ı ş ı t e ş k i l a t ı n ı n , kurulan b i r imler i t i b a r ı y l a i s i m l e r i , 
kurulduğu yerv-bajölı olduğu dış t e m s i l c i l i k i l e görev a l an l a r ına 
g i ren d iğe r ü l k e l e r ve ç â l ı s t ı r S S ı l e c e g ı azamı kadrolu personel 
s a y ı s ı e k l i (14) s a y ı l ı cetvelde g ö s t e r i l m i ş t i r . 

Madde 32- Bas'ın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
y u r t d ı ş ı t e ş k i l a t ı , Devletin tanı tma s iya se t i n in ve tanı tma i l e 
i l g i l i a l an l a rda hükümetçe b e l i r l e n e n s t r a t e j i l e r i n yur td ı ş ında 
uygulanmasına yardımcı olmak, hükümet f a a l i y e t l e r i n i n ve yapılan 
h izmet le r in d ı ş kamuoyuna müessir şeki lde yans ı t ı lmas ına ve 
bunlar ın d ı ş kamuoyu üzerindeki e t k i s i n i n be l i r l enmes ine a i t 
h i zme t l e r i yapmak, yabancı basın-yayın o r g a n l a r ı n ı n ve 
mensuplarının ça l ı şma la r ın ı ko l ay l a ş t ı r acak t e d b i r l e r i almak ve 
bu hususta ge rek l i düzenlemeleri yapmak, ülkemiz aleyhindeki 
propaganda f a a l i y e t l e r i n i t ak ip etmek ve değerlendirmek, yabancı 
ü lke le rde Türkiye 'nin menfaa t le r i doğrultusunda yapılan 
f a a l i y e t l e r e katı lmak, enformasyon ve aydınlatma f a a l i y e t l e r i n i 
ülkemizin d ı ş -po l i t i kas ın ı destekleyecek şek i lde düzenleme ve 
uygulamalarda yardımcı olmak, basın-yayın ve enformasyon 
konularında ve bu organlar la i l i ş k i l e r d e Büyükelçi l ik Müşavir l iğ i 
ve sözcUlügünti yapmak ve Genel Müdürlük i l e misyon ve konsolosluk 
ş e f l e r i n c e ver i lecek diğer görev le r i yer ine getirmekle 
yükümlüdür. 

ONBÎRÎNCÎ BÖLÜM 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI 

TEŞKİLATININ KURULUŞ VB GÖREVLERİ 

Madde 33- Emniyet Genel Müdürlüğünün Yur td ı ş ı Teşk i l a t ı n ın 
kurulan b i r i m l e r i t i b a r ı y l a i s i m l e r i , kurulduğu yer , bagU olduğu 
d ı ş t e m s i l c i l i k , görev a l a n l a r ı n a giren ü l k e l e r ve 
ç a l ı ş t ı r ı l a b i l e c e k a2ami kadrolu personel s ay ı s ı e k l i (15) s a y ı l ı 
ce tve lde g ö s t e r i l m i ş t i r . 
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Madde 34- Emniyet Genel Müdürlüğünün Yurtdışı Teşkilatında 

çalıştırılacak olan Emniyet Müşaviri ve Emniyet Ataşesi; 
uluslarası suç ve suçlularla, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla ye 
ülkemize yönelik terörizmle mücadele etmek üîere ülkemiz ile 
dıger ülkeler arasında imzalanan anlaşma ve protokollerde kayıtlı 
yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen mahalli polis 
teşkilatlarıyla, 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 
işbirliği yapmakla görevlidir. 

ONîfctNCt BÖLÜM 
HAZÎNE MÜSTESAFILıGı YURTDıŞı TEŞKILATıNıN 

KURULUŞ VE GÖREVLERI 
Madde-35 Hazine Müsteşarlığı Yurdışı Teşkilatının, kurulan 

birimler itibarıyla, isimleri, kurulduğu yer, bağlı olduğu dış 
temsilcilik ile görev alanlarına giren diğer ülkeler ye 
çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı ekli (16) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 

Madde-36 Hazine Müsteşarlığı Yurtdışı Teşkilatı, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla temas ve görüşmeler yapmak suretiyle Müsteşarlık görevleri ile ilgili bilgileri toplamak, değerlendirmek' ve sonuçlarını raporlar halinde Başbakanlığa bildirmek, ilgilileri bu' konularda aydınlatmak, ekonomik münasebetlerimizin geliştirilmesine çalışmak, ikili ve çak taraflı ekonomik anlaşmalar ile ilgili hazırlık çalışmalarını yürütmek, ülkemizin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması, piyasa hareketlerinin takibi gibi konularda gerekli istihbaratın sağlanarak bilgilerin sağlıklı bir şekilde ekonomik ve mali çevrelere zamanında ulaşmasına yardımcı olmak, Müsteşarlık hizmetlerini ilgilendiren konularda yapılan yardım; kred,i anlaşmaları hükümlerinin tatbikatını takip etmek, . ekonomik ye mali müesseselerin faaliyetlerini,' toplanan ulusal veya uluslararası ekonomik ve mali kongre ve konferansları takip etmek, uluslararası mali ve ekonomik müesseselerin çalışmalarına iştirak etmek, talimat alınması gereken konularda Başbakanlığa bilgi vermek, nezdinde vazife gördükleri temsilciliklerin diğer ülkeler ile olan münasebetlerini takip ederek memleketimiai ilgilendiren hususlar ile sağlanacak imkanlar konusunda tekliflerde bulunmak ve uluslararası mali kuruluşlar, yabancı ülkelerin resmi mali müesseseleri ve bilumum yatırım ve finansman bankaları va fonları, Milletlerarası Para Fonu (IMF), ve Dünya Bankası (IBRD) tslam Kalkınma Bankası (IDB), Asya Kalkınma Bankası (ADB), Avrupa tmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) v© islam ülkeleri çeşitli kalkınma fonları ve para otoriteleri ile 
ilişkilerin, uluslararası ekonomik isbirlioi ile ilgili dıs kamu 
borçlanmalarının hazırlık, akit, kefalet ve garanti işlemlerini 
yürüterek dıs kamu borçlanmalarına müncer olacak müzakere ve 
muhaberatı yapmak, sağlanan dıg kamu borçlarının ve kültür 
yardımları dışındaki dıs yardımların kullanılmasına, bu borç vo 
dıs yardımlara ait mukavele vo anlaşmaların uygulanması ile 
ilgili olarak hor türlü temas, müzakere ve gerekli işlemlerin 
yapılması hususunda vo diğer konularda Başbakanlık ile misyon ve 
konsolosluk seflerince verilecek görovleri verine getirmekle 
yükümlüdür. 

ONÜÇÜNCÜ BOLUM 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINIM Y U R T D I Ş I 

T E Ş K İ L A T I N I N KURULUŞ VE GÖREVLERİ 
M a d d e 3 7 - D e v l e t ; P l a n l a m a T e ş k i l a t ı y u r t d ı ş ı t e ş k i l a t ı n ı n , 

k u r u l a n b i r i m l e r i t i b a r ı y l a i s i m l e r i , k u r u l d u ğ u y e r , b a o i ı o l d u ğ u 
d ı s t e m s i l c i l i k i l e g ö r e v a l a n ı n a g i r e n d i ğ e r ü l k e l e r v o 
ç a l ı ş t ı r a b i l e c e ğ i a z a m i k a d r o l u p e r s o n e l s a y ı s ı , e k l i ( 1 7 ) 
s a y ı l ı c e t v e l d e g ö s t e r i l m i ş t i r . 

M a d d e 3 6 - D e v l e t P l a n l a m a T e ş k i l a t ı y u r t d ı ş ı t e ş k i l a t ı 
k a y n a k l a r ı n v e r i m l i k u l l a n ı l m a s ı v e k u l l a n ı m ı n ı n h ı z l a n d ı r ı l m a s ı 
i ç i n Ü l k e n i n e k o n o m i k , s o s y a l v e k ü l t ü r e l p l a n l a m a h i z m e t l e r i i l e 
m a l i y e p o l i t i k a l a r ı n ı n h a z ı r l a n m a s ı v e u y g u l a n m a s ı , u y g u l a m a n ı n 
t a k i b i v o d e n e t l e n m e s i h i z m e t l e r i n i b i r b ü t ü n l ü k i ç e r i s i n d e 
d ü z e n l i v e s ü r a t l i b i r ş e k i l d e y ü r ü t ü l m e s i n i s a ğ l a m a k , k a m u 
h i z m e t l e r i n i n v e r i m l i , s ü r a t l i v e e t k i n b i r ş e k i l d e y ü r ü t ü l m e s i n e 

. k a t k ı d a b u l u n m a k v e ü l k e n i n e k o n o m i k v e s o s y a l d u r u m u n u d i k k a t e 
i1 a l a r a k h i z m o t l o r i n - ö z e l l i ğ i v e g e r e k l e r i n e u y g u n d ü z e n l e m e l e r 
• y a p ı l m a s ı n a d e s t e k o l m a k l a y ü k ü m l ü d ü r . 
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1 SAYILI CETVEL 

KURUMUN ADI:DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

BİRİN} rftfjr, 
T.C.ASU ÖHABl BE 
T.C.ADİS ABABA BE 
T.CALMATI BE 
T.C.AMMAN BE 
T.OAŞKABAD BE 
T.CATİNA BE 
T.C.BAĞDAT BE 
T.C.BAHREYN HE 
T.C.BAKO BE 
T.C.BANGKOK BE 
T.C.BELGRAD BE 
T.C.BEFUJN B E 
7.C.BERN BE 
T .CBEYRUTBE 
T.C.BİŞKEKBE 
T.C.BRASİÜA BE 
T.C.BRATİSLAVA BE 
T.C.BRÛKSEL BE 
T.C.BUDAPEŞTE BE 

JT.C.BUENOS-AfRES BE 
T;C.BÜKRES BE 
T.C.CAKARTA BE 
T.C.CEZAYİR BE 
T.C.DAKAR BE 
T.C.DAKKA BE 
T.C.DOHA BE 
T.C.OUBÜN 3 E 
T.C.DUŞANBE BE 
T.C.HANOİ BE 
T.CHARTUM BE 
T C.HAVANA BE 

BULU^pUĞU YŞR, 
BİRLEŞİK ARAP E M F R L İ K L E R İ 
ETYOPYA 
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ 
ÜRDÜN 
TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ 
YUNANİSTAN 
IRAK 
BAHREYN 
AZERBAYCAN CUMHURİYET! 
TAYLAND 
YUGOSLAVYA FED.CUM. 
ALMANYA FED.CUMH. 
ISVİCRE 
LÜBNAN 
KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ 
BREZİLYA 
SLOVAKYA CUMHURİYETİ 
BELÇİKA 
MACARİSTAN 
ARJANTİN 
ROMANYA 
ENDONEZYA 
CEZAYİR 
SENEGAL 

BANGLADEŞ 
KATAR 
İRLANDA 
TACİKİSTAN CUMHURİYETİ 
VİETNAM 
SUDAN 
KÜBA 

AKREDtte EDİLDİĞİ D13ER Ü 

CİBUTİ .MADAGASKAR.SCMALİ 

. 
KAMBOÇYA.LAOS.MYANMAR 

UECHTENSTEIN 

SURİNAM 

BATI AVRUPA BİRLİĞİ (SAB) 

BOLtVYA4URUGUAY.FARAGUAY 

BURKİNA FASO.CAPE VERDE.GAMBİA 
BHUTAN 

ANTNGUA-BARBUDA.BAHAMALAR,DOM 
CUMHURIYETİ,qOMİNİKA,JAMAİKA.HAl 
GRENAD1NESS 



KURUMUN ADI:DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

i SAYILI CETVEL 

T.C.HELSİNKfBE 
T.C.İSLAMA3AD BE 
T.C.KASİL BE 
T.C.KAKİRE BE 
T.C.KANBERRA BE 
T.C.KARAKAS BE 
T.C.KİEV BE 
T.C.KİNf ASA BE 
T.C.KİŞİNEVBE 
T.C.KOPENHAĞ BE 
T.C.KUALA-LUMPUR BE 
T.C KUVEYT BE 
T.C.LAHEY BE 
T.C.LEFKOŞA BE 
T.C.LİZBON BE 
T . C . U U 8 U A N A B E 
T.C.LONDRA BE 
T.C.LÜKSEMBURG BE 
T.C.MADRİD BE 
T.C.MANİLA BE 
T.C.MEKSİKO BE 

T.C.MİNSK BE 
T.C.İUIOSKOVA BE 
TC.MUSKATBE 
"C.NAİRpa] BE 

T.C.OSLO BE 
T.C.OTTAVVA BE 
T.C.PARİS BE 
T.C.PEKİN BE 
T.C.PRAG BE 
T.Û.PRETORİA BE 

FİNLANOİYA 
PAKİSTAN 
AFGANİS-AN 
MISIR ARAP CUMHURİYETİ 
AVUSTRALYA 
VENEZUELA 
UKRAYNA CUMHURİYETİ 
KONGO DEM.CUMH.(ZAİRE) 
MOLDOVA CUMHURİYETİ 
DANİMARKA 
MALEZYA 
KUVEYT 
HOLLANDA 
KKTC 
PORTEKİZ 
SLOVENYA CUMHURİYET? 
İNGİLTERE 
LÜKSEMBURG 
İSPANYA 
FİLİPİNLER 
MEKSİKA 

BEYAZ RUSYA CUMHURİYETİ 
RUSYA FEDERASYONU 
OMAN 
KENYA 

NORVEÇ 
KANADA 
FRANSA 
ÇİN HALK CUMHURİYETİ 
ÇEKCUMHURtYETİ 
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 

KJRİBATİ.MARSHALL AD.4NAURU,PAP 
BARBADO S, E KVATOR.GRE N ADA,GUY 

ANGOLA.BURUNDİ.GABON.KONGO.O 

-
BRUNEİ 

ANDORRA 

BELlZE.ELSALVADOR,GUATEMALA,H 
R İ K A . N J K A R A G U A . P A N A M A . 

ERMENİSTAN CUMHURİYETİ (DE FAC 

KOMOR ADUSEYŞELLER.TANZANYA 
ÇEVRE ÖRGÜTÜ(UNEP) VE BM İNSAN 
İZLANDA 

KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİY 

BOTSWANA,LESOTHO,MALAWl,MAUR 
SWAZtLAND,ZAMaiA,ZlMBABWE 



1 SAYILI CETVEL 

KURUMUN ABkDIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

T.C.RA3AT BE 
T.C.RİYAD BE 
T.C.ROMA BE 

T.C.SANÂ BE 
T.C.SANTİAGO BE 
T.C.SARAYBOSNA 8E 
T.C.SEUL BE 
T.C.SİNGAPUR BE 
T.C SOFYA BE 
T.C.STOKHOLM BE " 
T.C.ŞAM BE 
T.C.TAHRAN BE 
T.C.TAŞKENT BE 
T.C.TELAVİVBE 
T.C.TİFLİS BE 
T.C.TİRAN BE •• 
T.C.TOKYO BE 
T.C.TRABLUS BE 
T.C.TUNUS BE 
T.C.ULANBATOR BE 
T.3.ÜSKÜP BE 
T.C.VARŞOVA BE 
7.C.VATÎKAN BE 
T.C.VİLNİUS BE 
T.C.VİYANA BE 
T.C.VASİNGTON BE 
T.C.VVELLJNGTON BE 
T.C.YENİ DELHİ BE 
T.CJZAGREB BE 
T.C.TALÜN BE 

T.C.ABUJA BE 

FAS 
SUUDİ ARABİSTAN 
İTALYA 

YEMEN 
ŞİLİ 
BOSNA HERSEK CUMHURİYETİ 
KORE CUMHURİYETİ 
SİNGAPUR 
BULGARİSTAN 
İSVEÇ 
SURİYE 
İRAN 
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ 
İSRAÎL 
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ 
ARNAVUTLUK 
JAPONYA 
LfBYA 
TUNUS 
MOĞOLİSTAN 
MAKEDONYA CUMHURİYETİ 
POLONYA 
VATİKAN 
LİTVANYA 
AVUSTURYA 
A.B.D. 
YENİ ZELANDA 
HİNDİSTAN 
HIRVATİSTAN CUMHURfYETl 
ESTONYA 

NİJERYA 

MORİTANYA 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER OIDA VE TAR 
ULUSLARARASI FONUflFAD) VE DÜN 
ERİTRE 
PERU 

' 

ÇAD 
FİLİSTİN DEVLETİ 

• -

MALTA 
LETONYA 

BAĞIMSIZ SAMOA DEVLETİ. FİJİ ADA 
MALDİVLER. NEPAL, SRİ LANKA 

BENIN.EKVATOR GİNESl.GANA,KAME 
PRINCIPE.SİERRA LEONE.TOGO. NÜ 



l/A SAYILI CETVEL 

KURUMUN ADI:I>IŞİŞLERİ BAKANUĞI 

BWr^ADI. 
(PRIŞTINE BÜYÜKELÇILIK 
BÜROSU 

gujjiNatjauvE^ 
KOSOVA ÖZERK BÖLGESİ 
[YUGOSLAVYA FEDERAL 
CUMHURİYETİ 

SAPLI OLDUĞU 
T.C.DJŞİŞLERİ BAKANLIĞI 'P^agna 

KURUMUN APIrPIŞİŞLERİ BAKANLİĞİ 
BİRİM ADI 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NEZOİNDE T.C. DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CENEVRE OFİSİ NEZDINDE T.C. DAİMİ 
TEMSİLCİLİĞİ 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, aiLIM VE KÜLTÜR TGŞKILATI 
NEZOİNDE T.C. DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ 
KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASİ TEŞKİLATI NEZDINDE T.C DAİMİ 
TEMSİLCİLİĞİ 

AVRUPA KONSEYİ NEZDİNDE T.C.DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ 

AVRLPA BİRLİĞİ NEZOİNDE T.C.DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ 
İKTİSADİ İşarRÜĞİ VE GELİŞME TEŞKİLATI NEZOİNDE T.C. DAİMİ 
TEMSİLCİLİĞİ 

AVRUFA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI NEZOİNDE T.C. DAİMİ 
TEMSİLCİLİĞİ 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VİYANA O.-ISİ NEZDINDE T.C. DAİMİ 
TEMSİLCİLİĞİ 

DÜNYA TİCARET TEŞKİLATI NEZDİNDE T.C. DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ 

ULUSLARARASI SİVİL HAVACIUKTEŞKİUTİ NEZDINDE T.C DAİMİ 
TEMSİLCİLİĞİ 

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ NEZOİNDE T.C. DAİMİ 
TEMSİLCİLİĞİ 

BULUNDUĞU YER 

ABDÎNEVVYORK) 

İSVİÇRE(CENEVREJ 

FRANSA(PARİS) 

BELÇİKA(SR'JKSEL) 

FRANSA{STRAZBURG) 

BELÇİKA(BRÜKSnL) 

FRANSA(PARİS) 

AVUSTURYA(VIYANA) 

AVUSTURYA(VIYAVA) 

İSVİÇRE(CENEVRE) 

KANADA(MONTREAL) 

TURKİYE(İSTANBUL) 

AKREDİTE OL 



3 SAYILI CETVEL 

KURUMUN API:DtŞİŞLERt BAKANLIĞI 
BİRİM ADI (BULUNDUĞU YER UOLDUĞUM 

T.C. BRÜKSEL BE AHVEŞSjpOĞU ELŞNDRE, BATİ FUNORE. ÜMBOÜR& EV AHVERS BK 
ATİNA-FİRE BK 

BELÇİKA 
rUNAHÎSTAM TTCTÂTİNÂIT AHSlÂS^ÂRKÂ^tÂSÂR^nDOSÂff l^ 

FOK!DC«JHAN!ON.lLtoSjRA!<UONjONNİON,K£RK^ 
THİOU.LEFKAlXJS1»ffiSS!NUsPREVEZfS,RETHy«İNSJH 

BATUMBK GÜRCİSTAN T.C. TİF US BE SATUM (ACAR ÖZERKCUMHURlYETİ), GURİA, POTİ ŞEH 
BfNGAZİ, EL-HAÜC, CEBEL EL-AH0AR, DERNE İDARİ BÖL BİNGAZl BK LİBYA T.C. TRABLUS B£ 
BERLİN, BRANDENBURG. MECKLENBURG(POfc&£RN). SA BERLİN BK ALMANYA FED.CUM. T.C. BERUN BE 

SREGENZ BK AVUSTURYA T.C. VİYANA BE VORARLBEftO 
BRÜKSEL BÜLGESl3RABAfa.FLAMANQ.BKABANT-WALL 

{.EYALETLERİ 
BRÜKSEL BK BELÇtKA T.C. BRÜKSEL BE 

BURGAZ. VARNA. SUM£N(ŞUMNU). RAZGRAO, RUSE{RUS 
SUVEN(İSUMÎYE) YAMB0L{YANBOLU}TIRG0VİŞTE(EawC 

BURGAZ EK BULGARİSTAN T.C. SOFYA BE 

CENEVRE, FRiaOÜRG.NEUCHATEL, VALAİS VE VAUO KA CENEVRE BK İSVİÇRE T.C.BERN EE 
CtDDE. KURAYYAT. TEBUK, MEDlNE. EL BAHA. ASİR. CİZA 
HAMİŞ MUSAYİTVE ASIR BÖLGESİ 
OVERÜSSEL,GELOERLANÖ,UTRECHT.GRONİNG£N,DREN 

CİDDE 9K SUUDİ ARABİSTAN T.C. RIYAD BE 

DHVENTER BK HOLLANDA T.C.İAHEYBE 
T.C.ABU DKABİ BE DUBAİ, SHARJAH.'AJMAN, UMM AL QUWAİN, RAS AL KHA 

OÜSSELOORF, DUİSBURG, KLEVE, KREFELO, KffiTTMANN 
REMSCHEÎD, SOLINGEN. VİERSEN, VVESEL. VVUPPERTAL 

DUBAİ BK BİRLARAP EMİRLİK. 
DÜSSELDORF BK ALMANYA FED.CUM. T.C. BERUN BE 

ERMENİSTAN C U M H U R İ Y S T T 

ARNSBERG İDARİ BÖLGESİ. DÜSSELDORF İDARİ BÖLGES 
ERİVAN BK ERMENİSTAN CUM. T.C.D1ŞİŞLERI BAK. 
ESSEN BK ALMANYA FED.CUM. 

BULGARİSTAN ' 
T.C. BERLİN BE 

PLÖVDİVCFİUBE). HASKOVO(HASKÖY). LOVEÇ(LOFÇA). G 
ST. 2 A G O R A ( E S K ! ZAGRA). VELİKO T1RNOVO(TTRNQVA). 

FİUBE QK T.C.SOFYA BE 

FRANKFURT BK 
GfİMÜLCİNE BK 

ALMANYA FED.CUM. T.C. BERLİN BE HESSEN EYALETİ 
EVROS(DEDEAĞAÇ-ALEXANDROUPOU), RODOPİ(GÜMÜL 
VE KAVALA İLLERİ. TA$OZ(TASOS) VE SEMADİREK(SAMO 

YUNANİSTAN T.C. ATİNA B£ 

HALEP. LAZKfYE, OEYREZZOR-ZEVR, İDLİP. TARTUS. RAK 
SCHtcSVVlG-HOLSTEJN, HAMBURG 

HALEP BK SURİYE T.C. ŞAM BE 
HAM3URG BK ALMANYA FED.CUM. T.C. BERLİN BE 

T.C. BERLİN BİT 
T.C. PEKİN BE 

AŞAĞİ SAK50NYA(N1EDERSACHSEN), SACHSEN«ANHALT 
HONG KJÖNG VE MAKAO BÖLGELERİ ' 

HANNOVER BK ALMANYA FED.CUM. 
HONGKONGBK HONG KONG 

T.CVAŞtNGTONBE TSKSAS.ARKANSA8, tOülSİANA, OKLAHOMft,ALABAMA. 
İSKENDERİYE, KAFR İEL-SHEÎKH. BAHERlA. DEMİATÎA. DA 

HOUSTOPtBK ABD 
İSKENDERİYE BK 

KARACİ BK 

MISIR 

PAKİSTAN 

T.CKAHîRE BE 

T.C.İSLAMASAD BE İSLAMABAD VE RAWALPİNDİ HARİÇ TÜM PAKİSTAN 



3 SAYILI CETVEL 

KURUMUN ADLDIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
KARLSRUHE BK 
KAZAN SK 
KOLNBK 

KÖSTENCE BK 
KUDÜS BK 
LONDRA BK 

LOS ANGELES BK 

LYONBK 

MAİNZBK 
MARSİLYA BK 

MELBURN BK 

MİLANO BK 

MOSTAR BK 

MUSUL BK 
MÜNİH BK 
MÜNSTER BK 
NAHÇIVANBK 
NgWYORKBK 

NÜRNBERG BK 

ALMANYA FED.CUM, 
RUSYA FED. 
ALMANYA FED.CUM. 

ROMANYA 
İSRAİL 
İNGİLTERE 

ABO 

FRANSA 

ALMANYA FED.CUM. 
FRANSA 

AVUSTRALYA 

tTALYA 

BOSNA-HERSEK 

IRAK 
ALMANYA FED.CUM. 
ALMANYA FED.CUM. 
AZERBAYCAN 
ABD 

ALMANYA FED.CUM. 

T.CBERLİN BE 
T.C.MOSKOVABE 

T.C.8ERLİN BE 

T.C.BÜKREŞ BE 
T.C.DIŞİŞLERİSAK. 
T.CLONDRA BE 

T.C.VAŞİNGTON BE 

T.CPARİS BE 

T-C.BERUNBE 
T.CPARİS BE 

T.C.KANBERRABE 

T.C.ROMA BE 

T.C.SARAYBOSNABE 

T.C.BAGDAT BE 
T.C.BERLİN BE 
T.CBERLİN BE 
T.C.BAKÜ BE 
T.C.VASlNGTON BE 

T.CBERLİN BE 

BAL7ENrWÜRTTfiMB£RG EYALETİNİN KARLSRUHE VE FRE 
TATARİSTAN, BAŞKURDİSTAN, MARİ-EL MOROOVA, ÇUVA 
KÖLN, LEVERKUSEN, AACHEN, BONN, ESCHVVEİLER, GUM 
RODEVORMVVALD, LEİCHLİNGEN, VYERMELSKİRCHEN ŞE 
KÖSTENCE, TULCEA, GALATİ, BRAİLA VE CALARAŞİ İLLER 
BATI VE DOĞU KUDÜS, BATI ŞERİA VE GAZZE ŞERİOİ 
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞ 
BAHJYVICKOF GUERNSEY 
ALASKA, ARİZONA, COLORADO, IDAHO, KALİFORNİYA. MO 
WASHİNGTON, VVYOMİNG EYALETLERİ. HAWA1 VE PASfFl 
LYON. A1N, ALUER. ARDECHE. CANTAL, COTE-0'OR, CREU 
LOIRE, PUY-DE DOHE. RHONE, SAVOIE, SÂONE-ET-LOIRE 
RHEINLAND PFALZ, SAARLAND EYALETLERİ 
MONAKO PRENSÜGİ{AKR£DİTE), ALPES-MARİTİMES, ALP 
AVEYRON, BOUCHSS-CU-RHONE. CHARENTE, CHARENTE 
SUD.DORDOGNE, GARD. GERS, GİRONDE,HAUTE43ARON 
ALPESJHAUTES.PYRENEES.HERAULT. LANDES, LOT. LOT 
ATWNTlQUES,PYRENEES-ORlENTALES.TARN.TARN-ET-G 

VİCTORİA. SOUTH AUSTRALİA. WEST AUSTRAUA VETAS 
ÛUİRIE ADALARI AVUSTRALYA ANTARTİKA TOPRAKLAR» 
(AKREDİTE OLUNAN ÜLKE:SAN MARİNO CUMH.) SAN MAR 
D'AOSTA,MARCHE3^ILIAJROMAGNA.FRIUU-VEKEZlA-GIU 
MOSTAR, LİVNO, KUPRES, PR020R, JABLANICA. KONJIC, 
GRUDE.UUBUSKl.CtTLUK.ÇAPUfNA, 5TOIAC, NEUM. GO 
NİNEVA, AL-TAM&», ERBİL VE DUHOK MUHAFIZLIKLARI 
GÜNEY BAVYERA{0BERBAYERN-NİEDERBAYERN-5CHWA 
KUZEY REN-VESTFALYA EYALETİNİN MÜNSTER VE DETM 
NAHÇİVAN ÖZERKCUMHURİYETİ 
CONNECTICUT, DELAVVARE. FLORIDA, GEDRGIA. KENTU 
NEW JERSEY, KEV; YORK, NORTH CAROLİNA, PENNSYLV 
PUERTO RKO 
KUZEY BAVYERA(ORTA FRANKOMYA, YUKARİ FRANKONY 
THURİNGEN EYALETİ 



3 SAYILI CETVEL 

KURUMUN ADIîDIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
[PARİS BK 

RODOS BK 

ROTTERDAMBK 

SALZBURGBK 
SELANİK BK 

S10NEY BK 

STRAZBURG BK 

STUTGART5K 

ŞANGHAYBK 

şİKAGO BK 

TEBRİZ BK 

URUMİYE6K 

ZÜRlHBK 

ODESABK 

MEZAR-I ŞERİF BK 

FRANSA 

YUNANİSTAN 

HOLLANDA 

AVUSTURYA 
YUNANİSTAN 

AVUSTURALYA 

FRANSA 

ALMANYA FED.CUM. 

ÇIN HALKCUM. 

ABD 

IRAN ' 

İRAN 

İSVİÇRE 

UKRAYNA CUM. 

AFGANİSTAN 

T.C.PARÎS 3E 

T.OATİNABE 

T.C.LAKEYBE 

T.G.VIYANA Be 
T.CATİNA BE 

T.C.KANBERRABE 

T.C.PAR4S 8E 

T.CJERLİN BE 

T.CPEKİNBE 

T.C.VAŞJNGTONBE 

T.CTAHRAN BE 

T.C.TAHRANBE 
T.caERN BE 

T.C.K1EVBE 

T.CKABİLBE 

AJSNE, ARDENNES, AUBE, CALVADOS, CHER, COTES OU 
V|lAlNE,WDRE^KDR&5T-L0iRe LOtR-ET-CHER, LDİR&A 
fMRNE.MAYENNE.MORBIHAN.HEVaE, NORO, OlSE, ORN 
MARNE,YVEUNES, SEVRESfBEU*), SOMME, YONNEIVEN 
ÎMRNE,VAİ D'OlSErESSQNNE 

MİDİLÜ{LEVSaS), LİMNI(UMNOS), SAKI2{CHİ0S), SİSAM(S 
HERKEfCHAUflJ.PtöKOPİıTtLOS), SÖMBEKJfSİMİ), İNCİRÜ 
İST^KÖY(KOS).KİLİMÜ(KAL!MNOS),L£ROSrPATMOS,ÜP 
KERPE(KARPATHOS)IME(S(KASTELLORlZO)p KAŞOTfKAS 

NORD HGLLAND, 2Üİ0 HOLLAND. ZEELAHD, NüRD BRAB 

SALZBURG, KARNTEN, OBEROSTERREİCH, TİROL EYALE 
FLORINİS, HALX1DÎK!3, &ÎATHİAS, KARDİTSİS, KASTORİA 
PİERlAS, SERRON, THESSALONİKlfîfSELANÎK), TRİKA'LON 
NEW SOUTH WAL£S, Û.UEENSLAND. KUZEY EYALETLER 
ARAZİSİ, ASHMORE, CARTİER, CDCD5 VE CHRISTMAS A 
BAS-RH1N, TERRITOIR&OE-eELFORT, OOUBS, HAUTE-M 
#OSELLE,MOSELLE, VflSGES, M5USE 
BADEN-WUTÎEMSERG EYALETİNİN STUTGART VE TÜBİ 
ŞANGHAY^NHULJİANGSU VEZHEJİANG EYALETLERİ 

lLUNOIS,!0WA.M!NNESOTA,MlCHtGAN,KANSASMSS0U 
DAKCTA,WISCûM$lN,INDlANA EYALETLERİ 
DOĞU AZERBAYCAN EYALETLERİ VEZENCAN EYALET! 

BATİ AZERBAYCAN.BAKTERAN.HEMEDAN.KİRMAN.KURD 

ZÜRtCH.LUCERNH.BCHVVYZ.GURlSZOÜG.BALE-VtliE.B 
{RH.EXT.ET.RH.INT.), ST.GALL, GftİSONS.ARĞOVfS VE TH 
PRENSLİĞİ 

ODESA, KİROVOHRAfl, MYKDLAtV, KHERSÛN, ZAPöRİZH 
SİVASTOPOL ŞEKRJ DEVLET İDARESl VİNNİYTSİA, CHER 
HERAT, BADGJ2, FARYAP, CUZCAN, SARIPUL» BALKH, SA 
VİLAYETLERİ 

http://%7bRH.EXT.ET.RH.INT


4 SAYILI CETVEL 

KÜRÜMÜN ADI; DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

BİRİM ADI 
ABİDJAN FBK 
ARHUS FBK 
ATLANTA FBK 
AUCKLAND FBK 
BALTİMORE FBK 
BARİ FBK 
BARSELONA FBK 
BELFAST FBK 
BEUZFSK 
BERGENFSK 
BİRMİNGHAM FBK 
BOGOTA FBK 
MUMBAI(SOMBAY) FBK 

BREMEN FBK 
BRIDGETOVVN FBK 
CAPE TOWN FBK. 

CALCUTA FBK 
CEBUFBK 
CENOVA FBK 
CHENNAİ(MAORAS) FBK 

CHİTTAGONG FBK 
CHRİSTCHURCH FBK 
CİBUTİ FBK 
COLOMBO FBK 
CONAKRY FBK 
DARÜSSELAM FBK 
DOUALA FBK 
FLORANSA FBK 
FREETOVVN FBK 
GDANSK FBK 

BULUNDUĞU YER 
KOTDİVUAR 
DANİMARKA 
ABO 
YENİ ZELANOA 
ABO 
İTALYA 
İSPANYA 
KUZEY İRLANDA 
BELİZ 
NORVEÇ 
İNGİLTERE 
KOLOMBİYA 
HİNDİSTAN 

ALMANYA FED.CUM. 
BARBADOS 
GÜNEY AFRİKA 
CUMH. 
HİNDİSTAN 
FİLİPİNLER 
İTALYA 
HİNDİSTAN 

BANGLADEŞ 
Y.ZELANDA 
CİBUTİ 
SRİ LANKA 
GİNE 
TANZANYA 
KAMERUN 
İTALYA 
SİERRA LEONE 
POLONYA 

BAĞLİ OLDUĞU BİRİM 
T.C.OAKAR BE 
T.C.KOPENHAG BE 
T.C.VAŞİNGTON BE 
T.C.VVELÜNGTON BE 
T.C.VAŞİNGTON BE 
T.C.ROMA BE 
T.C.MADRİD BE 
T.CLONDRA BE 
T.CMEKSİKO BE 
T.C.OSLO BE 
T.CLONDRA BE 
T.C.KARAKAS BE 
T.C.YEN) DELHİ BE 

T.C.HANNOVER BK 
T.C.KARAKAS BE 
T.CPRETORIA BE 

T.C.YENİ DELHİ BE 
T.CMANİLABE 
T.C.ROMA BE 
T.C.YENİ DELHİ BE 

T.C.DAKKA BE 
T.C.VVELÜNGTON BE 
T.OADİSABABABE 
T.C.YENİ DELHİ BE 
T.C.OAKAR BE 
T.C.NAİROBİ BE 
T.C.LAGOS 8E 
T.C.ROMA BE 
T.C.LAGOS BE 
T.C.VARŞOVA BE 

GÖREV ALAM 
KOTDİVUAR 
ARHUS KENTİ 
ATLANTA 
AUCKLANO 
BALTİMORE 
PUGLİA BÖLGESİ 
KATALONYA VE ARAGAN OTONOM 
KUZEY İRLANDA 
BELİZ 
BERGEN KENTİ VE HOROALAND İL 
BİRMİNGHAM 
KOLOMBİYA 
MAHARASHTRA GUYARAT.MADYA 
BİRLİK TOPRAKLARI 
BREMEN 
BARBADOS 
BATI CAPE EYALETLGÛNEY CAPE 

VV.BENGAL, Bl HAR, ORİSSA EYALE 
VİSA YAS ADALAR GRUBUNDAKİ 6 
CENOVA 
TAMİL NADU.KERALA.KARNATAKA 
PEND.'CHERRY BİRLİK TOPRAKLA 
CHİTTAGONG 
CHRİSTCHURCH 
CİBUTİ 
SRİ LANKA 
GİNE 
TANZANYA 
KAMERUN 
SlENE,FLORANSA,PlSA,PERUGİA 
SİERRA LEONE 
POMORSKİE.KUJAVVSKO-POMORS 



4 SAYILI CETVEL 

KURUMUN ADI : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

GÖTEBORG FBK 
GUATEMALA FBK 
HELSİNKİ FBK 
KANSASFBK 
KATMANDU FBK-
KİNGSTON FSK 
KRAKOVFBK 
KYOTO FBK 
LA PAZ FBK 
LA RAMONA FBK 
LAHOR FBK 
LİMA FBK 
LUSAKA FBK 
MALE FHK 
MALMO FBK 

MANAGUA FBK " 
MANASTIR FBK 
MEDAN FBK 
MONTEVİDEO FSK 
MONTREAL FBK 
NANTES FBK 
OSAKAFSK 
PANAMA FSK 
PENANG FBK 
PEŞAVER FBK 
PORTOFSPAİNFBK 
PORT-LUİS FSK 
POZNAN FBK 
PUSAN FSK 
ÛUİTO FBK 
REYKJAVİK FBK 
RİJEKA FBK 
RİO DE JANEİRO FBK 

İSVEÇ 
GUATEMALA 
FİNLANDİYA 
ABO 
NEPAL 
JAMAİKA 
POLONYA 
JAPONYA 
BOLİVYA 
DOMİNİK CUM. 
PAKİSTAN! 
PERU 
ZAMBİYA 
MALDİVIER 
İSVEÇ 

NİKARAGUA 
MAKEDONYA • 
ENDONEZYA 
URUGUAY 
KANADA 
FRANSA 
JAPONYA 
PANAMA 
MALEZYA 
PAKİSTAN 
TRİNİDAT 
MAURfTİUS 
POLONYA 
KORE CUM. 
EKVATOR 
İZLANDA 
HIRVATİSTAN 
BREZİLYA 

T.C.STOKHOLM BE 
T.C.MEKSİKO BE 
T.C.HELSİNKİ BE 
T.C.VAŞİNGTON BE 
T.C.YENİ DELHİ BE 
T.C.HAVANA BE 
T.C.VARŞOVA BE 
T.C.TOKYO BE 
T.C.BUENOS AİRES BE 
T.C.HAVANA BE 
T-CJSLAMABAD BE 
T.C.5ANTIAG0 BE 
T.C.PRETORİA BE 
T.C.YENİ DELHİ BE 
T.C.STOKHOLM BE 

T.C.MEKSİKO BE 
T.C.ÜSKLİP BE 
T.C.CAKARTA BE 
T.C.BUENOS AİRES SE 
T.C.OTTAVA BE 
T.C.PARİS BE 
T.C.TOKYO BE 
T.C.MEKSİKOBE 
T.C.KUALA LUMPUR BE 
T.C.İSLAMABAD BE 
T.C.KARAKAS BE 
T.CPRETORİA BE 
T.C.VARŞOVA BE 
T.C.SEUi. BE 
T.C.KARAKASBE 
T.C.OSLO BE 
T.C.ZAGREB BE 
T.C.BREZİLYA BE 

BOHUS.HOLLENDSjİKARABONG 
GUETEMALA 
HELSİNKİ 
KANSAS EYALETİ 
NEPAL 
JAMAİKA 
MALDPOLSKİE, OPOLSKİE, POD 
KYOTO ŞEHRİ 
BOÜVYA 
LA ROMANA BÖLGESİ 
PENCAP EYALETİ 
PERU 
2AMB/YA 
tfALDİVLER 
JÖNKÖPİNG, KRONOBERG. KAL 
MALMÖ 
NİKARAGUA 
MANASTİR KENTİ 
SUMARTRA ADASI 
URUGUAY 
MONTREAL VE ÇEVRESİ. 
NANTES ŞEHRİ VE ÇEVRESİ 
OSAKA 
PANAMA 
PENANG, PERLİS, KEDAH VE PE 
PEŞAVER KENTİ 
TOBAGO 
MAURlTtUS 
ZACHODNİO-POMORSKİE,LUBUS 
PUSAN KENTİ 
EKVATOR 
İZLANDA 
PRİMORSKO-GORANSKA VE İST 
RİODEJANERIO 



4 SAYILI CETVEL 

KURUMUN' ADI: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

SAN FRANSİSKO FBK 
SAN JOSE FBK 
SAN SALVADOR FBK 
SANTO DOMİNGO FBK 
SAO PAULO FBK 
S1RACUSA FBK 
ST.GEORGES FBK 
TEGUCİGALPAFBK 
TORINO FBK 
TORONTO FBK 
TRIESTE FBK 
VALENCfA FBK 
VALETTA FBK 
VANCOUVER FBK 
VENEDİK FBK 
VVİNNİPEG FBK 
CARTEGENA FBK 
N'DJAMENA FBK 
BRAZAVİLLE FBK 

DUBROVNİKFBK 

PORT-AU-PRİNCE FBK 
NAPOLİ FBK 

AKRA FK 
ASUNCİON FK 
BANJUL FK 
BELO HORİZONTE FK 
BRİSBAİNE FK 
CAROİFFFK 
COTONOU FK 
CURİTİBA FK 
6DİNBURGFK 

ABD 
KOSTA RİKA 
EL SALVADOR 
DOMİNİK 
BREZİLYA 
İTALYA 
GRENADA 
HONDURAS 
İTALYA 
KANADA 
İTALYA 
İSPANYA 
MALTA 
KANADA 
İTALYA 
KANADA 
KOLOMBİYA 
ÇAD 
KONGO 
CUMHURİYETİ 
HIRVATİSTAN 

HAİTİ 
İTALYA 

GANA 
PARAGUAY 
GAMBİYA 
BREZİLYA 
AVUSTRALYA 
İNGİLTERE 
BENİN 
BREZİLYA 
İNGİLTERE 

T.C.VAŞİNGTON BE 
T.C.MEKSİKO BE 
T.C.MEKSİKO BE 
T.C.HAVANA BE 
T.C.BRASİLİA BE 
T.C.ROMA BE 
T.C.KARAKAS BE 
T.CMEKSİKO BE 
T.C.ROMA BE 
T.C.OTTAVVA BE 
T.CROMABE 
T.C.MADRİD BE 
T.C.ROMA BE 
T.C.OTTAVA BE 
T.C.ROMA BE 
T.C.OTTAVA BE 
T.C.KARAKAS BE 
T.C.HARTUM Sg 
T.C.K1NSASA BE 

T.CZAGREB BE 

T.C.HAVANA BE 
T.CROMA BE 

T.C.LAGOS BE 
T.C.BUENOS AİRES BE 
T.C.DAKAR BE 
T.C.BRASİLİA BE 
T.C.KANBERRA BE 
T.C.LONDRA BE 
T.CLAGOS BE 
T.C.BRASİÜA BE 
T.C.LONDRABE 

CALIFORNIA EYALETİ 
KOSTA RİKA 
EL SALVADOR 
ROMANA DIŞINDA TÜM DOMİNİK 
SAO PAULO EYALETİ 
StRACUSA. REGUSA, ENNA, ME 
GRENADA 
HONDURAS 
TORİNO 
TORONTO 
FRİULİ,VENEZZİA,GİUÜA,TRENT 
OTONOM VALENCİA BÖLGESİ 
MALTA 
VANCOUVER 
VENETO EYALETİ 
VVINNIPEG 
CARTEGENA 
BÜTÜN ÇAD. 
KONGO CUMHURİYETİ 

DOBRAVACKO-NERETVANSKA. 
DALMATİNSKA 
HAİTİ 
CAMPANİA BÖLGESİ 

GANA 
PARAGUAY 
GAMBİYA 
MlNAS GERAİS EYALETİ 
OUEENSLAND EYALETİ 
CARDIFF VE ÇEVRESİ 
BENİN CUMHURİYETİ 
PARANA EYALETt 
EDİNBURG VE ÇEVRESİ 



KÜRÜMÜN ADT; DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

4 SAYILI CETVEL 

FEZFK 
KANGFK 
ÜNZFK 
MONAKO FK 
PERTH FK 
PDNTADELGADAFK 
PORT-MORESBYFK 
PORT SAID FK 
PORTO FK 
RECHNSBURG FK 
REC!FE FK 
SALVADOR FK 
SFAX FK 
TRİPOLİ FK 
VALPARAİSO FK , 

ZİGETVAR FK 
OUAGADOUGOU FK 
TELAVİV/JAFFAFK 
PORT SUDAN FK 
KDSİCE FK 
KAZABLANKA FK 
HOCHİMlNHFK 
HARÂREFK 
ANAPOLİS FK 
GRAZFK 
KLAGENFURT FK 
INNSBRUCKFK 
SZEGED FK 
HUDEYDE FK 
BAMAKO FK 
HAYFAFK 
TAMPCREFK 

PAS 
NİJERYA 
AVUSTURYA 
MONAKO 
AVUSTRALYA 
PORTEKİZ 
PAPUA YENİ GİNE 
MISIR ARAP CUMH. 
PORTEKİZ 
F.ALMANYA 
BREZİLYA 
BREZİLYA 
TUNUS 
LÜBNAN 
ŞİLİ 

MACARİSTAN 
BUR KINA FASO 
İSRAİL 
SUDAN 
5LOVAKYA 
FAS 
VİETNAM 
ZİMBABWE 
BREZİLYA 
AVUSTURYA 
AVUSTURYA 
AVUSTURYA 
MACARİSTAN 
YEMEN 
MALİ 
ISRAtL 
FİNLANDİYA 

T.C.RABAT BE 
T.C.LAGOS BE 
T.C.SALZBUR.G BK 
T.CMARSİLYA BK 
T.C.KAN8ERRA BE 
T.C.UZBON B£ 
T.C.KANBERRABE 
T.C.KAI-ÖRS BE 
T.C.UZBON BE • 
TC.BERÜN BE 
T.C.BRASİLlA BE 
T.C.BRASÎÜABE 
T.C.TUNUS BE 
T C.BEYRUT BE 
T.C.SANTİAGO BE 

T.C.BUDAFESTEBE 
T.CDAKAR BE 
T.C.TELAVIVBE 
T.C.HARTUM BE 
T.C.BRATİSLAVABE 
T.C.RABAT 6E 
T.C.HANOİ BE 
T.C.PRETORİA BE 
T.C.BREZİLYA BE 
T.C.VİYANA BE 
T.C.VİYANABE 
T.C.VIYANABE 
T.C.BUDAPEŞTE BE 
T.C.SANA BE 
T.CDAKAR BE 
T.C.TELAVIVBE 
T.C.HELSİNKİ BE 

FEZ KENTİ 
NİJERYA'NIN SÜTÜN KUZEY EY 
YUKARI AVUSTURYA EYALETİ 
MONAKO 
BATI AVUSTRALYA EYALETİ 
AZOR VE MADEİRA ADALAR.! 
PAPUA VE YENİ GİNE 
PC-RT SAID, SÜVEYŞ 
PORTO 
YUKARI PALATINA.YUKARI FRA 
PERNAMBUCO EYALETİ 
BAHİA EYALETİ 
SFAX 
MERKEZİ TRİPOLİ OLMAK ÜZER 
PETORCA.LOS ANDES.SAN FEÜ 
DEPASCUA 
ZİGETVAR 
BURKİNAFASO 
TELAVİV/JAFFA 
PORTSUDAN 
KÖSİCE. PRE50V, BANSKA BYS 
KAZABLANKA 
HOCHİMİNH 
ZİMBABWE 
GOİAS, MATA, GRASSO V£ MAT 
STEIERMARKT EYALETİ 
KAERNTEN EYALETİ 
TÎROL EYALETİ 
CSONGRAD 

ZABİT. BEYTELFAKİH,ALZAHR 
MALI 
HAYFA 
HELSİNKİ DIŞINDA TÜM FİNLAN 



S SAYILI CETVEL 

KURUMUN ADl:DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
BİRİM ADI 
T.OABU OHASİ BE 

T.CAOİS ABABA 8E 
T.C.ALMATI B£ 
T C.AMMAN BE 
T.C.AŞKABAT BE 
T.C.BAĞDAT BE 
T.C.BAHREYN BE 
T.C.BAKÜ BE 
T.C.BANGKOK BE 
T.C.BF.LGRAD BE 
T.C 3ERN BE 

T.C.BEYRUT 3E 
T C.BİŞKEK BE 
T.C.BRASİLİA BE -
T.C.BRATİSLAVA BE 

jT.C.BUDAPEŞTE 8E 
T.C.BUENOS AİRES BE 
T.C.BÜKREŞ BE 
T.C.CAKARTA BE 
T.C.CEZAYİR BE 
T.C.DAKAR BE 

T.C.UAKKA BE 
T.C DOHA BE 
T.C.DUBLIN BE 
T.C.DUŞANBE BE 
T.C.HANOtBE 
T.C.HARTUM.SE 
T.C.HAVAMA 36 

TC.HEL5İNKİ BE 
T.C.İSI.AMABAD BE 

KONSOLOSLUK ŞUBESİ 

" 
•• 

" 
" 

* 
" 

" 

" 
" 
" 
• 

" 
" 

™ 

" 
" 
" 
" 

* 

sytuNpuÇUYER 
BİRLEŞİK ARAP EMİR. 

ETYOPYA 
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ 
ÜRDÜN 
TÜRKMENİSTAN CUMH. 
IRAK 
BAHREYN 
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 
TAYLAND 
YUGOSLAVYA FEO.CUM. 
İSVİÇRE 

LÜBNAN 
KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ 
BRE2İLYA 
SLÖVAKYA CUMHURİYETİ 
MACARİSTAN 
ARJANTİN 
ROMANYA 
ENDONEZYA 
CEZAYİR 
SENEGAL 

BANGLADEŞ 
KATAR 
İRLANDA 
TACİKİSTAN CUMHURİYETİ 
VİETNAM 
SUDAN 
KÜBA 

FİNLANDİYA 
PAKİSTAN 

GOREVALAM 
DUBAİ BAŞKONSOLOSLUĞU GÖREV 
EMİRLİKLERİ 
ETYOPYA, CİBUTİ, SOMALİ, ERtTRE, 
KAZAKİSTAN 
ÛROÜN 
TÜRKMENİSTAN 
NİNEVA VE DUHOK EYALETLERİ HAR 
BAHREYN 
NAHÇIVAN BAŞKONSOLOSLUĞU GÖ 
TAYLAND, LAOS, KAMBOÇYA VE MYA 
SIRBİSTAN. KARADAĞ 
BERN, JURA. URl, UNT£RWALDEN(O 
SOLOTHURN KANTONLARI 
LÜBNAN 
KIRGIZİSTAN 
BREZÎLYA.SURİNAM 
SLOVAKYA 
MACARİSTAN 
ARJANTİN.PARAGUAY,URUGUAY VE 
KÖSTENCE BAŞKONSOLOSLUĞUNU 
ENDONEZYA 
CEZAYİR,MAÜ,NİJER 
SENEGAL,GAMBtYA.GtNE,GlNE^İSS 
(YEŞİL BURUN ADALARI) 
BANGLADEŞ VE BHUTAN 
KATAR 
İRLANDA 
TACİKİSTAN 
VİETNAM 
SUDAN,ÇAO 
KÜBA^NTlGUA-BARBUDA.EAHAMAL 
NEVİS.5T.LUCIA .ST.VJNCENT-G RENA 
FİNLANDİYA 
RAVYALPİNDÜSLAMABAO 



5 SAYILI CETVEL 

KURUMUN ADLÖIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
T.C.Kf'.B'L BE 
T.C.KAHİRE BE 
T.C.KARAKAS B£ 

T.C.KiEVEs 

T.C KINŞASA B£ 

T.CKiŞiNEV BE 
T.C.KOPÎNHAG BE 
T.C.KUALA-LUMPUR 3E 
T C KbVSYT BE 
T.S.LSFKOŞA BE . 
7.C.LİZ3CN BE 
T.C.UU3LJANA 3E 
T C.L'KSeMBURG BE 
T.C.MADRİD BE 
7.C.MANİLA BE 
T.C.MEKSİKO BE 

T.CMINSKBE 
T.C.MOSKOVA BE 

T.C.MUSKAT B£ 
T.C.NAİROB1 BE 
T.C.03LO BE 
7.C.OTTAWA BE 
T.C PEKİN BE 

T.C.SRAG BE 
T.C.PRETORİABE 

T.C.RASAT BE 
T.C.B1YAD 8E 

*' 

'• 

-
" 

, 
•• 

* 
" 
" 

• 

. • " • 

" 
" 

" 

" 

AFGANİSTAN 
MÎSİR ARAP CUMHURİYET» 
VENEZUELA 

UKRAYNA CUM. 

DEMOKRATİK KONGO (ZAİRE) 

MOLDOVA 
DANİMARKA 
MALEZYA 
KUVEYT-
KKTC 
PORTEKİZ 
SLOVENYA CUMHURlYETt 
LÜKSEMBURG 
İSPANYA 
FİLİPİNLER 
MEKSİKA 

BSYAZ RUSYA CUMHURİYETİ 
RUSYA FEDERASYONU 

OMAN 
KENYA 
NORVEÇ 
KANADA 
ÇİN HALK CUMHURİYETİ 

ÇEK CUMHURİYETİ 
GÜNEY AFRİKA CUM. 

FAS 
SUUDİ ARABİSTAN — 

AFGANİSTAN 
MISIR 
VENEZUELA.KOLOMBİYA.EKVATOR 
TOBAGO.BARBADOS.GRENADA.GU 
OOESSA BAŞKONSOLOSLUĞUNUN 
CUMHURİYETİ 
ZAİRE.ANGOLA.BURUNDİ.GABON.K 
CUMHURİYETİ • 
MOLDOVA 
DANİMARKA 
MALEZYA VE BRUNEİ 
KUVEYT : , 
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYET 
PORTEKİZ 
SLOVENYA 
LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALfĞI 
İSPANYA.ANDORRA 
FİLİPİNLER 
MEKSİKA.EL SALVADOR .PANAMA,B 
RİCA,QUATEMELA.NİKARAGUA. HO 
BEYAZ RUSYA 
KAZAN BAŞKONSOLOSLUĞU GÖRE 
FACTO) ERMENİSTAN 
OMAN 
KENYA.TANZANYA,KOMORADALAR 
NORVEÇ.İZLANDA 
KANADA 
ŞANGHAY VE HONG KONG BAŞKO 
BOTUN ÇİN HALK CUMHURİYETİ 
ÇEK CUMHURİYETİ 
GÜNEY AFRİKA 
OJHH.1NAMiBYA.M0ZAMBİ!<,MAURr 
B0TSWANA,LESOTO12İMBABWE 
PAS VE MORİTANYA 
AL JAVVF.HAİUAL GASftvi,RlYAO.KUZ 
İÜ(DAMMAM).NAJRAN 



5 SAYILI CETVEL 

KURUMUN ADfcDIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
TC.ROMA6E 

T C.SANA BE 
T.C.SANTİAGO BE 
T.C.SARAYBOSNA B£ 
T.C.SEUL BE 
T.C.SfNGAPUR SE 
T.C.SOFYA BE 

T.C.STOKKOLMBE 
T.C.ŞAM BE 
T.C TAHRAN BE 

~ C.TAŞKENT BE 
T.S.TEL-AVİV 9E ' 
I7.C.TİFÜS3E 
T.C.T1RAN 3E 
T.C.TOKYO BE 
TC TRABLUS 8E 
T.C.TUNUS BE 
T.C.ULANBATOR BE 
T.C.ÜSKÜP BE 
T.C.VARŞOVA BE 
T.CVAŞİNGTON SE 
T-.C.VLNIUS BE 
T.C.VIYANA BE 
T.C.VVELLİNGTON BE 
VENI DELHİ EE-
T.C.ZAGREB BE 
TCKA9İLBE 

TCTALUNBE 
T.C.A9U.IA 85 

* • 

" 
™ 

" • 
" 

* 

" 

•' 
" 
" 
" 
* 
" 
" 
" 

• 
" 
" 
* 
" 

" 

İTALYA 

YEMEN CUMHURİYETİ 
SİU 
BOSNA HERSEK CUM. 
KORE CUMHURfYETİ 
SJNGAPUR 
BULGARİSTAN 

İSVEÇ 
SURİYE 
IRAN 

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ 
İSRAİL' • " - . 
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ 
ARNAVUTLUK 
JAPONYA 
LİBYA 
TUNUS 
MOĞOLİSTAN 
MAKEDONYA CUMHURİYETİ 
POLONYA 
ABD 
LfTVANYA 
AVUSTURYA 
YENİ ZELANDA 
HİNDİSTAN 
HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ 
AFGANİSTAN 

ESTONYA 
NUERYA 

MİLANO BAŞKONSOLOSLUĞU 6 0 

YEMEN CUMHURİYETİ 
ŞJL/VEPERU 
MDSTAR BAŞKONSOLOSLUĞU G 
KORE 
SİNGAPUR 
SOFYAMERKEZiSOFYABÖLGE.PE 
CUMA},MONTANA. VtDİN.VRATSA 
İSVEÇ 
HALEP BAŞKONSOLOSLUĞU GÖR 
TEBRİZ VE URUMİYE BAŞKONSOL 
BOTUN İRAN 
ÖZBEKİSTAN 
KUDÜS BAŞKONSOLOSLUĞU GÖR 
BATUM BAŞKONSOLOSLUĞU GÖR 
ARNAVUTLUK 
JAPONYA 
BİNGAZİ BAŞKONSOLOSLUĞUNU 
TUNUS 
MOĞOLİSTAN 
MAKEDONYA 
POLONYA 
DİSTRfCT OF COLUMBIA, MARLYL 
LfTVANYA, LETONYA 
VİYANA BERGENLAND, NIEDERÖS 
YENİ ZELANDA, BATI SAMOA, FÜJ, 
HİNDİSTAN, MALDİVLER. NEPAL, S 
HIRVATİSTAN 
MEZAR-I ŞERİF BAŞKONSOLOSLU 

ESTONYA 
NUERYA.KAMERUN.BENİN.GANA.T 
LİBERYA.SİERRA LEONE, NİJER 



6 SAYILI CETVEL 

KURUMUN ADÎıMALİYE BAKANLIĞI 

BİRİM AD! 

MALİYE MÜŞAVİRLİĞİ 

." 
" 

MALİYE ATAŞELİĞİ 
" 
" 
I I 

" 
" 

T O P L A M | 

ÇALIŞTIRILABİLECEK 

ASAMKAPRÛI.V 
PERŞQNElıgA.Yt§| ... 

1 

25 

BULUNDUĞU YER 

BRÜKSEL 
BRÜKSEL 
CENEVRE 
NEWYORK 
PARİS 
VAŞINGTON 
SERUM 
VİYANA 
LEFKOŞE 
LAHEY 
BRÜKSEL 

KOPENHAG 
LONDRA 
ROMA 
BAKU • 
PARİS 
BERN 
ALMATl 
BİŞKEK 
AŞKABAD 
FRANKFURT 
STUTTGART 
BERLİN 
KÖLN 
MONİH 
HAMBURG 

• #AD? 

B A ^ I ^ ^ D J Ş T 
AB NEZDÎNDE T.CDA 
NATO NEZDİNDE T.C 
BM CENEVRE OFİSl N 
BW NEZDİNDE T.CDA 
OECD NEZDlNDE T.C 
T.C.VAŞİNGTON BE 
T.C.BERLİN 8E 
T.C.VİYANA 8 E 
T.C.LeFKOSABE 
T.C.LAHEYBE 
T.C.BRÜKBELBE 
T.C.KOPENHAGBE 
T.CLONDRABE 
T.C.ROMABE 
T.C.BAKÜ BE 
T.C.PARİS BE 
T.C.BERN BE 
T.C-ALMATJBE 

T.CJBİŞKEK BE 
T.C.AŞKABAD BE 
T.CFRANKFURT BK 
T.C.STUTTGARTBK 
T.C.BgRLİNBK 

T.CKÖLNBK 
T.CMÜNlH BK 
T.CHAMBURGBK 



7 SAYILI CETVEL 

KURUMUN APLMÎLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

B İ R İ M A D I 
EĞHİM MÜŞAVİRLİĞİ 

- • 
-
-

-
" 
" 
-
• 
-

. 
" 
-
-
-
« 
" 
-
« 

EĞİTİM ATAŞELtĞİ 

" 
-
" 
" • 

" 
" 
" 
* 
" 

CAPŞTIftlL&BlLÇeErç 
&&!&, 
SAyrsı 

2 
2 
2 

2 

ÖİUfNJailiSlUCES 
VAŞİNGTON 
LONDRA 
PARİS 
BERN 
LAHEY 
BRÜKSEL 
BERLİH 
VİYANA 
STOKHOLM 
RtYAD 
KAHİRE 
MOSKOVA 
TİFLİS 
KOPENHAG 
ALMATI 
AŞKABAD 
BAKU 
BİŞKEK 
TAŞKENT 
LEFKOŞE 
KÖLN 
OÛSSELDORF 
MAİNZ 
STUTTGART 
« O M H . 
BERLİN 
HAMBURG 
ESSEN 
FRANKFURT 
HANNOVER 

T.C.VAŞfNGTONBE 
T.C.LONDRA BE 
T.C.PARİSBE 
T.C.BERN BE 
T.CIAHEYBE 
T.C.BRÜKSELBE 
T.C.BERÜNBE 
T.C.VİYANABE 
T.OSTOKHOLM BE 
T.CRİYADBE 
T.C.KAHIREBE 
T.C.MOSKOVABE 
T.C.TİFLİS BE 
T.C.KOPENHAG BE 
T.C-ALMATI BE 
T.OAŞKASAD BE 
T.GBAKÛ BE 
T.C.BİŞKEK BE 
T.C.TAŞKENT BE 
T.C.LEFKOŞE 8E 
T.C.KÖLNBK 
T.C.DÛSSELDORFBK 
T.CMAINZBK. 
T.C.STUTTGARTBK 
T.G.MGNİHBK • 
T.CBERÜN BK 
T.CKAM3URG BK 
T.CESSENBK 
T.C.FRANKFURTBK 
T.C.HANNOVER8K 



7 SAYILI CETVEL 

KURUMUN ADI:MÎLLİ EĞÎTÎM BAKANLIĞI 

KARLSRUHE 
NÛRNBERG 

MÜNSTER 

LOS ANGELES 
NEVVYORK 

T.C.KARLSRUHEŞK 

T.GNÛRNBERGBK 

T.C.MONSTERBK 
T.C.LOS ANGELES BK 

T.CNEWYORKBK 
LYON T.C.LYONBK 
STRAZBURG 
SIDNEY 

T.C.STRA2SURGBK 
T.C.SİDNEYBK 

TOPLAM 48 «AD? 

8 SAYILI CETVEL 

KURUMUN ADI:TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

BÎRİM AD» 

TARİM MOŞA 

TOPLAM 

t İALIMimtLAMtLbTJEFT 

A Z A M İ 

KApRQLVPBR§QW5l mm SİÜmİBasMaSMeîSSL 
CENEVRE 
BRÜKSEL 
VASİNGTON 

ROVA 
«AD? 

^ C T y ° L P u 6 t i D l s T s 
DTO NEZDİNDE TC DAM TEMSlLC 
AB KE2DİNDE T C J A M TEMSİLC 
T.CVASlNGTONBg 
T.CROMABE 



9 SAYILI CETVEL 

KURUMUN AJDI.-ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

BİRlM-AB] 

"ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ 

« 
-
" 
• • 
• 
« " 
-
» 

* 
ÇAUŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK ATAŞELİĞİ 

• 
-
" 
* T> 

-
• 
* 
- • — 
" 
~ 

C^USIlBlLâBÎLECEK. 
(ftZAl^lMPRP^M. 
EEBS0NELSAY1SJ 

1 
1 
1 
1 

BULUfilDUSl» 
Ygf^ 
CENEVRS 

BRÜKSEL 

BERLİN 
LAHEY 
BRÜKSEL 
PARİS 
VİYANA 
sfÖKHOLM 
KOPENHAG 
RlYAD 
TRABLUS 
KUVEYT 
BERN 

KÖLN 
ESSEN 
DÖSSELDORF 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
MÜNSTER 
BERLİN 
FRANKFURT 
HAMBURG 
HANKÖVER 
tAÛHlH 

BÂĞLLBiiUiNQiiĞU.p|S TEM 
BM CENEVRE OFİSİ NEZDfNDE 
T.C.DAİMl TEMSfLClUĞİ 
AB NEZDINDE T.C.DAlMl TEMSİLCİL 

T.C.BERLfNBE 
T.CLAHEY BÜYÜKELÇİLİĞİ 
T.CBROKSEL BÜYÜKELÇİLİĞİ 
T.CPARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ 
T.C.VİYANA BOYÜKELÇJLtöl 
T.C.STOKHOLM BE 
T.CKOPEMHAGBE 
T.C.RİYAD BE 
T.CTRABLUS BE 
T.C.KUVEYT8E 
T.C.BERN BE 

T.C.KÖLNBK 
T.C.ESSENBK 
T.CDÛSSELDCRFBK 
T.C.STUTGARTBK 
T.C.KARLSRUHEBK 
T . C M O N S T E R B K 

T.C.BERÜN SK 
T.C.FRANKFDRTBK 
r.C.HAMBURG BK 
r.C.HANNOVERBK 
r.C.LİÜNİH BK 

NÜRM3ERG T.C.NÜRNBER6 BK 
1 İMAlNZ T.C.MAİNZBK 



9 SAYILI CETVEL 
KTJRTIMUN ADI: ÇALIŞMA V E SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

" 
" 
• 
" 
" 
. 
" 

. - « • 

" 
i 
i *• 

t—— ; 

< 1 

T O P L A M | 43 

ROTTERDAM 
DEVENTER 
STRAZBOURG 
LYCN 
ZÜRİH 
BREGEMZ 
SALZBURG 
BİNGAZI 
SİDNEY 
MELBURN 
CÎDOE 
LONDRA 

T.OROTTERDAM BK 
T.C.DEVENTERBK 
T.C.STRAZSOURG BK 
T.C.LYON BK 
T.C.2ÖRİH BK 
T.OSRESENZ BK 
T.C.SALZBURG BK 
T.C.BİNGAZİ BK 
T.C.SR3NEYBK 
T.C.MEL6URN BK 
T.CCtoDE SK 
T.OLONDRABK 

Kırfcüç 1 

KURUMUN ADLKÜLTÜR BAKANLIĞI 

f t İR İ^ADI 
KOLTÜR MÜŞAVİRLİĞİ 

KÜLTÜR ATAŞELİĞİ 

TOPLAM 

sa^rataıtâB3?jif^s'* 
flyM„EfrpRom. 

PFRSPflgl SAYİSİ 

•17 

10 SAYILI CETVEL 

ŞUUMBUflüttEB 
KAHIRE 
MOSKOVA 
PARİS 
BERLİN 
TAŞKENT 
TUNUS. 
SARAY BOSNA 
VİYANA 
ÖSKÛP 
BAKO 
ALMATÎ 
BİSKEK 
AŞKABAT 
DUŞANBE 
TEL-AVtV 
KOPENHAG 
NEVVYORKBK 

#AD? 

T.C.TAŞKENTBE 

BAĞLlJÜLPUfi 

T-C-KANİREBE 
T.C.MOSKOVA BE 
T.C.PARİS BE 
T.C.BERLİN BE 

T.C.TUNUS BE 
T.CJSARAYSOSNA BE 
r.C.VİYANABE 

T.C.USKUP BE 
r.CBAKO BOYOKELÇ 

T.CAtMATI BOYOKE 
T.C.BİŞKEK BÜYÜKE 
T.CAŞKABAT BÜYÜK 
T.C.DUŞANBE BÜYÜK 
T.c.TEL-Aviv BÜYÜK 

T.C.KOPENHAGBE 
T.CNEVNYORKBK 



11 SAYILI CETVEL 

KURUMUN ADİ:TURİZM BAKANLIĞI 

Btetoı 
TANİTMA MÜŞAVİRLİĞİ 

" 

•• 
•• 

-
» 
-
" 
-
-
" 
" 
-
. ,. .. 
-
-

TANITMA ATAŞELİĞİ 

• 
• 

-
•' 
" 

TOPLAM 

ÇALIŞTIRILABİLECEK 
AZAMİ KADROLU 

PERSONEL SAYİSİ 
2 
2 
1 

1 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
't 

1 
2 
1 
1 

2 
2 
1 
2 
t 

2 
1 

38 

jmuıwuâıus& 
STOKHOLM 
VAŞfNGTON 
KUVEYT 

BRÜKSEL 
VİYANA 
PARİS 

ROMA-

'A-DRA 
MAtfRİD 
TOKYO 
TEL AVİV 
KOFENHAC 
OTTAVVA • 
HELSİNKİ 
MOSKOVA 
LAHEY 
PEKİN 

VARŞOVA 
FRANKFURT 
ŞERLİN 
MÜNİH 
ZÜRİH 
NBA/YORK 
SÎONEY 

#A07 

BAĞLİ OLDUĞU 
BJlUI«müS 

T.C.STOKHOLM 8E 
T.C.VAŞİNGTONBE 
T.C.KUV5YT SE 

T.C.BRÜKSEL BE 
T.C.VtYANA BE 
T.C.PARİS BE 
T.C.ROMABS 
T.CLONDRA BE 
T.C.MADRİD BE 
T.C.TOKYO BE 
T.C.TELAVİVBE 
T.C.KOPENHAG BE 
T.C.OTTAVVA BE 
T.G.HELSİNKİ BE 
T.C MOSKOVA BE 
T.C.LAHEY BE 
T.C.PEKJN BE 

T.C.VARŞOVA BE 
T.C.FRANKFURT BK 
T.C.8ERLINBK 
T.CMİNİH BK 
T.CZORİH BK 

T.C.NEWYORKBK 
T.C.SİDNEYBK 

GÖR 

NORV 

KATAR 
OVAN 
LÜKSE 
MACA 

M4LTA 
İRLAN 
PORT 
G.KOR 

POLO 

MACA 
RO&A 



12 SAYILI CETVEL 

KURUMUN ADI:I>IŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 

HfRfM ADJ 

TİCARET MOŞAVtRÜĞf 

« 
-
• 
• 
• 
-
• • 

• -

• 
" 
• 
• 
• 

. -
-
-
-
-
* 
« 
• 

• 
• - • 

* 
" 

CAUSTjRILABlLeeEK 

P f R f i Ç ^ L S^YIŞ| 
* S 
1 - / 
5 ' ->' 
1 V 
1 v 
1 s 
1 
1 J 
1 v' 

1 v/ 

1 ^ 
2 V 
1 "V" 

t J 
1 >> 
1 V 
2 */ 
1 V 
1 J 
1 ^ / 
1 N / 
1 «^ 
2 V 
1 *S 
1 - ^ 
1 s / 
1 ^ 
1 ^ 
3 «y 
2 « ^ 

-

CENEVRE 

PARİS 
BRÜKSEL 
ALfcMTI 
A&MAN 
AŞKABAD 
ATİNA 
BAĞDAT 
SAKÛ 
BERN 
BEYRUT 
BERLİN 
SARAYBOSNA 
BRÜKSEL 
BUDAPEŞTE 
BUENOS AJR53 
BÜKREŞ 
CEZAYİR 
DUBLİN 
HELSİNKİ 

ŞAĞJ/ ÖLDÜĞÜ DİŞ TE 
DTO CENEVRE DFİSI NHZDİNDE T 
TEMSILCIUĞI 
DECD NEZDfMDE T.C.DAİMl TEMS 
AB NEZDİNDE T.C.DAfMl TEMSİLCİ 
T.C.ALMATIBE 
T.OAMMANBE 
T.CAŞKASAOBE 
T.OATlNABE 
T.C.BAĞOATBE 
T.C.HAKÜ BE 
T.C.BERN BE 
T.C.BEYRUTBE 
T.OBERLİNBE 
T.C.SARAYÖOSMABE 
T.C.BRÜKSEL BE 
T.C.BUDAPEŞTE BE 
T.C.BUENOS AİRES BE 
T.C.BÛKREŞ BE 
T.CCEZAYIRBE 
T.C.DUBL1NBS 
T.C.HELSINKI BE 

İSLAMABAD T.C.İSLAMABAD BE 
KAHİRE 
IÖEV" 

KOPENHAG 
KUALA LUMPUR 
KUVEYT 
LAHEY 
UEFKOŞA 
LONDRA 
MADRİD 

T.C.KAHİRE BE 
T.CKİEVBE 
T.CXOPENHAGBE 
T.C.KUALA LUMPUR BE 
TjCJOftSYTBE 
T.CLAHEYBE 
T.C.LEFKOŞABE 
T.C.LONDRABE 
T.C.MADRİD BE 



12 SAYELI CETVEL 

KURUMUN ADI:DIS TÎCARET MÜSTEŞARLIĞI 
• 
• 
" 
-
-
• 
" 
• 
.» 
• 
" 
« 
-
"* 
-
-
• 
* 
• 

• - . 

« 
* 

TİCARET ATAŞELİĞİ 

* 
-
• 
• 
• 

• 
-
« 
" 

TOPLAM 

3 
1 
2 
2 

ısı
 

84 

MOSKOVA 
OTTAYVA 
PARfS 
PEKİN 
PRAG 
PRETORİA 
ROMA 
ŞAM 
SEUL 
SİNGAPUR 
SOFYA 
STOKHOLM 
TAHRAN 
TAŞKENT 
TEL AVİV 
TİFÜS 
TOKYO 
TUNUS 
VARŞOVA 
VAŞJNOTON 
VİYANA 
YEM DELHİ 
DÛSSELDORF . 
CİDDE 
HAMBURG 
KONGKONG 
LOS ANGELES 
M3LÛVRS 
MİLANO 
NEVV-YORK 
SİDNEY 
ŞANGHAY 

«AO? 

T.C.MOSKOVA BE 
T.C.OTTAYVABE 
T.C.PARİS BE 
T.C.PEKİK BE 
T.C.PRAGBE 
T.C.PRETORİA*BE 
T.C.ROMA BE 
T.C.ŞAM BE 
T.CSEULSE 
T.C.SINGAPUR BE . 
T.OSOFYABE 
T.OSTOKHOLMBE 
T.C.TAHRAN BE 
T.aTAŞKENTBE 
T.CTELAVİVBE 
T.C.TİFLİS BE 
T.C.TOKYOBE 
T.C.TUNUSBE 
T.C.VARŞOVA BE 
T.C.VAŞİNGTON BE 
T.C.VİYANA8E 
T.C.YENİ DELHİ BE 
T.C.DÜS5ELDGRFBK 
T.C.CİDDEBK 
T.CHAMBURGBK -
T.CHONGKONG-BK 
T.CİOS ANGELES BK 
T.CAtELBURNBK 
T.C.MJLANO BK 
«T /*» ».tesit Vf \pt f ftiT -

T.C.SİDNEY BK 
T.CŞANGHAYBK 

' 



13SAYHICETVEL 

KURUMUN ADIrDtYANET ÎŞLERÎ BAŞKANLIĞI 

£|Rİ^ACfl 
DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 
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B^LUMD^ĞUY^R 
BERLİN 
BRÜKSEL • 
LAHEY 
PARİS 
VIYANA 
KOPENHAG 
BERN 
VAŞfVGTON 
MOSKOVA, 
ALMATI 
AŞKABAT 
BAKU 
BIŞKEK 
TAŞKENT 
STCHHOLM 
LEFKOŞA 
OSKÛP 
LONDRA 
BERLİN 
FRANKFURT 
HAMBUR3 
KÖLN 
fJîONİH 
S7UTTGART 
KARLSRUHE 
DÜ5SRDORF 
DEVENTgR . 
HANNOVER 
NÖRNBERG 
SİÖNEY 
MgLBURN 

p^ĞLI 
mo£M 

T.C.BERLİN 
T.C.BRÜKS 
T.C.LAHEY 
T.C.PARJS S 
T.C.VİYANA 
T.C.KOPSN 
T.C.BERN B 
T.C.YAŞİNG 
T.C.MOSKO 
T.CALMA71 
T.OAŞKASA 
T.CBAKÜ B 
T.C.BİŞKEK 
TAŞKENT B 
STOKHOLM 
T.C.LErKOS 
T.C.OSKÜP 
T.C.LDNDRA 
T.C.BERLİN 
T.C.FftAMKF 
T.C.HAMBUR 
T.C.KÖLN BK 
T.C.MOMİH B 
T.CSTUTTG 
T.C.KARLSR 
T.C.ÖÖSSEL 
T.OCSyENX 
T.C.HANNCV 
T.C.NÜRNBE 
T.C.SİDMEY 
T.C.MELBUR 



KURUMUN ADIrDtYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
13 SAYILI CETVEL 

TOPLAM 

LYON T.C.LYON BK 
MÛNSTER 
ESSEN 
MAİNZ 
CİDDE 
NSVVYORK 
KÖSTENCE 
KiAHÇtVAN 

#AD? 

T.C.MÛN3TER 
T.C.ESSENBK 
TJC.MAİNZBK 
CİDDE BK 
NEVVYORKBK 
T.C.KÖ5TENC 
T.CNAHÇIVAN 

14 SAYILI CETVEL 
KURUMUN ADIrBASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B^İMAOI 

BASİN MÜŞAVİRLİĞİ 

• 

» 

BASİN ATAŞEÜĞÎ 
TOPLAM 

CAL^T^R^LASILEleEK• 

EEBSONEL SAYJŞI 
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26 

mıwmı&ııxm 
NEVVYORK 
VİYANA 
LONDRA 
PARİS 
ŞERLİM 
VAŞJMGTON 
JSLAMABAO 
LEFKOSA 
ATIMA 
BRÜKSEL 
KAHİRE 
ROMA 
MOSKOVA 
TAHRAN 
RİYAO 
ALMATI 
AŞKABAD 
BAKU 
TAŞKENT 
BEYRUT 
TOKYO 
3ERN 
BERLİN 

«AD? 

3EMSİL5İLJ 
BM NEZD.TC.DAIMİ TEM 
T.C. VİYANA BE 
T.C.LOKDRABE 
T.C.PARİS BE 
T.CBERUN BE 
T.C.VAŞfNGTON BE 
T.C.1SLAMABAD BE 
T.C.LEFKOSA BE 
T.CATİNA BE 
T.C.8RÜKSEL BE 
T.C.KAHIRE BE 
T.CROMA BE 
T.C.MOSKOVA BE 
T.C.TAHRAAİ BE 
T.C.RİYAD BE 
T.OALMAT1 BE 
T.C.ASKABAD B£ 
T.C.BAKÛ BE 
TAŞKENT BE 
BEYRUTBE 
T.C.TOKYO BE 
T.C.BERN SE 
T.CBERUN BK 



15 SAYILI CETVEL 

KURUMUN ADI:İÇİŞLEBİBAKANLIĞipiNtYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) 
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BÎRİNİ ADÎ 

EMNİYETMQŞAWIRLIĞI 
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EMNİYFÎATAŞEÜĞİ 
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TOPLAM 

föHftMMMitfHi 
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B l M t i D ^ 
VİYANA 
KOPENHAG 
LAHEY 
PARlS 
ROMA 
FRANKFURT 
LYON 

8^UOLD#ü 
D | Ş TEMSİLCİLİK 

T.C.VİYANABE 
T.C.KOPENHAGBE 
T.C.LAHEYBE 
T.CPARİSBE-
LOROMABE 
T&FRANKFURTBK 
T.Cİ.YOMBK 

«AD? 



16 SAYILI CETVEL 

KURUMUN ADItHAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

pİRÎMADJ 

EKONOMİ MÜŞAVİRLİĞİ 
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EKONOMİ ATAŞELİĞİ 
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CALISTfRILABlLECEK 

p^RŞONE^SAJISI 
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smmmmıysR 
NEW YORK 
CENEVRE 

CENEVRE 
PARİS 
BRÜKSEL 
ALMATl 
ASKABAD 
8AKÜ 
BİŞKEK 
BERLİN 
BÜKREŞ 
KUVEYT 
LAHEY 
LEFKOŞA 
LONDRA 
MOSKOVA 
OTTAVVA 
PARİS 
PEKİN 
SOMA 
SİNGAPUR 
SOFYA 
TAŞKENT 
TİFÜS 
TOKYO 
ÜSKÜP 
VİYANA 
VAŞİNGTON 
BERLİN 
CİDDE 

PAGU gUL^l^UğlJJ5!§J[E^ 
BM NEZDİNDE T.C.DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ 
BM CENEVRE OFlSİ NEZDİNDE 
T.C.DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ 
•Tö NEZDİNDE T.C.OAJMÎ TEMSİLCİLİĞİ 
OECD NEZDİNDE T.C.DAİMİ TEMSİLCİLİĞ 
AB NEZDİNDE T.C.DAİMİ TEMSİLCİLİSİ 
T.CALMATI BE 
T.C.AŞKA8AD BE 
T.C.BAKÜ BE 
T.C.BİŞKEKBE 
T.C.BERÜN BE 
T.CBÜKftC? BE 
T.C.KUVEYT BE 
T.CLAHEY BE 
T.C.LEFKOŞA BE 
T.C LONDRA BE 
T.CMOSKOVA BE 
T.C.OTTAVVA BE 
T.CPARİS BE 
T.C.PcKİN BE 
T.C.ROMA BE 
T.C.SlNGAPUR BE 
T.C.SOFYA BE 
T.CTAŞKENTBE 
T.CTİFÜSEE 
T.CJTOKYO BE 
T.C.0SKÛP BE 
T.C.VİYANA BE 
T.C.VAŞlNGTON BE 
T.C.8ERLİN BK 
T.C.CİDDE BK 



15 SAYILI CETVEL 

•KÜRÜMÜN ADfcHAZINE MÜSTEŞARLIĞI 
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'• 2 
TOPLAM i « 

FRANKFURT 
MÖNİH 
NEVYYORK 

#AD? 

T.C.FRANKFURT BK 
T.C.MÜNİH BK 
NEVVYORKBK 

17 SAYILI CETVEL 

KÜRÜMÜN ADfcDEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

SİBfeLâm 

DPT MÜŞAVİRLİĞİ 
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DPT MÜŞAVİRLİĞİ 
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TOPLAM 

ÇALIŞTIRILABİLECEK 
A2WIİ KAPROLU 
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BULDUĞU/ER 
PARİS 
VAŞİNGTON 
LONDRA 
BRÜKSEL 
SROKSEL 
VİYANA 
SAKÜ 

BAĞLI OLDUĞU DIŞ TByiS 
OECD NEZDfNDET.C.DAlMİTEMSlLCİU 
T.C.VAŞİNGTON BE 
T.C.LONDRA BE 
AVRUPA BİRLİĞİ NEZDİNDETC DAİMİ TE 
TC BRÜKSEL BE 
TC VİYANA BE 
TC BAKU SE 
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19. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir İmam Hatip Lisesi ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Necdet Tekin 'in cevabı (7/7815) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracıl ığınızla Milli Eğitim Bakanı Sayın Metim 

BOSTANCIOĞLU tarafından yazı l ı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 

ederim. 14.06.2002 

İmnail ÖZGÜN 
Balıkesir Milletvekili 

SORULAR 

1- Balıkesir yerel basınında bir sureden beri Balıkesir İmam Hatip 
Lisesi ile ilgili olarak bir takım konular gündeme getirilmekte vo bazı soruların 
cevabı aranmaktadır. 

Süzkonusu gazetede Valiliğe ve Bakanlık Müfettişlerini?, JSUÇ duyurusunda 
bulunan barı veli ve öğrencilerin, okuldaki devlet parasız yatıljt öğrencilerden 
"Ayak bastı parası" adı altında makbuzeuz para toplandığını öne BUrdükleri 
söylenmektedir. 

Bu iddia doğrumudur? 
Parasız yatılı öğrencilerden makbussuz para toplanıtuşmıdır? 
2- Paraöiz yatılı öğrencilerden iddia edildiği gibi makbuzsuz para 

toplandıysa, paralar nerelere harcandı? 
3- 2001 yılı Nisan ayında yapılan kermeste toplanan gelir konusunda 

Koruma Derneğinin ve velilerin bazı kuşkularının olduğu iddia edilmektedir. 
Bu hususun soruşturulması yapıldımı? 
4- Okulun kırtasiye ihalesinin usule uygun bir şekilde yapılıp yapılma

dığının soruşturulması yapıldımı? 
5- Ders dağılımında bazı kayırmaların yapıldığı, bir öğretmene Anadolu 

Lisesi kadrosundaymış gibi maaş tahakkuk ettirildiği iddia edilmektedir. B U 

iddialar doğrumudur? 
Bu hususlar soruşturuldumu? Soruşturulmadıysa mUfettis Röndererek soruş

turması yapılacakmı? 
6- Müdür Yardımcılarının çocukları okulun yemekhanesinde sürekli yemek 

yedikleri iddia edilmektedir. Bu iddialar doğrumudur? 

-157-
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma. Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAM : 1U)8.0.APK.0.03.05.00-03/ Zl61\ (*/ ?-/2002 
KONl I *. Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLCİ :T.B.M.M Başkanlığının 28.06.2002 tarihli ve A.01.0.GNS.0.İ0.00.02-16005r 
7/7815-16025/37902 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın İsmail ÖZGÜN'ün, "Balıkesir İmam Hatip Lisesi ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Valilikçe, yerel basında yer alan, Balıkesir İmam Hatip Lisesi hakkındaki iddialarla 
ilgili olarak başlatılan inceleme sonucu; 

!-2. Okul giderlerinin karşılanması amacıyla öğrenci velilerinin bağışta 
bulundukları, toplanan bağış tutarının 40 milyon lira olduğu, bağış toplanmasıyla ilgili 
herhangi bir baskı olmadığı ve bağışlar için Koruma Derneğince makbuz kesildiği, 

I'arasız yatılı öğrencilerden makbuzsuz para toplanması iddiasıyla ilgili olarak; 
okulların tatil olması, nedeniyle şikayetçi öğrencilerin ifadesine başvıırulamadığı, okulların 
açılmasından sonra ifadeler alınarak gereğinin yapılacağı, 

3. 2001 yılı Nisan ayında yapılan kermesten 287.300.000 lira gelir elde edildiği, bu 
gelirin 267.300.000 lirasının okul giderleri için harcandığı, kalan 20 milyon liranın iki 
fakir Öğrenci için harcandığı, toplanan ve harcanan paraların tamamen Okul Aile 
Birliğinin inisiyatifinde olduğu ,ye yapılan harcamalarla ilgili harcama belgelerinin 
bulunduğu. 

4. Okul kırtasiye ihalesinin; 2886 sayılı Devlet ihale Yasasının 51-a maddesi 
uyarınca yapıldığı, beş firmaya teklif mektubu dağıtıldığı, bu firmalardan dört tanesinin 
teklif verdiği ve ihale komisyonunun da en dllştlk teklif veren firma olan Ümran Kırtasiye 
I,td.Şıi'ne ihaleyi verdiği, 

5. a) Ders dağılımında kayırma yapıldığı iddialarının doğru olmadığı, gazete. 
haberlerinde isimleri geçen Naciye SAKARYA, Cevat ASLAN, Dilaver KARADEMİR 
\v Yıılıya HRDOGAN'm okulun Türk dili ve Edebiyatı dersi öğretmenleri olduğu, bu dört 
(iğreti nenden Naciye SAKARYA'nın norm kaclrö fazlası öğretmen olduğu, yapılan 
uygulamanın Bakanlığımızın 2000/81 sayılı Genelgesine uygun olduğu, 

b) Sedef YAVUZ isimli öğretmenin Balıkesir Anadolu tmam Hatip Lisesinin 
kadrolu öğretmeni olmadığı, Merkez Karahalhlar İlköğretim Okulu kadrosunda 
bulunduğu, kadrosunun bulunduğu okulda maaş karşılığı olarak sekiz saat derse girdiği, 
geçici görevli olarak çalıştığı İmam hatip lisesinde ise yedi saat derse girdiği ve 
Memelerin Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders 
Sanı lerine İ lişkin Esasların 11. maddesi C fıkrası uyarınca yapıldığı, 

- 1 5 8 -
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6. Müdür yardımcılarının çocuklarının okulda sürekli yemek yedikleri iddiasının 
soluna ermediği, müdür yardımcılarıyla ilgili ise Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları 
Yönetmeliğinin 19. maddesi ve Milli Eğitim Bakanltğı İmam Hatip Liseleri İdare 
Yönetmeliğinin 151. maddesi doğrultusunda uygulama yapıldığı, 

anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Necdet TEKİN 
Millî Eğitim Bakanı 

20. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün 'ün, serbest muhasebeci ve malî müşavirliklerin Bağ-
Kur 'da iş takibi yapabilmelerini sağlayacak düzenleme çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan 'in cevabı (7/7816) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracı l ığ ınız la Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Sayın Yasar OKUYAN tarafından yazı l ı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 14.06.2002 

İsmail ÖZGÜN 

Balıkesir Milletvekili ' 

SORU' x 

Bilindiği üzere 15.07.1983 tarih ve 1983/62 Sayılı Başbakanlık Genel
gesine göre S.Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin Bağ-Kur'da mükellefleriyle 
ilgili konularda iş takip etmeleri mümkün olmamaktadır. 

S.Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin iş takibi yapmalarını mümkün kılacak 
bir düzenleme yapılacakmıdır? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.007 3 ,00 -3^ 
KONU: Yazılı Soru önergesi j g ??;,.;;/ı;z 2QQ& 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 28.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7816-16Ö26/İ6005 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan, Balıkesir Milletvekili ismail ÖZGÜN'e ait t/7816-
16026-37903 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bağ-Kur Genel Müdürlijjğü'nce 
incelenmiş olup, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin görüşleri aşağıda 
sunulmuştur. 

İş takipçiliği. konusunda Başbakanlıkça yayımlanan 15.07.1983 talrihli ve 
1983/62 sayılı Genelgede; • kişilerin kamu kuruluşlarındaki işlerini kendile|ri takip 
etmedikleri takdirde ancak, 1138 sayılı Kanunun 35. Maddesine göre Avukatların, 
1615 sayılı Gümrük Kanununun 166 ncı maddelerinde yer alan "Tellal" ve "Acente" 
ticari işlerde aracılık yapmayı meslek edinen kimselerin, 818 sayılı 'Borçlar 
Kanununun 416 ve 449 uncu maddelerinde yer alan "Komisyoncu" ile| "Ticari 
mümessil" ve diğer ticari vekillerinin, iş sahipleri adına takipte bulunabilme (ıakkına 
sahip oldukları bunların dışındaki kişilerîn kamu kurum ve kuruluşlarında iş takipçiliği 
yapamayacakları belirtilmiştir. 

Söz konusu genelgenin iptali talebi ile açılan dava sonucunda Cjanıştay 
10 uncu Dairesince verilen 27.09.1999 tarih 1997/135 E, 1999/430(4 sayılı 
kararda da; 1136, 1615, 6762 ve 818 sayılı yasalarda sayılan kişilerin yine bu 
yasalarda öngörülen işleri yapmak üzere verilen yetkiye dayalı olarak kamu kürüm ve 
kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda iş takibi yapabileceği, yasalarla kendisine 
verilmeyen yetkiyi vekalet yoluyla kullanmak suretiyle kamu kurum ve kurulujşlarındâ 
iş takibi yapılmasının mümkün olmadığına hükmedilmiştir. 

Diğer taraftan, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli 
Mali Müşavirlik Kanununun 2 inci maddesinde Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik 
mesleğini icra edenlerin yapacağı işler sayılmıştır. Anılan maddede bu mesjleği icra 
edenlerin mükelleflerinin kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerini de takiple| görevli 
olduklarına dair bir hüküm de bulunmamaktadır. 

Bu nedenlerle, yasalarla kendilerine yetki tanınmayan üçüncü i kişilerin 
sigortalılar adına almış oldukları vekaletnameye dayanarak iş takibi yapnhalarının 
yasal olmadığı, 16.08.2001 tarih ve 3547-104387 sayılı talimat ile Bcfe-Kur il 
Müdürlüklerine duyurulmuştur. 
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Ancak, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'ne yansıyan şikayetler göz önüne Sınarak, 
kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar yönünden (örneğin, tecil taksitlendirme uygulamasında 
kişiyi borç altına sokan taahhütname verilmesi, ilk defa sağlık karnesi verilmesi) 
Başbakanlığın ilgili genelgesi ile Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nDn konu ile ilgili 
talimatına uyulması, sigortalının' şahsen başvurusuna ihtiyaç duyulmayan kojnufarda, 
form ve benzeri evrakların verilmesi gibi işlemlerde vekaletname istenilfnemesi, 
Genel Müdürlük makamının 27.06.2002 tarih ve 78369 sayılı talimatı ile Bağ-Kur İl 
Müdürlerine duyurulmuştur. 

^ V O K Ö ^ 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ya§YırNQKCJVAN 
Makan 

21. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu 'nun; 
Sinop İline verilen KOBİ ve işletme kredilerine, 
Ağrı İline verilen KOBİ ve işletme kredilerine, 
Adıyaman İline verilen KOBİ ve işletme kredilerine, 
İlişkin soruları ve Maliye Bakam Sümer Oral 'in cevabı (7/7824, 7825, 7826) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle Devlet Bakanı Sayın Kemal 

DERVİŞ tarafindan yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını 
arz ederim. 

Mıhmut GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili 

1. 2000-2001-2002 yıllarında Sinop İline verilen KOBİ ve İşletme 
kredilerinin toplam tutan ne kadardır? 

2- İlçeler bazında bakıldıgmda hangi ilçeye ne kadar ve? kaç işletmeyi? 
verilmiştir? 

3- Bu kredilere uygulanan faiz oranı nedir? Ödeme takvimini neye göre 
belirtiyorsunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle Devlet Bakam Sayın Kemal 

DERVİŞ tarafindan yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını 
arz ederim. 

MahmutOÖKSU ' ) 
Adıyaman Milletvekili 

1- 2000-2001-2002 yıllarında Ağrı İline verilen KOBİ ve İşletme 
kredilerinin toplam tutan ne kadardır? 

2- İlçeler bazında bakıldıgmda bangi ilçeye ne kadar verkaç işletmeye 
verilmiştir? 

3- Bu kredilere uygulanan faiz oram nedir? Ödeme takvimini neye göre 
belirliyorsunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının delaletlerinizle Devlet Bakanı Sayın Kemal 
DERVİŞ tarafından yazılı olarak cevaplandınlması için gereğinin yapılmasını 
arz ederim. 

Mahmut; GÖKSU,. >l 
Adıyaman Milletvekili 

1- 2000-2001-2002 yıllarında Adıyaman İline verilen KOBÎ ve İşletme 
kedilerinin toplam tutan ne kadardır? 

2- İlçeler bazında bakıldığında hangi ilçeye ne kadar ve kaç işletmeye 
verilmiştir? 

3- Bu kredilere uygulanan faiz oranı nedir? 
belirliyorsunuz? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARL Ğl 

Ödeme takvimim neye göre 

2107.02. 47807 
Sayı: B.02.1.HM.O.EKA-02.02-17A 
Konu: Soru Önergesi' Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL 
SEKRETERLİĞİNE | 

İlgi: a. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başlcanlığı'nın 28.06,2002 tarihli 
ve KAN.KAR.MDA01.0.GNS.0.10.00.02-16005 sayılı yazısı 

b. Türkiye Halk Bankası-A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 5.07.2002 
tarihli ve 67 sayılı yazısı 

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda, Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun 
Devlet Bakanı Kemal Derviş'e tevcih ettiği 7/7824-16039, 7/7825-16040 ve 
7A7826-16041 sayılı yazılı soru önergelerinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve 
süresi içinde cevaplandırılması talep edilmiştir. | 

Söz konusu Önergeye cevaben hazırlanan metin ile Türkiye Halk 
Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (b) yazısının sureti ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. Sümer ORAL 
Maliye Bakanı 

Devlet Bakanı V. 

-162 
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TÜRKİYE HALK BANKASI 
Sermayesi: 2S0.MO.O0O.ÖÖÖ.00Ö.-TL. 

Birim : Bilanço Konsolidasyon ve Dış Raporlama 
İşaretimiz ; YDO/NE B 02 2 THB O 60 00 00 

Tarih : 05.07.2002 
Sayı : -67-
Özü : Soru önergesi 

DEVLET BAKANUĞI 
(Dr.KcmaI DERVİŞ) 

İlgi:28.06.2002 tarih, B.02.0.019/ (16) 3203 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Malımut GOKSÜ'nun 7/7824-16039,7/7825^16040,7/7826-
1,6041, evrak ka>ıt no'lu soru Önergesiyle ilgili bankamız cevabı ekte sunulmuştur 

Karaman Milletvekili Zeki ÖNAL'ın 7/7846-1606.1 evrak kayıt no'lu soru Önergesi ile 
ilgili olarak Bankamızda herhangi bir çalışma Bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Ek:3 

Saygılarımızla 

\ Da 
Yusuf Duran an OCAK 

ire Bakanı 
Bülent GÜNCELER 

Murahhas Aza 
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01.0.1.2000 - 3P.06.2002 TARİHLERİ ARASINDA AĞRI • ADIYAMAN • SNOP 

İLLERİ İLE İLLERE BAĞLI ŞUBELERİMİZCE KULUNDIRILAN 

BANKAMIZ KAYNAKLI KOBİSANAYİ KREDİLERİ 

MERKEZ 

ŞUBE KOD, 

6500 

6500 

$UBE 

.KODU 

400 

400 

ŞUBE ADI 

AĞRİ 

AĞRI 

KULLMİKTARI 

16.000.000.000 

1.000.000.000 

KREOİ 

ADEDİ 

3 

1 

FİRMA 

ADEDİ 

3 

1 

ttS^İÂ ;;WM 

1 
2700 | 

2700 1 

2700 

2700. 

2700 

27C0 

' 200 

200 

200 

201 

202 

203 

ADIYAMAN 

ADIYAMAN 

ADIYAMAN 

BESNİ/ADIYAMAN 

GÖLBAŞI/ADIYAMAN 

KAHTA/ADIYAMAN 

75,000.000.000 

19.000.000.000 

9.000.000.000 

96.500.000.000 

15.000.000.000 

23.500.000.000 

12 

5 

1B 

12 

6 

8 

12 

5 

9 

12 

6 

8 

5500'' 

5500 

5500 

5500 

5500 

5500 

5500 

5500 | 

5500 • 

5500 

5500 

5700 

5700 

5700 

5701 

5701 

5703 
... 

5703 

, 5703 

5704 

5705 

5705 

SİNOP 

SİNOP 

SİNOP 

BOYABAT 

BOYABAT 

OURAÖAN 

DURAĞAN 

DURAĞAN 

GERZE 

T0RKELİ" 
. . . . . . . . . . 

TÜRKEÜ 

116.500.000.000 

700.000.000 

3.200.000.000 

42.500.000.000 

8.000.000.000 

9.000.000.000 

6.000.000.000 

500.000.000 

172.500,000.000 

65.500.000.000 

5.050,000.000 

31 
' ıı 

1 

5 

13 

2 

3 

1 

2 

30 

27 

11 

30 

1 

4 

13 

2 

3 

1 

1 

27 

26 

11 
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01,01.2000 - 30.06.2002 TARİHLERİ ARASINDA AĞRI. ADIYAMAN • SNOP 

İLLERİ İLE İLLERE BAĞLI ŞUBELERİMİZCE KULLANDIRILAN 

TEŞVİK BELGELİ KOBİ KREDİLERİ 

MERKEZ 

ŞUBE KOD. 

6500 

6500 

ŞUBE 

KODU 

400 

400 

ŞUBE ADI 

AĞRI 

AĞRI 

KULL.MİKTARI 

19.400,000.000 

73.000.000.000 

KREDİ 

ADEDİ 

1 

1 

FİRMA 

ADEDİ 

1 

1 

2700 

.2700 

2700 

200 

200 

201 

ADIYAMAN 

ADIYAMAN 

BESNİ/ADIYAMAN 

692.175.000.000 

68.000.000,000 

21.000.000.000 

15 

1 

1 

«.6 

1 

1 

5500 

5500 

5500. 

5500 

5500 

5500 

5500 

5500 

5700 

5700 

5700 

5701 

5704 

5704 

5704 

5705 

SİNOP 

SİNOP 

SlNOP 

BOYABAT/ SİNOP 

GERZE/SİNOP 

GERZE /SİNOP 

GERZE/SİNOP 

TÜRKEÜ / SlNOP 

265.600.000.000 

16.4Û0.O00.OÛÛ 

4.450.000.000 

60.500.000.000 

120.800.000.000 

165.800.000.000 

9,450,000,000 

118.500.000,000 

9 

1 

1 

3 

5 

3 

1 

4 

'9 

1 

1 

3 

5 

3 

1 

4 

^j^W^^1^W?©^^^R8^fâ3P mU^M 
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İŞLETME KREDİSİ FAİZ ORANLARI 

(En Yüksok IşIotmoKrodisI Faîz Oranları) 

- S ı r a No 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 
g 

10 
11 
12 

13 
14 

15 

"* 16 
17 
18 
19 
2 0 
21 

22 

23 
24 
25 

26 
27 

TarJh 

03 Ocak 2000 
13 Ocak 2000 
14 Ocak 2000 
19 Ocak 2000 
28 Ocak 2000 

02 Şubat 2000 
15 Şubat 2000 
23 Şubat 2000 
24 Şubat 2000 
10 Nisan 2000 
18 Mayıs 2000 

01 Haziran 2000 
! 02 Haziran 2000 

05 Haziran 2000 
, 17 Haziran 2000 
ı 19 Haziran 2000 
j 21 Haziran 2000 
; 22 Haziran 2000 
| 13 Temmuz 2000 
il 18 Temmuz 2000 
i 31 Temmuz 2000 

15 Ağustos 2000 
18 Ağustos 2000 

15 Eylül 2000 
22 Eylül 2000 
20 Aralık2000 

22 Aralık 2000 

Faîz Oranı 
% 

110 

110 
110 

110 
110 

110 

110 

110 

110 

75 
65 
65 
65 

65 
65 

65 
65 
65 
65 
65 
65 

52 
52 

52 
52 

120 
120 

Sıra No 

28 
v29 

30 
31 
32 

33 

34 
35 

36 

37 
38 
39 

40 

41 

42 

43 

44 
45 
46 
47 
48 

49 

53 

54 
55 
56 

Tarih 

30 Araltk 2000 
03 Ocak 2001 
13 Ocak 2001 
14 Ocak 2001 
19 Ocak 2001 
28 Ocak 2001 

02 Şubat 2001 
15 Şubat 2001 
23 Şubat 2001 
24 Şubat 2001 
10 Nisan 2001 
18 Mayts2001 

01 Haziran 2001 
02 Haziran 2001 
05 Haziran 2001 
17 Haziran 2001 
19 Haziran 2001 
21 Haziran 2001 
22 Ha2iran 2001 

13 Temmuz 2001 
18 Temmuz 2001 
31 Temmuz 2001 

17 EYLÜL 2001 
01 OCAK 2002. 
01.NİSAN 2002 

01 HAZİRAN 2002 

Faiz Oranı 
% 

120 

120 
120 
120 

120 

120 

120 
120 

250 

2 5 0 
150 
150 

110 
110 

110 

110 

110 
iıö 
110 
110 
110 
"no 

95 

75 
70 
65 

YILLAR İTİBARİYLE 

TEŞVİK BELGELİ KOBİ KREDİLERİ 

FAİZ ORANLARI 

2000 Yılı 
. i! 

Tesis Kredisi 
Isletmo Kredisi 

2 0 % 

2 0 % 

2001 Yılı 
Tesis Kredisi 
işletme Kredisi 

10% 

15% 

2002 Yılı 
TB3İ9 Kredisi 110% 
İşletme Kredisi J15% 
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Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut GÖKSU tarafından tarafından 
Devlet Bakanı Sayın Dr. Kemal DERVİŞ tarafından cevaplandırılması 
istenilen vazıh soru önergesine ilişkin görüşümüz: 

18.01.2001 tarih ve 24291 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında 
2000/1822 sayılı Karar çerçevesinde; KOBİ 'lere Fon kaynaklarından 
kullandırılan, 

Yatırım kredilerinin faiz oranları; 

-Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda %10, 
-Diğer yörelerde %15'dir. 

İşletme kredilerine uygulanacak faiz oranı; 

-Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda %15, 
-Diğer yörelerde %25'dir. 

KOBİ'lere kullandırılacak Fon kaynaklı yatırım kredilerinde vade azami 
4 yıl, işletme kredilerinde 2 yıldır. Yatırım kredilerinde 1 yıl ödemesiz dönem 
uygulanır. 
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KOBİ YatJFtm Teşvik Belgelerine Tahsis Edilen Yatırım ve İşl 
i 

I Beîge Sayısı 
Yıl S ÎI 1 (Adet) 

2000 (Adıyaman ! 15 
jÂğrt 2 
{Sinop j Î 8 
{Toplam 35 

2001 | Adıyaman 
[Ağrı 
• Sinop. 
(Toplam 

2002 (Ocak-Mayıs} 'Adıyaman 
Agn .." 

' 
Sinop 
Toplam 

1 
-

4 
5 ' 

-
-

3 
3 
.. ._. 

i Genel t o p îam İ 43 

Yatırım Kredisi I İşletme Kredis 
(Milyon TL.) | (Milyon TL.) 

407,675 I 192,000 
57,'SÖÖ I . 34,500 

218,400 I 204,500 
683,975 j 431,000 

53,000 i 15,000 
ı 
İ " 149,200 i 33,000 

202,200 i 48,000 
! 

. 101,600 
101,500 

48.900 
'48,900 

987,775 j 527,900 
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22. - Bolu Milletvekili İsmail Alptekin 'in, muhtarların ekonomik durumunun iyileştirilmesi 
İçin yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen 'in cevabı (7/7837) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 ve içtüzüğün 96.maddeesi gereğince 
İç'fşleri Bakanı Sayın Rüştü Kaz?m YÜCELEN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz: ederim. 

'^faîıaHALPTEKİM 
Bolu Milletvekili 

7 Nisan 1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanunu ile tarif edilen muhtarlarımızın 
sosyal ve ekonomik durumu bilginiz dahilindedir. 

Sorularım şunlardır 

1-Muhtarlarımızın ödenek ve göstergelerinin hizmetlerinin yürütülebilmesi İçin 
günün şartlarına uygun hale getirilmesi, 

2-Muhtarfann Bağ-Kur primlerinin devlet tarafından karşılanması. 
3-Muhtarlık binalarının elektrik, telefon, su, kira, yakıt vs. giderlerinin ödenmesi 

konularında ne g\b\ çalışmalar yapılmaktadır? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli idareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/ î f ö t o \ ?£../£./2002 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :TBMM Başkanlığının 28.06.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7837 
16052/37929 sayılı yazısı.' 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Bolu Milletvekili Sayın İsmail 
ALPTEKlN'in ."muhtarların ekonomik durumunun iyileştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin"'.yazılı 
soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştın 

1-Bakanlığımızca hazırlanan ve halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe 
Komisyonu gündeminde bulunan "Merkezi İdareyle Mahalli İdareler Arasında Görev Bölüşümü ve 
Hizmet İlişkilerinin Esasları ile Mahalli İdarelerle İlgili .Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısında 29.08.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik 
Yasasının Değişik 1 inci maddesinin Birinci Fıkrasında yer alan "3000" ibaresinin "4000" olarak 
değiştirilmesi öngörülmektedir. 

Diğer taraftan, söz konusu tasarı yasalaşıncaya kadar 2108 sayılı Kanunun birinci 
maddesindeki yetkiye dayanılarak, halen 3000 olan gösterge rakamının 5000'e yükseltilmesi 
yönündeki teklif yazımız, 24.05.2002 tarihinde Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

2- Yukarıda sözü edilen Tasarımızda; 2108 sayılı Kanunun İ inci maddesinin dördüncü 
fıkrasının değiştirilmesi suretiyle halen muhtarlar tarafından yatınlan Bağ-Kur primlerinin kaynaktan 
kesilmesinin sağlanması yönünde düzenleme yapılması öngörülmektedir. 
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3- Kanun Tasarısı ile; koy muhtarlarının il genel meclisleri ihtisas komisyonları, mahalle 
muhtarlarının belediye meclisleri ihtisas komisyonları toplantılarına katılması ve görev alanları ile ilgili 
konularda görüş ve önerilerini bildirmesi, 

:fl özel idarelerine; köyler ve köylerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile işbirliği yaparak içme 
suyu, kullanma suyu, kanalizasyon ve benzeri ihtiyaçlarını karşılama, köyün ortak hizmetlerinde 
kullanılan bina ve tesislerin yapım ve onarımlarını yerine getirme görevi verilmesi, 

En az 4'köyü olan ilçelerde "ilçe köy birlikleri" kurulması ve bu birliklere genel bütçe vergi 
gelirlerinin % 1'inin aktarılması ile özel idare bütçesinden de pay verilmek suretiyle köylerin 
sorunlarının çözülerek muhtarların hizmet yapma imkanlannın genişletilmesi, 

Belediyelere, mahallelere yönelik hizmetlerin planlanması ve yürütülmesinde; mahalle 
muhtarlarının ve halkın katılımını sağlayıcı tedbirlerin alınması, mahalle halkının önereceği 1/e katkı 
sağlayacağı projelerin öncelikle değerlendirilmesi, muhtarlık bina ve bürolarının temin ve tefrişine 
yardımcı olunması görevi verilmesi, 

öngörülmektedir. /] Ç\ 
Bilgilerinize arz ederim. Ğ^^Cnf^^^KJ 

Rüştü Kajrn YÜCELEN 

23. - Bolu Milletvekili İsmail Alptekin 'in, TEM'den Bolu-Dörtdivan İlçesine bağlantı yolu açılıp 
açılmayacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Abdülkadir Akçan 'in cevabı (7/7838) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ankara - Gerede - Bolu - İstanbul TEM oto yolu yapımı (Bolu dağı hariç) 
tamamlanmış ve hizmete açıimiştjr. 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Abdülkadir AKÇAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

ismail ALPTEKİN 
Bolu Milletvekili 

1-Yapılan bu yol güzergahında sadece Bolu-Dörtdivan ilçemize bağlantı 
yoktur. Bu bağlantının yapımı düşünülüyor mu? 

2-Bolu dağı tünel inşaatı ne safhadadır? Ne zaman başlanmış, na zaman 
bitirilmesi hedeflenmektedir? 
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T.c. 
B A Y I N D I R L I K V E İ S K A N B A K A N L I Ğ I 

Araşt ırma, P lan lama v e Koordinasyon Kuru lu Başkanl ığı 
A N K A R A 

S Ü R E L İ 

SAYI :B.09.0.AFK.0.22.00.00.17/ J m ^ U ../.../2002 
K O N U : Bolu Milletvekili ' 

İsmail ALPTEKİN 'in 
Yazılı Soru önergesi 

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

İ L G İ : 13.05.2002 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.Ö.10.00.02-16005 sayılı yazınız. 

ligi yazınız ekinde atman Bolu Milletvekili İsmail ALPTEKlN'in TEM*den Bolu-
Dörtdivan ilçesine bağlantı yolu açılıp açılmayacağı ve Bolu Dağı Tüne! İnşaatına ilişkin 
Bakanlığıma yönelttiği 7/7838 Esas Sayılı Yazılı Soru Önergesi incelenmiş olup, cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Prof .Dr .Abdülkadi r A K Ç A N 
Balcan 

B O L U M İ L L E T V E K İ L İ 
İSMAİL A L P T E K İ N ' İ N 

T.B.M.M. 7/7838 ESAS SAYO.I 
YAZBLI S O R U Ö N E R G E S İ N E DAİR 

S O R U L A R V E C E V A P L A R I 

Ankara-Gerede-Bolu-lstanbul TEM Otoyolu yapımı (Bolu Dağı hariç) tamamlanmış 
ve hizmete açılmıştır. 

S O R U L A R : 

1) Yapılan bu yol güzergahında sadece Bolu-Dörtdivan ilçemize bağlantı yoktur. Bu 
bağlantının yapımı düşünülüyor mu? 

2) Bolu Dağı Tünel İnşaatı ne safhadadır? Ne zaman başlanıp, ne zaman bitirilmesi 
hedeflenmektedir? 

C E V A P L A R : 

1) Astaldi S.P.A. Firmasının taahhüdünde bulunan Gümüşova-Kaynaşlı -ve Bolu-
Gerede kesimleri 31/03/1996 tarihinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Söz konusu 
kesimlerin kesin hesap ve metrajları tamamlanmış ve kesin kabulü yapılmıştır. Bolu-Gerede 
Otoyol kesiminin onaylı projesinde, Dörtdivan bağlantı yolu bulunmadığından bağlantı yolu 
yapılmamıştır. Karayollan Genci Müdürlüğümüzün programında Dörtdivan bağlantı yolunun 
yapılması bulunmamaktadır, 

2) GümUşova-Gerede Otoyolu Kısım-2 (Bolu Dağı Geçişi) İşi, 1990 yılında Astaldi 
S.P.A. Firmasına ihale edilmiş ve Bolu Dağı Tüneli İnşaatına 1993 yılında başlanmıştır. 
Astaldi S.P.A. Firması, Bolu Dağı Geçişi İşini 1998 yılında Bakanlığımızdan izin alarak 
Astaldi-Bayındır Ortak Girişimine devretmiştir. Bolu Dağı Tünelinin uzunluğu 2871 metre 
olup, 1841 metresinin kazısı tamamlanmıştır. Kalan 1030 metrelik kesim, Bolu Dağı 
Geçişinin bitim tarihi olan 18/02/2005 (Bakım Dönemi Dahil) tarilıine kadar diğer işler ile 
birlikte tamamlanması planlanmaktadır. Bolu Dağı Tünelinin fiziki gerçekleşmesi % 64,12, 
Bolu Dağı Geçişinin (işin tamammm) fiziki gerçekleşmesi ise % 57'dir. Bolu Dağı Geçişi 
projesinin tamamlanması, 12 Kasım 1999 depreminden etkilenmesi nedeniyte gecikmiştir. 
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24. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Arap sermayesinin ülkemize çekilmesine yönelik 
çalışmalar olup olmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı V. Nami Çağan 'in cevabı (7/7846) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Saym Kemal Dewk tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederini;! 7.0^2002] 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

"800 milyar dolar Arap sermayesi adres arıyor" başlıklı yazıb basın 
haberinde; U Eylül sonrası ABD ve batı aleminin Müslümanlara, özellikle de 
Araplara karşı uyguladığı baskıcı ve ayırımcı tutumlar ve terörü finanse ettiği 
gerekçesiyle yaptığı ya da yapmayı planladığı geniş kapsamlı operasyonlar, bu 
ülkelerin, ABD ve batı bankalarındaki sermayelerini çekerek yatırım 
yapabilecekleri güvenli ülkeler aramaya başlamasına sebep olduğu ifade 
edilmektedir. 

Sorularım şunlardır: 

1-Ekonomik kriz içinde bulunan Türkiye'nin, söz kpii%; sermayeyi 
ülkemize kazandırmak ve yatırımlara yönlendirmek için, bu ülkelerin aradıkları 
güven ortamım sağlayarak gerekli alt yapı hizmetlerinin hazırlanması için 
hükümet nezdinde bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 

2- Özelleştirme kapsamındaki kurum ve kuruluşların bu sermaye akışına 
açık tutularak ikili ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomik hayata bir canlılık 
getirmesi mümkün ise, bu konuda hükümet olarak nasıl bir çalışma yapılması 
düşünülmektedir? 

3-Arap sermayesi olarak adlandırılan bu sermayenin, ülkemiz 
ekonomisine kazandırılması, çok uluslu ekonomik devlerin, Türkiye'ye 
yapacakları yatırımlara göre daha avantajlı ve ülkemiz ekonomisine katkısı 
açısından jjaha faydalı olduğu düşünülebilir mi? 
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T.C. 
BAŞBAKANLİK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

2407.02* 47983 
Sayı:B.02.1;HM.0.EKA-O2.02-17/ 
Konu: Soru Önergesi Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL 
SEKRETERLİĞİNE 

İlgi: a. Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığı'nın 28,06.2002 tarihli 
ve KAN.KAR.MD.A.01.0.ĞNS.0.10.00.02-16005 sayılı yazısı 

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda, Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın Devlet 
Bakanı Kemal Derviş'e tevcih ettiği 7/7846-16061, sayılı yazılı soru 
önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve süresi içinde cevaplandırılması 
talep edilmiştir. 

Söz konusu önergeye cevaben hazırlanan metin ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

ÇAĞAN 

Devlet Bakanı V. 

-173 
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Konu: 7/7846-J6061 Sayılı Yazılı Soru önergesi 

S.l Ckonomilc kriz içinde bulunan Türkiye'nin söz konusu sermayeyi (Arap 
sermayesi) ülkemize kazandırmak ve yatırımlara yönlendirmek içi», bu 
Ülkelerin aradıkları glivcn ortamını sağlayarak gerekli alt yapı hizmetlerinin 
hazırlanması için htlkttmet nezdinde bir çalışmanız bulunmakta mıdır ? 
C.l. Ülkemizin sürdürülebilir bir kalkınma sürecine girebilmesi için yabancı 
sermayeye duyduğu ihtiyaç hepimizin malumlarıdır. Bu nedenle ülkemizin yatırım 
ortamının tüm ülkeler nezdinde tanıtımının yapılması en önemli politikalardan birisi 
haline gelmiştir. Ülkemizin yabancı yatırıma duyduğu ihtiyaç göz ününe alındığında, 
yabancı sermayenin özellikle Ülke bazında seçimine yönelik bir çalışmanın söz 
konusu olamayacağı barizdir. 
Durum böyle iken, 800 milyar dolarlık Arap sermayesinin Ülkemizde yatırım 
imkanları aradığına dair bir veri ya. da buna ilişkin bir eğilim tespit edilmemiştir. Hali 
hazu-da Arap sermayesinin Ülkemize duyduğu ilgi de maalesef sınırlı kalmıştır. 1990-
Hoziran 2002 tarihi itibarı, ile verilen toplam 25.762 Milyon S'lık yabancı sermaye 
izninin 705 Milyon $'lık kısmı Arap sermayesine aittir ve bunun artmasına yönelik 
herhangi bir eğilim de hissedilmemektedir. 
Yabancı sermayenin ülkemize daha çok yatırım yapmasını sağlamak ve yerli-yabancı 
tüm yatırımcılara uygun bir yatırım ortamını oluşturmak amacıyla Türkiye'deki 
yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Bu amaçla Bakanlar 
Kuruiu'nun J 1.12.2001 tarih ve P/2001/10 sayılı Prensip Kararıyla "Türkiye'de 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı" kabul edilmiştir. 
Bu reform programının amacı, yatırım ortamının iyileştirilmesi ile birlikte yerli ve 
yabancı yatırımların arttırılmasına yöneliktir. Söz konusu program ve bu kapsamda 
yürütülecek çalışmalar. Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar ile Avrupa Birlifil'ne 
uyum sürecinde oluşturulan Ulusal Programla uyumlu olacaktır. 
Aşağıda belirtilen anahtar alanlar ve belirlenen sorunlar bu reform programının ana 
hatlarını oluşturmaktadır: 

1. Şirket kuruluşu 
2. istihdam 
3. Sektörel îzinler 
4. Arazi Temini ve Arsa Geliştirme 
5. Vergi ve Teşvikler 
6. Gümrükler ve Teknik Standurtlar 
7. Fikri Mülkiyet Haklan 
8. Doğrudan Yabancı Yatırım Mevzuatı 
9. Yatırım Promosyonu. 

Yukarıda belirtilen konular hakkında Teknik Komiteler oluşturulmuş otup, bu 
Komiteler belirli dönemlerde biraraya gelerek kendi sorumluluk alanlarına giren 
konulardaki mevcut sorunların çözümüne ilişkin öneriler oluşturmaktadır. Bu öneriler, 
Başbakanlık Müsteşarının Başkanlığında "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 
Kordinasyon Kurulu'nda -YOÎKK" değerlendirilmektedir. Bu önergenin 
cevaplandırıldı^*! tarih itibarı YOlKK üç toplantı yapmıştır. 

S.2.özelleştirme kapsamındaki kurum ve kuruluşların bu sermaye akışına açık 
tutularak ikili ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomik hayata bir canlılık getirmesi 
mümkün ise, bu konuda hükümet olarak nasıl bir çalışma yapılması 
düşünülmektedir? 

C.2. Özelleştirme ve bu kapsamda ülkemize gelecek yabancı sermayenin önemi 
tarafımızca bilinmekle beraber konuya ilişkin uygulama Özelleştirme İdaresi 
BaŞkanlıgı'nca yürütülmektedir. 

S.3. Arap. sermayesi olarak adlandırılan bu sermayenin, ülkemiz ekonomisine 
kazandırılması, .çok uluslu ekonomik devlerin, Türkiye'ye yapacakları 
yatırımlara göre daha avantajlı ve ülkemiz ekonomisine katkısı açısından daha 
faydalı olduftu düşünülebilir mi ? 
C.3. Ülkemizin gelişebilmesi ve refaha kavuşabilmesi için yabancı sermayeye 
duyulan ihtiyaç nedeniyle yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 
sürdürülmektedir. Ülkemizde yatırım yapacak yabancı sermayenin menşei konusunda 
herhangi bir ayrun yapılmamaktadır. Bu bağlamda ulusa] ve uluslar arası normlara 
uyjjun olarak ülkemize transfer edilecek sermaye konusunda bugün için seçicilik söz 
konusu olmasa da, yabancı yatırımcılar açısından tercih yapılması gerektiğinde 
kullanılacak ölçütler yatırımın yaratacaftı katma değerle ilişkilidir. Yani yabancı 
sermayenin beraberinde teknoloji getirmesi, isdihdam yaratması, yeni ihracat 
pazarları oluşturması kalitesinin bir ölçüsüdür. Bu durum yabancı sermayenin 
orijinini ikinci plana itmektedir. Arap sermayesinin "çok uluslu ekonomik 
devler"den daha çok katma değer yaratacağı ve ülke ekonomisine katkısının daha 
fazla, olacağına dair herhangi bir veri de bulunmamaktadır. 
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25. - İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş'un, Romanya'da tutuklu bulunan Türk balıkçılara 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/7847) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ B AŞKANLIĞl'NA 

Romanya'da tutuklanan Türk balıkçılarının durumu ve dava'mn seyri ile ilgili 
olanû^araahğmızla, 

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Ccm'in yazılı olarak cevaplandırması için aşağıdaki 
sorulanım arz ederim.Saygılanmla... 

20.6.2002 

Nazif OKUMUŞ 
Milliyetçi Hareketj Partisi 

İstanbul Milletvekili 

Bilindiği; Üzere İstanbul'un Sarıyer ilçesi'nde balıkçılık yapan bir grup esnafimız 18 
Nisan 2002 tarihinde avlanmak için yola çıkmışlar.balıkçı tekneleri ile Ukrayna karasulanna 
doğru seyir halindeyken Romanya açıklarında müessif hadiselerle karşı karşıya 
kalmışlardı. 

Romanya'nın Köstence ilçesi Tuzla Kasabası'mn 50 mil açığından transit geçiş yapan 
Türk teknelerine Romanya'nın dört sahil güvenlik botu ateş açmış ve bilahare, 7 tekneye el 
koymuştu. Romen makamlannm "Suç unsuru yoksa serbest brrakacağız"dedfl< Itnllalisede, 
Önce . 40 Türk vatandaşı bahkçımız"Romanya karasularında kaçak jbahk avladıkları 
gerekçesiyie"gözaltına alınmış, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanlığımız da 
devreye girmişti. 

Bir dizi görüşmelerden sonra Romanya makamlarının 29 ffısan 2002 de 
sonuçlanacağını belirttiği soruşturma sürüncemede bırakılmış Ye yedi balıkçı leknemizdeki 
vatandaşlarımızdan 8'i tutuklanarak cezaevine konmuş, diğer 32 kişi ise serbest 
bırabhmştı.Dolayısıyla; 

ı - Köstence Başsavcılığının 8 vatandaşımız hakkında ,organize suç iörgütü .kurdukları 
gerekçesiyle toplam 36 ayrı suçtan açtığı davayı Dışişleri Bakinlığı olarak takip 
edebiliyor muyuz? 

- Tutuklu vatandaşlarımızla ilgilenebiliyor ve böylesine haksız suçlamalarla ilgili 
diplomatik açıdan girişrnılerimizi sürdürüyor muyuz? 

- Tutuklu Türk vatandiaşlannm Türkiye'deki ailelerinin 3konuyla ilgili girişimlerinde 
muhatap bulamadıklan yolundaki şikayetleri konusunda ne dersiniz? 

- Romanya makamlarının ,samk olarak tutukladığı vatandaşlarımızda^, aynca 350 bin 
Amerikan doları tazrninat talep etmesi ve böylesine suçlamalarda;bulunması, uluslar 
arası hukukla bağdaşmakta mıdır? 
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- Romanya ile Türkiye arasında yapüan anlaşmalar çerçevesinde, Üu tür bir işlem 
doğrumudur? • , 
Araakğmızlayaah olarak cevaplandıntmasını arz ederım.Saygılanmia 

Nazif OKUMUŞ 
Milliyetçi Hareket Partisi 

İsJaJ^ul Milletvekili 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2002/SPGY/262414 
KODU : Yazılı Soru Önergesi 

15.07,2002 
SÜRELİ-ÇOKİVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 28 Haziran 2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7847-16062/37951 sayılı 
yazılan. 

istanbul Milletvekili Sayın Nazif Okumuş'un yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

Prof,Dr.ŞûW 
Dıştyori Bakanı vo 

Başbakan Yardımcısı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN NAZİF OKUMUŞ'UN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR 

Bilindiği üzere İstanbul'un Sarıyer ilçesinde balıkçılık yapan bir grup esnafımız 18 
Nisan tarihinde avlanmak için yola çıkmışlar, balıkçı tekneleri ile Ukrayna karasularına doğru 
seyir halindeyken Romanya açıklarında müessif hadiselerle karşı karşıya kalmışlardı. 

Romanya'nın Köstence ilçesi Tuzla kasabasının 50 mil açığından transit geçiş yapan 
Türk teknelerine, Romanya'nın sahil güvenlik botu ateş açmış ve bilahare 7 tekneye el 
kovmuştu. Romen makamlarının "Suç unsura yoksa serbest bırakacağız," dedikleri hadisede, 
önce 40 Türk vatandaşı balıkçımız "Romanya karasularında kaçak balık avladıkları 
gerekçesiyle" gözaltına alınmış, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanlığımız da 
devreye girmişti. 

Bir dizi görüşmeden sonra Romanya makamlarının 29 Nisan 2002'de sonuçlanacağım 
belirttiği soruşturma sürüncemede bırakılmış ve yedi balıkçı teknemizdeki vatandaşlarımızdan 
8'i tutuklanarak cezaevine konulmuş, diğer 32 ise serbest bırakılmıştı. Dolayısıyla; 

- Köstence Başsavcılığının 8 vatandaşımız hakkında organize suç örgütü kurdukları 
gerekçesiyle toplam 36 ayn suçtan açtığı davayı Dışişleri Bakanlığı olarak takip 
edebiliyor muyuz? 

- Tutuklu vatandaşlarımızla ilgilenebiliyor ve böylesine haksız suçlamalarla ilgili 
diplomatik açıdan girişimlerimizi sürdürüyor muyuz? 

• Tutuklu Türk vatandaşlarının Türkiye'deki ailelerinin, konuyla ilgili' girişimlerde 
muhatap bulamadıkları yolundaki şikayetleri konusunda ne dersiniz? 

- Romanya makamlarının, sanık olarak tutukladığı vatandaşlarımızdan, ayrıca 350 bin 
Amerikan dolan tazminat talep etmesi ve böylesine suçlamalarda bulunması, 
uluslararası hukukla bağdaşmakta mıdır? 

- Romanya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde, bu tür bir işlem doğru • 
mudur? 

YANIT 

1. Romanya Kamu Bakanlığı Yüksek Mahkeme Başkanlığı 'nm yürüttüğü 
kovuşturmanın tamamlanmasıyla oluşturulan Savcılık İddianamesi üzerine, balıkçılanmız 
hakkında Köstence Mahkemesi'nde 2496/P/2002 dosya numaralı bîr dava açılmıştır. 
Sözkonusu dava çerçevesinde balıkçılarımızın, "gece vakti, sanayi tipi araç ve gereçlerle, 
yasak mevsimde ruhsatsız olarak balık avladıkları" iddiasıyla, 1927/2001 sayılı kanunun 6L 
maddesinin "c" bendi ile aynı kanunun 62. maddesinde öngörülen hükümler uyannca 
yargılanmalanna karar verilmiştir. Yargılama 21 Mayıs 2002 tarihinde başlamıştır. 
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Ayrıca, Romanya Kamu Bakanlığınca, yedi balıkçı teknemizin v e toplam 4 0 kişilik 
mürettebatın, teknelerde bulunan donanım, araç ve gereçlerle birlikte R o m e n yasalarında suç 
teşkil eden yukarıda kayıtlı, fiilleri işlediklerinin tespit edildiği, ruhsatsız olarak kalkan bahgı. 
köpekbalığı ve yunus balığı avladıkları belirtilmiştir. 

Konu, balıkçılarımızın yakalandıkları 18 Nisan 2O02 tarihinden bu yana 
Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Gorck Bakanlığımızın ilgili birimleri, gerek 
BUkreş Büyükelçi l iğimiz ve Köstence Başkonsolosluğumuz, balıkçı vatandaşlarımızın 
sorunlarının ve ihtiyaçlarının giderilmesi, tutuklu bulunan, sekiz vatandaşımızın yakınları 
tarafından ziyaret edilobilmeleri gibi konularda olabilecek her türlü girişimi yerine 
getirmektedir. Bükreş Büyükelçiliğimiz ve Köstence Başkonsolosluğumuz görevlileri, 21 
Mayıs, 7 Haziran, 21 Haziran 2002 tarihlerinde yapılan duruşmalarda hazır bulunmuşlardır. 
Duruşmaların ardından Bakanlığımıza gönderilen gelişme raporları v e değerlendirmeler vakit 
goçirmeksîzin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımıza iletilmektedir. 

Öte yandan, Köstence Başsavcılığının, tutuklu sekiz vatandaşımız hakkında "organize 
suç örgütü kurmak" gerekçesiyle açtığı bir dava bulunmamaktadır. 

2. Köstence yakınlarındaki Poarta Alba Cezaevi'nde tutuklu bulunan eekiz 
vatandaşımız, Köstence. Başkonsolosluğumuz tarafından düzenli olarak ziyaret edilmekte ve 
kendilerinden olabilecek sorunları ve ihtiyaçları' hakkında bilgi alınmaktadır. Sorun ve 
ihtiyaçlarına yerel imkanlar dahilinde çözüm-bulunmaya çalışılmaktadır. 

Vatandaşlarımızın herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Y ü k s e k tansiyon 
rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen bir vatandaşımızın ise düzenli olarak doktor kontrolünden 
geçirilmesi sağlanmıştır. 

Köstence limanında tutulan yedi balıkçı teknemizin günlük zorunlu bakım işleriyle 
ilgilenmek üzere Köstence'de kalmaya gönüllü olan yedi vatandaşımız i s e k e z a Köstence 
Başkonsolosluğumuz tarafından düzenli olarak ziyaret edilmektedir. Sözkomısu 
vatandaşlarımızın temel gıda ve olabilecek, diğer gereksinimleri m e v c u t imkanlar 
doğrultusunda karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede. Köstence'de bulunan esnaftan 
toplanan gıda v e temel ihtiyaç maddeleri vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Ayrıca, 2 2 Haziran-
6 Temmuz 2002 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen "Coopcrative Partner 2 0 0 2 " askeri 
tatbikatına katılan askeri gemilerimiz tarafından limandaki vatandaşlarımıza bo l miktarda gıda 
maddesi yardımında bulunulmuştur. Yedi kişilik mürettebattan bîri Türkiye'ye dönmüş olup 

- altı vatandaşımız limandaki teknelerde barınmaya devam ermektedir. 

ö t e yandan, tutuklu vatandaşlarımızın durumuyla ilgili olarak değişik düzeylerdeki 
diplomatik girişimlerimiz devam etmektedir. Köstence Valisi v e Kös tence Savcısı'yla 
görüşülmüş olup, Sayın Cumhurbaşkanımız da, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Zirvesi 
vesilcsiylo istanbul'a gelen Romanya Cumhurbaşkam'yla yaptığı görüşmede konuyu 
gündeme getirmişlerdir. Son olarak, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza 
çağrılarak duruşmanın seyri hakkında bilgi alınmış ve konu hakkındaki görüşlerimiz bir kez 
daha iletilmiştir 

3. Tutuklu yakınları. Bakanlığımızın ilgili birimiyle müteaddit kereler temas 
kurmuşlar v e kurmaya devam etmektedirler. Kendilerine, konu hakkındaki s o n gelişmeler 
aktarılmakta olup tutvıkiu vatandaşlanmır.ın "sahipsiz" olmadıkları. Bakanl ığ ımızın konuyu 

yakından takip ettiği ve balıkçılarımızın mümkün olan en kısa sürede yurda dönüşlerinin 
sağlanması hususunda tüm çabaların sarfedildigine dair güvence verilmektedir. Tutuklu 
yakınlarının olabilecek tüm soruları yanıtlanmaktadır. 

Ayrıca, Köstence Başkonsolosluğumuz, Köstence'ye yapmış' oldukları ziyaret 
sırasında tutuklu yakınlarıyla yakından ilgilenmiş v e davanın gidişatı hakkında kendilerine 
bilgi vermiştir. 

4. R o m e n makamlarınca hazırlanan bilirkişi raporunda tespit edilen hasarın miktarı A 
milyon R o m e n Leyi'dir (yaklaşık 120.O00. A B D Dolan) . Bu meblağın, balıkçılarımız 
tarafından denize bırakıldığı iddia edilen ağlarda bulunan ölü kalkan balığı, yunus balığı ile 
köpek balıklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Zira, gerek ilgili Romen makamlarınca, 
gerek Romen basınında üzerinde ısrarla durulan husus, balıkçılarımızın bir "çevre kıyımına" 
nedon olduklarıdır. 

Şon olarak, 21 Haziran 2 0 0 2 tarihinde yapılan duruşma sonunda balıkçılarımızın 
avukatları tarafından, sözkonusu bilirkişi raporunda zararın neye göre belirlendiğinin belli 
olmaması nedeniyle, iki uzman tarafından yeniden zarar tespiti yapılması talep edilmiştir. 
Mahkeme bu talebi olumlu karşılamıştır. 

5. Türkiye ile Romanya arasında balıkçılık konularını düzenleyen bir anlaşma 
bulunmamakta olup Romanya tarafına bir balıkçılık anlaşması taslağı tevdi edilmesi 
yönündeki çalışmalar devam etmektedir. 
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26. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Acıgöl-înallı ve Tatlarin bel
delerinin kanalizasyon arıtma tesisi ihtiyaçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre Bakanı 
Fevzi Aytekin 'in cevabı (7/7856) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim. &k / 06 / 2002 

Nevşehir İH Acıgöl İlçesi ve înalh Beldesinin kanalizasyonları Tatlarin Göietlne 
akmaktadır. Bu durumda gölet tehlikeye girdiği gibi bu göletten sulama yapan Tatlarin 
Beldesi halkının sağlığı da tehlikededir. 

Bölge tarımını da olumsuz etkileyen ve çevre felaketine de yol açan bu 
kanalizasyonun, Tatların Beldesi kanalizasyonunu da İçine alacak bir antma-teslsl 
kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak ne Acıgöl ne înallı ve no de Tatlarin 
Belediyelerinin bu arıtma tesisini kurmaları mümkün değildir. Devlet desteğine ihtiyaç 
vardır. 

1. Bölgenin kurtarılması İçin gerekil olan arıtma 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 arıtma 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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IX. 

ÇEVRE BAKANLIĞI 
Çevre Kirliliğini Önleme ye Kontrol Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.19.0.ÇKÖ. 0.01.00.01/ 3 3 3 0 ~W%& 
KONU : Soru ÖnergesiHk. ^ g TEMMUZ 2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) T.B.M.M Başkanlığınuı 28.06.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/7856-16023/37900 sayılı yazısı, 
b)Başbakanlıgın 02.07.2002 tarihli ve 3714 sayılı yazısı. 
0)15.07.2002 tarih ve 3266-10803 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazıda ki, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Eikotmış'ın, Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği yazdı soru önergesinin, İlgi (b) yazı ile kendileri adına Bakanlığımız 
koordinatörlüğünde cevaplandırılması istenilmektedir. 

Söz konusu yazılı soru önergesi tarafımızca incelenmiş olup, önergede Acıgöl, Tatların 
ve İnanlı Belediyelerinin altyapı problemlerinden bahsedildiği görülmüştür. Bilindiği gibi 2872 
sayılı Çevre Kanunu, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ve 1580 sayılı Belediyeler 
Kanunu; kanalizasyon şebekesi ve antma tesisi yapımı ve işletilmesi ile ilgili görev, sorumluluk 
vo yetkiyi belediyelere vermiştir. Bakanlığımız ise ilgili mevzuatı hazırlamak, uygulanması için 
ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, projelerin uygunluğu konusunda 
görüş vermek ve denetim yapmakla yükümlüdür. 

Bilindiği üzere ülkemizde altyapı hizmetlerini, belediyeler adına İller Bankası Genel 
Müdürlüğü yürütmektedir. Bu kapsamda İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne ilgi (c) yazımızla, 
ülkemizin Avrupa Birliğine girme çalışmaları yaptığı şu günlerde, yörenin öneminden 
bahsedilerek, sözkonusu belediyelerin altyapı projelerinin yatırım programına alınması hususu 
bildirilmiştir. 

• Ayrıca sözkonusu Önergede bölgenin ekolojik dengesini bozarak, insan sağlığını 
olumsuz yönde etkileyenler hakkında gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığı hususu sorulmuştur.. 
Konu ile ilgili olarak Nevşehir de bulunan Çevre İl Müdürlüğümüz Denetim Yönetmeliği 
kapsamında denetimlere devam etmekte olup, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli işlemleri 
titizlikle uygulamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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T.G 
ÇE\TU£ BAKANLIĞI 

Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
SAYI : B.19.0.ÇKÖ. 0.01.00.01/3 2&& — İ Ö 8 Ö 4 »•S ' .oVaoO'Z 
KONU : Soru Önergesi Hk. 

ÎLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İLGİ: a) T.B.M.M Başkanlığının 28.06.2002 tarih ve KAN.KAR.MDA01.0.GNS.0.10.00.02-
7/7856-16023/37900 sayılı yazısı. 
b)Bagbâkanhğın 02.07.2002 tarihli ve 3714 sayılı yazısı 

İlgi (a) yazıda ki, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatnuş'tn, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği yazılı soru önergesinin, İlgi (b) yazı ile kendileri adma Bakanlığımız - koordinatörlüğünde 
cevaplandırılması istenilmektedir. 

* ' • 

Ülkemiz- gelişmekte olan her ülke gibi üretimini arttırmak, kentleşmek, altyapısını geliştirmek ve 
güçlendirmekle birlikte gün geçtikçe artan çevre kirliliği sorunuyla karşılaşmaktadır. Bu kapsamda 
Avrupa Birüği'ne adaylık sürecinde olan ülkemizin çevre açısından yükümlülükleri mevcuttur. Nitekim 
Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 443 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname' nin; 2. 
Maddesi, (a) bendi ile; 

Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için. prensip ve 
politikaları tespit etmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede, araştırmalar ve projeler yapmak ve 
yaptırmak, bunların uygulama esaslarım tespit etmek,; uygulamasını sağlayacak tedbirleri almak, 

(h) Bendi ile; 

- Ülkedeki kirlenme konulan ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel bölgeleri ve 
sektörleri tespit etmek ve izlemek, bu problemlerin teknik, idari ve finansman bakımından çözümünü 
sağlayan kaynağm bulunmasıyla ilgili çalışmaları yönetmek veya yönlendirmek, 
görevleri Bakanlığımıza verilmiştir. -

Yukarıda da belirtildiği gibi, ülkemiz çevre sorunlarının önlenmesi hususunda proje yapmak veya 
yaptırmak yatırımcı ve görevli kurum/kuruluşlan yönlendirmek ve desteklemek, gerekli tedbirleri almak 
Bakanlığımız görevleri arasında yer almaktadır. 

Bu kapsamda turizm açısuıdan ülkemizin en önemli ve hassas bir yöresi olan Nevşehir İline 
bağlı, Acıgöl, İnanlı ve Tatlann beldelerinde insan ve çevre sağlığını önleme açısından altyapı 
probleminin biran önce giderilmesi gerekmektedir. Şöz konusu beldelerin altyapı projelerinin yatırım 
programına alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

İami AĞIRGÜN' 
Bakana. 

Genel Müdür 
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27. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Habur Sınır Kapısı üzerinden yapılan motorin it
halatının durdurulmasının sebeplerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Tos-
kay 'in cevabı (7/7859) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Başbakan Saym M. Bülent ECEVİT tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 21.06.2002 

Dr. Azmi ATEŞ 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 
24.04.2002 tarihinde 14966 sayı ile sınır ticareti kapsamında Irak'tan Habur Kapısı üzerinden 

yapılan motorin ithalanyla ilgili olarak sorduğum yazdı önergeme adınıza Enerji ve labii Kaynaklar 
Bakam Sayın Zeki ÇAKAN tarafından eksik cevap verildiği için önergemi gözden geçirerek 
sorularımı tekrar soruyorum, 

Saym Bakan, 18 Haziran 2002 tarihinde verdiği cevapta da aşağıdaki sorularımın ağırlıklı 
olarak Di? Ticaret Müsteşarlığının yetki alanına girdiğini ifâde ettiler. 

Sayın Başbakan, .somlarıma kanın vicdanını tatmin edecek bir şekilde cevap alabilmek arzusu 
içerisindeyim. 

1- "...Sınır ticareti kapsamında Irak'tan Habur Sınır Kapısı Ürerinden yapılan motorin 
ithalatının.." neden durdurulduğuyln ilgili olarak, sorduğum, sorup daha önce adınıza 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanı Saym Zeki ÇAKAN verdiğlçeyîpfe; "...19 Eylül 2001 
tarihinden itibaren azalarak, Kasım 2001' in sonlarına kadar devam etmiş bhıp, kısa Bir süre 
durdurulduktan sonra Ocak 2002'de tekrar sınırlı miktarda başlamış ve 22 Şubat 2002 
tarihine kadar iöıalat yapılmıştır" demektedir. 
Sayın Başbakan, motorin ithalatı, hangi gerekçelerle kademeli olarak azaltılmış 22 
Snbat 2002 tarihinden itibaren de tamamen durdumhnnşrur? 
Bu uygulamanın - t i EylaTfa hemen akabinde- 19 EylüTdc başlaması ve AED'nin 
Irak'a müdahale etme düşüncesinin seslcndirildiği bir zamana denk gelmesi tesadüf 
müdür? 

2- Yine sorularıma Saym Zeki ÇAKAN tarafından verilen cevapta, "...Habur Sınır Kapısından 
mutad depolarla gelen motorinin yöre halkına sosyal adaleti sağlamak, vergi kaybını 
önlemek ve ülke meretlerine aykırı olmayacak ve haksız rekabeti de önleyecek şekilde 
yurtiçinde satışının düzenlenmesini teminen..." diyerek devam edilmektedir? 
Sayın Başbakan, yukarıda Sayın Bakanın da hayati önemini vurguladığı bölge insanı 
ve ülkemiz için bu kadar anlamlı «lan bu faaliyeti devam ettirmekten sizi alıkoyan 
nedir? 
Bu durum ne zamana kadar devam edecektir? 

3- Bu yolla yapılan motorin ithalatının durdurulmasının temel sebeplerinden birisi olarak da 
Habur Gümrük Kapısı'ndan giriş çıkışların yeterince kontrol edilememesinden dolayı, kayıt 
dışı motorin ve ham petrolden elde edilen gelirlerin bir kısmının PKK'nm kontrolüne 
geçmesinin gösterildiği basın ve medyada yer almaktadır. 
Oysa, bölgeye hayat veren, insanların yüzünü güldüren -üstelik de, motorin mal 
karşılığında ithal edildiğinden dolayı, döviz kaybmı önleyen- böyle bir faaliyeti 
durdurarak Önlemeyi tercih etmek yerine, denetim nrokmrâmalanm çok daha dinamik 
hale getirerek, olabilecek her türlü kacaklan ve -ifade edildiği gibi varsa- rüşveti de 
Önleyerek bu faaliyetin devamım sağlamak, gerek bölge insanıftnr, gerek muletimiz, 
gerekse ülkemizin geleceği acısından çok daha iyi olmaz mı? 
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4- Bu uygulamanın devam etmesi halinde) geçimbi temin edemez dununa düşen bölge 
insanımız -ülkemiz üzerinde planlı ve programlı hesaplan olan- dış güçlerin istismanyla 
karşı karşıya bırakılmış olmaz mı? 

5- Bu durumun gerekçesi olarak, Iramın gundc 4 milyon litre motorini Musul'dan Suriye'ye 
vermeye devam ettiğinin bilindiği bir ortamda, Merkezi Irak'ın Kuzey Irak'a motorin 
vermeyi durdurması gösterilebilir mi? 

Şayet gdsterilmdcto isef bu hangi gerekçelere dayandırılmaktadır? 

6- Bu durumda bölgeye hayat veren bu ticaretin, 18 Eylül 2001 tarihinden beri 
yapılmayışı -yöre insanının atan gücünün her geçen gün erimesinden dolayı- bölgedeki 
ekonomik ve sosyal hareketliliği yeniden durma noktasına getirmiştir. 

SayiB Başbakan şimdi size sc ı̂atak istiyorum: 
Sıuır ticareti yapılamadığı için çürümeye terk edilmiş, atıl durumda bırakılan 50265 
aracın »vergi, amortisman bedeli dahil- yılhkzaran ne kadardır? 

7- Sımak Ticaret ve Sanayi Odası Başkam Sayın Kamil İlhan'ın da söylediği gibi, 
bu yolla İthal edilen motorinin bedeli, inşaat ve gıda maddeleri, otomotiv ve yan sanayii 
ürünleri ve muhtelif tekstil Orünkri ihraç edilerek 
Bu ticaretin yapılmaması durumunda; 
Ülkemizin vergi kaybı yıllık ne kadar olacaktır? 
Ayrıca, yöre insanımızın kaybı -bugüne kadar yaptığı yatırımların atıl kalması ve istihdam 
kaybını da göz önüne alarak- ne kadar olacaktır? 

8- Bölge insanımızm içinde bulunduğu bu hassas durumu, Ştrnak ve Cizre başta olmak üzere, 
bölgedeki 73 Ticaret ve Sanayi Odası Başkam, TOBB Yönetim Kurulu Başkam Sayın Rıfat 
Hisarcıkkoglu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, 5 Mart 2002 tarihinde Başkanlık 
yaptığınız Baküar Kurahı'mm huzurunda bir raporla size arzetmişler. 

Saym Başbakan şimdi s k sormak istiyorum. 
Oda Başkanlarıyla yapılan görüşmenin üzerinden bugün itibariyle 3 İ ay gedmesine 
rağmen, Güneydoğu bölge insanımız için hı\ kadar hayati önemi haiz olan, milletimi» 
de çok yakından ilgilendiren bu ticaretin, hala başlamamış olmasını nasıl izah 
ediyorsunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DİŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
ihracat Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.02.1.DTM.0.02.04.01.101 00 MM 32712 
KONU : Yazılı Soru Önergesi U U » 1 ^ / 1 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlığa muhatap 28/06/2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/7859-16075/37996 sayılı yazılan. 

İstanbul Milletvekili Sayın Dr. Azmi Ateş tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih 
edilen yazılı som önergesine ilişkin ilgi'de kayıtlı yazıları incelenmiştir. 

Habur Gümrük Kapısı'ndan yapılan motorin ticaretine, 1990'h yılların başında BM 
tarafından Irak'a uygulanmaya başlanan ambargo kapsamında Irak'a ihraç edilen temel 
ihtiyaç malzemelerinin bedeline karşılık olarak nakit para yerine geçmek üzere başlanmıştır. 
Bu çerçevede, temel ihtiyaç malzemelerini taşıyan araçlara ülkemize dönüşlerinde mutad 
depolarında motorin getirmelerine imkan tanınmıştır. 

Ancak, 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de meydana gelen terör olayından sonra 
kaydedilen gelişmeler üzerine Irak Yönetiminin kuzey bölgesine motorin scvkiyatını 
durdurması nedeniyle, bu tarihten itibaren Habur Gümrük Kapısı'ndan gerçekleştirilen 
motorin ithalatı yapılamaz hale gelmiştir. Başka bir ifadeyle, Habur Gümrük Kapısından taşıt 
üstü depolarda yapılan motorin ithalatına devam edilememesi bahsekonu ülke yönetiminin 
almış olduğu kararlardan kaynaklanmıştır.. 

Diğer taraftan, motorin ticareti yapılmamakla birlikte, BM Kararları kapsamında 
Irak'a yönelik ihracatımız 1990'h yılların başındaki 100 milyon ABD Doları seviyesinden, 
2001 yılında 710 milyon ABD Doları seviyesine ulaşmıştır, ihracatta yaşanan sözkonusu artış 
aynı zamanda bölgede yerleşik esnaf ve tacir açısından da önemli bir istihdam ve gelir 
kaynağı oluşturmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

nca TOSKAY 
et Baltanı 
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28. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Suriye sınırındaki selden zarar gören köylere 
yapılacak yardımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz 'in cevabı (7/7862) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 21.06.2002. 

sr. -A 

S.Metin K A L K A N 
Hatay Milletvekili 

Suriye Devletinin Hama Şehrinde bulunan Zeyfifcn barajırun. patlaması 
sonucunda Suriye sınırındaki Hatay-Altınözü Hacıpaşa Beldidsi , Kansu , 
Keskincik , Kıyıgören , Bohşin Köylerine bağlı tarım alanları sular altında 
kalmış, ekili alanlar tahrip olmuş yöre halkı perişan ive mağdur olmuştur. 
Tarımdan başka geliri olmayan sınır bölge halkımız geçim sıkıntısı endişesi 
yaşamaktadır. Bu nedenle; 

1- Bakanlığınızca sel afeti yaşayan bölgemize şuana kadar neler yapılmıştır? 
Bundan sonra neler yapmayı planlamaktasınız? 

2 - Söz konusu bölgemizde yaraların biran önce sarılması , gerek altyapı 
gerek ise, içme suyu ve yollarının onarımı için ek ödenek ayırmayı 
planlamakta mısınız? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.Ö2.0.010/£>;?•/_ 2--Z_2_2_ ~*-%lâx!7Xm 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ'.TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 28.06.2002 gün ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02.16023 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız eki Hatay Milletvekili S. Metin KALKAN'a ait 7/7862 esas nolu yazılı 
soru. .önergesi Bakanlığıma bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce incelenmiştir. 

Suriye Devletinin Hama şehrindeki Zeyfnn Barajının patlaması sonucunda, Hatay-
Alunözü-Bohşin köylerinde sadece tarımsal arazilerde hasar meydana gelmiştir. 

Köy hizmetleri Genel müdürlüğümüz görev alanına giren, yol. içme suyu ve tarımsal 
alt yapı tesislerinde hasar meydana gelmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Mehmet K O C A B A T M A Z 
Devlet B a k a m 
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29. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Suriye sınırındaki selden zarar gören köylere 
yapılacak yardımlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina 
Gürel'in cevabı (7/7864) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakam Sayın İsmail Cem tarafindan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzederim. 21.06,2002. 

u. 

SJMetm KALKAN 
Hatay Milletvekili 

Suriye Devletinin Hama Şehrinde bulunan ZeyfînV, b a r a j a patlaması 
sonucunda Suriye sınırındaki Hatay-Altınözü Hacıpaşa Beldesi , Kansu , 
Kesküıcik , Kıyıgören , Bohşin Köylerine bağlı tanm alanları sular altında 
kalmış, ekili alanlar tahrip olmuş yöre halkı perişan ve mağdur olmuştur. 
Tarımdan başka geliri olmayan sınır bölge halkımız geçim sıkıntısı endişesi 
yaşam&ktadır. Bu nedenle; 

1. Suriye'nin sözkonusu barajının patlaması sonucu oluşan sel felaketinin 
Ülkemize, özellikle yöre halkımıza verdiği zararın telafisi için hangi 
çalışmalarınız olmuştur? Suriye Devleti nezdinde girişimler 
yapümışmıdır? 

2. Perişan ve mağdur olan yöre Belde ve Köylerimizin uğramış oldukları 
zararları telafi etmeleri için Bakanlığınızca, ne tür yardım yapmayı 
planlamaktasınız? 
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T.C 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ' 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.2I/2002/SPGY/264353 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

, 15,07.2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 28 Haziran 2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.İO.00.02-7/7864-16085/38052 sayılı 
yazılan. 

Hatay Milletvekili Sayın S. Metin Kalkan'm yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

^ K a n Yardıma» 

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN S. METİN KALKAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR 

Suriye Dcvleti'nin Hama şehrinde bulunan Zeyfun Barajı'nın patlaması sonucunda 
Suriye sınırındaki Hatay-Altınözü Hacıpaşa Beldesi, Kansu, Keskineik, Kıyıgören, Boşhin 
köylerine bağlı tanm alanları sular altında kalmış, ekili alanlar tahrip olmuş yöre halkı perişan 
ve mağdur olmuştur. Tarımda başka geliri olmayan şuur bölge halkımız geçim sıkıntısı 
endişesi çekmektedir. Bu nedenle; 

1. Suriye'nin sözkonusu barajının patlaması sonucu oluşan sel felaketinin ülkemize, 
özellikle yöre halkımıza verdiği zararın telafisi için hangi çalışmalarınız olmuştur? 
Suriye Devleti nezdinde girişimler yapılmış mıdır? 

2. Perişan ve mağdur olan yöre, belde ve köylerimizin uğramış oldukları zararları telafi 
etmeleri için Bakanlığınızca ne tür yardım yapmayı planlamaktasınız? 

YANIT 

Zeyzun Barajı'nın yıkılmasının Hatay ilimizde de Şaşkınlara ve zararlara yol açtığının 
öğrenilmesi üzerine Bakanlığımca çalışmalara hemen başlanmıştır. Bu çerçevede, 
Bakanlığımın ilgili biriminin başkanlığında, ilgili askeri ve sivil kuruluşlarımızın 
temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulan bir heyet, 6 Haziran 2002 günü Hatay'a 
gönderilmiştir. 

Hatay'da Sayın Hatay Valisi ve ilgili kuruluşlarımızın bölgedeki görevlileriyle görüş 
alışverişinde bulunduktan sonra araziye çıkarak su başlanma uğrayan kesimlerde incelemeler 
yapmış olan heyet, ilk raporunu hazırlamıştır. Bölgede, ayrıntılı olarak sürdürülen ve noter 
kayıtlanna geçirilen hasar belirleme çalışmalarının, olayı izleyen ilk iki ay içinde 
bitirilebileceği, kuruluşlarımızın bölge görevlileri tarafından bildirilmiştir. 

Ülkemizin tazminat isteme hakkının saklı tutulduğu Suriye tarafına bildirilmiş olup 
konu Bakanlığımca yakından takip edilmektedir. 
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30 - Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, bazı vatandaşların isimlerini değiş
tirilmesi içindayanakyapıldığı iddia edilen düzenlemelere ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Ruştu 
Kâzım Yücelen 'in cevabı (7/7888) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, 
İçişleri Bakanı Sayın RüştU Kazım YÜCELEN'e yöneltilmesini arz 
ederin. 

Saygılarımla. 20.06.3002 

Dengir Mir MehmG%-4**flA-£^ 
Adıyaman Milletve.kjyfli^-^'^ 

OUnlUk yayınlanan 22 Mayıs 2002, yine aynı gazetenin 23 
Mayıs 2002 ve 30 Mayıs, 2002 tarihli sayılarında bir vatandaşın 
çocuğuna verdiği isimden dolayı DGM'ye sevk edildijti ve bazı illerde 
ise bu isimlerin değiştirilmesi için nüfus memurları ve Cumhuriyet 
Savcılarınca mahkemelerde dava açıldığı belirtilmektedir. 

Böylesine olayların, giderek aıklaşa'rak baamda yer aldığı 
vo başta Adalet Bakanı olmak Üzere yetkililerin bu konudaki beyanat
larını, gerek yazılı ve gerekae görsel basında izlemekteyiz. 
Malumları olduğu Üzere, aynı durum Komünist rejimin hakim olduğu 
Jivkov dönemindeki Bulgaristanda ve gerekse Cunta döneminde 
Yunaniafcanda bu Ülkelerde yaşayan TUrk azınlığa karşı yapılan 
işlemlerde yaşanmış ve çok haklı olarak TUrkiye Cumhuriyeti Devleti 
olarak, bu durumu protesto etmiş ve konuyu B,M, Avrupa Birliği 
platformlarına taşımıştık. İnsanın ayrılması bir parçacı olan isminin 
kimin tarafından belirleneceği Medeni Yasamızda belirlenmişken, 
bu temel ve vazgeçilmez hakkın ihlali karşınında 

1- Dayanak alarak gösterilen, ancak gerek lafzen ve gerekse 
ruhen bu haksız eylemi kapsamayan Nüfus Yasası v.e Yönetmenliği 
değiştirmeyi dÜsUnUyor musunuz? 

2- Kiç bir kabul edilebilir yaaal dayanağı bulunmayan böyle 
bir işlorain, insen haklarının açık bir ihlali değil midir? 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

SAYI:B050NUV0080003.226/ 2&/3/2002 
KONU:Sonı Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:TBMM Başkanlığı KAN.KAR.MD 05.07.2002 günlü ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-16093 
sayılı yazılan ekinde gönderilen 7/7888-16120 nolu önerge. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Dengir Mir Mehmet FIRAT'ın tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesi incelendi. 

1-Günün gelişen ve değişen şartlarına paralel olarak mevzuatta gerekli değişikliklerin 
yapılması için yürütülen çalışmalar halen devam etmektedir. 

2-Kamın koyucu, kişiye ad konulması veya değiştirilmesi konusunda sınırlama 
getirmiş 05.05.1972 tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun lö.ıncı maddesinin dördüncü 
fıkrasında " milli kültürümüze, ahlak kurdllanna, örf ve adetlerimize uygun düşmeyen veya 
kamu oyunu inciten adların " konulmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Ad konusunda idare, maksatlı veya keyfi bir tutum içerisinde olmayıp, kanun koyucu 
tarafından 1587 Sayılı Nüfus Kanununun 16 inci maddesi ile benimsenen ve sınırları -çizilen 
bir hükmü uygulamaktadır. 

Bu nedenle; sözü edilen kanun hükmünün insan haklarına aykın olup, olmadığı 
konusunu takdir etmek idarenin değil, Yüce Meclisin ve Yargının görevleri içindedir. 

Arz ederim. 

ÜCELEN 
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31. - Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat 'in, bazı vatandaşların isimlerinin değiş
tirilmesi için yargısal yollara başvurulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı A. Mesut Yılmaz 'in cevabı (7/7890) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak Üzere 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mesut YILMAZ'a yöneltil
mesini ara ederim. 

Saygılarımla. 20.06.2002 

Dengir Mir Mehıaff̂ " FIRAT 
Adıyaman MillejjyKjj^ir 

Günlük yayınlanan Hürriyet Gazetesinin 22 Mayıs 2002,yine 
aynı gazetenin 23 Mayıs 2002 ve 30 Mayıa 2002 tarihli sayılarında 
bir vatandaşın çacuftuna verdiği isimden dolayı DGMJye sevk edildiği 
ve bazı illerde ise bu isimlerin değiştirilmesi için nlifua memurları 
ve Cumhuriyet Savcılarınca mahkemelerde dava açıiöıgı belirtilmek
tedir. 

Böylesine olayların giderek sıklasarak başında yer aldırı 
ve başta Adalet Bakanı olmak üzere yetkililerin bu konudaki beyanat
larını, gerek yazılı ve gerekse görsel basında izlemekteyiz, 
Malumları olduğu üzere, aynı durum Komünist rejimin hakim olduğu 
Jivkov dönemindeki Bulgaristan da ve gerekse Cunta döneminde Yuna-
nistanda bu Ülkelerde yaşayan Türk azınlığa karcı yapılan işlemlerde 
yaşanmış ve çok haklı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 
bu durumu protesto etmiş ve konuyu B.M, Avrupa Birliği platformlarına 
taşımıştık. İnsanın ayrılmaz bir parçası olan isminin kimin tarafından 
belirleneceği Medeni Yasamızda belirlenmişken, bu temol ve vazgeçil
mez hakkın ihlali karşısında, 

1- Hiçbir, kabul edilebilir yasal dayanağı bulunmayan böyle 
bir işlemin, insan haklarının açık bir ihlali değil midir? 

2- Böylesine bir işlemin Avrupa Birliğine Uye olmak isteyen 
Turkiyenin, AB'ye alımını zorlastırmaz mı? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı 

SAYI : B.02.0.018/ Of'Ö'?JL ,23/07/2002 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 05.07.2002 gün veKAN.KAR.MD, A.Ol.O.GNS.O.10.00.02-7/7890-16122/38108 
sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet FIRAT'm vermiş olduğu (7/7890-16122) 
yazılı soru önergesine verilen cevap ekte takdim edilmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Mesut YILMAZ 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

1. önergenizde ifade ettiğiniz isim değiştirme ile ilgili işlemleri, yasal veya 
idarî bir sorundan ziyade, idarenin insanımıza, dolayısıyla Türkiye'nin 
kendi kendine güvensizliğinin tezahürlerinden biri olarak 
değerlendiriyorum. Esasen, konunun insan hakkı ihlalinden önce 
vatandaşlık hakkı ihlali boyutu vardır. Türkiye Cumhuriyeti devletine 
vatandaşlık bağıyla bağlı her insanımız, bu ülkenin diğer vatandaşlarına 
sağladığı tüm imkanlardan yararlanma hakkına sahiptir. Bu hakkın, hangi 
mülahazayla olursa olsun insanların elinden alınması kabul edilemez. 
özoll ikle kültürel haklar konusunda, yasakçı tutumların çözüm olmadığı, 
tam tersine sorunu derinleştiren ve kangren haline getiren bir işleve sahip 
bulunduğu başka bir çok örnekle de ortaya çıkmıştır. B u tür konuların, 
toplumun ortak değerleri etrafında oluşturulacak mutabakatlarla, karşılıklı 
hoşgörü ve iyi niyetle çözülmesinin çok daha sağlıklı bir yöntem 
olduğuna inanıyoruz. 

2. Türkiye 'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinin tıkanıklık noktasını, soru 
önergesine konu olan sorunları da içeren kültürel haklar hususu teşkil 
etmektedir. Türkiye, Avrupa Birliğine girerken, zaten tüm bu sorunları 
çözmüş olacaktır. Dolayısıyla, bu ve benzer diğer sorunların çözümü, 
Türkiye 'nin Avrupa Birliği üyeliği mücadelesinin başarıya ulaşmasından 
geçmektedir. Bunun için, soru önergenizde ortaya koyduğunuz sorunlara 
sağlıklı, gerçeki ve kalıcı çözümler getirecek olan Avrupa Birliği üyeliği 
sürecine sahip çıkmanızı ve bu sürecin gereklerinin hayata geçrilmesine 
katkı sağlamanızı diliyorum. 
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32. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, köy sayısına ve köy kanunun değiştirilip değiştiril
meyeceğine ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen 'in cevabı (7/7897) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Rüştü Kazım Yücelen 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim 18.06.2002 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

1-Köy sayısı muhtelif kaynaklarda farklı belirtilmekte ve hu sayı 35 bin 
ile 38 bin arasında değişmektedir. Bu değişiklikler neden kaynaklanmaktadır? 
Doğru su nedir? 

2-Köy kanunu, 1924'de çıkarılmış ve aradan 78 yıllık bir zaman 
geçmiştir. Bu kanunu, günümüz şartlarına göre, değiştirmek veya toptan 
lağvedip yeni bir köy kanunu çıkarılması düşünülmekte midir? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

SAYI : BO5OILIO080002.513/CT^ST ^ ANKARA 
KONU : Soru Önergesi JZST../&.&/2002 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

İLGh. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 05.07.2002 tarih ve Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı A.01.0.GNS.0.1O.00.02-16O93 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'ın tarafımdan cevaplandırılması talep 
edilen ' İ 8.06.2002 tarih ve 7/7897-16129 sayılı soru önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur. 

1-Köylerin kururması veya tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi, 5442 sayılı İl 
idaresi Kanununun verdiği yetkiyle Bakanlığımca yaprlmaktadır. Yeni kurulan, veya 
tüzel kişiliği sona erdllen köyler idari işlemler tamamlandığında Bakanlığımız 
kayıtlarına işlenerek ilgili Bakanlıklarla Kamu Kurumu ve Kuruluşlarına da 
bildirilmektedir. Kayıtlarımızın son durumuna göre Türkiye'de 35.129 köy bulunmakta 
olup bu kayıtların esas alınması gerakmektedlr. 

2-Bakanlığımızca uzun bir süreden beri Mahalli İdareler Reformu kapsamında 
çalışmalar sürdürülmekte olup, bu çerçevede kimi zaman mahalli idarelerle ilgili teme) 
yasalar tek tek ele alınmakta, kimi zaman tek bir tasarı ile tüm yasalarda değişiklik 
yapılmaktadır. 

442 sayılı Köy Kanununu yürürlükten kaldıracak yeni bir Köy Kanunu Tasarısı 
hazırlama çalışmaları 1994 yılında yapılmıştır. Ancak, daha sonra tüm mahalli 
idarelere yönelik, kanunların aynı Tasan içinde ele alınması kabul görmüştür. Bu 
kapsamda hazırlanan ve halen TBMM Plan ve Sütçe Komisyonu gündeminde 
bulunan "Merkezi İdareyle Mahalli İdareler Arasında Görev Bölüşümü ve Hizmet 
İlişkilerinin Esasları ile Mahalli İdarelerle İlgili Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile doğrudan 442 sayılı Kanun değiştiriJmemekle 
birlikte kırsal kesimin kalkınmasında ve köye hizmet götürmede önemli; görevlefi 
bulunan il özel İdarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden verilen paylar âjttırılmakta 
ayrıca kalkınmada öncelikli yöre il özel idarelerine binde 3 oranında pây verilmesi 
öngürülmektedir. 

Köylerin kalkınmasına yönelik olarak I&e; (I özel İdaresi Kanununa madde 
eklemek suretiyle ilçelerde; gönüllülük esasına dayalı olarak, köylere ait hizmetlerin 
yürütülmesine yardımcı olmak, gerektiğinde bu hizmetleri bizzat yapmak ve kırsal 
kalkınmayı katılımcı bir anlayışla sağlamak üzere "İlçe Köy Birlikleri" kurulması, bu 
birliklere genel bütçe vergi gelirlerinden % 1 pay verilmesi, ayrıca il özel idaresi bütçe 
gelirlerinden de aktarma yapılması öngörülmektedir. 
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Bu modelle; köy sorunlarının demokratik, katılımcı ve devletrhalk işbirliğine 
elverişli bir yapı içerisinde hızlı bir şekilde çözümlenmesi amaçlanmaktadır. 

Anılan tasarı ile ayrıca kiralama yetkisi il özel idarelerine verilen taş, kum, 
toprak vb. ocaklarının kira bedellerinin %5 inin ocağın bulunduğu köy veya köylerin 
bağlı olduğu ilçenin "ilçe köy birlfği'ne aktarılması, muhtar ödeneklerinin' günümüz 
şartlanna göre yeniden düzenlenmesi, Bağ-Kur primlerinin kaynaktan kesilmesinin 
sağlanması, köy muhtarlarının il genel meclisi İhtisas komisyonu • toplantılarına 
katılabilmeleri öngörülmekte olup, il özel idarelerine de köy muhtarlıklanna yardım 
etme görevi verilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. f "N. 

Rûştu Kazım YÜCELEN 
Bakan/ 

33. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin, alüminyum ürünlerinin ithalat ve ihracatına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay'ın cevabı (7/7906) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Devlet Bakanı Sayın Tunca TOSKAY tarafınd 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzederim. 

SORULAR: 

Alüminyum ürünlerinde son 10 yılda yıllar itibariyle miktar ve parasal değer olarak; 

a. İthalatımız ne kadar olmuştur? Bunun ne kadarı mamul ve yarı mamuldür? 

b. İhracatımız ne kadar olmuştur? Bunun ne kadarı mamul ve yarı mamuldür? ' 
ihracatın ne kadarlık kısmını Eti Alüminyum A.Ş. sağlamıştır? 
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T,C. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 

mm 13206 
SAYI :̂ B.02.1.DTM.0.08.05.01/100 
KONU; Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(İLGİ: 05.07.2002 tarihli ve A.01.8.GNS.0.10.00.02-7/790646141/38U5 sayılı yazınız 

{Konya Milletvekili Saym Teorrton Rıza Güneri'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığıma, son on yıllık periyot içerisindeki mamul ve yan mamul alüminyum ihracatı v$ 
itlıalatıjile; ETÎ AJüminyıım A. Ş.'nin söz konusu ürünlerin ihracatındaki payı hakkındaki yazıliı 
soru Örjergesi kapsamında hazırlanan bilgi notu ve tablolar ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Prof. Dr. Tunca TOJ 
Devlet Bakanı 
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EK-1 : ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ 

Alüminyum ürünleri ticareti toplara dıs ticaretimiz içinde küçük bir paya sahip olup, yıllar 

itibariyle (lalgalı bir seyir izlemiştir. Çok g(jniş bir ürün yelpazesine sahip olan alümiayura, söz 

konusu üıîinlerih işlenmişlik düzeyine göreifarklı olarak fiyatlandtnlmaktadır. Alüminyum ürün 

gruplarına} ilişkin dış ticaret verileri EK-1 A ̂ e EK-1B nolu listelerde yer almaktadır. 

19j)2 yılında yan mamul ve maratıl alüminyum ürünleri ihracatı 15,5 milyon dolar 

olmuştur. IBu yılda yan mamul alüminyum ihracatı 5,9 milyon dolar ve mamul ürün ihracatı 9,6 

milyon dcjlar düzeyinde gerçekleşmiştir. 

19f)3 yılında ise yan mamul ve martıul alüminyum ürünleri ihracatı bir önceki yıla göre 

yüzde 20,!7 oranında artarak 18,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve alt ürün grupları itibariyle 

yarı marafıl alüminyum ürünleri ihracatı 7,5i milyon dolar ve mamul alüminyum ürünleri ihracatı 

11,2 mjlyjm dolar olmuştur. 

19^4 yılında bir önceki yıla göre yüjzde. 15 oranında artan toplam yarı mamul ve mamul 

alüminyum ürünleri ihracatı, 1995 yılında yüzde 14 oranında gerileme göstermiştir. Bu dönemde 

yan mamul alüminyum ihracatı yüzde 19,2 oranında gerileyerek 7,6 milyon dolar, mamul 

alüminyum ihracatı da yüzde 11 oranmda gerileyerek 10,8 milyon dolar olmuştur. 

\9p6 yılında hem yan mamul hem dfc mamul alümiyum ürünleri ihracatında yüksek oranlı 

artışlar s$z konusu olmuş ve yan mamuî alüminyum ihracatı 9,4 milyon dolar ve mamul 

alüminyum ihracatı 16,1 milyon dolar düzejtine ulaşmıştır. 

A^cak, bu artış trendi 1997 yılında tekrarlanamamış ve 1996 yılının aksine ürün grubunda 

yüksek otanlı düşüş gerçekleşmiştir. 1996 tılmda 25,6 milyon dolar olan toplam yan mamul ve 

mamul afiminyum ürünleri ihracatı yüzde.51P7 oranında gerileyerek 12,3 milyon dolar olarak 

kaydedilmiştir. Yan mamul alüminyum iftacatı bu dönemde yüzde 6,7 oranında düşerek 8,8 

milyon dj>lar ve mamul alüminyum ihracatjı da yüzde 78 oranında gerileyerek 3,5 milyon dolar 

olmuştur. 

2000 yılında yarı mamul ve mamul apüminyum ürünleri ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 

13 oranıida artarak 14,5 milyon dolara ulaşmıştır. Ancak, özellikle 2000 yılında mamul 

alüminyuhı ürünleri ihracatı 2,2 milyon dolkra kadar gerilemiştir. Aynı ürün grubu ihracatı 2001 

•yılında yijzde 55 oranında artarak 3,4 milyofı dolar olmûjUar 
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Yan fnamul alüminyum ürünleri ihracjjtı 2000 ve 2001 yıllarında sırasıyla yüzde 4,5 ve 

yüzde 12 orjmmda gerileme göstermiştir. 2000 yılında 9,7 milyon dolar olan yarı mamul ürün 

ihracatı 200^ yılında 8,6 milyon dolar olmuştun 

Yıllaf itibariyle toplam mamul ve yan knamul alüminyum ürünleri ithalatı verileri, 1992 
yılında 14,8 frnilyon dolar olan ithalatın, 1993 pıtında yaklaşık olarak yüzde 32 oranında artarak 
19,6 milyon Solara yükseldiğini ortaya koymakladır. 

1992jyılında 11 milyon dolar olan yaı} mamul alüminyum ithalatı, 1995 yılında 17, 1 

milyon dolan ile en yüksek düzeyine ulaşmış, 4laha somaki yıllarda ise gerileyerek 2001 yılında 

7,9 milyon df>lar olarak gerçekleşmiştir. 

1994 (yılında 13,6 milyon dolar olarak kaydedilen yan mamul alüminyum ithalatı, 1995 
yılında yüzdfc 25 oranında artarak, 17,1 milyqn dolara ulaşmıştır. Mamul alüminyum ürünleri 
ithalatı ise 19J94 ve 1995 yıllannda aynı seviyesini koruyarak 19,6 milyon dolar olmuştur. 

1996 fyılında 20 milyon dolara ulaşan nıîamul ve yan mamul alüminyum ürünleri ithalatı, 

daha sonra d^şüş trendine girmiştir. Bu bağlamda 2001 yılında mamul ve yan mamul alüminyum 

ithalatı 14 miyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Mam^l alüminyum ürünleri ithalatı 19& yılında 3,8 milyon düzeyinde gerçekleşmiştir. 

1993 yılındaj yüzde 47 gibi yüksek oranlı bir [artış ile söz konusu ürün grubunun ithalatı 5,6 

milyon dolaıja ulaşmıştır. 1995 yılında söz kjonusu ürün grubu ithalatı 2,5 milyon dolar ile 

oldukça düşüjc bir seviyede gerçekleşmiştir. D 4 a sonraki yıllarda ise artış trendi içine girilmiş ve 

mamul alümıpyum ürün ithalatı 2001 yılında 6,\ milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Eti AŞiminyum A Ş . 20 Aralık 2000 tarijûnde Özelleştirme İdaresi tarafından özelleştirme 

kapsamına cjlınmış, 16 Temmuz 2001. tarihinde ise özelleştirme kapsamından çıkartıldığı 

görülmektedir. 

Eti Alpminyum A Ş . 2000 yılında 7605.jl00.00.00 Armonize GTİP numaralı Alüminyum 

Alaşımlanndfrn Teller (Enine Kesitinin en genjş yeri 7 mm'yi geçmeyen) adlı ürün grubundan 

40.000 kg miktannda ve 82.740 dolar tutjınnda ithalat gerçekleştirdiği, DİE taraflndan 

Müşteşarhğııjnza intikal ettirilen dış ticaıjet venTerâra" göre. ise doğrudan ihracatı 

bulunmamakladır. 
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34. - Sakarya Milletvekili Nezir Aydın 'in, yurt içi ve dışındaki Türk kültür ve tarihi eserlerine 
ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Suat Çağlayan 'in cevabı (7/7908) 

TOrâvrküYüc; mmm MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların, Kültür Bakanı Sayın İstemihan TALAY tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını, delaletlerinize arz ederim. 

k Nezir AYDIN 
Sakarya Milletvekili 

1 - Dünyadaki Türk Kültür ve Tarihi Eserlerinin envanterlenmesi ile ilgili 
yürütülen resmi bir çalışma var mıdır? Var ise hangi aşamadadır? 

2- Sınırları içinde Türk Kültür ve Tarihi Eserleri olduğu tespit edilen 
ülkeler ile; bu eserlerin korunması ve geleceğe taşınması amacıyla, kültürel 
anlaşmalar yapılmış mıdır? Yapılmayan ülkeler var ise sebebi nedir*/ 

3- Osmanlı'nın Balkanlara mührünü vurduğu Kosova savaşının yapıldığı 
bölgede bulunan I. Murat Hüdavendigar Türbesi ve müştemilatının aslına 
uygun olarak restore edilmesi ile ilgili yürütülen bîr çalışma yar mıdır? Böyle 
bir çalışma var ise, hangi aşamadadır? Şu anda; adı geçen türbenin harabe 
halinde olduğu, her yanının dökülmeye başladığı iddiaları doğru mudur? 

4- Balkanlardaki tarihi ve kültürel kıymete haiz Osmanlı eserlerinin, 
yıkık:dökük görüntülerinden kurtarmak amacıyla, Ortadoğu kökenli 
işadamlan tarafından tamir ve restore edildiği, bu esnada eserlerin niteliğinin 
değiştirilerek Osmanlı kültürel kimliğinin yok edildiği iddiaları doğru mudur? 
Eğer iddialar doğru ise; bu durumun önlenmesi amacıyla yürüttüğünüz 
çalışmaları açıklar mısınız? 

5- Suudi Arabistan'da yıkılan Ecyad kalesinin; aslına uygun olarak, aynı 
yerde, tekrar inşa edilmesiyle ilgili Suudi yetkililerce yürütülen ve 
bakanlığınızca takip edilen bir çalışma var mıdır? Var ise hangi aşamadadır? 

6- Ecyad kalesinden başka, Suudi Arabistan'da tarihi ve kültürel değeri 
olan Osmanlı eseri var mıdır? Var ise, isimlerini ve bu eserlerin korunması ile 
ilgili yürütülen çalışmaları açıklar mısınız? 

7- İstanbul ili sınırlan içinde yer alan, tarihi ve kültürel değere sahip 
eserlerin tamamı kayıt altında mıdır? Kayıt altında olan eserlerden, bu güne 
kadar kaç tanesi, hangi sebeplerle "yok* olmuştur? Bunların isimleri nelerdir? 

- 2 2 3 -
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T.C 
KÜLTÜR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.16.0.APK.0.12.00.01.940- S-tS*' £3/4-/2002 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.'nttn 05 Temmuz 2002 gün ve 
A.01.O.GNS.0.10.00.02-38147 sayılı yazısı. 

Sakarya Milletvekili Sayın Nezir AYDIN'in "Yurt içi ve yurt dışındaki Türk kültür ve 
tarihi eserlerine ilişkin" 7/7908-16143 esas no'Iu yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmaktadır. | 

Bilgilerinize arz ederim. 
B̂  Suat ÇAĞLAYAN 

Bakari 

CEVAP l-2î Dünyadaki Türk Kültür ve Tarihi Eserlerinin envanfcerlenmesi 
çalışmalan Bakanlığımız ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile koordine yapılarak bir 
proje halinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı'na iletilmiştir. 

Türk Kültür ve Tarihi Eserleri olduğu tespit edilen ülkeler (Suriye, Sudah, Cezayir, 
Libya, Makedonya, Arnavutluk, Tunus, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, 
Türkmenistan, K.K.T.C., Kazakistan, Polonya, Kosova, Yemen, Macaristan) ile jjapılan ikili 
anlaşmalar çerçevesinde, söz konusu Ülkelerde bulunan Osmanlı-Türk eserlerinizi tespiti ve 
onarımları bütçe olanaktan dahilinde gerçekleştirilmektedir. 

CEVAP 3-4: Kosova'da bulunan İ. Murat Hüdavendigar Türbesi'nin onaıimı Diyanet 
İşleri Başkanlığı tarafindan yürütülmektedir. 

Bu bölgede bulunan eserlerden; Kosova Piriştine Fatih Camii ile Prizenj Sinan Paşa 
Camii'nin rölöve ve restorasyon projeleri hazırlanmış olup, restorasyon için gereken keşif 
çalışmalarına başlanılmıştır. Keşif çalışmalarının tamamlanmasından sonra anıljın camilerin 
uygulama çalışmalan gerçekleştirilecektir. 

Kosova, İpek kentindeki Kızıl Camii'nin rölöve ve restorasyon projelerinin 
hazırlanması için Bakanlığımızca teknik eleman gönderilmiştir. 

Aynca, Selanik Atatürk Evi'nin onanım kapsamında ele alınacak işlet için gerekli 
Ödeneğin Dışişleri Bakanlığı'na aktarma işlemlerine başlanmıştır. Onarım ve teljriş işi için de 
eleman görevlendirilmiştir. 
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CEVAP 5-6: 23 Şubat 2001 tarihli Zaman Gazetesi 'nin bir haberine İstinaden, Tarihi 
Ecyad Kalesi, 1780 yılında Mekke'de yaptırılmış ve en son 120 yıl önce eldeji geçirilen ve 
300 yeniçeri ile Kabe'nin korunması hizmeti vermiş olan Ecyad Kalesinin yıkılıp yerine otel 
yapma karannın alınması üzerine konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bilgi istenmiş ve 
gelişmeler Dışişleri Bakanlığı nezdinde takip edilmiştin 

Bilindiği üzere, söz konuş» tarihi kalenin 01-02 Ocak 2002 tarihlerinde Suudi 
Makamlarınca yıkılmasıyla ilgili haberlerin çeşitli Türk ve Suudi Basın organlarında yer 
olması üzerine, Bakanlığımızca Dışişleri Bakanlığı aracıbğı ile girişimlerde bulunulmuş, konu 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun dikkatine sunulmuştur. 

Bu kapsamda; Kültürel Mirasın önemi dikkate alınarak UNESCO Painjd Temsilcimiz 
taralından 13-30 Mayıs 2002 tarihleri arasında yapılan UNESCO Yürütme Kjnseyi'nin 164; 
dönem toplantısında konuyu gündeme getirerek tarihi eserlerin günümüzde dej yıkılmasından 
duyduğumuz endişeyle, tüm tarihi eserlerin insanlığın ortak mirası olduğu-ve korunması 
gerektiği vurgulanmıştır. Ecyad Kalesi'nin son dönemde yıkıma uğrayan tarihti eserlerden biri 
olduğunu işaretle, Suudi Arabistan İslam îrşad BakanlıgVnra Suudi Arabistan'ın Ecyad 
Kalesi'ni aynı yerde aslına uygun olarak inşaâ  edeceği yönündeki ifadesini def taahhüt olarak 
algıladığımızı ve konunun takipçisi olacağımız vurgulamı ştır. 

Öte yandan Yürütme Konseyi temsilcimiz ProflDr. Orhan Güvenen dei Yürütme 
Konseyi Genel Oturumunda 23 Mayıs 2002 tarihinde yaptığı konuşmada Ecyad Kalesi'nin 
Suudi Arabistan makamları tarafından yıktırılması olayına değinmiş, bunun üzejine Suudi 
Arabistan Büyükelçisi söz olarak, Ecyad Kalesi'nin önemsenmemesi gerektiğini, kendilerinin 
hac amacıyla gelenlere imkan yaratmak gayesiyle çok daha önemli tarihi eserleri Sıktıklarını 
ifade etmiştir. 

Bu çerçevede, Bakanlığımızca Mekke'de bulunan Ecyad Kalesi'nin yıkılması 
konusunun UNESCO nezdinde gündeme getirilerek, Suudilerin bundan sonıja benzeri 
eylemlere tevessül etmelerinin önlenmesi ve Ecyad Kalesi'nin yıkımından durduğumuz 
tepkiyi bir kez de UNESCO'ya tescil ettirilmesi amaçlanmıştır. Bu vesile ile 'ülkemizin 
UNESCO nezdinde Kültürel Mirasa verdiği önemin ön plana çıkarılması bir kez daha 
kanıtlanmış bulunmaktadır. 

CEVAP 7: Bakanlığımızca, İstanbul hariç diğer illerimizdeki taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıklarının, bugüne kadar yapılan tespit çalışmalarına ait tescil kararlan bilgisayariortamında 
kaydedilerek envanteri çıkarılmıştır. İstanbul lli'nde yer aian taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıklarının sayıca çok olması ve alanın geniş olması nedeniyle envanter çalışmalarına devam 
edilmektedir. Ayrıca ülkemiz genelinde tespit çalışmaları da olanaklar 'ölçüsünde 
sürdürülmektedir. 

Bakanlığımızca tespit ve tescil çalışmaları yapılarak belirlenen taşınmaz kültür ve 
tabiat varlıkları Yasalar ve bütçe olanakları çerçevesinde yine Bakanlığımızca korunmakta, 
ayrıca ilgili kurum ve şahıslarca korunması sağlanmaktadır. 

Tescillenmiş eserlerden maili inhidam durumunda olanlar ilgili koruma kurullarında 
değerlendirilerek yıkımı zorunlu bulunanlar kurul kararına göre ilgililerincej yıktırılıp, 
rekonstrüksıyon uygulamalarının gerçekleştirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır, 

- 2 2 5 -





DÖNEM : 21 YASAMA YILI: 4 

121 İNCİ BİRLEŞİM (Olağanüstü) 
29.7.2002 PAZARTESİ 

Saat: 14.00 

KISIMLAR 
1 

2 

3 

4 

5 _ 

6 

7 

8 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
121 İNCİ BİRLEŞİM (Olağanüstü) 29. 7 .2002 PAZARTESİ Saat: 14.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Ankara Milletvekili Koraf Aydın ve 123 Milletvekilinin; Milletvekili Genel Seçimlerinin Yenilenmesi ve Seçimin 
3 Kasım 2002 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergeyi, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan ve 123 Milletvekilinin; Çeşit
li Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ve Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı, Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı, Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarına İlişkin 2/454,2/819,2/820,2/826,2/854,2/725,2/816,2/724,2/627, 
2/723 Esas Numaralı Kanun Teklifleri ile 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki kanun
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini Görüşmek Üzere, Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 7 nci Maddeleri Gereğince Olağanüstü Toplantı Çağrı önergeleri (4/497,4/498) 

2. - Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

2-ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
sÇtk 

3 - S E Ç İ M 

1. - Komisyonlarda boş bulunan üyelikler için seçim 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

»cp5 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
sCtte 

7 - SÖZLÜ SORULAR 
sCtk 

8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ve Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Büt
çe Komisyonları Raporları (1/744) (S. Sayısı: 786) (Dağıtma tarihi: 19.12.2001) 

2. 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) 




	tbmm211011210001.pdf
	tbmm211011210002.pdf
	tbmm211011210003.pdf
	tbmm211011210004.pdf
	tbmm211011210005.pdf
	tbmm211011210006.pdf
	tbmm211011210007.pdf
	tbmm211011210008.pdf
	tbmm211011210009.pdf
	tbmm211011210010.pdf
	tbmm211011210011.pdf
	tbmm211011210012.pdf
	tbmm211011210013.pdf
	tbmm211011210014.pdf
	tbmm211011210015.pdf
	tbmm211011210016.pdf
	tbmm211011210017.pdf
	tbmm211011210018.pdf
	tbmm211011210019.pdf
	tbmm211011210020.pdf
	tbmm211011210021.pdf
	tbmm211011210022.pdf
	tbmm211011210023.pdf
	tbmm211011210024.pdf
	tbmm211011210025.pdf
	tbmm211011210026.pdf
	tbmm211011210027.pdf
	tbmm211011210028.pdf
	tbmm211011210029.pdf
	tbmm211011210030.pdf
	tbmm211011210031.pdf
	tbmm211011210032.pdf
	tbmm211011210033.pdf
	tbmm211011210034.pdf
	tbmm211011210035.pdf
	tbmm211011210036.pdf
	tbmm211011210037.pdf
	tbmm211011210038.pdf
	tbmm211011210039.pdf
	tbmm211011210040.pdf
	tbmm211011210041.pdf
	tbmm211011210042.pdf
	tbmm211011210043.pdf
	tbmm211011210044.pdf
	tbmm211011210045.pdf
	tbmm211011210046.pdf
	tbmm211011210047.pdf
	tbmm211011210048.pdf
	tbmm211011210049.pdf
	tbmm211011210050.pdf
	tbmm211011210051.pdf
	tbmm211011210052.pdf
	tbmm211011210053.pdf
	tbmm211011210054.pdf
	tbmm211011210055.pdf
	tbmm211011210056.pdf
	tbmm211011210057.pdf
	tbmm211011210058.pdf
	tbmm211011210059.pdf
	tbmm211011210060.pdf
	tbmm211011210061.pdf
	tbmm211011210062.pdf
	tbmm211011210063.pdf
	tbmm211011210064.pdf
	tbmm211011210065.pdf
	tbmm211011210066.pdf
	tbmm211011210067.pdf
	tbmm211011210068.pdf
	tbmm211011210069.pdf
	tbmm211011210070.pdf
	tbmm211011210071.pdf
	tbmm211011210072.pdf
	tbmm211011210073.pdf
	tbmm211011210074.pdf
	tbmm211011210075.pdf
	tbmm211011210076.pdf
	tbmm211011210077.pdf
	tbmm211011210078.pdf
	tbmm211011210079.pdf
	tbmm211011210080.pdf
	tbmm211011210081.pdf
	tbmm211011210082.pdf
	tbmm211011210083.pdf
	tbmm211011210084.pdf
	tbmm211011210085.pdf
	tbmm211011210086.pdf
	tbmm211011210087.pdf
	tbmm211011210088.pdf
	tbmm211011210089.pdf
	tbmm211011210090.pdf
	tbmm211011210091.pdf
	tbmm211011210092.pdf
	tbmm211011210093.pdf
	tbmm211011210094.pdf
	tbmm211011210095.pdf
	tbmm211011210096.pdf
	tbmm211011210097.pdf
	tbmm211011210098.pdf
	tbmm211011210099.pdf
	tbmm211011210100.pdf
	tbmm211011210101.pdf
	tbmm211011210102.pdf
	tbmm211011210103.pdf
	tbmm211011210104.pdf
	tbmm211011210105.pdf
	tbmm211011210106.pdf
	tbmm211011210107.pdf
	tbmm211011210108.pdf
	tbmm211011210109.pdf
	tbmm211011210110.pdf
	tbmm211011210111.pdf
	tbmm211011210112.pdf
	tbmm211011210113.pdf
	tbmm211011210114.pdf
	tbmm211011210115.pdf
	tbmm211011210116.pdf
	tbmm211011210117.pdf
	tbmm211011210118.pdf
	tbmm211011210119.pdf
	tbmm211011210120.pdf
	tbmm211011210121.pdf
	tbmm211011210122.pdf
	tbmm211011210123.pdf
	tbmm211011210124.pdf
	tbmm211011210125.pdf
	tbmm211011210126.pdf
	tbmm211011210127.pdf
	tbmm211011210128.pdf
	tbmm211011210129.pdf
	tbmm211011210130.pdf
	tbmm211011210131.pdf
	tbmm211011210132.pdf
	tbmm211011210133.pdf
	tbmm211011210134.pdf
	tbmm211011210135.pdf
	tbmm211011210136.pdf
	tbmm211011210137.pdf
	tbmm211011210138.pdf
	tbmm211011210139.pdf
	tbmm211011210140.pdf
	tbmm211011210141.pdf
	tbmm211011210142.pdf
	tbmm211011210143.pdf
	tbmm211011210144.pdf
	tbmm211011210145.pdf
	tbmm211011210146.pdf
	tbmm211011210147.pdf
	tbmm211011210148.pdf
	tbmm211011210149.pdf
	tbmm211011210150.pdf
	tbmm211011210151.pdf
	tbmm211011210152.pdf
	tbmm211011210153.pdf
	tbmm211011210154.pdf
	tbmm211011210155.pdf
	tbmm211011210156.pdf
	tbmm211011210157.pdf
	tbmm211011210158.pdf
	tbmm211011210159.pdf
	tbmm211011210160.pdf
	tbmm211011210161.pdf
	tbmm211011210162.pdf
	tbmm211011210163.pdf
	tbmm211011210164.pdf
	tbmm211011210165.pdf
	tbmm211011210166.pdf
	tbmm211011210167.pdf
	tbmm211011210168.pdf
	tbmm211011210169.pdf
	tbmm211011210170.pdf
	tbmm211011210171.pdf
	tbmm211011210172.pdf
	tbmm211011210173.pdf
	tbmm211011210174.pdf
	tbmm211011210175.pdf
	tbmm211011210176.pdf
	tbmm211011210177.pdf
	tbmm211011210178.pdf
	tbmm211011210179.pdf
	tbmm211011210180.pdf
	tbmm211011210181.pdf
	tbmm211011210182.pdf
	tbmm211011210183.pdf
	tbmm211011210184.pdf
	tbmm211011210185.pdf
	tbmm211011210186.pdf
	tbmm211011210187.pdf
	tbmm211011210188.pdf
	tbmm211011210189.pdf
	tbmm211011210190.pdf
	tbmm211011210191.pdf
	tbmm211011210192.pdf
	tbmm211011210193.pdf
	tbmm211011210194.pdf
	tbmm211011210195.pdf
	tbmm211011210196.pdf
	tbmm211011210197.pdf
	tbmm211011210198.pdf
	tbmm211011210199.pdf
	tbmm211011210200.pdf
	tbmm211011210201.pdf
	tbmm211011210202.pdf
	tbmm211011210203.pdf
	tbmm211011210204.pdf
	tbmm211011210205.pdf
	tbmm211011210206.pdf
	tbmm211011210207.pdf
	tbmm211011210208.pdf
	tbmm211011210209.pdf
	tbmm211011210210.pdf
	tbmm211011210211.pdf
	tbmm211011210212.pdf
	tbmm211011210213.pdf
	tbmm211011210214.pdf
	tbmm211011210215.pdf
	tbmm211011210216.pdf
	tbmm211011210217.pdf
	tbmm211011210218.pdf
	tbmm211011210219.pdf
	tbmm211011210220.pdf
	tbmm211011210221.pdf
	tbmm211011210222.pdf
	tbmm211011210223.pdf
	tbmm211011210224.pdf
	tbmm211011210225.pdf
	tbmm211011210226.pdf
	tbmm211011210227.pdf
	tbmm211011210228.pdf
	tbmm211011210229.pdf
	tbmm211011210230.pdf

