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2. - Habitat Dördüncü Dünya Parlamenterler Forumu için Almanya 
Federal Cumhuriyetinin Başkenti Berlin'e Malatya Milletvekili Münir Er-
kal'ın gideceğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/264) 166:167 

3. - Moğolistan Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
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Hiroyuki Kurata'nın Japonya'ya resmî davetine bir Parlamento heyetiyle 
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lik ve Öğretim Birliği Bayramı Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Tek
lifinin (2/93) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/57) 174:175 
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ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/183) 244:249 

2. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Reyhanlı Barajı Projesine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in 
cevabı (7/331) 250:252 

3. - İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Gelendost II. Kademe 
Pompaj Sulama Projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/335) 253:254 

4. - Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın; 
- Vergi dairelerinin tedbiren gelirde uyguladıkları kesintiye, 
- Mükelleflerin KDV iadelerine ve stopaj uygulamasına, 
- Yaş sebze ve meyve ticaretindeki KDV uygulamasına 
İlişkin sorulan ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/346, 

347,348) 255:257 
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5. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nm, Ak Parti Seferihisar İlçe Baş
kanı hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/352) 258:259 

6. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, dogalgaz çevrimli elektrik 
santrallarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Hilmi Güler'in cevabı (7/353) 260:263 
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9. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Adana Kız Lisesinin 
onarımına ve Tepebağ Lisesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı (7/370) 271:273 

10. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-
Gazipaşa İlçesindeki orman yollarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Os-
man Pepe'nin cevabı (7/376) < 273:274 

11. - Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Adana İlindeki tarihi 
binalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/379) 274:275 

12. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, Adana İlindeki kablolu 
yayın şebekesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın 
cevabı (7/381) 276:278 

13. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yoksul ailelerin 
belirlenmesine yönelik envanter çalışmasına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/382) 278:279 

14. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Yedisu 
İlçesine bağlı köylerin telefon sorununa ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım'ın cevabı (7/383) 280:281 

15. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, TELEKOM A.Ş. bayiliklerine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/393) 281:283 

16. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Bozyazı İlçe Millî 
Eğitim Müdürünün görev yerinin değiştirilmesine ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/398) 284 

17. - Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, ülkemizin tanıtımı ve 
lobicilik faaliyetlerini yürüten şirketlere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/409) 285:289 

18. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, Kırıkkale Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastanesinden istifa eden personele ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/415) 290:291 

19. - İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, Vergi Barışı Kanunu Genel 
Tebliğinin bazı hükümlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın cevabı (7/416) 292:294 
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20. - Samsun Milletvekili Suat Kılıç'm, ülkemizin Eurovision Şarkı 
Yarışmasına katılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın 
cevabı (7/422) 295:301 

21. - Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, sınırda ve seyyar cerrahi 
hastanelerinde görevlendirilen sağlık personeline ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/423) 302:305 

22. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, kadrosu Ankara'nın il
çelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/428) 306 

23. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, kadrosu Ankara'nın il
çelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/430) 307 

24. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, kadrosu Ankara'nın il
çelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/432) 308:309 

25. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, kadrosu Ankara'nın il
çelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin sorusu 
ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/435) 310 

26. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, kadrosu Ankara'nın il
çelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin sorusu 
ve Çevre Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı (7/442) 311:312 

27. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, Menemen Devlet Has
tanesi inşaatına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Ak
dağ'ın cevabı (7/446) 312:313 

28. - Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında 
yer alan, Türk Cumhuriyetleriyle işbirliği ve ticaretin geliştirilmesi 
konularında ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/450) 314:316 

29. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, Başbakanlık Özel 
Kalem Müdürlüğündeki bir personelin göreviyle ilgili bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
Şahin'in cevabı (7/454) 317:318 

30. - İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, özürlülerin istihdamına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Güldal Akşit'in cevabı (7/458) 319:324 

31.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, vergi iadesi için toplanan gider 
belgelerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/461) 324:326 

32. - İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur'un, Bergama Belediyesinin 
jeotermal enerji projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/464) 327:330 

33. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, yerel basının desteklen
mesi için yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/470) 331:332 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak altı oturum yaptı. 

Birinci, İkinci ve Üçüncü Oturumlar 
Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, 9 Mayıs Avrupa Günü münasebetiyle yaptığı gündem-

dışı konuşmaya, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, 
Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, Karayolları Trafik Güvenliği Haftası münasebetiyle 

yaptığı gündemdışı konuşmaya, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, 
Cevap verdi. 
İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek, Yunus Emre'yi Anma Günü münasebetiyle gündem

dışı bir konuşma yaptı. 
İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 

felaketinin bütün yönleriyle, 
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde elektrik 

enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların, 
Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması açıl

masına ilişkin önergeleri (10/75), (10/76) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündem
deki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Samsun'da kurulma aşamasındaki mobil santralların ihale ve yeri seçimi süreçleriyle, çevre ve 
insan sağlığına muhtemel etkilerinin araştırılması amacıyla kurulan (10/29, 31) esas numaralı Mec
lis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip 
üye seçimini yaptıklarına ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının, 1 inci 
sırasında bulunan İş Kanunu Tasarısının (1/534) (S. Sayısı : 73 ve 73'e 1 inci ek) görüşmelerine 
devam olunarak, 42 nci maddesine kadar kabul edildi. 

İzmir Milletvekili Enver Öktem, Samsun Milletvekili Ahmet Yeni'nin, TBMM'ye ve millet
vekillerine karşı amacını aşan ifadeler kullandığı iddialarına karşı, 

Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, İzmir Milletvekili Enver öktem'in, Partisine, sataşmada bulun
ması nedeniyle, 

Açıklama yaptı. 
Saat 22.39'da toplanmak üzere, birleşime 22.17'de ara verildi. 

İsmail Alptekin 
Başkanvekili 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 
Kâtip Üye 

Dördüncü, Beşinci ve Altıncı Oturumlar 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının, 1 inci 

sırasında bulunan İş Kanunu Tasarısının (1/534) (S. Sayısı : 73 ve 73'e 1 inci ek) görüşmelerine 
devam olunarak, 63 üncü maddesine kadar kabul edildi. 

Mevlüt Akgün 
Karaman 

Kâtip Üye 
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AK Parti Grup önerisinde yer alan "8.5.2003 Perşembe günkü birleşiminde ise gündemin 3 ün
cü sırasına kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına 
ilişkin" ifadesinin, 8.5.2003 Perşembe günü gece saat 24.00'te bittiği anlamına gelip gelmediği hak
kında usul görüşmesi açıldı. 

Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan, Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, şahsına, sataşmada 
bulunması nedeniyle, açıklama yaptı. 

13 Mayıs 2003 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, gruplar arasında varılan mutabakat 
gereği, birleşime 03.19'da son verildi. 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Mevlût Akgün Ahmet Küçük 
Karaman Çanakkale 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 107 
II. - GELEN KAĞITLAR 

9 Mayıs 2003 CUMA 
Teklifler 

1.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın; Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi (2/131) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.4.2003) 

2,- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın: 4734 Sayılı'Kamu İhale Kanunu'nun 13 ve 47 nci 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/132)) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2003) 

3.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 43 Milletvekilinin; 2.5.1972 Tarih ve 1586 
Sayılı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair 
Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/133) (Adalet Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 29.4.2003) 

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; İcra İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi (2/134) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2003) 

5.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/135) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2003) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, üretimdeki girdi fiyatlarının artmasının üretim ve 

istihdama etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 7.5.2003) 

2.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğalgaz fiyatındaki artışa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2003) 

3.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2003) 

4.- Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday ithal edip et
mediğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7.5.2003) 

5.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'deki Çayönü antik yerleşim 
birimindeki kazı çalışmalarının ne zaman başlatılacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından söz-

, lü soru önergesi (6/458) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2003) 
6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru öner

gesi (6/459) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2003) 
7.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/460) (Başkanlığa geliş tarihi •: 8.5.2003) 

8.- İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bir Meclis Araştırması Komisyonunda görevlendirilen 
bir müfettiş hakkındaki iddialara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (Başkan
lığa geliş tarihi: 8.5.2003) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, özürlü personel sayısına ilişkin Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/504) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2003) 
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2.- Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün, Körfez-Gebze-İstanbul arasındaki D-100 Karayolundaki 
yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/505) (Başkan
lığa geliş tarihi: 7.5.2003) 

3.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bir gazetede yer alan atamalarla ilgili habere ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/506) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2003) 

4.- Konya' Milletvekili Atilla Kart'ın, Aycell Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Müsteşar Yardım
cılığına yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/507) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 7.5.2003) 

5.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Bozkır Kaymakamının tayin edildiği yere gitmediği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/508) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2003) 

6.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Erzurum-Horasan AK Parti ilçe kongresinin Mes
leki Teknik Eğitim Merkezinde yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/509) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2003) V 

7.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Vergi Barışı Kanunundan yararlanan mükel
leflere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/510) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2003) 

8.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, TMO'nun küçültülmesi çalışmaları olup ol
madığına ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/511) (Başkanlığa geliş tarihi: 
8.5.2003) 

9.- İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş'ın, AB ülkelerindeki camilere ve Diyanet görev
lilerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/512) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 9.5.2003) 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 
1.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu, hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Fatsa 

Belediye Başkanının yakalanamamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesini 8.5.2003 
tarihinde geri almıştır. (7/475) 

No.: 108 
12 Mayıs 2003 PAZARTESİ 

Tasarı 
1.- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Tasarısı (1/591) (İçişleri ve Plan ve Bütçe ve Adalet Komis

yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2003) 
Tezkereler 

1.- Mersin Milletvekili Mustafa Eğiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/259) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi. 8.5.2003) 

2.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/260) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi. 9.5.2003) 

3.- Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/261) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2003) 

4.- Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/262) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2003) 
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Sözlü Soru Önergeleri 
1.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır Kâzım Karabekir Tarım İşletmesinin düşük 

kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 8.5.2003) 

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki hidroelektrik santrallerine ve elektrik 
üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 9.5.2003) 

3.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA Akdeniz iş
letmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 9.5.2003) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, doğalgaz alım anlaşmalarına ve tüketimine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/513) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.5.2003) 

2.- İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, RTÜK'te görev süresi biten üyelere ilişkin Devlet 
Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/514) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2003) 

3.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, Asi Nehrinden su taşkınlarına karşı alınan önlemlere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/515) (Başkanlığa geliş tarihi: 
9.5.2003) 

No.: 109 
13 Mayıs 2003 SALI 

Tasarılar 
1.- Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı (1/592) 

(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2003) 
2.- Türk Ceza Kanunu Tasarısı (1/593) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 

12.5.2003) 
3.- Doğal Afetlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

(1/594) (Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12.5.2003) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, basında çıkan öğretmenevleriyle ilgili bazı iddialara 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2003) 
2.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Kepez Elektrik A.Ş. abonelerinin borçlarına ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.5.2003) 

Yazılı Soru Önergesi 
1.- Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, Zorunlu Deprem Sigortasına ve deprem için 

alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/516) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.5.2003) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
13 Mayıs 2003 Sah 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78 inci Birleşimini açıyorum. 
III . -YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. 
Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini; bu süre 

içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personel
den yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik 
personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı bulunamamıştır. 
Saat 15.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.10 

— 9 

- 1 5 6 -



T.B.M.M. B:78 13.5.2003 0 : 2 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

© • 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

III. - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Birinci oturumda yapılan yoklama sonucunda toplantı yetersayısı bulunamamıştı; 

şimdi, yeniden elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salon

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

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 
Konuşma süreleri 5'er dakikadır. 
Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir; hükümetin cevap süresi 20 dakikadır. 
Gündemdışı ilk söz, Bingöl depremiyle ilgili söz isteyen Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek'e 

aittir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Bu vesileyle, Bingöl'de vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor ve mil

letimize, Cenabı Hak'kın böyle acılar göstermemesini niyaz ediyorum. 
Buyurun Sayın Berdibek. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek'in, Bingöl ve çevresinde meydana gelen depremin et

kilerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Zeki Ergezen 'in cevabı 

FEYZİ BERDİBEK (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin malumları ol
duğu üzere, 1 Mayıs günü sabaha karşı saat 03.27'de meydana gelen, merkez üssü Bingöl İl mer
kezi olan ve çevresindeki 80'e yakın köyde 6,4 şiddetindeki depremde 176 hemşerimiz hayatını kay
betmiştir; 6'sı ağır olmak üzere toplam 521 hemşerimiz de yaralanmıştır. Bu vesileyle, bu elim olay
da hayatlarını kaybeden hemşerilerimize Cenabı Allah'tan bir kez daha rahmet, yaralılara acil şifalar 
ve yakınlarına sabır diliyorum. 

BAŞKAN - Sayın Berdibek, bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın milletvekilleri, uğultu sebebiyle Sayın Hatibin konuşması iyi anlaşılamıyor. Lütfen, dik

katle dinleyelim. 
FEYZİ BERDİBEK (Devamla) - Depremde, çoğunluğu il merkezinde bulunan kamu kurum ve 

kuruluşlarımıza ait binalar ile konutların yüzde 70'inde büyük hasarlar tespit edilmiştir. 
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Hükümetimiz, olayın üzerinden henüz 5 saat dahi geçmemişken, Sayın Başbakanımız, sayın 
bakanlarımız ve pek çok milletvekili arkadaşımızla birlikte bölgeye intikal ederek, afeti en üst düzey
de takibe almış ve gereğini hiç zaman yitirmeden yapmış; halkımızın yaralarını sarmaya başlamıştır. 
Ancak, deprem büyüktü ve sebep olduğu menfi sonuçlar henüz tamamen yok edilmemiştir. 

Artçı sarsıntılar devam etmektedir. Büyük depremin ardından, şu ana kadar çoğunluğu 4,5 şid
detinde 1 300'e yakın artçı deprem meydana gelmiştir. Bu artçılarla birlikte binalar yıkılmaya 
devam etmektedir. Bu sebeple, halkımız, haklı olarak, hâlâ korku ve panik içindedir. 

Tipik karasal iklimin hâkim olduğu Bingöl'de gece ve gündüz arasındaki ısı farkı yüksektir; 
gündüz 25 dereceye kadar çıkabilen ısı, gece, sabaha doğru sıfır dereceye kadar düşebilmektedir. 
Dolayısıyla, geceyi dışarıda geçiren halk perişan bir durumdadır. Evi sağlam olan bile dışarıda kal
dığından, acil çadır ve battaniye ihtiyacımız devam etmektedir. 

Yapılan ilk tespitlere göre, il merkezinde 4 500, köylerde ise 1 000'e yakın bina ağır hasar 
görmüştür. Yine, köylerimizde yapılan tespitlere göre, 5 000 civarında büyük ve küçükbaş hayvan 
telef olmuştur. 

Bu büyük deprem sonrasında birkaç provokatörün siyasî rant elde etmek amacıyla tahrik ettiği 
olaylar, bu tarz kışkırtmalara prim vermeyen Bingöllüleri son derece üzmüş ve rencide etmiştir. 
Provokatörlere alet olmayan tek parti örgütü Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütüne de teşekkür 
ediyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Bingöl halkı, üniter devlet yapısına bağlı, misafirperver, alçakgönüllü ve son derece vatan
severdir ve depremi müteakiben İlimizi ziyaret eden Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız ve 
Genelkurmay Başkanımızı, o acılı günlerinde dahi alkışlamaktan kaçınmamışlardır. Onlara büyük 
bir ilgi ve sevgi göstermişlerdir. Sanırım, halkımızın bu davranışı, bu olayları kışkırtanlara verilmiş 
en güzel cevap olmuştur. Aynı zamanda, Bingöl halkının, kurtarma çalışmaları için Bingöl'e gelen 
kurtarma ekiplerini gözyaşları içerisinde nasıl yolcu ettiğini, bütün dünya kamuoyu görmüştür. 

Gün, Bingöl'ün acısını, sıkıntısını paylaşma, yarasını sarma günüdür. Hiç kimsenin bu çıplak 
gerçeği unutup, bu üzücü olaylardan siyasî rant elde etme, Bingöllüyü rencide etme, üzüntüsünü ar
tırma hakkının olmadığını belirterek, şu ana kadar yaptıklarımızdan daha fazlasını yapmak zorunda 
olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Bingöl depreminin ardından, Bingöl'ün bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi; kalıcı konutların 
inşaatlarının, sezonun kısa olması sebebiyle ekim ayına kadar bitirilmesi; yıkılan okulların yerine 
yenilerinin acilen yapılması ve donatılması; depremzede öğrencilere, Türkiye'nin diğer illerinde, 
burslu, yatılı okullarda okuma imkânı verilmesi; üniversite sınavında kontenjan ve sınavda ek puan 
verilmesi, Yükseköğrenimden gençliğimize harç kredisi, Başbakanlık bursu ve barınma sorunu için 
kontenjan ayrılması; sağlık okulu mezunlarına, laborant, ebe, hemşire ve sağlık memuru kad
rolarına görev verilmesi; polislik sınavında ekkontenjan ayrılması; küçükbaş ve büyükbaş hayvan
ları telef olan hayvan sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için, Ziraat Bankası aracılığıyla, 
hayvancılığa ve tarıma uzun vadeli kredilerin ve teşviklerin verilmesi; Halk Bankası aracılığıyla, es
nafımıza düşük faizli ve uzun vadeli kredilerin tahsis edilmesi, Bingöl Et ve Balık Kurumunun 
kesim yapabilmesi için gerekli işlemlerin tamamlanması, öğretmen açığımızın giderilmesi için dep
remzede ailelerin çocuklarına kontenjan verilmesi gerekmektedir. 

Bu vesileyle, başta, Bingöl'de yaptıracağı konutlardan dolayı TOBB Başkanımız Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu'na da teşekkür ediyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından, maddî ve manevî yardım yap
ma ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere ilimize gelen kişi ve kuruluşlara da, bu anlamlı ve 
yararlı katkılarından dolayı Bingöl halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Berdibek. 

- 1 5 8 -



T.B.M.M. B:78 13.5.2003 0 : 2 

FEYZİ BERDİBEK (Devamla) - Ben, bu arada, ilimizi ziyaret eden, acımızı paylaşmaya gelen 
devlet büyüklerimize, başta, Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer'e, Meclis Başkanımız 
Sayın Bülent Arınç'a, depremin hemen ardından bakanlarımızla ilimize intikal eden Başbakanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Hilmi özkök Paşamıza, 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a, İçişleri Bakanımız Sayın Abdülkadir 
Aksu'ya, Bayındırlık ve İskân Bakanımız Sayın Zeki Ergezen'e, Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın 
Ali Coşkun'a, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Hüseyin Çelik'e, Tarım ve Köyişleri Bakanımız Sayın 
Sami Güçlü'ye, Sağlık Bakanımız Sayın Recep Akdağ'a, Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral 
Sayın Mehmet Şener Eruygur'a, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Ağar'a, Büyük Bir
lik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'na ve diğer siyasî parti liderlerine, milletvekil
lerine, Bingöl halkı adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum. 

Bingöl halkına ve Türkiye'ye bir kez daha geçmiş olsun diyor, Allah'ın bir daha böyle bir acı 
vermemesi temennisiyle hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Berdibek, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, konuşacak mısınız? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Bir - iki cümleyle cevap ver

mek istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkanım, sayın mil-

letvekillerimiz; sözlerime başlarken, hepinize, bir daha deprem olmaması temennisiyle saygılarımı 
sunuyorum. (Alkışlar) 

Bu vesileyle, tekrar, Bingöl'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
diliyoruz, yaralılarımıza şifa diliyoruz. 

Bingöl milletvekilimizin teşekkürlerinden sonra, geçen günkü gündemdışı konuşmaya cevap 
vermemden sonraki aşamada neler yapıldı; bunu, hem Meclisin bilmesi gerekir hem televizyonları 
başında dinleyen Bingöllülerin bilmesi gerekir diye düşündüm. Deprem oldu "geçmiş olsun" denil
di, çadırlar geldi, ondan sonra ne oldu; aşama aşama, bu Meclise bilgi vermek, kamuoyunu bilgilen
dirmek bizim görevimizdir. 

Sayın Başkanım, her zaman olduğu gibi, Meclisteki ayaküstü sohbetler, uğultular, gürültüler 
şöyle bir dursun; durmazsa ben konuşmayacağım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, uğultuyu kesersek, Sayın Bakanımızın konuşmaları daha 
dikkatlice dinlenme imkânı bulacaktır. 

Sayın Bakanım, güzel hitabetinizle milletvekillerimiz sizi aşkla, şevkle dinleyecektir; buyurun. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Sayın Çorum Milletvekilim... 
Çorum Milletvekilim de bir otursun yerine; çünkü, dikkatimi çekiyor hareketleriyle.. 
Arkadaşlar, biz gece gündüz çalışıyoruz size doğru bilgi vermeye; sizin de, tabanınıza gidip doğ

ru bilgi vermeniz lazım. Bu kürsüye çıkan insanlar, gerçekten, çalışarak çıkıyor ve bir şeyler anlatmaya 
çalışıyor. Belki, Meclis olarak sizleri zaman zaman dinlemeye mecbur edemeyecek kadar hitabetimiz 
zayıf olabilir; sizi tatmin edemeyecek kadar bilgimiz eksik- olabilir; ama, her Bakan çıktığında, ben 
Bakanlık makamında otururken, Meclisteki sayın milletvekillerimizin, Bakanların konuşmalarına 
gerekli duyarlılığı ve ilgiyi göstermemesinden dolayı rahatsız olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Şunu da önce hatırlatayım; sayın milletvekillerimiz, biz, Bakanlar olarak burada oturduğumuz 
zaman, bu kürsüde konuşan hatipleri dinleyemiyoruz, onların ne söylediğini anlamıyoruz. Bizim 
not tutmamız lazım, onlara cevap vermemiz lazım; bir. İkincisi, gerçekten hoş olmuyor, manzaralar 
hoş değil. Allah'ın zamanı bitmedi; gece 12.00'lere kadar bakanlıklarda sizi bekliyoruz, buyurun; 
çayımız var, her şeyimiz var, telefonlarımız da var; evimiz de size açık, buyurun gelin. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 
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Gerçekten, Mecliste, birtakım hususlarda duyarlı olmamızı yıllardır kamuoyu ister; ama, bir 
türlü, kamuoyuna biz bunu veremeyiz. Bunu söylemek ihtiyacını hissediyorum; çünkü, gönül kır
mak çok zor bir olay. Siz, yanınıza gelene, git diyemiyorsunuz; insanların gönlünü kırmak öyle 
kolay bir şey değil; bekle de diyemiyorsunuz; ama, ısrar, ısrar,. ısrar... Size söyleyeyim, söylenenleri 
de unutuyoruz; yani, söylediklerinizin de hiçbiri işe yaramıyor; onu da söyleyeyim; çünkü, hangi 
birini hafızanda tutacaksın! Yerli yerinde görüşülmesi lazım. 

Tekrar dönüyorum konuya. Depremin akabinde birtakım çalışmalar yapıldı. Ondan sonraki 
aşamamız şu: Bayındırlık Bakanlığı olarak, 71 teknik elemanımız, çevre illerle beraber çalışmaları 
devam ettiriyor. Şu anda çalışmalar son aşamaya geldi. Yapılan bu çalışmaların sonucunda; 3 390 
konutumuz ve 247 işyeri ağır hasarlı, yeniden yapılması gerekir, oturulamayacak durumda; 3 246 or
ta hasarlı konutumuz var, 481 işyeri orta hasarlı; 5 925 az hasarlı konut, 538 de işyeri var. Bu çalış
malar devam ediyor. Bu çalışmalar devam ederken, biz, burada, Meclisin kürsüsünde vatandaş
larımıza bir söz verdik; dedik ki; ayrıca, biz, bu hasar çalışmalarının sonucunda kamu binalarını da 
yeniden denetleyeceğiz, imkânlarımız dahilinde. 16 kişilik bir ekip ayrıca oluşturduk, Bingöl'deki 
kamu binalarının depreme dayanıklı olup olmadığını denetliyoruz. Ayrıca, bu çalışmaları, yine, 
küçük bir il olması nedeniyle Şırnak İlinde başlatmış bulunuyoruz. Kamu binalarının, gerçekten, 
denetlenmeye muhtaç olduğunu biz de hissediyoruz. Artık, bunu adım adım takip etmemiz gerekiyor. 

Şimdi, depremden sonra ne oldu; uydu kent mahallesinde 340 dönümlük arsayı temin ettik. 
imar çalışmaları son aşamaya geldi, ön verilerle zemin emniyet gerilmeleri tespit edildi. Ayrıca, 
sondaj çalışmaları da sonuçlanmak üzeredir. Bu 340 dönümlük yere 1 700 konutu yapacağız; bunun 
700 konutunun temelini yirmi güne kadar atacağız, 500 konutunun da Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği temelini atacak; hazırlıklarımız tamamlandı. Ayrıca, 200 konutluk yer de cezaevinin yanın
da temin ettik. 

Şunu söylemek istiyorum: Çok kısa zamanda, Bingöllü kardeşlerimizin mekânlarının, işyer
lerinin temelleri atılacak; hazırlıklar son aşamaya gelmiştir. İnşallah, bir daha bu depremi 
yaşamamak üzere, Bingöllülere, bu konutları zamanında yapar, teslim ederiz ve kışın çile çekmez
ler diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı ikinci söz, 20 nci Vakıf Haftası nedeniyle söz isteyen, Çorum 

Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'ya aittir. 
Sayın Kavuştu, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
2. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu 'nun, 20 nci Vakıf Haftası münasebetiyle gündemdışı 

konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı 
ALİ YÜKSEL KAVUŞTU (Çorum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Vakıflar Haftası 

münasebetiyle, şahsım adına, gündemdışı söz almış bulunuyorum; sözlerime başlarken, halkımızın 
ve Yüce Heyetinizin Vakıf Haftasını kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Selçuklu, beylikler ve Osmanlı Devletinden cumhuriyet dönemine uzanan ve bu topraklar 
üzerinde meydana getirdiği binlerce tarihî yapılarla Anadolu topraklarının bin yıldır bu büyük mil
lete ait olduğunu ispat eden vakıflar, gönüllü, demokratik sivil toplum kuruluşlarıdır. 

Vakıfların Türk toplum hayatındaki yeri ve önemi ne olmalıdır; mevzuatı ve teşkilat yapısı 
nasıl düzenlenmelidir; bugün, üzerinde durulması gereken hususlar bunlardır. 

Halen ülkemizde 35 000 civarında vakfiyenin hayatiyet verdiği 5 326 mazbut, 334 mülhak, 161 
esnaf ve cemaate ait vakıflar ile Türk Medenî Kanununun kabul tarihi olan 1926 yılından sonra, bu 
kanun hükümlerine göre kurulan 4 583 yeni vakıf faaliyet göstermektedir. Yeni vakıfların kuruluşu, 
çalışma esasları, teftiş ve denetimi, Türk Medenî Kanunu ve bu kanunun uygulama şeklini gösteren 
tüzük hükümleriyle düzenlenmiştir. 
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1926 yılında kabul edilen Türk Medenî Kanununu, vakıflarla ilgili 903 sayılı Kanun İle 
1967'de yapılan değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmış; 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı 
yeni Türk Medenî Kanunu 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türk Medenî Kanunu esaslarına 
göre hazırlanan tüzük çalışmaları halen devam etmektedir. 

AB uyum kanunları çerçevesinde, 3.8.2002 tarih ve 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanunla, cemaat vakıflarının taşınmaz mal edinmelerine ve yurt dışında kurulan 
vakıfların ülkemizde şube açmalarına imkân tanınmıştır. Bu düzenlemelerin, devletler hukuku, 
mütekabiliyet esasları ve tarihî tecrübeler dikkate alınarak uygulanması büyük önem taşımaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Batılılaşma ve yenileşme döneminden itibaren vakıf, merkeziyetçi bir an
layışla, hükümet içerisinde yer alan kamu kurumları eliyle idare edilmeye başlanmıştır. Bu dönem
lerde, vakıfların imkân ve potansiyeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmıştır. Yine bu 
dönemlerde, Vakıf İdaresinin bütçe gelirlerinin üçte l'ini oluşturan aşar ilga edilmiş, vakıf orman
ları devletleştirilmiştir. Bu durumdan vakıflar çok büyük zarar görmüştür. 

Bu dönemlerde yapılan düzenleme ve uygulamalarda, Vakıflar İdaresinin imkânları büyük çap
ta elinden alınmış; fakat, sorumlulukları aynen üzerinde bırakılmıştır. Bunun sonucu olarak, kaynak 
ve uzman eleman yetersizliği sebebiyle, bu toprakların tapu senedi durumunda bulunan ve sanat 
değerleri çok yüksek olan vakıf kültür eserleri harap olmuştur. 

Yürürlüğe konulan eski ve yeni vakıfların tabi olduğu hukukî düzenlemeler ve bu vakıfların 
doğrudan idaresi ve denetimiyle görevlendirilen Vakıflar Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısı ve 
mevcut durumu, çağın gelişen ihtiyaçlannı karşılamaktan çok uzak kalmıştır. Bu yüzden, günümüz 
vakıf müessesesi, gelişen, büyüyen bir kuruluş olma yerine, merkezî yönetimin vesayeti ve gölgesi 
altında gerileyip küçülen, kendi mallarına ve imkânlarına sahip çıkamayan bir konuma getirilmiştir. 

Mevcut düzenlemeler yapılırken, vakıfların bu topraklar üzerindeki bin yıllık fiili uygulamaları 
dikkate alınmamış, sadece Batı'nın değer yargıları ve bu konudaki mevzuatı esas alınmıştır. Bu 
sebeple, ülkemizde vakıflar konusunda bir kavram kargaşası yaşanmaktadır. 

Eski hukukumuzdaki vakfın tarihinde mevcut olan derinliği, Türk Medenî Kanunu hüküm
lerine taşımak mümkün olmamıştır. Vakfın olmazsa olmaz şartı olarak kabul edilen "kurbet kasti" 
unutulmuş, vakıfların kuruluşu, derunî ve manevî alanlardan tecrit edilerek yalın bir şekil şartına 
bağlanmıştır. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, yeni vakıfların kurulması ve işleyişinde kırılmalar 
ve sapmalar meydana gelmiştir. 

Yeni vakıfların yönetimiyle ilgili 21 Eylül 1997, 21 Ocak 1998,27 Mart 1998, 6 Ağustos 1999 
ve 1 Temmuz 2001 tarihli Resmî Gazetelerde yayımlanan beş ayrı tebliğ yürürlüğe konulmuştur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ALİ YÜKSEL KAVUŞTU (Devamla) - Yeni vakıflarla ilgili hususlar, geçen yılbaşında yürür

lüğe giren Türk Medenî Kanununun "Üçüncü Bölüm", "Vakıflar" başlığı altında yer alan, 101-117 
maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

Yapılan bu düzenlemeyle vakıfların hukukî güvencesi ve süreklilik kavramı zedelenmiş, vakıf
ların konumu dernekler durumuna düşürülerek, yönetimi, mülkî amirler, cumhuriyet savcıları, 
güvenlik birimleri ve hatta ilgililerin müdahalesine açık hale getirilmiştir. 

Türk Medenî Kanununun vakıflarla ilgili bölümünde, halen yürürlükte olan eski tüzükte ol
duğu gibi "gayesini gerçekleştirecek oranda belirli mal varlığı"(madde 2) ilkesine yer verilmediği 
için, yeni kurulacak vakıfların mal varlığının tespitinde keyfiliğe kapı aralanmıştır. Diğer taraftan, 
Türk Medenî Kanununda yapılan son düzenlemeyle vakıflarda üyelik yasaklanmış, son yıllarda 
başlatılan fiilî uygulamalara dayanak teşkil etmek üzere, teftiş makamı olan Vakıflar Genel Müdür
lüğünün yanında, yeni vakıfların, üst kuruluşlarınca da denetimi hükme bağlanmıştır. 
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Her müessese gibi vakıflar da, ancak, sosyal hayatın akışına uygun bazı yapısal değişiklikler 
yapıldığı takdirde ayakta kalabilir; ancak, yapılacak düzenleme ve tatbikler, şimdiye kadar olduğu 
gibi yukarıdan aşağıya ve tek taraflı olarak değil, cemiyetin faydası ve hayırseverlerin duyguları 
dikkate alınarak yapılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu düşüncelerle ve iktidarımızın kökleri mazide olan bu büyük milletin 
geleceğinin inşamda büyük rolü olan vakıflara gerekli ihtimamı ve hassasiyeti göstereceğine tam 
olan inancımla, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kavuştu. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Bakanımız Sayın Şahin; buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Çorum Milletvekili Sayın Ali Yüksel Kavuştu Beye teşekkür ediyorum. Dün başlayan 20 nci 

Vakıf Haftası dolayısıyla vakıfların, değeri, önemi, sorunları ve çözüm önerileri konusunda değerli 
görüşlerini ortaya koydular. Ben de, Vakıflar Genel Müdürlüğünden sorumlu bir Bakan arkadaşınız 
olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün, sahibi bulunduğumuz binlerce eserle ilgili ne yaptığı, ne 
yapamadığı, hangi sorunları var, özellikle, yeni vakıflarla ilgili -biraz önce, Sayın Kavuştu da kısaca 
değindiler- neler düşünüyoruz; bu konularda, Muhterem Genel Kurulunuzu bilgilendirmek istiyorum. 

Sanıyorum, dünyada, bizim kadar tarihî esere, vakıf eserine sahip pek az ulus vardır. Gerçek
ten, ecdadımızın bize miras olarak bırakmış olduğu bu vakıf eserleri -biraz önce, Sayın Kavuştu'nun 
da ifade ettiği gibi- âdeta bizim tapularımız mesabesindedir. 

Vakıf, belirli bir mal varlığının, belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere tahsis edilmesidir; 
dolayısıyla, bir mal varlığını belirli bir amaç için tahsis eden insan, aslında, kendisi kadar, baş
kalarını da düşünen insan demektir; benim bu mal varlığımdan ve bunun hizmetlerinden diğer in
sanlar da yararlansın diye düşünen insandır. Bizim ecdadımızın, işte, böylesine başkalarına yardım 
eden, dayanışma içerisinde olan hasletleri, duygulan, geçmişimizi vakıf eserleriyle donatmıştır. 

Binlerce vakıf eserimiz var. Biraz sonra, bunların rakamlarını sizlere arz edeceğim. Ancak, 
bugünün insanları olarak, yani bizler, şu noktada ne yapabiliriz; bana göre iki şey yapabiliriz. Bun
lardan bir tanesi, bu vakıf eserlerine sahip çıkmaktır; onlardan, yok olmaya, yıkılmaya yüz tutmuş 
olanlara sahip çıkmak; onları, bizden sonraki nesillere aktarabilmektir, bu gayreti, bu çalışmayı gös
terebilmektir; özetle, bu vakıf eserlerini yaşatmaktır. 

Bunları bırakan bizim ecdadımızdır. Zaman zaman, keşke, bu ecdadımızın yaşadığı dönemde 
yaşasaydık da, onlara hizmet edebilseydik, onların hayır dualarını alabilseydik diye içimizden 
geçer; ama, eğer, onların bıraktığı eserlere sahip çıkabilirsek, onlara hizmet edebilirsek, bilelim ki, 
ecdadımıza da hizmet etmiş gibi oluruz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, işte, bu vakıf eserlerine sahip çıkmak amacıyla kurulmuş, Tür
kiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesidir. Ancak, şunu itiraf etmek durumundayım ki, mevcut 
bütçesiyle, binlerce vakıf eserini, tarihî eseri tamir etmesi, restore etmesi mümkün değildir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, zaten, bu vakıf eserleri, kamunun, devletin, kamu kurum
larının meydana getirdiği vakıf eserleri değil; bunlar, zaten, sivil bir inisiyatifle yapılmış; dolayısıy
la, bu eserleri koruyacak olan, yine, bu sivil inisiyatiftir. 

Bakın, dün, 20 nci Vakıf Haftası münasebetiyle bir açılış yapıldı. Burada, birtakım kamu 
kuruluşlarımıza, valiliklerimize, belediye başkanlıklarımıza ve hatta birtakım sanayicilerimize, 
işadamlarımıza, hayır sahiplerine, bu yıl, ilk kez plaket verdi Vakıflar Genel Müdürlüğümüz. Niye; 
bu insanlar, bu kuruluşlar, yıkılmaya yüz tutmuş, yok olmaya yüz tutmuş birtakım vakıf eserlerine 
sahip çıkmışlar, bir protokolle Vakıflar Genel Müdürlüğünden bunları almışlar, ihya etmişler, restore 
etmişler, yeniden eski haline getirmişler. Vakıf Genel Müdürlüğü de -bu yıl başlattığı bu uygulamayı 
bundan sonra da devam ettirecek, biz de bu işin takipçisi olacağız- böylece, vakıf eserlerine sahip 
çıkma duygusunu pekiştirmeyi ve bunu yaygınlaştırmayı düşündü, biz de buna destek veriyoruz. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu yıl, vakıf eserlerine sahip çıkma noktasında yeni bir kam
panya başlattık; "81 ilde 81 eser" kampanyası ki, bu sembolik olarak başladı. Biz, demin söylediğim 
yolla, birtakım kamu kuruluşlarımızı, işadamlarımızı, hayırseverleri, bu vakıf eserlerini ihya etme 
noktasında yardıma teşvik ediyoruz; üç yıl sonunda, şu andaki hesabımıza göre, 1048 vakıf eserini 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün sadece kontrolünde ihya etmeyi planladık. Bunu yapamazsak, sadece 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün imkânlarıyla bunu yapmaya kalkışırsak, bunun üstesinden gel
memizin mümkün olmadığını huzurunuzda itiraf etmek durumundayım. 15 000 civarında vakıf 
abide ve eski eseri var, 57 adet imarethanemiz var, bunlar yeterli değil. Buralarda ne yapılıyor; 20 
135 kişiye günlük sıcak yemek ve kurugıda yardımı yapabiliyoruz, bunlar yeterli değil. 1 125 muh
taç vatandaşımıza da aylık maaş bağlayabiliyoruz, kuşkusuz ki, bunlar da yeterli değil. Önümüzdeki 
dönemde, yemek ve gıda yardımı yapılacak kişi sayısını en kısa sürede 100 000'e ulaştırmayı, muh
taç aylığı alanların sayısını da 5 000'e çıkarmayı hedefliyoruz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün gayrimenkulleri var; ama, pek yararlanılamıyor. Bunları 
ekonomiye kazandırmamız mümkündür. Vakıflar Genel Müdürlüğü, bununla ilgili bir çalışma baş
lattı. Belki kat karşılığı, belki yap-işlet-devret modeliyle bunları mutlaka ekonomiye kazandırmanın 
gayreti ve çabası içerisinde olacağız. İşgal altında bulunan gayrimenkuller var; üstünde mahalleler 
kurulmuş, kentler kurulmuş. Yıkmaya kalkışsanız yıkamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Mesela, İs
tanbul Okmeydanı'nda, Alibeyköy'de, Antalya'da, Adana'da, bunun gibi vakıf gayrimenkulleri 
üzerinde yapılaşmalar oldu. O halde, bir çözüm bulmanız gerekir, mülkiyet sorunuyla ilgili bu 
konuyu gündemden çıkarmanız gerekir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bununla ilgili bir çalışma 
başlattı. Çalışma son aşamaya doğru geliyor; hazineyle trampa, takas yöntemiyle bir çözüm modeli; 
yani, işgal altındaki bu vakıf arazileriyle hazine arazileri takas edilecek, hazineye geçen bu yerler
le ilgili mülkiyet sorununun da çözümü böylece mümkün hale gelebilecek. 

Demin konuşmamın bir yerinde, bu vakıf eserleri karşısında iki tane görevimizin olduğunu 
ifade etmiştim. Bunlardan bir tanesi, bu eserlere bizim sahip çıkmamız gerekir; çünkü, ecdadımızın 
bize emanetidir demiştim. İkinci görevimiz de, nasıl ki, ecdadımız, bu vakıf eserlerini bırakmış, 
vakıflar kurmuşsa, bize de, varlıklı insanlara da düşen, yine, onlar gibi vakıflar kurup, eserler mey
dana getirmek ve öldükten sonra da hayırla yad edilmektir. Memnuniyetle görüyorum ki, hâlâ, ül
kemizde vakıf ruhu devam ediyor; yani, imkânı olan vatandaşlarımızın bu imkânlarını diğer insan
ların yardımı için tahsis etme duygulan hâlâ ülkemizde devam ediyor; ama, biraz önce, Sayın 
Kavuştu da ifade etti, birtakım sorunlar var, bürokratik sorunlar var. Âdeta, zaman zaman, vakıf 
kuran bazı insanlarımızı "nereden ettik de şu vakfı kurduk" dedirtme noktasına getirdik. Bu, hem 
devletimizin hem hükümetimizin bir sorunudur. 

Aslında, vakıflar yoluyla hizmet eden insanlar, devletin önemli yüklerini üzerlerine alıyorlar, 
bunları devletin yapması lazım. Malvarlığını tahsis etmiş olan bir vatandaşımız, devletin yapması 
gereken bu hizmetlerin bir kısmını yapıyorsa, devlet ve hükümet olarak bizim yapmamız gereken, 
kendilerine teşekkür etmektir; ama, biz, zaman zaman, şu veya bu nedenle, bunların karşısına en
geller çıkarmışız. Bu noktada, altını çizerek şunu da ifade etmek istiyorum: Her şey istismar edil
diği gibi, vakıf müessesesi de istismar edilebiliyor. İstismar karşısında da, kuşkusuz, devlet olarak, 
hükümet olarak duyarlı olmalıyız. Vakıf müessesesini, o güzel gayeyi gerçekleştirmek için değil, 
ideolojik ve siyasî amaçlarını gerçekleştirmek için kullananlar varsa, bunu suiistimal etmek isteyen
ler varsa, devlet olarak da, hükümet olarak da yakasına yapışmalıyız; ama, bu, istisnaî bir durum
dur. İstisnayı esas kabul ederek, insanlarımızı, hayır hasenat yapmaktan da caydırmamalıyız. 
Hükümet olarak, görüşümüzün bu olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Tam buraya gelmişken değerli milletvekili arkadaşlarım, bu görevi üstlendiğim günden beri en 
çok şikâyet aldığım konu, kamu vakıflarıyla ilgili. Birtakım kamu vakıfları, kamu imkânlarını kul
lanarak, vatandaştan, âdeta vergi alır gibi, zorunlu bağış alıyor. Bu, vatandaşları fevkalade rahatsız 
ediyor; bana, ne kadar telgraf geldi, fakslar geldi, mektuplar geldi. Bu konuyu çözmek, hükümet 
olarak bizim taahhüdümüzdür. 
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Şimdi, şu, elimdeki, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşekkülleri bünyesinde 
kurulan vakıflar hakkında kanun tasarısıdır, perşembe günkü Bakanlar Kurulu toplantısında bunu 
takdim edeceğiz. Biz, kamu vakfı adı altında, kamu imkânlarının, bu vakfı kuranlar tarafından suiis
timal edilmesine razı olamayız; vatandaşlardan, bu vakıflar kanalıyla vergi alır gibi zorunlu bağış 
alınmasına razı olamayız ve üstelik, kamu görevlilerinin, görevden ayrıldıktan sonra bu vakıflarda 
hâlâ göreve devam ediyor olmalarına, maaş alıyor olmalarını da razı olamayız. Dolayısıyla, kamu 
vakıfları adı altında, kamu imkânlarının kullanılmaması için, âdeta, ikinci bir KİT görünümündeki 
bu kamu vakıflarıyla ilgili sorunu çözmek de, hükümetimizin ve Bakanlığımızın görevidir. Bu 
konuda hazırlamış olduğumuz tasarıyı, pek yakın zamanda Meclise sevk edeceğiz ve önünüze 
gelecek; inanıyorum ki, geldiğinde, bunu çok daha geniş şekilde tartışma imkânı bulacağız. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, kuşkusuz, Türkiye, Avrupa Birliğine giriş sürecinde 
üzerine düşeni fazlasıyla yapma gayreti ve çabası içerisindedir. 22 nci Dönem Parlamentosu da, bu 
konuda çok önemli adımlar atmıştır. Bu adımlardan biri de şudur -biraz önce Sayın Kavuştu da kıs
men temas etti- cemaat vakıflarının mülk edinmeleriyle ilgili bir sorun vardı; bu sorunu, Parlamento, 
çıkarmış olduğu yasayla çözdü. Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan, benim imzamla Resmî 
Gazetede yayımlanan bir yönetmelik var; bu, cemaat vakıflarının -bu, kamuoyunda azınlık vakıfları 
olarak bilinir- yani, ülkemizde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, farklı dinlere mensup insan
ların kurmuş olduğu vakıfların mülk edinmeleriyle ilgili bir konuydu. Bu konuda da, hükümetimiz, 
daha önce çıkarılmış olan kanunu biraz daha iyileştirerek -uyum bağlamında- biliyorsunuz, yürürlüğe 
koydu. Aynı zamanda, yine, yeni çıkan bu yasa paralelinde bir yönetmeliği de yürürlüğe koyduk. 

Türkiye'de, şu anda 160 cemaat vakfı var. Bu cemaat vakıfları, yönetmelikte belirtilen husus
ları yerine getirdikleri takdirde, kendileri, mülk edinme imkânına da sahip oluyorlar. 

Sözlerimi, izin verirseniz, şöyle tamamlamak istiyorum: Vakıf, serveti hizmete dönüştüren, in
sanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma köprüsüdür. Vakıf, muhtaç insanı koruyan, şefkat ve mer
hamet kuruluşudur. Dününü koruyamayan bir nesil, yarınını da koruyamaz. Bunlar, bizim, her birine 
inandığımız tarihî gerçeklerdir. Bu bakımdan, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, bu Genel Müdür
lükten sorumlu bir Bakan arkadaşınız olarak ve tabiî, hükümet olarak, vakıf eserlerimize sahip çık
ma, yeni kurulan vakıfların önündeki engelleri kaldırma noktasında azimli ve kararlı olduğumuzu 
belirtiyor; hepinize yeniden sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Bakana; açıklamaları için teşekkür ediyorum. 
Gündemdışı üçüncü söz, Dünya Hernşireler Günü nedeniyle söz isteyen, İzmir Milletvekili 

Canan Arıtman'a aittir. (CHP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Arıtman. : 
3. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman 'in, Dünya Hemşireler Günü münasebetiyle gündemdışı 

konuşması 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyeti saygıyla 

selamlarım. 
Modern anlamdaki hemşireliğin tarihi, Kırım Savaşında, Florence Nightingale'in, İstanbul'da, 

Selimiye Kışlasındaki çalışmalarıyla başlar; yani, hemşirelik mesleği bizim topraklarımızda doğ
muştur. "Daha yaşanılası bir dünya... Böyle bir dünya bize bağışlanmayacak, o halde hiç durak
samadan bu dünyayı oluşturmaya çabalayalım" diyen Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 
Mayıs günü, 1954 yılından beri tüm dünyada Hemşireler Günü olarak kutlanmaktadır. 

Türkiye'de ise, modern hemşireliğin kurucusu Dr. Besim Ömer Paşadır. Dr. Besim Ömer, 
1911'de İstanbul'da hastabakıcı!ık kursları açmış ve dersleri de kendisi vermiştir; ama, ne yazık ki, 
ülkemizdeki ilk hemşirelik okulu 1920 yılında İstanbul'da Amerikalılar tarafından Amiral Bristol 
Hastanesinde açılmıştır. 
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Cumhuriyet döneminde ise 1925'te Kızılay Hemşirelik Okulu açılmış ve bu okula öğrenci 
olarak, dikkatinizi çekerim, okuryazar, iyi ahlaklı, sağlıklı kız öğrenciler kabul edilmiştir. 1946 
yılında ise, Sağlık Bakanlığına bağlı hemşirelik okulları açılarak, ortaokul mezunları alınmış, ön
celeri üç yıl olan eğitim süresi, sonra, dört yıla çıkarılmıştır. 

Sağlık meslek liselerinin sayısı 1988-1991 yılları arasında büyük bir patlama göstererek, 90'lı 
sayılardan 300'lü sayılara ulaşmıştır. Bu sayı artışında, ne yazık ki, siyasîlerin, kendi seçim böl
gelerine sağlık lisesi açtırmayı son derece iyi bir seçim yatırımı olarak görmeleri rol oynamıştır. Bu 
okullardan mezun sayısı 90 000'dir. Meslek eğitimi verilemez durumda olan bu okulların ülkeye 
getirdiği malî yük yanında, Sağlık Bakanlığının bu mezunları atayacak kadrosu da kalmamıştır. 

Ülkemizde üniversite düzeyinde ilk hemşirelik yüksekokulu, 1955 yılında Ege Üniversitesin
de açılmıştır. Bu, aynı zamanda, Avrupa'da da üniversite düzeyinde açılan ilk hemşirelik okuludur. 
Avrupa'da, ancak bizden on yıl sonra, İngiltere'de, yüksekokul düzeyinde -üniversite düzeyinde-
hemşirelik okulu açılabilmiştir. Ülkemizde şu anda 9 hemşirelik yüksekokulu vardır. Bu okullara, 
lise ve sağlık meslek lisesi mezunları, üniversite giriş sınavıyla ve sayısal puanla kabul edilmek
tedirler; eğitim süresi de dört yıldır. 

Farklı düzeylerde hemşirelik eğitimine son verilip, hemşirelik eğitiminin lisans düzeyinde sür
dürülmesi, toplum sağlığı açısından son derece önemlidir; ancak, Sağlık Bakanlığı, Osman Durmuş 
zamanında, YÖK'le olan protokolü tek taraflı iptal ederek, sağlık meslek liselerine tekrar öğrenci 
almaya başlamıştır. Şu anda, ülkemizde, biri YÖK'e, diğeri de Sağlık Bakanlığına bağlı iki ayrı 
düzeyde; yani, hem lisans hem de lise düzeyinde hemşirelik eğitimi verilmekte olmasına karşın, bu 
iki farklı programdan mezun hemşirelerin, unvan, görev, yetki ve sorumlulukları birbirinden ayrıl
mamıştır. Oysa ki, Avrupa Birliği direktiflerinde, hemşirelik eğitimi mutlaka lisans düzeyindedir. 
AB'ye üye ülkelerde hemşire olabilmek için, en az on yıllık temel eğitimin üzerine 4 600 saatlik ve 
eşit oranda teorik ve klinik eğitimi, öğretimi kapsayan bir eğitim gereklidir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz, hemşirelik mesleğinde dünyada ilkleri gerçekleştirirken, ne 
yazık ki, lambalı kadının ışığı dibine vuramamış ve bu meslek mensupları, bugün ülkemizde bir dizi 
sorunla, güçlükle baş başa bırakılmıştır. Hemşirelik mesleği, dünyanın en zor, en özverili ve aynı 
zamanda en vazgeçilmez mesleklerindendir. Biz hekimler, nitelikli sağlık hizmeti verebilmek için, 
hemşireleri ekibin vazgeçilmez unsurları olarak görürüz ve en büyük yardımcılarımızın, bu sağlık 
emekçilerinin sorunlarının çözümüne katkı koymak için Cumhuriyet Halk Partisi olarak da çaba 
içerisindeyiz. 

Her ülkede hemşirelik işgücünün çoğunluğunu kadınlar oluşturur. Hemşirelik, kadın işidir ve 
düşük ücret, düşük statü, kötü çalışma şartları, çok az ilerleme olanakları ve zayıf eğitim olmak 
üzere, kadınlara özgü diğer mesleklerle aynı özelliklere sahiptir. Toplumdaki cinsiyet ayırımı sağ
lık alanına büyük ölçüde girmiş ve hemşireliğin gelişimini de engellemiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Arıtman, buyurun. 
CANAN ARITMAN (Devamla)- Ayrıca, toplumun sevgi, şefkat, iyilik meleği özelliğinde 

hemşire beklentisi, psikolojik bir baskıyla hemşireleri, bilimsel temelli sistematik düşünceden 
alıkoymuş ve kendi meslekî sorun ve gereksinimlerini giderme ve haklarını arama güdülerinin er
telenmesine neden olmuştur. 

Hemşirelik mesleğindeki cinsiyet ayırımına son verilerek, bu meslek kadın mesleği olmaktan 
çıkarılmalıdır. Sağlık memurluğu bölümü mezunlarının atama adaletsizliğine son verilmelidir. Mes
lekte branşlaşma sağlanmalı ve Mecliste bulunan ekgöstergeyle ilgili kanun tasarısı, sağlık çalışan
ları lehine düzeltilerek çıkarılmalıdır. 
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1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu, hemşireliği, lise düzeyinde eğitimle kazanılan 
bir kadın mesleği olarak tanımlamaktadır. Bu yasa, günümüz hemşirelik eğitim ve hizmetlerini 
düzenlemeye yanıt verecek durumda değildir. 1992'de hazırlanan Hemşirelik ve Türk Hemşireleri 
Birliği Kanun Tasarısında, hemşirelik, lise üzerine dört yıllık lisans düzeyinde bir eğitimle 
kazanılan özerk bir sağlık mesleği olarak tanımlanmakta, cinsiyet ayırımı kaldırılmakta, meslek 
odaları ve meslek birliğinin kurulması öngörülmektedir. 

55 inci hükümet döneminde Meclis gündemine giren bu kanun tasarısı, hükümet düştüğü için 
kadük olmuştur. Bu kanun tasarısı, hemşire, ebe, sağlık memuru arasındaki ayrımcılıklar 
giderilerek, Avrupa Birliği uyum ilkelerine yönelik düzenlemeler yapılarak ve ilgili dernek, sendika 
ve üniversitelerin görüşleri alınarak, süratle yasalaştırılmahdır. 

Değerli milletvekilleri, bu dileklerimle, tüm sağlık emekçilerinin Hemşireler Gününü kutlar, 
tüm Meclisimizin sevgi ve saygılarını iletirim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Arıtman, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa gereğince 

görevleri sona eren Kürşad Tüzmen'in Devlet Bakanlığına, Osman Pepe'nin Çevre ve Orman 
Bakanlığına atandıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/263) 

8.5.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 14 Mart 2003 günlü, B.01.0.KKB.01-08-3-2003-329 sayılı yazımız. 
Başbakanın önerisi üzerine; 
1. 3046 sayılı Yasanın değişik 4 üncü maddesi gereğince Devlet Bakanı sayısının yediye 

çıkarılması onaylanmıştır. 
2. 8 Mayıs 2003 günlü, 25102 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4856 sayılı 

Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa gereğince görevleri sona eren; 
Kürşad Tüzmen Devlet Bakanlığına, 
Osman Pepe Çevre ve Orman Bakanlığına, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 109 uncu maddesi gereğince atanmışlardır. 
Bilgilerinize sunarım. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
2. - Habitat Dördüncü Dünya Parlamenterler Forumu için Almanya Federal Cumhuriyetinin 

Başkenti Berlin'e Malatya Milletvekili Münir Erkal'ın gideceğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/264) 
8.5.2003 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
"Habitat Dördüncü Dünya Parlamenterler Forumu" 12-14 Mayıs 2003 tarihlerinde Almanya 

Federal Cumhuriyetinin Başkenti Berlin'de yapılacaktır. Konferansa katılınması Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi 
uyarınca Genel Kurulun 29 Nisan 2003 tarih ve 72 sayılı Birleşiminde kabul edilmiştir. 
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Anılan Kanunun 2 nci maddesi uyarınca siyasî parti grubunca bildirilen üyenin ismi Genel 
Kurulun bilgilerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Adı Soyadı : Seçim İli: 
Münir Erkal Malatya 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Başbakanlığın, İçtüzüğün 75 inci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
3. - Moğolistan Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu 

Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının geri gön
derilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/265) 

12.5.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 4.4.2003 tarihli ve B.02.0.KKG.0.10/101-617/1471 sayılı yazımız. 
İlgide kayıtlı yazımız ekinde Başkanlığınıza sunulan Moğolistan Hükümeti ile Türkiye Cum

huriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 75 inci mad
desine göre geri gönderilmesini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

BAŞKAN - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarında bulunan 
tasarı, hükümete geri verilmiştir. 

Yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/9) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

4. - (10/9) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin 
tezkeresi (3/266) 

8.5.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7.1.2003 tarihli 18 inci Birleşiminde, yolsuzlukların sebep
lerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca (10/9) esas numaralı 
bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştur. Komisyon Genel Kurul tarafından verilen üç aylık 
sürede çalışmalarını tamamlayamamıştır. 

Bu nedenle, 8.5.2003 tarihinde toplanan Komisyonumuz, Genel Kuruldan İçtüzüğün 105 inci 
maddesine göre 19.5.2003 tarihinden itibaren bir aylık eksüre istenmesine karar vermiştir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Azmi Ateş 
Komisyon Başkanı 

İstanbul 
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BAŞKAN - İçtüzüğün 105 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "araştırmasını üç ay 
içerisinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir" hükmü gereğince Komisyona bir ay
lık eksüre verilmiştir. 

Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum: 
5. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, (10/29, 31) esas numaralı Meclis Araştırması Komis

yonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/55) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İşlerimin yoğunluğu nedeniyle, üyesi bulunduğum (10/29) esas numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu üyeliğimden istifa ediyorum. 

Bilgilerinize arz ederim. 12.5.2003 
Haluk Koç 

Samsun 
CHP Grup Başkanvekili 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum: 
6. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in (6/254) esas numaralı sözlü sorusunu geri al

dığına ilişkin önergesi (4/56) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Olası Irak savaşı nedeniyle çiçek aşısı önlemi konusunda Sağlık Bakanından sorduğum (6/254) 
esas numaralı sözlü soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 8.5.2003 
M. Vedat Melik 

Şanlıurfa 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi daha vardır; okutup, oylarınıza 

sunacağım. 
7. - TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Japonya Üst Meclisi Başkanı Hiroyuki Kurata'nın Japon

ya'ya resmî davetine bir Parlamento heyetiyle icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/267) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, Japonya Üst Meclisi Başkanı Hiroyuki 
Kurata'nm davetine icabet etmek üzere, beraberinde bir Parlamento heyetiyle, Japonya'ya resmî 
ziyarette bulunması hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hak
kındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 

vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
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V. - ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlen

mesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 13 Mayıs 2003 Salı günü saat 14.00'te yapılan toplantısında siyasî parti 
grupları arasında oybirliği sağlanamadığından, aşağıdaki Grup önerilerimizin Genel Kurulda 
okunarak, oylanmasını saygılarımla arz ederim. 

Eyüp Fatsa 
Ordu 

AK Parti Grup Başkanvekili 
Grup önerisi: 
Genel Kurulun 13 Mayıs 2003 Salı günkü (bugün) birleşiminde; sözlü sorular ile diğer denetim 

konularının görüşülmeyerek, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi, gündemin "Kanun Tasarı ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 33 üncü sırasında yer alan 119 sıra sayılı 
kanun tasarısının bu kısmın 3 üncü sırasına alınması ve çalışma süresinin 15.00-19.00,20.00-24.00 
saatleri arasında olması, 14.05.2003 Çarşamba günkü birleşimde de sözlü soruların görüşülmemesi 
ve saat 14.00-19.00,20.00-24.00 saatleri arasında çalışılması, İş Kanunu Tasarısının görüşmelerinin 
bu birleşimde saat 24.00'e kadar tamamlanamaması halinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalara 
devam edilerek, görüşmelerinin bitirilmesine kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Güney, önerinin lehinde mi, aleyhinde mi?.. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt) - Aleyhinde... 
BAŞKAN - Sayın Güney, buyurun. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıy

la selamlıyorum. Burada, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun önerisi üzerinde söz aldım; bu 
konudaki düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. 

Hepinizin hatırlayacağı üzere, geçen hafta da bu şekilde bir grup önerisi gelmişti. Burada da, 
salı günü; yani, Meclisin denetim gününde kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi teklifi gelmiş
ti. Biz, o zaman, bunun, İş Kanunu Tasarısı için geldiğini, aciliyetine, önemine binaen, belki olabilir 
diye düşündük. Hepinizin bildiği gibi, salı günleri, daha önce alınan karar gereğince; yani, 
11.12.2002 tarihinde alınan karar gereğince denetime ayrılmıştır. 

Meclisin iki önemli fonksiyonu vardır; bunlardan bir tanesi denetim fonksiyonu, diğeri de, 
hepinizin bildiği gibi, yasama fonksiyonudur. Yasamayla ilgili çalışmalarımızı çarşamba, perşembe 
günleri yapıyoruz, denetimle ilgili çalışmalarımızı ise salı günü yapıyoruz. Geçen hafta bunu 
yapamadık. Bu haftaya geldik; yine, bu hafta da "hayır, biz, yine, denetimle ilgili görüşmelerimizi 
yapmayalım; yarım kalmış, 62 maddesini kabul ettiğimiz tasarıyı bugün de görüşelim" diyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, kanaatimce, bu, yanlış bir yoldur; bu, yanlış bir alışkanlık getirir. Bu, 
bundan böyle, her sıkıştığımız anda "yahu, boş verin denetim gününü; biz, şu tasarıdan bir 10 madde 
daha geçirelim, 20 madde daha geçirelim..." Bu, Meclisin çalışma düzenine ve yapısına yakışmıyor. 

Bakın, önümüzdeki gündeme baktığımız zaman, şu anda, 60 adet Meclis araştırması önergesi 
sırada bekliyor. Bunları sizler verdiniz ve bu Meclis, bunları görüşmek için de karar aldı ve bunlar 
burada kayda geçti. En iyimser bir tahminle -tecrübelerime istinaden söylüyorum- bir toplantıda, bir 
Meclis araştırması önergesi, en çok iki Meclis araştırması önergesi görüşülür. 60 tane Meclis araş
tırması önergesini ne zaman görüşeceğiz, nasıl görüşeceğiz; bu mümkün değil. 
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Bana göre, bu yol yanlış. Ben, değerli arkadaşlarımdan, değerli grup başkanvekili arkadaş
larımdan rica ediyorum -geçen hafta da diğer arkadaşlarıma rica etmiştim; Sayın Kapusuz'a rica et
miştim- eğer, bu kanunu çıkarmak istiyorsak -ki, doğrudur, çıkarmak istiyoruz; daha, 60 maddesi 
var- cuma günü çalışalım veyahut da 24.00'e kadar değil de sabaha kadar çalışalım; ama, Meclisin 
en önemli fonksiyonu olan denetim gününde, biz, bu tasarıdan 3 madde, 5 madde, 10 madde daha 
geçireceğiz diye, bu öneriyi buraya getirmeyelim. 

Hepinizden rica ediyorum; eğer mümkünse, değerli arkadaşlarım bu öneriyi geri alsınlar; biz, 
bugün, yine denetim görevimizi yapalım, bilahara, yarın, öbür gün... Süreyi uzatmak için Danışma 
Kurulu kararı getirmemiz her zaman mümkün. Bizler de yardımcı olalım, bu şekilde yapalım; ama, 
Meclisimizin en önemli fonksiyonu olan denetimi bu şekilde engellemeyelim diyorum. Bunu bir 
daha düşünmenizi ve bu şekilde oy vermenizi rica ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
Tekrar teşekkür ediyorum; sağ olun. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Güney, teşekkür ediyorum. 
Aleyhte, Sayın Koç; buyurun. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten, Mecliste, büyük bir 

ısrar ve inatla, mutlaka çıkarılmasını istediğiniz İş Yasasının, kalan maddelerinin, yine Meclis çalış
ma gündeminin değiştirilerek ele alınmasını isteyen Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisinin 
aleyhinde söz almış bulunuyorum; hepinizi, Cumhuriyet Halk Partisi ve şahsım adına saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bu yasama döneminin başında, Genel Kurul, 11 Aralık 2002 
tarihli 8 inci Birleşiminde Danışma Kurulunun şu önerisini kabul etmiştir -Sayın Güney de buna 
değindiler- aynen okuyorum: "Genel Kurulun toplantı günlerinden salı gününün denetim konularına 
(Anayasanın süreye bağladığı konular hariç), çarşamba ve perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, salı ve çarşamba gün
lerinde birleşimin başında bir saat süreyle sözlü soruların görüşülmesi..." Bu şekilde bir çalışma tak
vimi benimsenmişti. Şimdi, iki haftadır, Genel Kurulun yapması gereken bu kabul edilmiş denetim 
konuları hakkında çalışma yapılamamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, elinizdeki gündeme bakacak olursanız -yine, Sayın Güney değindiler- 60 
tane Meclis araştırması yapılmasına dair önerge, öngörüşmelerinin yapılması için bekliyor. Ayrıca, 
yine, gündemde, çeşitli bakanların yanıtlaması istenilen 241 adet sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Meclis olarak, bütün bunların görüşülebilmesi için ayrılan çalışma saatlerini artık kullanamaz 
olduk. Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önemli görevlerinden birisi olan denetim görevi nasıl, 
ne şekilde ve ne zaman yerine getirilebilecek? Değerli arkadaşlar, bu soruların yanıtını verebilir 
misiniz? "Aman canım, âdettendir, o sorular hep sorulur ya da her dönemde bir sürü araştırma öner
gesi verilir, yasama yılı bitinceye kadar gündemlerde öyle yer alır, sonra unutulur gider" mi denil
mek isteniyor; yani, bu Meclis, iki önemli işlevinden biri olan denetim işlevini yapmasın mı denil
mek isteniyor?! 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bu Meclis, gereğinde sabaha kadar da çalışıp gerekli olan 
yasama görevini hep yapmıştır, bundan sonra da yapacaktır, kuşkunuz olmasın; ama, bırakınız lüt
fen, muhalefetin yürütmeyi denetleme görevini engellemeyiniz, bu kürsüden muhalefetin 
sorularının sorulmasına tahammül gösteriniz, onları geciktirmeden yanıtlamaya çaba gösteriniz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir diğer konu -gerçekten anlamakta güçlük çektiğim bir 
konu; bunu, bütün içtenliğimle sizinle konuşmak istiyorum- bakınız, bu kadar inat, ısrar ve dayat
ma neden allahaşkına?! Lütfen, istirham ediyorum, sizler de düşünün bu konuyu. 
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Sayın milletvekilleri, "yeni iş yasası çıkacak da çıkacak... "Eğer çıkmazsa, sermayenin yatırım 
yapmasının önündeki engelleri aşamayız" söyleminin, işçilere daha önce verilen çeşitli sosyal hak
lar ve özgürlüklerin iş verimini düşürdüğü, çalışma barışını bozduğu gerekçelerinin, gerçekçi, 
yerini bulan, doğru bir anlamı var mı?.. 

Sayın Bakan, yasa tasarısının görüşüldüğü gecelerde arada bir söz alıp, bu konunun toplumsal 
kesimlerce tartışıldığını, sendikaların birkaç madde dışında anlaşmazlık sergilemediklerini ifade et
tiler; ama, Sayın Bakanın uzlaşma noktasına yakın olduğunu belirttiği sendikacılar, hemen ertesin
de, Sayın Bakanı her seferinde tekzip ettiler. 

Sayın Başesgioğlu, Parlamentodaki Cumhuriyet Halk Partisini ise uzlaşma konusunda muhatap 
dahi almamış olup, şimdi, Parlamento bu konuya bir çözüm üretebilirse, bir hakemlik yapabilirse, 
bundan memnun olacaklarını belirtiyorlar ve "Parlamentonun atmosferi çok değişik; bizim uzlaşma 
arayışlarımıza, hakemlik taleplerimize, maalesef, olumlu cevaplar gelmedi" diye ekliyorlar. 

Sayın Bakanım, şimdi mi aklınıza geliyor; Cumhuriyet Halk Partisinin haklı muhalefetini keşke 
dinleseydik, bazı konular bizim Grubumuzda da tepki çekmeye başladı diye mi düşünüyorsunuz?.. 

Kapı arkasında uzlaşma aranmaz Sayın Bakanım. Çözüm tektir; bu yasa tasarısının, tekrar bir 
uzlaşma arayışı için hükümet tarafından geri çekilmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, yine bakınız, Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep vurguladık, açıkladık, 
üzerinde durduk; günümüzde üretim ilişkilerinin geçen yüzyıldan çok farklı olduğunu, emek-ser-
maye arasında sınıfsal boyutta bir çatışmanın olmadığını, tersine, bir uzlaşmanın bulunduğunu ve 
olması gerektiğini ifade ettik. Bu bağlamda, dürüst, yurtsever, ulusal çıkarları gözeterek en zor 
koşullarda dahi üretim yapan, istihdam sağlayan, artı değer yaratan ve vergisini ödeyen işverenin 
başımızın tacı olduğunu hep söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. 

Aynı şekilde, emeğin her koşuldaki bir hukuk ilişkisinde güçsüz taraf olarak korunması gerek
tiğini de vurguladık ve Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden de bazı milletvekili arkadaşlarımızın 
katıldığı ve yapmayın, eğer, bu yasa bu şekilde çıkarsa bunun vebali altında kalırız dediğimiz mad
deleri bile, inadınızdan kurtaramadık değerli arkadaşlarım. 

Bakınız, kabul edilen şu maddeleri tekrar size hatırlatmak istiyorum, lütfen vicdanlarınızı sor
gulayın: Madde 2, işçinin tanımı bile çok farklı; madde 7, ödünç iş ilişkisi; madde 12, belirli ve 
belirsiz süreli iş sözleşmesi; madde 13, kısmî süreli-tam süreli iş sözleşmesi; madde 14, çağrı 
üzerine çalışma; madde 15, deneme süreli iş sözleşmesi... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Neyi tartışıyoruz, gündem bu değil ki?! 
HALUK KOÇ (Devamla) - Siz, tartıştığımız konuyu bile takip etmekte zorluk çekiyorsunuz. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Çok iyi takip ediyorum; grup önerisini konuşuyoruz. 
BAŞKAN -.Sayın Kaçır, lütfen... 
HALUK KOÇ (Devamla) - ...madde 16, takım sözleşmesiyle oluşturulan iş sözleşmeleri... 
Değerli arkadaşlarım, hele hele bir de madde 18 var ki, İş Güvencesi Yasasının içini tamamen 

boşaltan bir madde. "10 ve daha fazla işçi çalıştıran" deyimi "30 ve daha fazla işçi çalıştıran" olarak 
değiştirildiğinden, bu yasanın kapsama alanı bitmiştir, iş güvencesi yok edilmiştir. 

Bunları kabul ederek, çalışanları nasıl bir hukukun içinde sahipsiz, kolsuz, kanatsız bırak
tığınızı düşünebiliyor musunuz değerli arkadaşlarım?.. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz, 
görevimizi yapıyoruz, bu yasa tasarısının son maddesi görüşülene kadar da bu olumsuzlukları söy
lemeye devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, yaklaşık onbeş yirmi yıldır kötü yönetiliyor. Ağır bir yük altın
dayız. Bugünün mirasında Adalet ve Kalkınma Partisi olarak bir sorumluluğunuz olmasa da -altını 
çizerek söylüyorum- bu yılların yönetimlerindeki siyasetleri içerisinde mutlaka içinizde sorumluluk 
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alanlar vardır. Sayın Bakan da sık sık Cumhuriyet Halk Partisine dönük değerlendirmeler yaparken, 
kendisinin de Türkiye'yi daraltan bu süreçlerde nasıl ve ne şekilde sorumluluğu olduğunu, hangi 
siyaset çizgilerinde ne görevler yaptığını unutmamalıdır diye düşünüyorum ve bugün gelinen nok
tada, bu toplumda, namuslarıyla yaşamış, çoğu kere daha vergisini kaynağındayken ödemiş, 
çoluğunu çocuğunu güçbela geçindirebilmiş, her şeyiyle bu ülkeye bağlı köylümüzün de işçimizin 
de memurumuzun da emeklimizin de esnaf ve sanatkârlarımızın da dürüst işverenlerimizin de hiç
bir günahı, hiçbir suçu, hiçbir olumsuz katkısının olmadığını hatırlatmak istiyorum sizlere. Bu in
sanlar, tam tersine, krizin kurbanı olmuşlardır; ücretlerini, ikramiyelerini alamamışlardır, çalışma 
sürelerinin uzatılmasına boyun eğmişlerdir; yarı ücretle çalışmayı ya da ücretsiz uzun süre izne çık
mayı kabul etmişlerdir. Daha, bu insanlardan hangi fedakârlığı bekliyoruz?! 

Bu dayattığınız yasayla, Avrupa ülkelerindeki esnek çalışma modelinin getirilmeye çalışıl
dığını söylüyorsunuz; ancak, bu ülkelerde, Türkiye'deki gibi, asgarî ücretin 225 000 000 lira ol
madığını, sosyal hakların en üst düzeyde korunduğunu, işsizlik ve emeklilik başta olmak üzere, her 
çeşit iş ve sosyal güvencenin bulunduğunu unutuyorsunuz değerli arkadaşlarım. İnsanlara, emeğiy
le çalışanlara "bak, sokakta bir sürü işsiz var, beğenmezsen, seni çıkartır onları alırım, çalıştırırım" 
mantığıyla yaklaşan, korkutan, kaderci bir gözdağı uygulaması, bu çağda reva mıdır?! 

Değerli arkadaşlarım, lütfen -bu, bir dost' uyarışıdır- bir an önce iktidar olduğunuzu hatır
lamanızda fayda var. Artık "fırtınalı deniz", "gemi", "kaptan" edebiyatıyla kendinizi ve toplumu 
avutmayı bırakın. Herkese sosyal koruma ve güvence altında, hukuksal boşluğu doldurulmuş bir iş 
ortamı ve onurlu yurttaş olma hakkını sağlayacak adımlar atınız. Türkiye'de kimse kavga istemiyor; 
ama, milyonlarca çalışan insanımız da işinden emin olmak istiyor. Kimsenin de çalıştığı işyeriyle 
ilgili bir kavgası bulunmuyor. 

Sayın milletvekilleri, bugün 24.00'e kadar, yarın yasanın tümü bitene kadar görüşmelere devam 
etmek istiyorsunuz. Parlamentonun, daha önce alınan kararlar gereği, denetim görevini yapmasını 
yine engelliyorsunuz. Unutmayınız, her şeye kulaklarınızı tıkıyor, gözerinizi kapatıyorsunuz; yan
lış yapıyorsunuz ve yanlış yapma noktasında da ısrarınızı sürdürüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak, sizi, sağduyulu ve kurallı bir çalışma ortamına ve tüm toplumun beklediği bir uzlaşma 
arayışına, iyi niyetle bir kez daha davet ediyoruz ve bu yasayı çekmenizi, tam bir toplumsal tartış
ma sonrası herkesi mutlu edecek bir şekilde buraya getirmenizi öneriyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Koç, lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Onun için, getirdiğiniz grup önerisinin -lütfen, bunlara kulak veriniz- lütfen, bir kere de aley

hinde karar veriniz ve şu kurallı çalışma ortamını şu Parlamentoda yaşama geçirelim. 
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Grup önerisinin lehinde söz talebinde bulunan Sayın Eyüp Fatsa; buyurun. (AK Parti sıraların

dan alkışlar) 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; İçtüzüğün 19 uncu 

maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun çalışma saatlerinin yeniden, bu 
hafta için düzenlenmesi amacıyla bir Danışma Kurulu talebimiz oldu; saat 14.00'te Danışma Kurulu 
toplandı; ancak, Cumhuriyet Halk Partisine mensup arkadaşlarımız, zannederim aynı saatlerde grup 
toplantıları devam ettiği için Danışma Kuruluna katılamadı ve orada bir mutabakat sağlanamadığı 
için, biz, yine, İçtüzüğün 19 uncu maddesi uyarınca teklifimizi Genel Kurula getirdik. Teklifimiz 
üzerinde muhalefet sözcüleri konuştu, ben de grup önerisinin lehinde söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle de Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, kamuoyunun yakından takip ettiği ve izlediği bir konudur; İş Kanunu 
görüşülüyor. Tabiî, konuyla ilgili, lehte, aleyhte, basında, kamuoyunda, sosyal taraflarda, Mecliste çok 
şeyler söylendi; ancak, bütün bunları söylerken bir hakkın da teslim edilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Sayın Bakanımız, bu kanun tasarısı hazırlanırken, sosyal tarafları bir araya getirmek suretiyle, 
buyurun, konu sizleri ilgilendiriyor; dolayısıyla, sizin, sosyal taraflar olarak üzerinde mutabakata 
vardığınız her konu bizim kabulümüzdür ve biz, onu, o şekliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna götüreceğiz demiştir ve belki, ilk defa, bir konu üzerinde sosyal taraflara bu kadar 
açık güvence ve çek verilmiştir. Ancak, sosyal taraflar bir araya gelmek suretiyle -belki, kendi 
aralarında, kapalı kapılar ardında görüşüp konuşurken- Sayın Bakanın da bulunduğu ortamda 
mutabakata vardıklarını veya çok az konuda, anlaşmazlık değil de, henüz daha mutabakatın sağ
lanamadığı konular olduğunu; ama, genel olarak üzerinde mutabakata varıldığını ifade etmiş ol
malarına rağmen, kapalı kapılar ardından, toplantı salonlarından çıktıktan sonra, herkes, kendi 
tribünlerine mesaj vermek adına, konuştukları, mutabakata vardıkları ve Sayın Bakanın kendilerine 
her konuda vermiş olduğu açık çeki ve güvenceyi yok sayarak, kendi sözlerini, ifadelerini ve 
mutabakat anlayışlarını reddetmişlerdir. 

Dolayısıyla, tabiî, gönül arzu ediyordu ki, toplumun çok geniş bir kesimini ilgilendiren İş 
Kanunu Tasarısı üzerinde sosyal taraflar mutabakat sağlasın. Ancak, değerli arkadaşlar, İş Kanunu 
Tasarısı görüşülüyor. Özellikle, olayın bir tarafı işveren, diğer tarafı da işçi kardeşlerimiz, emekçi 
kesim, sendikalarımız. Yüzde yüz tarafları tatmin edebilecek ve üzerinde mutabakata varılabilecek 
bir şeyi sağlamak mümkün değil. Hiç kimse, ama hiç kimse, bir uzlaşma adına, bir konsensüs adına 
bir yaklaşım ortaya koymuyor. Dolayısıyla "bu kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Genel 
Kurula gelirken, sosyal tarafların mutabakatı aranmadı" gibi bir düşüncenin, ifadenin, doğruyu ve 
gerçeği yansıtmadığını ifade etmeye çalışıyorum. Bunun değerlendirmesi kamuoyuna aittir. Bu 
yasa, ilk defa bu Mecliste görüşülürken de, Sayın Bakan çıktı, bunları uzun uzun anlattı. Ben, sos
yal taraflara da buradan seslenmek istiyorum. Sayın Bakanla veya kendi aranızda bir araya gel
diğinizde üzerinde mutabakata vardığınız, anlaştığınızı söylediğiniz konuları, lütfen, kamuoyunun 
ve basının önüne çıkınca da doğrulayın. Yani, bu, tribünlere oynama, kendi tabanına mesaj verme 
suretiyle, toplumu ve sosyal kesimleri germenin, yanlış bilgilendirmenin kimseye sağlayacağı bir 
fayda yoktur kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce, muhalefet partisi sözcüsü grup başkanvekili arkadaşım, AK 
Parti Grubunun, Genel Kurulda, özellikle, denetim faaliyetlerinin yapılmasını engellediğini, her 
seferinde de, böyle, Meclis çalışmalarını grup önerileriyle değiştirmek suretiyle denetim faaliyet
lerinin yapılamadığını ve buna fırsat verilmediğini ifade ediyorlar. 

Tabiî, gönül arzu eder ki, üzerinde mutabakata varılmış olan günlerde, özellikle denetime tah
sis edilmiş günlerde, denetim çalışmaları ve faaliyetleri yapılmış olsun; ancak, bu uygulama, AK 
Parti İktidarının ve Meclis Grubunun ilk defa ortaya koyduğu bir uygulama değildir. Daha önceki 
dönemlerde de -Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan arkadaşlarımız bilirler, konuyu takip 
eden kamuoyu da bilir- bu Meclis Genel Kurulunda, Danışma Kurulu veya grup kararlarıyla, çoğu 
zaman, denetim faaliyetleri bir sonraki haftaya bırakılmak suretiyle, konunun ehemmiyetine binaen 
çalışma saatleri üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Yani, denetim faaliyetleri bazen ertelenmiştir. 
Bunun, hiçbir art niyeti yoktur. Hiç kimsenin, Meclisi, denetimin dışına taşıma gibi, denetim 
faaliyetlerini engelleme gibi bir hakkı, bir yetkisi de yoktur. Kimsenin bunu suiistimal etme gibi bir 
hakkı da yoktur. Konuyu, lütfen, bu çerçevede değerlendirirsek, birbirimizi daha iyi anlamış oluruz. 

60'ın üzerinde araştırma önergesinin olduğunu ifade etti arkadaşım; evet, bunlar, parti grup
larında da mevcuttur; ama, arkadaşlarımız da takdir edecektir ki, Meclisin, son birkaç yıldan beri 
çalışmasında, bu kadar araştırma önergesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülüp kabul 
edildiği bir dönem de olmamıştır. Meclis Başkanlığımız, kurulan araştırma komisyonlarına, onların 
çalışmalarını yürütebilecekleri mekân bile tahsis edemiyor. Yani, olayın arka planını, diğer başka 
boyutlarını da görmekte fayda var diye düşünüyorum. 
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Ben, bu düşüncelerle -niyetim hiç kimseyi eleştirmek değil; ama, bir gerçeği ortaya koymaya 
çalıştım, bir hakkı teslim etmeye çalıştım- getirmiş olduğumuz grup önerisinin Genel Kurulumuz
ca kabulünü talep ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Fatsa, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, öneri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; önce 

okutup işleme alacağım, sonra oylarınıza sunacağım. 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
8. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, 3 Mart 'in Her Yıl Laiklik ve Öğretim Birliği Bay

ramı Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifinin (2/93) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (4/57) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(2/93) esas numaralı kanun teklifim, üzerinden 45 gün geçmesine rağmen ilgili komisyonda 

görüşülmediğinden, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre işlem yapılmasını takdir ve tensiplerinize 
saygılarımla arz ederim. j 4.3.2003 

Mustafa Gazalcı 
Denizli 

BAŞKAN - Sayın Gazalcı, buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3 Mart, Türkiye Cum

huriyeti için önemli ve tarihsel bir gündürryeni devletin, toplumun laik yapılanmasının ve yurttaş
larının birlik içinde eğitilmesinin başladığı gündür. 3 Mart 1924'te, devletin, toplumun, insanın nasıl 
biçimleneceğini belirten 3 önemli devrim yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiştir. 

429 sayılı birinci yasayla, Şer'iye ve Evkaf Vekâleti, yani Din ve Vakıflar Bakanlığı kaldırıl
mış, din ile dünya işleri ayrılmıştır; din, devlet siyasetinin dışında bırakılmıştır. İnanç ve ibadet iş
lerinin yürütülmesi için, Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. 

430 sayılı ikinci yasa, Öğretim Birliği Yasası çıkarılmış; bu yasayla, bütün öğretim kurumları 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Medreseler kapatılmış, eğitimin her aşamasında dinsel et
kilerden uzak, bilimsel bir program ve anlayış birliği,getirilmiştir. 

431 sayılı üçüncü yasayla, halifelik kaldırılmış, Osmanlı soyundan gelenler yurtdışına çıkarıl
mıştır; egemenliğin kayıtsız koşulsuz ulusta olduğu kabul edilmiştir. 

Cumhuriyetin kurulmasından yaklaşık dört ay sonra, aynı gün çıkarılan bu 3 önemli yasayla, 
devlet, toplum, eğitim, çağdaş, laik ve bilimsel bir temele oturtulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, çağ
daş temellere, bundan 79 yıl önce çıkarılan bu yasalarla kavuşmuştur. Laiklik, devlette, toplumda 
ve eğitimde köklü bir biçimde yerleşmiştir. Daha önce, Osmanlı Devletinde, egemenlik ulusun 
değildi, bu yasalar çıkmadan önce, eğitimde birlik yoktu, devlet ve toplum laik değildi, laiklik ol
mayınca da, yeterince özgürlük yoktu. Bu üç yasadan sonra, laiklik, Türkiye Cumhuriyetinin ol
mazsa olmaz temel ilkesi oldu. Yurttaşlar arasındaki birliğin, barışın, cumhuriyetin, bilimsel 
eğitimin vazgeçilmez ilkesi laiklik, devlette ve toplumda bir yaşam biçimi olduğu için, özgürlük 
içinde birçok atılımlar yapıldı, çağdaş gelişmeler oldu, inanç sahipleri hoşgörü ve özgürlük içinde, 
kişisel olarak inançlarının gereğini rahatça yerine getirdiler. 
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Anayasamızın 2 nci maddesine göre, Türkiye Devleti, laik, sosyal bir hukuk devletidir; yine, 
Anayasanın 4 üncü maddesine göre, bu nitelikler değiştirilemez, değiştirilmesi bile önerilemez. 3 
Mart 1924'te çıkarılan yasalardan sonra, din, siyasetin aracı olmaktan, devlet işlerine karıştırılmak
tan çıkarıldı; eğitim birliği sayesinde, ülkemizde, her yaşta insan bilimsel eğitimden geçti; Türkiye, 
çağdaş ülkeler arasında yer aldı. Laiklik, yani, kısaca, din ve dünya işlerinin ayrılması, devlet 
düzeninde, eğitimde, toplumsal yaşamda benimsendi. Cumhuriyetin kurulmasından bu yana seçilen 
bu yaşam biçimi, ülkemizi, bölgemizde ve dünyada saygın bir duruma getirdi. Bu tutum sayesinde 
Türkiye, güzel sanatlar dalında birçok ilerleme yaptı. Anayasa ve yasalar, 3 Mart 1924'te, laikliği 
ve öğretim birliğini başlatan adı geçen devrim yasalarını hep korumuştur. Anayasanın 174 üncü 
maddesi, bu, 430 sayılı Öğretim Birliği Yasasını bugün de korumaya almıştır. 

Sayın milletvekilleri, verdiğimiz yasa önerisiyle, böylesine önemli yasaların yasalaştığı 3 Mar
tın "Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı olarak kutlanmasını istiyoruz. Amacımız, Türkiye Cum
huriyetini çağdaşlaştırma başlangıcını sağlayan, insanların barış ve birlik içinde yaşadığı, eğitildiği 
günü yeni kuşaklara tanıtmaktır; bugünün ve yapılan işlerin önemini topluma anlatmaktır. Uluslar, 
önemli ve tarihsel günlerini tanıtarak ve yaşayarak ayakta kalır. Okullarda ve resmî kuruluşlarda, 
tatil olmadan -bu önerimiz kabul edildiğinde tatil istemiyoruz- 3 Martın bayram olarak kutlanması, 
geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacaktır. Eğer yasa Önerimiz kabul edilirse, bu gün nedeniy
le tatil olmayacaktır, yalnızca kutlama toplantıları yapılacaktır. Zaten, birçok gönüllü kuruluş, son 
yıllarda bu 3 Martı kutlamaktadır. Onun için, değerli milletvekillerimizin, bu yasa önerimizin gün
deme alınması için oy kullanmasını diliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Gazalcı, teşekkür ediyorum. 
Başka bir söz talebi?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. (CHP sıralarından alkışlar) 
Alınan karar gereğince, sözlü sorular ile diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin 

"Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Kısmına" geçiyoruz. 
İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu raporunun 

müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
/. - İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/534) 

(S. Sayısı: 73, 73'e l inci ek) (1) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, tasarının 63 üncü maddesini okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İşin Düzenlenmesi 

Çalışma süresi 
MADDE 63. - Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırıl-

mamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. 

(1) 73 S. Sayılı Basmayazı 13.3.2003 tarihli 45 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
73 'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı 6.5.2003 tarihli 75 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan gün
lerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre için
de işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme 
süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir. 

Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN - 63 üncü madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili 
Sayın Enver Öktem; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ENVER ÖKTEM (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
tasarının, çalışma süresini düzenleyen 63 üncü maddesiyle ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubumuz adına görüşlerimizi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, iş hukuku dinamik bir hukuktur; çünkü, emek dinamiktir, üretim dinamiktir, 
değişime, ilerlemeye güç veren bir süreci ifade eder. İş hukuku, bu dinamizme uygunluk sağlamalıdır. 
Statükoyla bağdaşmayan bir hukuk varsa, o da iş hukukudur; çünkü, bizzat statükoya karşı verilen 
demokratik savaşımla geliştirilmiştir. Dikkat ederseniz, demokratik hareketliliğin en yoğun olarak 
yaşandığı zamanlar, en ilerici ve en insanî çalışma mevzuatının kabul edildiği zamanlar olmuştur. 
Çalışma hayatının en emek karşıtı olduğu zamanlar da faşizm zamanlarıdır, darbe dönemleridir. 

Emek, her zaman demokrasiyi, demokrasi de emeği beslemiştir. Görüşmekte olduğumuz İş 
Kanunu Tasarısı tartışmalarından anlıyoruz ki, bazı AKP'lilerde, sonraki düzenlemeler, önceki 
düzenlemelerden daha çağdaş olur, gibi bir yanılsama vardır. Bu, tam bir yanılsamadır ve bir aldat
macadır. Ülkemizin çalışma tarihi, bu düşüncenin yanlışlığını gösteren örneklerle doludur. Mesela, 
1960'h yıllar, 1970'li yıllara göre daha ileri bir çalışma düzeni getirmiştir. 1980'li yıllarda 19701i 
yıllardan daha da geri bir çalışma mevzuatı kabul edilmiştir. Yani, 1960'h yıllardan bu yana, sürek
li bir gerileme vardır. Bu gerileme, işçi ücretlerine de, sendikal örgütlülük düzeyine de radikal bir 
şekilde yansımıştır. 

Şimdi kabul edilmek üzere olan yasa, aslında, az önce saydığım bütün dönemlerden daha da 
geri ve çağdışı hükümler içermektedir; yalnız, şöyle bir değişiklik olmuştur: Son otuz yıl içerisin
de, çalışma mevzuatındaki her gerileme, ya darbe ya da muhtıra dönemlerindeki baskıyla gerçek
leşmiştir. 2003 yılının mayıs ayında bu yasayla getirilen bu gerilemenin nedeni nedir diye sormak 
gerekmektedir. Şimdiki baskının nedeni nedir ki, böyle bir hak gaspına gidilmektedir? Bil
mediğimiz bir durum mu olmuştur? 

Değerli arkadaşlar, bu yasaya olan itirazımızla, bir önceki 1475 sayılı Yasayı olumladığımız 
anlamı çıkarılmamalıdır. Bu, 12 Eylül ürünü yasanın şiddetle değiştirilmesini, işçi' sınıfının 
dinamizmine, ilerlemeye, çağdaşlığa uygun gerçekten yeni bir iş yasasının kabul edilmesini yıllar
dır savunuyoruz; ama, 12 Eylül yasasını bile aratacak bu kölelik yasasını da kabul etmemiz müm
kün değildir. 

Bir değerli AKP'li konuşmacı, 1960'h ve 1970'li yılların ideolojik yaklaşımlarıyla 2000'li yıl
lara bakmanın yanlış olduğunu söyleyerek, bu yasayı eleştiren Cumhuriyet Halk Partili sözcülere 
eleştiri getirdi. Bu değerli konuşmacı, bu kölelik yasasını ısrarla savunurken, 60'h, 70'li yılların 
değil ama, galiba, 1760'lı, 1770'li yılların, yani, ikiyüz yıl öncesinin vahşi kapitalist sisteminin 
ideolojik yaklaşımını benimsediğinin farkında bile değildi. 
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Değerli milletvekilleri, bu yasa, gerici bir yasadır; belki, sizin siyasî düşüncenize uygun olabilir; 
ama, çalışanların, üreticilerin dinamizmine, gelişimine ayak uydurabilecek bir düzenlemeden en az 
ikiyüz yıl uzaktadır. Bu yasa, üretim sürecine dahil olmuş hiç kimsenin lehine değildir; üretim 
kapasitesini geliştirmek isteyen, gerçekten üretici olan işverenin de kalkınmak isteyen devletin de in
sanca çalışmak isteyen işçinin de aleyhinedir; çünkü, üretim sürecini esnekleştirmekte, çalışma 
koşullarını düzensizleştirmekte, daha da önemlisi, en temel değer yaratan unsur olan işçiyi yok say
makta, üretim sürecinden koparmaktadır. Bu yasa, sadece bağımlı devletin ve rantiyeci,kayıtdışı ser
mayenin işine yarayacaktır. Yasayı kabul ederseniz, bu acı gerçeği çok yakın zamanda göreceksiniz. 

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 63 üncü madde, yasanın az önce zikrettiğim 
gerici özelliğine tıpatıp uymaktadır. Bu maddenin ilk bölümünde, genel prensip olarak, haftalık 45 
saatlik çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünmesi esası benimsenmekte; 
fakat, bunun aksinin de kararlaştırılabileceği kabul edilmektedir. Ancak, genel prensibin hemen ar
kasından, tarafların anlaşmasıyla, haftalık normal çalışma süresinin, işyerlerinde haftanın çalışma 
günlerine, günde 11 saati aşmamak koşuluyla farklı bir şekilde dağıtılabileceği düzenlenmektedir. 
Bu halde, iki ay içerisinde ortalama çalışma süresini aşmamak üzere denkleştirme yapılması, top
lusözleşmelerle bu sürenin dört aya çıkarılabilmesi öngörülmektedir. 

Bu maddeyle yakından bağlantılı olan ve "fazla çalışma ücreti" başlığını taşıyan 41 inci mad
deyle, bu halde denkleştirme esasının olduğu işyerlerinde yapılan fazla çalışmaların bazı haftalarda 
45 saati aşsa bile, bunun fazla çalışma sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme, haf
talık çalışma süresinin eşit bölünmesi prensibiyle, fazla çalışma kavramını ortadan kaldırmakta, iş
çilerin fazla çalışma ücreti olmaksızın, günde 11 saate kadar çalıştırılmasına olanak tanımaktadır. 
Bu günlük 11 saatlik çalışma süresi, işe götürülüp getirilme süresinin iş süresinden sayılmadığı ve 
İstanbul, İzmir, Ankara gibi metropol kentlerde, günde en az iki üç saatin yolda geçtiği gözönünde 
tutulduğunda, işçilerin dinlenme haklarını, sosyal yaşantılarını, aile hayatlarını da ortadan kal
dıracak bir düzenlemedir. 

İşverenler, bu uygulamayı, iş sürelerinin esnekleştirilmesi olarak nitelendirmektedirler. Evet, iş 
süresi esnekleştirilmektedir; işçi, âdeta bir lastik gibi, bazen kısa bazen de uzun çalıştırılabilecektir. 
Yasanın bu maddesinde de açıkça belirtilen bu esnekliği kabul etmemiz mümkün değildir. Bu 
nedenle, haftalık çalışma süresinin çalışılan günlere eşit bölünmesi ilkesini ortadan kaldıran, fazla 
çalışma ücretini bertaraf eden denkleştirme sisteminin metinden çıkarılması gerekmektedir; ama,. 
biliyoruz ki, baştan sona esnekliği getiren ve esnek bir şekilde işçiyi bertaraf edecek olan bu yasayı 
düzeltme yönünde, AKP hiçbir esneklik göstermeyecektir. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, günlerdir bu yasanın getireceği felaketlerden bahsediyoruz; 
ama, anlıyoruz ki, ne söylersek söyleyelim, siz, iktidar milletvekilleri olarak "anlamazlar"ı oy
namaya devam edeceksiniz. Ne diyelim, anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. 
Sanırım, siz, iktidar milletvekilleri, tam da bu konumdasınız. 

Saygılarımı sunuyorum. (GHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Öktem, teşekkür ediyorum. 
63 üncü madde üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Kahramanmaraş Millet

vekili Sayın Fatih Arıkan söz istemişlerdir. 
Sayın Arıkan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; görüşülmekte olan İş Kanunu Tasarısının 63 üncü maddesiyle ilgili söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Otuziki yıldan beri yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanunu, zaman zaman yapılan değişikliklere 
rağmen, çağdaş gelişmeleri yeterince yansıtamamaktadır. Kanunun bazı hükümleri ise, uygulamada 
önemini tümüyle yitirmiştir; elbette, bunların da yeni yasada yer almaması gerekir. 
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1475 sayılı İş Kanununun 61 inci maddesinde yer alan iş sürelerine ilişkin düzenleme, İş Kanunu 
Tasarısında yeniden ele alınarak, haftalık 45 saatlik çalışma süresi korunmuş; işletmelerimizin özel
likle dış rekabet gücünün artırılması amacıyla, ülkemizde ilk defa çalışma mevzuatımıza giren, çalış
ma saatlerinde esnekleşmeyi sağlayacak "denkleştirme süresi" uygulaması getirilmiştir. 

Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde, Türk mevzuatında henüz bulunmayan, buna karşılık, 
Avrupa Birliği ülkelerini bağlayan normların Türk iş mevzuatına kazandırılması gerekmektedir. Bu 
ihtiyaç, başta İş Kanunu olmak üzere, uyum sürecinde, pek çok kanunda değişiklik yapılması gerek
tiği anlamına gelmektedir. 

Elbette, iş mevzuatımızın Avrupa normlarına uyumlu hale getirilmesi, tam üyeliğe kadar 
geçecek olan süre içerisinde gerçekleşecektir; ancak, bugünkü aşamada, Avrupa sosyal hukukunun 
temel nitelikteki düzenlemelerini benimsemek, onlara aykırı hükümleri yavaş yavaş Türk mev
zuatından ayıklamakken isabetli yöntem olacaktır. 

Ancak, bu halde, işçilerin sağlıklarını korumak amacıyla, Avrupa Birliğinin, değişik, 23 Kasım 
1993 tarih ve 93/104 sayılı direktiflerine uygun olarak, 24 saat içerisinde, işçiye, kesintisiz 12 saat
lik bir dinlenme olanağı sağlayacak şekilde, günlük çalışma süresinin, bir işçi için, en fazla -ara din
lenmeleri hariç-11 saat olması hükmü getirilmiştir. Bu uygulamayla, iki aylık süre içerisinde, taraf
ların anlaşmasıyla, haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde, haftanın çalışılan günlerine -günde 
11 saati aşmamak koşuluyla- farklı şekilde dağıtılabilme imkânı getirilmektedir. 

Haftalık çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde dağıtılması durumunda, o 
işyerinde 6 gün çalışılıyorsa, en fazla 66 saat; 5 gün çalışılıyorsa da, en fazla -11X 5- 55 saatlik 
çalıştırma yapılabilecektir. Böylece, çeşitli nedenler -yani, ihracat bağlantısı olabilir, süreye bağlı 
işler olabilir, alınan siparişlerin durumu olabilir- göz önünde bulundurulduğunda, işyerlerinde, 
yoğunlaştırılmış iş haftası uygulamasına imkân tanınmış olacaktır. 

Bu vesileyle, saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Arıkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, 63 üncü madde üzerinde, şahısları adına, Hatay Milletvekili Züheyir Am

ber, Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu, Hatay Milletvekili Mehmet Soydan ve Trabzon Milletvekili 
Şevket Arz'ın söz talepleri vardır. 

Hatay Milletvekili Sayın Züheyir Amber; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
ZÜHEYİR AMBER (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İş Kanunu Tasarısı hak

kında, şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi, saygıyla selamlıyorum. 
Tasarı gerekçesinde, dünyada görülen yeni mikroelektronik teknoloji gelişiminin çalışma 

hayatını etkilediği, bu yeni teknolojiyle yeni çalışma türlerinin yaygınlaştığı, işin düzenlenmesinde 
yeni modellerin ortaya çıktığı; kısmî süreli, çağrı üzerine çalışma, ödünç iş ilişkisi, iş paylaşım 
modelleri, belirli süreli hizmet sözleşmeleri uygulamalarının yaygınlaştığı belirtilmekte ve bu 
yeniliklerin tasarıyla yasal düzenlemeye kavuşturulduğu ifade edilmektedir. 

Bu tespit doğru olmakla birlikte, tasarının bütünü incelendiğinde ilk göze çarpan husus, hazır
lanan tasarının, iş hukuku genel felsefesi, yani, güçlüye karşı güçsüzün korunması, emeğin 
himayesi ve yasaların çalışanlar yararına olanak sağlayacak biçimde düzenlenmesi felsefesinden 
vazgeçildiği izlenimini yaratıyor olmasıdır. Getirilmek istenilen sistem, işletmenin güvenliği 
esasına dayandırılmıştır. İşletmenin güvenliğine ilişkin kurallar geliştirilmiştir bu yasada. Öte yan
dan, tasarıda, işçinin asgarî gelir ve istihdam güvencesinin sürekli sağlanması ilkesi gözardı edil
miştir. Oysa, bildiğimiz, gelişmiş ülkelerde, esnek çalışma sisteminin sürekli gelir güvencesi sağlar 
biçimde düzenlendiği hepimiz tarafından bilinmektedir. 
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Değerli arkadaşlar, yürürlükteki İş Yasası, sosyal barış ve sosyal güvenceyi geliştiren ve 
koruyan bir kural öngörüyordu. Yeni yasanın 63 üncü maddesine ortalama çalışma ve denkleştirme 
tanımları yerleştirilmiştir; bu da bir belirsizliği getirmektedir. Burada, işçinin çalışacağı günleri ve 
saatleri işverenin belirlemesi keyfiyeti getirilmektedir. Haftalık çalışma sürelerinin, işletme gerek
leri gözetilerek günlük ve değişen sürelere dönüştürülebilmesine, bu yolla fazla ücret ödenmeksizin 
11 saate kadar çalışma zorunluluğuna, denkleştirme sürelerinin yılın neredeyse yarısını kapsayacak 
biçimde uygulanmasına olanak sağlamaktadır. 

İş güvencesinin sağlanması, Ulusal Programda yer alan ve hükümetin gerçekleştirmeyi taahhüt 
ettiği bir görevdir. Bu görevin yerine getirilmesi gerekçe gösterilerek, bunun yanında, İş Kanununun 
bütününün değiştirilmek istenmesi, emeğin korunması esas alınmadan, işletmenin güvenliğinin öne 
çıkarılması, ülkeyi ucuz emek cenneti, kuralsızlığı kural haline getirmeyi, örgütsüz bir toplum yarat
mayı, yoksullaşmayı getirecek, böyle bir yasa, sosyal barışı bozacak, toplumsal gerginliği artıracaktır. 

Bu nedenle, bir an önce bu yanlıştan dönülmesi, sosyal barışı sağlayacak, toplumsal uzlaşmayı 
tesis edecek daha doğru yasalar yapmamız gerektiğine inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Amber. 
Bursa Milletvekili Sayın Zafer Hıdıroğlu?.. Yok. 
Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Soydan?.. Yok. 
Trabzon Milletvekili Sayın Şevket Arz?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde verilmiş 2 adet önerge vardır. Önergeleri, önce geliş 

sırasına, sonra da aykırılık derecesine göre okutup işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının "Çalışma Süresi" başlıklı 63 üncü maddesinin üçüncü 

fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Oğuz Oyan Enver Öktem Feridun Baloğlu 

İzmir İzmir Antalya 
Bayram Meral Cevdet Selvi İzzet Çetin 

Ankara Eskişehir Kocaeli 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının "Çalışma Süresi" başlıklı 63 üncü maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Oğuz Oyan İzzet Çetin Enver Öktem 

İzmir Kocaeli İzmir 
Muhsin Koçyiğit Muharrem Doğan Hüseyin Özcan 

Diyarbakır Mardin Mersin 
Çalışma Süresi 
Madde 63.-
Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, iş

yerlerinde haftanın çalışılan günlerine ara dinlenmesi ile birlikte günde 10 saati aşmamak koşulu ile 
farklı şekilde dağıtabilir. Bu halde iki aylık süre içinde işçinin haftalık çalışma süresi normal haf
talık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi içinde 7,5 saatlik çalışma süresini aşan sürelerin 
ücreti % 50 zamlı olarak ödenir. Denkleştirme süresi, toplu iş sözleşmeleri ile, üç aya kadar ar
tırılabilir. Bireysel iş sözleşmelerinde bu çalışma uygulanamaz. 
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Çalışma sürelerinin teklifte yer alan esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işler, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönet
melikle düzenlenir. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI MAHFUZ 

GÜLER (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Konuşacak mısınız önergeniz hakkında? 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Evet, söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan yeni İş 

Yasası Tasarısının 63 üncü maddesindeki önergemiz üzerinde söz almış bulunuyorum; Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çalışma süresine ilişkin bu düzenleme, 1475 sayılı Yasanın "iş süresi" 
başlığıyla 61 inci maddesinde yer almakta idi. Orada benzer bir iki hüküm olmakla birlikte, bu yeni 
tasarıda, çalışma yaşamına ilk defa giren bir denkleştirme modeli öneriliyor. Örneğin, işçiler, nor
mal olarak günde 8 saat, haftada 45 saat çalışmakla mükellef. Haftalık çalışma süresi 45 saat. 
Burada yeni getirilen düzenlemeyle, 45 saat yerine, haftalık çalışma süresinin 66 saate kadar 
çıkarılabileceği ve bu süre içerisinde işçiler, her ne kadar burada "48 saati geçemez" gibi bir hüküm 
konulmuş ise de, bazı günler, günde 11 saat çalıştırılacak. Bu 11 saatlik kısım, yani, 8 saat ile 11 
saatlik süre arasındaki 3 saatlik bölüm, fazla çalışma ücreti olarak ya da önceki gün 41 inci mad
dede görüştüğümüz, fazla süreli çalışma ücreti olarak yüzde 25 zamlı ödenme yerine, iki ay içerisin
de, işveren, işçisine diyecek ki, sen, falanca günlerde günde 3 saat fazla çalıştın; bunun yerine, gel, 
bu kadar süre denkleştirelim, istirahat et. 

Değerli arkadaşlarım, bunun adı angaryadır. Anayasamızın 18 inci maddesine göre de, angar
ya yasaktır. Buradaki düzenlemede, izinle, yani "taraflar anlaşırsa" denilerek, sanki bir iyilik hali or
taya konuluyor. Oysa, çalışma yaşamında taraflar eşit değildir, işçinin her zaman korunması esas
tır; iş hukukunun özü de işçiyi korumaya yöneliktir. 

Bu doğrultuda, biz, madde metninde bir düzenleme yaptık. Maddenin ikinci ve üçüncü bent
lerini düzenlemeden çıkardık. Bunun nedeni, 11 saatlik çalışma süresi kabul edilirse, insanlar, Ulus
lararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarının üzerinde çalışmış olur. Asgarî dinlenme süresi ILO 
normlarına göre, 12 saat olarak belirlenmiştir. Metropol bir kentte, örneğin İstanbul Pendik'te 
çalışan bir işçinin Avrupa yakasında oturduğunu düşünürseniz, gidiş gelişi 2'şer saatten 4 saati 
bulabilir; bu da, günde 15 saatlik bir sürenin yolda ve işyerinde geçirilmesi anlamına gelir. Ertesi 
güne işçinin kendini yenilemesi mümkün değildir, dinlenmesi mümkün değildir, ailesine olan 
sorumluluklarını yerine getirebilmesi mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, -konuşmacı arkadaşlarım da değindi- yeni çalışma ilişkileri kurulurken bu 
yasal düzenleme içerisine her türlü esnek çalışma modelini derç ettik, koyduk. Ne adına; çağdaşlık adına; 
ama, öyle bir çağdaşlık getiriyoruz ki bu düzenlemeyle, 11 saat işyerinde çalışan bir işçinin eşi de çağrı 
üzerine veya esnek çalışma biçimlerinden birine tabi olarak çalışıyor ise, eşlerin bir araya gelebilmesini 
imkânsız hale getiriyoruz. Böyle bir çağdaşlık Türkiye'ye yakışmaz diye önergemizi verdik. 
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önergemizin kabul edileceğine olan inancımla, sizleri saygıyla selamlıyorum; teşekkür 
ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının "Çalışma Süresi" başlıklı 63 üncü maddesinin üçüncü fık
rasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Oyan 
(İzmir) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI MAHFUZ 

GÜLER (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
Gerekçe: 
Telafi çalışması sırasında, fazla çalışmaya da olanak tanıyan bu paragraf, haftalık çalışma 

süresinin fiilen 48 saate çıkmasına neden olacak bir düzenlemedir. Denkleştirme süresi içinde de 
haftalık çalışma süresinin 45 saati aşmaması gerekir. 

BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, 63 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

64 üncü maddeyi okutuyorum: 
Telafi çalışması 
MADDE 64. - Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya 

sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli öl
çüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi 
hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar 
fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. 

Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla 
olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, 
Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in söz talebi vardır. 

Buyurun Sayın Çetin. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, yeni İş Yasası üzerinde yapmış olduğum konuşmalarda mümkün olduğun
ca, teknik olarak, maddelere bağlı kalmaya çalışıyorum. Diyebilirsiniz ki, her çıktığınız konuşmada 
hemen hemen aynı şeyleri tekrar ediyorsunuz. Gerçekten, işverenlerimizin hazırladığı "Yeni İş 
Kanunuyla Getirilen Düzenlemeler" başlıklı bir broşür elimde; yani, kendi örgütlerine övünerek 
yayımladılar bunu. "Yeni getirilen düzenlemeler: İşyerinin devri, iş sözleşmesinin devri, ödünç iş 
ilişkisi, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi, kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi, çağrı üzerine 
çalışma, işverenin ödeme aczine düşmesi, telafi çalışması, kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği, 
deneme süreli iş sözleşmesi, iş ve işçi bulmaya aracılık yapacak özel istihdam büroları gibi -işveren
lerimize göre- çağın gereklerine uygun hükümler yeni İş Yasasına yerleştirilmiştir" diyor. Biz de, 
burada, bunlar üzerinde söz alıyoruz. Bunların, hemen hemen hepsi, esnek çalışma biçimlerini, daha 
pek çok Avrupa ülkesinde bile olmayan hükümleri getirip, kendi yasamıza yerleştirme çabasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, 3 Kasım seçimlerinden önce meydanlarda AKP de, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak biz de, ülkemizdeki borç sarmalının taşınamaz olduğunu, vergi adaletinin olmadığını, 
işverenlerimizin sigorta primlerinin ve vergi yüklerinin ağır olduğunu, maliyet girdilerinin ucuz
latılması gerektiğini söyledik; ama, maliyet deyince, nedense akla hep işçi ücretleri geliyor. 

İşçilerin -sizlere, her zaman sayısal olarak, rakamları da verebiliyoruz, burada kaç kez tekrar et
tik- milyonlarcası korumasız, güvencesiz; sosyal güvenlik kurumlarının şemsiyesinden uzak, kayıtdışı 
alanda çalışıyor. Bir o kadarı, asgarî ücretle, yani, 225 000 000'la geçim savaşı veriyor, çoğu, asgarî 
ücretten yol parası veriyor, belki evine sadece ekmek getirebiliyor, çocuklarına harçlık veremiyor, 
eşine pazar parası, mutfak parası bırakamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Böyle bir dönemde, yine bir 
çağdaşlık abidesi olarak "telafi çalışması" diye bir çalışma biçimini de bu maddede tartışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 1475 sayılı İş Yasasında telafi çalışması diye bir çalışma yok. Çalışma 
yaşamımıza yeni giren bir düzenleme. Metni hepinizin okuduğunu farz ediyorum, kabul ediyorum; ama, 
dikkatlice dinlemeniz açısından, ben, bir cümlenin altını çizerek bir kez daha okuyacağım. "Zorunlu 
nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya 
benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen 
tatil edilmesi" hallerinde, işçiler işyerinde ise, bunlar o zamanki ücretlerini alacak; ama, bilahara, işçiye, 
kardeşim, falanca gün işyerinde makine arızalanmıştı, sen de iki saat boş durdun -makine çarşamba 
günü anzalanmışsa- perşembe günü, cuma günü ya da cumartesi günü gel, o iki saati çalış denilecek. 

Değerli arkadaşlarım, iş süresinden sayılan haller var. İşçi, işe çalışmak için gelmiş ise ve işçi, 
işini yapmak için evini terk edip işyerine gelmişse, ister makinede çalışsın isterse çıkacak işi bek
lesin, işverenin kendisine tevdi edeceği görevi beklesin, 1475 sayılı Yasamızda, işçinin ücretinin 
ödenmesi asıl idi. Tabiî "zorunlu nedenlerle işin durması" kavramı, teknolojik nedenler, ekonomik 
gerekçeler, kriz koşulları gibi her yere çekilebilecek, her yere uyarlanabilecek muğlak bir kavram. 
Burada üzerinde durabileceğimiz, çalışma yaşamı açısından belki kabul edilebilir yönü olan tek 
düzenleme "ulusal bayram ve genel tatillerden önce..." Örneğin, dinî bayramlarımızdan kurban bay
ramı, ramazan bayramı veya 29 Ekim öncesinde öğleyin tatil ediliyor. Bu tatil edilme pazartesi günü 
öğleden sonra ise, son yıllarda teamül oldu, kamu kesiminde çalışanların o gün işe gelmemesi yönün
de -hatta iki-ikibuçuk güne varan tatiller oldu- Bakanlar Kurulu karar alıyor. Memurlarımız açısın
dan, kamu kesimi açısından böyle bir sıkıntı olmayabilir; denilebilir ki "yürütme organının, idarenin 
almış olduğu bu karar uygulanacaktır" ve uygulanıyor. Özel sektörde özel girişimcimiz diyebilir ki 
"benim böyle bir kararla büyük bir projem riske girecek, üretimde yetiştirilmesi gereken siparişlerim 
vardır, onları yetiştirmem gerekir." Denilebilir ki böyle bir durumda "idarenin almış olduğu karar 
bana zarar veriyor, böyle bir karar olmamalı, bunun ana nedeni bu." Biz de diyoruz ki Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak: Evet, belki, ulusal bayram ve genel tatil günlerinden önce böyle bir tatil sırasın
da işçiler fabrikada çalışma yerine tatil edilmiş ise, işçi -zaten, son yıllarda, en az işveren kadar işlet
mesini, işyerini korumak için uğraşıyor- bunu telafi etsin -yarım gün ya da birbuçuk gün, neyse- bunu 
bir telafi çalışmasıyla gidersin, işverenimiz zarar etmesin. Biz bunu biliyoruz; yani, işyerleri ol
madan, işçi üretmeden büyümenin de, yatırımın da, yeni işyerleri açmanın da olanağı yok, işverenin 
kâr etmesinin de olanağı yok. O halde, idarenin almış olduğu karar gereğince bir telafi çalışması söz 
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konusu ise, tartışılması gereken burası olmalı; değilse, herhangi bir nedenle işin durması ya da zor
layıcı sebep oldu, işçi işine gitti, bekledi "kardeşim, bilahara gel, bunu sen telafi et..." 

Değerli arkadaşlarım, işçi, çalışmış olduğu bir süreyi, ister 41 inci maddede, ister bir önceki 63 
üncü maddemizde, ister 64 üncü maddemizde ya da biraz sonra yine tartışacağımız "Kısa çalışma 
ve kısa çalışma ödeneği" başlıklı 65 inci maddemizde "ücret almadan yedirme" diye tabir edilen uy
gulamada ya da izin karşılığı mesai, fazla mesai olarak değerlendirebileceğimiz çalışma biçimlerine 
tabi oluyor ve ücreti ödenmiyorsa, bunun açık adı "angarya çalışmadır." 225 000 000 lira asgarî üc
ret alan ya da onun altında ücretle çalışan, kısa süreli çalışan, çağrı üzerine çalışan, part-time çalışan 
bir işçiye telafi çalışması yaptırarak onun ekmeğinin bir lokmasına daha göz koyma anlayışının 
Yüce Meclise uymayacağını, yakışmayacağını çok açık yüreklilikle söylüyorum. Bu ülkede işçiler, 
ülkemizin fakirleşmesine, yoksullaşmasına neden olmadı. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, ne 
kadar değerimiz varsa, ne kadar fabrikalarımız, yollarımız, barajlarımız varsa, hepsi işçilerin alın-
teri, göznuru, emeğidir. 

Geliniz, ülkesinin kalkınmasından başka hiçbir şey düşünmeyen işçilerimizin asgarî ücretine 
de göz koymayalım diyor, Yüce Meclisin böyle bir maddeyi kabul etmeyeceğine olan inancımı 
belirtiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Çetin, teşekkür ediyorum. 
AK Parti Grubu adına, Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA NİHAT ERGÜN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşmekte olduğumuz İş Kanunu Tasarısının 64 üncü mad
desi üzerinde söz almış bulunuyorum. 

İş Kanunu, gerçekten, Türkiye'nin temel yasalarından biri ve Parlamentonun da çok uzun bir 
zaman dilimini işgal ediyor. İş ilişkileri, insan hayatının en önemli zamanını işgal eden ilişkiler; 
çünkü, çalışanlar açısından, hayatın büyük bir bölümü iş dünyasında geçiyor. Bu, işçi için de böy
le, işveren için de böyle. Bu nedenle, belki de, düzenlenmesi en karmaşık ilişkilerden biri; çünkü, 
küresel rekabet içerisinde, iş ilişkilerinin de farklı bir boyut kazandığını görüyoruz. Türkiye'nin de, 
küresel rekabet ilişkilerinin dışında bir iş ilişkisi içinde olması mümkün değil. 

Burada, sözcü arkadaşlarımız, İş Kanunu Tasarısının maddeleri üzerinde söz alarak konuşuyor
lar ve geneli üzerinde, ileride meydana gelecek muhtemel aksamaların neler olacağını, farklı yak
laşımlarla ifade ediyorlar. Her yasal düzenlemenin uygulamalarında muhtelif aksaklıklar gündeme 
gelebilir. Büyük ihtimalle, İş Yasasının da uygulamada bazen işverenin hoşuna gitmeyen bazen iş
çinin hoşuna gitmeyen aksaklıkları gündeme gelecek; belki de, Parlamentonun gündemini başka 
vesilelerle de, İş Yasası üzerindeki düzenlemeler işgal edecektir; ama, peşinen şöyle düşünmemek 
lazım: Yani, bu işverenler, işi gücü bırakmışlar, işçiyi istismar etmek üzere yola çıkmışlardır ya da 
bu işçiler, zaten, kaytarma eğiliminin dışında başka bir eğilimle işe gitmemektedirler, bunları sıkı 
bir şekilde zapturapt altına alalım ya da işverenleri sıkı bir şekilde zapturapt altına alalım da, bu 
çalışma hayatını böyle düzenleyelim. Çalışma hayatının yasal düzenlemelerini ne kadar katı, ne 
kadar gevşek yaparsak yapalım, çalışma hayatında, insan ilişkilerinin dışında başka ilişkilerin ol
madığını görüyoruz. Nihayetinde, küresel rekabet içerisinde işçi-işveren ilişkileri, toplam kalite 
yönetimi anlayışı içerisinde seyretmeye mecburdur. Gerek işçilerimiz gerek işverenlerimiz, eğer, 
toplam kalite yönetimi anlayışının dışında bir iş ilişkileri düzeni kurarlarsa, küresel rekabetle baş 
edemeyeceklerdir. Eğer, çalıştırdıkları işçileri, üretim süreçlerine, bütün ruhlarıyla, bütün benlik-
leriyle katamazlarsa, onların dinlenme hayatlarına, onların insanî değerlerine önem vermeyen gay
ri insanî, hani, vahşi kapitalizm dediğimiz bir anlayışla uygulamalarına devam ederlerse, görecek
siniz, işyerlerinde etkinlik ve verimlilik sağlayamayacaklardır. 
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Türkiye'nin bütün işverenleri, artık, bugün, bunun farkındadırlar ve iş ilişkilerini, toplam kalite 
yönetimi anlayışı içerisinde yürütmektedirler, yürütmeye çaba harcamaktadırlar. Kaldı ki, yürüt
meye de mecburdurlar; yoksa, ne içeride rekabeti sürdürebileceklerdir ne de küresel rekabeti sür
dürebilecek imkânlara sahip olacaklardır. Akıllı bir işverenin yapacağı şey, yasalarda tanınmamış 
birtakım hakları bile, süreç içerisinde işçisine tanımaktır, tanımak olacaktır ve olmalıdır. 

Daha önce, bu İş Yasası Tasarısının ilk bölümünde yaptığımız konuşmalarda da ifade etmeye 
çalıştım. Bu ilişkileri, karşılıklı kamp ilişkileri, düşmanca ilişkiler olarak algılamamak lazım; işçisiz 
bir işveren, işverensiz bir işçilik dünyası düşünülemez. İşverenler müteşebbis güç, bir ülkenin, yer 
altı zenginlikleri gibi, yerüstü zenginlikleridir. Eğer, müteşebbis güce önem vermezsek, bir ülkenin 
müteşebbis gücünün önünü açmazsak, o ülkenin inkişafını sağlama imkânımız olmaz; ama, 
müteşebbis güç de, kendisini, kendisiyle beraber çalışan insanları, hakikaten, bir cıvata 
muamelesine, bir somun parçası muamelesine tabi tutamaz. Bunu yapmaya çalışanlar kaybedecek
lerdir; küresel rekabette de kaybedecekler, işçilerinin etkinlik ve verimliliğini sağlayamayacaklardır. 

Onun için, yasal düzenlemelerin kötüye kullanılabileceği varsayımıyla yola çıkıp eleştirilerde 
bulunmak, klasik olarak sendikacı arkadaşlarımızın ileri sürdüğü yaklaşımlar olabilir. Ben, bunu 
yadırgamıyorum; yani, bir insan, ömrünün yirmi yılını, otuz yılını sendikal mücadeleye vermişse, 
elbette, birtakım maddeler için, acaba bunların içerisinde kuşku doğuracak, işçi haklarını rencide 
edecek bazı hususlar var mı diye arayacaktır, araştıracaktır. 

Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin arkadaşımızın her madde üzerindeki konuşmalarını, gerçekten, 
dikkatle dinliyorum. Kendisi, İş Yasası Tasarısını dikkatlice takip ediyor ve her maddesi üzerinde 
söz alıyor. Bİr sendikacı olarak bunu yapmaktan daha tabiî bir hakkı yok; ama, şimdi görüştüğümüz 
64 üncü madde gibi öyle bazı maddeler var ki, aslında, bunlar pratikte uygulanıyor; bir yasal düzen
lemesi yok. Pratikte böyle uygulamalar olduğu zaman, bayram öncesinde, özellikle özel sektör iş
yerlerinde bir düzenleme yapıldığı zaman, tatil yapıldığı zaman, bayram sonrası dönemlerde, bun
ların telafisine yönelik, sendika ile işçi ile işveren arasındaki informel ilişkiler, herhangi bir yasaya 
dayanmayan, toplusözleşme maddesine bile dayanmayan ilişkiler bu çalışma hayatını düzenliyor. 
Bu, artık, yasal bir düzenlemenin içerisine girmiş oluyor. Zaten yürüyen bir hadiseyi, bir yasal 
düzenleme haline getirmenin, şahsen, bir mahzuru olmadığını düşünüyorum. Çok şükür ki, bu mad
denin içerisinden, devletin laik niteliğini sarsan bir uygulama olabilir mi diye, kuşkuya yer verecek 
bir cümle bulunamamış; buna da çok şükür!.. (AK Parti sıralarından alkışlar) Başka maddelerde 
bulunabiliyordu. O madde de, fiilen uygulanan bir madde. Haftanın 7 günü çalışmak zorunda olan 
işyerlerinde, insanlar, hafta tatillerini kendileri zaten düzenliyorlar. Fiilen uygulanmakta olan bir 
maddeyi "acaba, bu madde devletin laik niteliğini alır bir başka istikamete götürür mü" diye... Pes, 
pes doğrusu; yani, böyle bir yaklaşımı şahsen ben de, İzzet Beyden o dönemde beklemiyordum; 
ama, bir şekilde oldu; geçti önemli değil. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye şuna karar vermiştir: Devletin laik niteliği üzerinde, kimsenin kuş
kuya yer bırakmayacak kadar kesin kararlı olduğunu biliyoruz. İnsanların hak ve özgürlüklerin, din
darların ve herhangi bir dine mensup olmayanların da ancak laik bir devlette hak ve özgürlüklerini 
daha iyi yaşayabileceklerinin bilindiği, bizim toplumumuzda yaygın bir kanaattir. Bu konuda kim
senin bir kaygı duymaması lazım; ama, bu maddenin kapsamında görüşülmesi gereken bir mesele 
değil. Belki, bununla ilgili çok ayrıntılı, çok kapsamlı başka bir gündem maddesi yapmakta yarar 
var. O açıdan, maddelerin içerisinde işçi haklarını işverenin mutlaka kötüye yorumlayacağı mad
deler olduğu yaklaşımından uzak durmakta fayda var. Ayrıca, devletin temel niteliğini sarsacağını, 
İş Kanunu gibi hiç ilgisi olmayan bir kanunun maddesiyle sarsacağını düşünmek gibi bir yaklaşıma 
da şahsen kapılmamak gerekiyor. 
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Değerli arkadaşlar, son olarak şunu ifade etmek istiyorum: Evet, İş Yasası, baştan da ifade ettiğim 
gibi, gerçekten, ülkenin çok zor yasalarından bir tanesidir, üzerinde çok tartışılması gereken yasaların
dan bir tanesidir. Ayrıntıda, uygulamada birtakım sorunların çıkacağını, şahsen, buradan da görüyoruz; 
ama, sorunlar çıktıkça, bu sorunların telafi edilebilmesi, hem sendikalar ile işveren arasındaki görüş
meler hem de bunların Parlamentoya yansımaları, eminim, İş Yasamızı, bugün çıkarmakta olduğumuz 
yasamızı çok daha uygun bir zemine oturtacaktır, çalışma hayatını çok daha iyi bir şekilde tanzim 
edecektir. Bu düzenlemeyle, var olan bir hadise, fiilen uygulanmakta olan bir hadise yasal bir nitelik 
kazanmaktadır. O açıdan, bu maddenin AK Parti Grubu tarafından destekleneceğini biliyoruz. 

Tasarı maddesinin işçi ve işveren kesimimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor; hepinize 
saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ergün, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, şahısları adına, Ankara Milletvekili Bayram Meral'in, 

Hatay Milletvekili Mehmet Soydan'ın, Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın söz talepleri vardır. 
Sayın Bayram Meral, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika efendim. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara)- Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; demin konuşan 

sayın sözcü, sanki, Cumhuriyet Halk Partisinin, işverenlerin tümünden bir rahatsızlık duyduğunu, 
kuşku duyduğunu ima eder gibi konuşmalar yaptı. 

Değerli arkadaşlarım, biz, her şeyi yakından takip ediyoruz. İşçisi hasta olduğu zaman, kendi 
özkaynaklarıyla işçisini tedavi ettiren işverenleri tanıyoruz, işçisine ev yaptıran işverenleri 
tanıyoruz, işçisinin çocuğuna burs vererek okutan işverenleri tanıyoruz, işçisi hasta olduğu zaman, 
işe gelemediği zaman ücretini kesmeden işçisini destekleyen işverenleri tanıyoruz; ama, kıdem taz
minatını vermemek için hileli iflas yapan işverenleri de tanıyoruz, bu ülkede kazanıp, imkânlarını 
yurtdışına götüren, orada iş kuran insanları da tanıyoruz, Avrupa ülkelerinde fert başına düşen mil
lî gelir 22 000 dolar iken, Türkiye'de fert başına düşen 2 000 dolar civarındaki millî geliri çok gören 
işvereni de tanıyoruz; ama, kriz döneminde müessesenin ayakta durabilmesi için yarım ücretle 
çalışan işçi de vardır, ücretsiz çalışan işçi de vardır, eşinin kolundaki bileziği götürüp, satıp, parasını 
patronuna veren işçi de vardır; ama, şimdi, bunları, birbirini sevmeyen, birbirine inanmayan, bir
birine güvenmeyen insanlar haline getirdiniz bu yasayla. Bu yasanın adı "İş Yasası" değildir, bu 
yasanın adı "kölelik yasası"dır. Neresinden bakarsanız bakın, çalışanların hakkı, hukuku ayaklar al
tına alınmıştır. Bunun tersini hiçbir zaman ispat edemezsiniz. Bir siyasî parti, geçmişte, yaş haddi 
yükseltilirken, bir broşür çıkarmıştı -belki eski milletvekilleri bilir- adına "mezarda emeklilik" 
demişti. Sonradan, o siyasî parti geldi, iktidar oldu, o broşürü unuttu "mezarda emeklilik" dediğini 
unuttu, kendisi o yasayı savundu; ama, bu millet, onun koluna o yasayı verdi "güle güle" dedi; şim
di oturuyor bir yerde, dinleniyor. 

Şimdi, siz, İş Güvencesi Yasa Tasarısına burada "evet" dediniz, destek verdiniz, bugün bunun ter
sini yapıyorsunuz. Unutmayın ki, bu işçi, bu çalışan halk, size bunun bedelini çok ağır ödetecektir. 

Bugün, duyuyoruz, bazen sinirleniyorlar, bir şey düşünüyorlar; diyoruz ki: Hiç mi yumuşak 
tarafınız yok?! Bugün, aziz, mübarek gün; doğru bir iş yapsanız ya, hayırlı bir iş yapsanız ya!.. Yani, 
fakir, fukaranın elinden hakkını, hukukunu almakla ne kazanıyorsunuz?! Burada fakiri ağlatacak
sınız, akşam gideceksiniz "Allahım beni bağışla!.." Yok öyle bedava bağışlamak! (AK Parti 
sıralarından gülüşmeler) Yok öyle!.. Neyi bağışlıyor?! 

AHMET YENİ (Samsun) - Hayırlı iş yaparız biz. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Bağışla!.. Nereye bağışlıyor?! Benim hakkım nerede, 

onun hakkı nerede ki sizi bağışlıyor?! 
ALİ YÜKSEL KAVUŞTU (Çorum) - Allah'ın işine karışma! 
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BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Siz karışınca bir şey olrfıuyor da, biz karışınca laf oluyor; 

öyle mi?! 
HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Biz karışmıyoruz. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu önümüzdeki madde... Bakınız, 

tatil yapıyor... Tatil olduğu zaman; bayramdan sonra... Arada bir iki gün kalıyor, hükümet bir karar 
alıyor. Siz de karar aldınız... 

İBRAHİM HAKKI AŞKAR (Afyon) - İlkinde almadık. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Almayın; al diyen mi var?! 
Ne olacak o zaman; devlet daireleri tatil yaptığı zaman değerli arkadaşlarım, işyerleri çalışmaz, 

çalışamaz; çünkü, o müessesenin devlet dairesiyle ilişkisi vardır, işi orayladır. Memur yoksa, amir 
yoksa, o işyerleri de çalışmaz. Şimdi, siz burada ne yapıyorsunuz; efendim, o arada tatil varsa... 
Evet... Tatil ettik. Tatil ettin ne oldu; patron bindi uçağaş, Hawaii Adalarına gitti, orada tatil yapıyor; 
gariban işçinin de çoluğunu çocuğunu alıp parka götürecek parası yok. Ondan sonra "gel kardeşim, 
ben sana tatil verdim, bunu öde, bunu çalış..." Bu, doğru bir hareket mi değerli arkadaşlarım? Al
mayın kararı. Sanki, işçi, uzun tatil oluyor da, memnun mu oluyor, deniz kenarına mı gidiyor, par
ka, bahçeye mi gidiyor; evinde oturuyor; onun için en büyük sıkıntı. Onun için, bu konuda, arkadaş
larımız, partimiz bir önerge verdi değerli arkadaşlarım; şu aziz, mübarek günde bir hayırlı iş yapın, 
bunu kaldırın. Geçmişteki kurallar, usuller neyse devam etsin diyor, bunu sizden bekliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Meral, teşekkür ediyorum. 
Sayın Mehmet Soydan?.. Yok. 
Sayın Şevket Arz?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 2 adet önerge vardır. Önergeleri, önce geliş sırasına göre 

okutacağım, sonra, aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının "Telafi çalışması" başlıklı 64 üncü maddesinin birinci fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Oğuz Oyan İzzet Çetin Enver Öktem 

İzmir Kocaeli İzmir 
Muhsin Koçyiğit Muharrem Doğan Hüseyin Özcan 

Diyarbakır Mardin Mersin 
"Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi hallerinde işveren 

iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar, fazla çalışma sayıl
maz." 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, maddeye en aykırı önergeyi okutup, işleme alacağım. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının "Telafi çalışması" başlıklı 64 üncü maddesinin birinci fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Oğuz Oyan Enver Öktem İzzet Çetin 

İzmir İzmir Kocaeli 
Bayram Ali Meral Cevdet Selvi Mehmet Küçükaşık 

Ankara Eskişehir Bursa 
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"Ulusal Bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya işyerinde nor
mal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi hallerinde iş
veren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar, fazla çalış
ma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI MAHFUZ 

GÜLER (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Önerge üzerinde konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
"Zorunlu nedenlerle işin durması", "benzer nedenlerle" ve "ya da işçinin talebiyle kendisine 

izin verilmesi" ibareleri madde metninden çıkarılarak, telafi çalışmasının yukarıda belirtilen neden
lerle sınırlandırılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının "Telafi çalışması" başlıklı 64 üncü maddesinin birinci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Oyan 
(İzmir) 

ve arkadaşları 
"Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi hallerinde işveren iki 

ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar, fazla çalışma sayılmaz." 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI MAHFUZ 

GÜLER (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkanım. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Söz istiyorsunuz. 
Buyurun Sayın Çetin. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; telafi çalışması üzerine ver

diğimiz önerge hakkında söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, biraz evvel konuşan Nihat Ergün arkadaşımın -kendisini de çok 

seviyorum- bir konuya açıklık getirmem için bana pas attığını düşünüyorum. O nedenle, öncelikle 
o konuya bir açıklık getireyim. Gerçekten, iki üç günden bu yana tartışılan bir konu. 
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Bakınız, işverenlerin en yetkililerinden birisinin, Antalya'daki bir seminerde söylediğini aynen 
okuyorum: "46 ncı madde kabul edilirse, biz, diğer esneklik türlerinden vazgeçebiliriz." İsmini de 
verebilirim; ama, ismini zikretmek istemiyorum. 

Şimdi, 46 ncı madde, ilk bakışta çok masumane gibi gözüküyor. Herhalde, arkadaşım 
Kocaeli'nde olduğu için -ben de buradaydım- zannediyorum, tartışmaları kaçırdı. Ben, o nedenle, 
hafta tatilinin pazar günü ya da cuma günü olması meselesine bir açıklık getireyim. 

Değerli arkadaşlarım, normlar hiyerarşisinde-içimizde anayasa hukuku profesörü arkadaş
larımız olduğu gibi, hukuk alanında uzman arkadaşlarımız da var- özel yasalar her zaman genel 
yasalardan önce gelir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 3 üncü mad
desinin (A) fıkrasında "hafta tatili pazar günüdür" deniliyor; (B) fıkrasında da, çok açıkça "394 
sayılı Hafta Tatili Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu ve 1475 sayılı İş Kanunu ve diğer kanunlardaki hafta tatili ile ilgili hükümler sak
lıdır" düzenlemesi yapılmıştır. Şimdi, hem Hafta Tatili Kanunu hem Ulusal Bayram ve Genel Tatil
ler Hakkında Kanun genel kanundur, 1475 sayılı Yasa da özel kanundur. O nedenle, 1475 sayılı 
Yasanın içerisindeki bir düzenleme, gerçekten, bu düzenlemelerin önüne geçer ve uygulanır. 

46 ncı maddede, getirilen değişiklikle, hem (A) fıkrası çıkarılmış hem de "7 günlük bir zaman 
dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilir" hükmü yer alıyor. 

Benim söylediğim şudur: Bu düzenlemeyle haftanın 7 gününden herhangi bir gününde işveren 
işçilere hafta tatili uygulatabilir. Bunun yolu açılmıştır. Bunun aksini ispat edebilmenin de olanağı 
yoktur; zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz. 

Özet olarak söylüyorum: Özel yasadaki düzenleme genel yasadaki düzenlemenin önüne geçer. 
Benim dilim varmıyor söylemeye; ama, "kölelik yasası" olarak değerlendirdiğimiz bu düzenleme, 
işçiler açısından, 1475 sayılı Yasaya tabi olarak çalışanlar açısından, cuma günlerini hafta tatili yap
manın önünü açmıştır, yolunu açmıştır; hayırlı olsun diyorum. 

Değerli arkadaşlarım, öze gelince; eğer biraz sağduyulu olursak, eğer biraz vicdanımız varsa, 
eğer biz işçi-işveren ilişkilerini bir uzlaşma zemininde yakalama uğraşısında isek, böylesi bir gün
de, gerçekten, bu madde üzerindeki Önergemizi bir kez daha okuyunuz. Önergemizde diyoruz ki: 
Zorunlu nedenlerle ya da işyerinde işin durması hallerinde, telafi çalışması keyfiyet içerir. 

Bu, esnek çalışma türleriyle, geçen maddelerle, işçi, yeteri kadar istismar edildi. Hiç olmazsa... 
Burada kastedilen... Bilimadamlarının hazırladığı metin, ilk etapta -bilimadamlarına da sorabilir
siniz- anlaşamadıkları bir metindir; içlerinden bir tanesi, sadece, ulusal bayram günlerini, dinî bay
ram günlerimizi kastetmiştir. Diğer taraftan, iş genişlemiş, işverenlerin bir bölümünün baskısıyla, 
zorunlu nedenleri de kapsayacak, hatta, istismara yol açabilecek bir noktaya gelmiştir. 

O nedenle, biz, maddeyi son derece sadeleştirdik ye diyoruz ki önergemizde, sadece ulusal 
bayram ve genel tatillerden önceki veya sonraki günlerde, eğer, Bakanlar Kurulu kararıyla, idarenin 
kararıyla bir tatil olmuşsa, işveren, idarenin cezasını çekmesin. İşçi arkadaşlarımız, işçilerimiz üc
retlerini alıyorlarsa, işverenimiz ödüyorsa -ki, ödüyor, hiçbir sıkıntı yok, bu konuda en küçük bir 
tereddüt olmadı şu ana kadar uygulamada. İşçi arkadaşlarımız, işyerlerini yaşatmak için, aylardır 
anlatıyoruz, iki aydır anlatıyoruz, zaten ikramiyelerini terk etti, toplusözleşmelerinden fedakârlık 
yaptı, çalışma sürelerinin uzamasına imkân verdi, senelik izinlerinden vazgeçti- iç olmazsa bu mad
dede keyfiyeti önleyelim diye, çok sade bir önerge verdik. 

Bu önergemizi, içinde bulunduğumuz Mevlit Kandili gününde bir kez daha dikkatle okumanızı 
diliyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Çetin, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Tamam. 
64 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyelerimiz arasında sayım noktasında bir ihtilaf vardır; elektronik 

cihazla oylama yapacağım. 
Oylama için 5 dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; madde kabul edilmiştir. 
65 inci maddeyi okutuyorum: 
Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği 
MADDE 65. - Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma 

sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltan veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici 
olarak durduran işveren, durumu derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu iş 
sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile bildirir. Talebin uygunluğunun tespiti Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca yapılır. Bunun usul ve esasları bir yönetmelikle belirlenir. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle işyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa 
çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için işsizlik sigortasından kısa çalışma ödeneği 
ödenir. Kısa çalışma süresi, zorlayıcı sebebin devamı süresini ve herhalde üç ayı aşamaz. İşçinin 
kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme 
gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarını yerine getirmesi gerekir. 

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, işsizlik ödeneğinin miktarı kadardır. 
Zorlayıcı sebeplerle işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durması halinde, 

işsizlik ödeneği ödemeleri 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 inci maddede ön
görülen bir haftalık süreden sonra başlar. 

Kısa çalışma ödeneği aldığı süre içinde işçinin hastalık ve analık sigortasına ait primler İşsiz
lik Sigortası Fonu tarafından 2/3 oranında Sosyal Sigortalar Kurumuna aktarılır. Bu primler, sigor
ta primlerinin hesabında esas alınan en alt kazanç sının üzerinden hesaplanır. İşçi, işsizlik ödeneğin
den yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe başlar ve işsizlik sigortasından yararlanmak için 
4447 sayılı Kanunun öngördüğü koşullar gerçekleşmeden işsiz kalırsa, kısa çalışma ödeneği aldığı 
süre çıkarıldıktan sonra, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik 
ödeneğinden yararlanır. 

Kısa çalışma ödeneğinin ödeme süresi içinde ödenmesi gereken geçici iş göremezlik 
ödeneğinin miktarı kısa çalışma ödeneğinin miktarından fazla olamaz. Geçici iş göremezlik 
ödeneğinin ödendiği dönemde, bu maddede öngörülen hastalık ve analık sigortası primi ödenmez. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Bay
ram Ali Meral, AK Parti Grubu adına Sedat Kızılcıklı'nın söz talepleri vardır. 

Sayın Meral, buyurun. 
CHP GRUBU ADINA BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet

vekilleri; görüşülmekte olan yasanın 65 inci maddesiyle ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum; Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Sabahleyin grup toplantısında Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi, 35 000 000 çalışanı 
ilgilendiren Sosyal Sigortalar Kurumunun Yasası olmamasına rağmen, bu konuda hiçbir faaliyet yok; 
Bağ-Kurun yasası yok, faaliyet yok; İşkurun yasası yok, faaliyet yok... Her nedense, AK Partili say
gıdeğer milletvekilleri, bu yasanın çıkarılabilmesi için ne gerekiyorsa yapıyorlar değerli arkadaşlarım. 
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Şimdi, bütün konuşmalarda, "efendim, biz taraflarla anlaşmak üzereydik, işte anlaşamadık..." 
Önünde sonunda bazı maddeler üzerinde değişiklik yapacaksınız, bunu sezinliyorum; ama, burada 
17 asıl madde üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, getireceği hiçbir fayda, hiçbir 
yarar yoktur. "Anlaşabildik" dediğiniz üç konfederasyondan Türk-İşin, Hak-İşin sayın genel baş
kanlarının, hukuk müşavirlerinin maddeyle ilgili kısa, özgörüşünü bildirmek istiyorum. 

Madde, kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğiyle -ücretle değil, dikkatinizi çekerim, ödenekle-
ilgili. "Genel ekonomik kriz ve zorlayıcı nedenlerin işverenin takdir yetkisine bırakıldığı, önerilen 
sürelerin kısa çalışmayı ücretsiz izin uygulamasına dönüştüreceği, işçinin gelir güvencesinin sağ
lanmadığı, işverenin ücreti ödeme borcunun ortadan kaldırıldığı, "kısa çalışma" adı altında iş
verenin işçiye karşı olan borcundan kurtulduğu nedenleriyle, bu maddenin tasarıdan çıkarılmasını 
talep ediyorlar "anlaşmak üzereyiz" dediğiniz üç konfederasyonun başkanları. 

Şimdi, burada, elimde önemli bir bilgi notu daha var değerli arkadaşlarım. Bu bilgi notu 
nerenin; Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün bir görüşü. 
Görüşü, herhalde, zannederim Yüce Meclisin yetkilileri istemişler. İşçi konfederasyonlarının yap
tıkları talep üzerine bir görüş bildirmişler; bakınız, burada ne deniyor değerli arkadaşlarım: "İşçi 
konfederasyonları tarafından kabul edilemez görüldüğü için tasarıdan çıkarılması talep olunmak
tadır. Çünkü, soyut bir ifade olan 'genel ekonomik kriz' kıstası, işveren tarafından her zaman gerek
çe gösterilebilecek ve bunun sonucunda işçinin hak kaybına yol açacaktır. Ücret garantisi sağlan
mamıştır. İşçinin, SSK'dan emeklilik hakkını elde etmesi hayal bile edilemez duruma düşürülmek
tedir. Bu durum, aynı zamanda, çalışma koşullarında işverene tek taraflı ve geniş bir değişiklik yap
ma hakkı getirmektedir." Bu nedenle, bu maddenin tasarıdan çıkarılmasının doğru olacağını, kanun
lar kararlar yetkilileri de öneriyorlar değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, belki, burada iki önemli konu gözünüzden kaçmamıştır. Bunlardan birisinde sayın il
gililer "emeklilik hakkı bile hayal olacaktır" diyorlar değerli arkadaşlar. 

Bakınız, değerli arkadaşlarım, maddenin bir bölümünü okuyorum: "Kısa çalışma ödeneği al
dığı süre içinde işçinin hastalık ve analık sigortasına ait primler İşsizlik Sigortası Fonu tarafından 
2/3 oranında Sosyal Sigortalar Kurumuna aktarılır." Burada, hastalık sigortası primi yatırılıyor, 
analık sigortası primi yatırılıyor; ama, uzun vadeli sigorta olan yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası 
primleri yatırılmıyor. Şimdi, bir işveren, eğer, bir işçinin yaşlılık sigortası primini yatırmıyorsa, o 
işçi emekli olamaz. Bir işçinin malullük sigortası primi yatırılmıyorsa, o işçi kaza geçirdiği zaman 
emeklilik hakkına hak kazanamaz, ücrete hak kazanamaz. Bir işçinin ölüm sigortası primi yatırıl
mıyorsa, maazallah, o işçi öldüğü zaman vârislerine herhangi bir hak iddia edilemez, bir şey bağ
lanamaz. İşte "bu haliyle, emeklilik hakkı ortadan kalkıyor" dediklerinden biri bu. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir konu: "Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle..." Bu, 
geniş bir ifade tarzı. Bunun ölçüsü nedir? Şimdi denilecektir ki, efendim, burada -cümle de yanlış 
olmuş- "Çalışma ve Sosyal Bakanlığınca" deniliyor; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bir 
tüzükle tespit edilir olması gerekir. Şimdi, kusura bakmayın; siz veya biz, şu anda, belli ki işveren
lerin baskısından kurtulamıyoruz. Bunun ölçüsünü nasıl koyacaksınız; bugün koyamıyoruz ki yarın 
koyalım. Sayın milletvekilleri, duyup geçmeyiniz; sizden çok rica ediyorum; bakınız, burada, bun
ları, çok önemli, hayatî şeyleri görüşüyoruz. 

Geçenlerde kafama dank etti; Sayın Genel Başkan Yardımcınız çıktı dedi ki: "Bu Cumhuriyet 
Halk Partililer herhalde okuduğunu anlamıyor." Kusura bakmayın da, biz bu kadar okuyup an-
layamıyorsak, sizin birçoğunuz hiç okumadan nasıl anlıyor?! Bunun eğer bir sırrı varsa, bunun sır
rını bize söyleyin de, biz de bunu anlayalım. Yani, yapmayın bunu değerli milletvekilleri! Bu 
tasarının birçok maddesi vardır; ama, bu bir tahribattır değerli arkadaşlarım. 

Burada ne oluyor... Şimdi, bakınız, diğer bir konu; deniliyor ki, işsizlik ödeneği; İşsizlik Sigor
tası Fonundan ödenek verilir. İşçinin buna hak kazanabilmesi için, en az 600 gün prim ödemesi 
gerekir. 600 gün prim öderse, 6 ay; 900 gün prim öderse, 8 ay; 1 080 gün prim öderse 10 ay, işçi, işin
den olduğu zaman -kendi kusurundan dolayı atılmamışsa- İşsizlik Sigortası Fonundan ödenek alıyor. 
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Şimdi, burada diyoruz ki, dört aya kadar, üç aya kadar bir sürc.Peki, hallettim, ben işverenim, 
dört ay geçti, zorlayıcı bir sebebi bahane ettim, bir dört ay daha uzattım; kim bunun önüne geçecek ?! 

Sayın milletvekilleri, bu insanlar, bu işçiler, sizin de vatandaşlarınız değil mi, siz de bunları 
temsil etmiyor musunuz?!. Bu getirilen yasayla -demin konuştuğumda, işçinin hakkı hukuku elin
den alınıyor dediğimde- işçinin hakkını hukukunu elinden alıyoruz. Eğer, bunu çok iyi anlayan var
sa, bizim yanlış söylediğimizi iddia etmeye çalışan biri varsa, çıksın burada "kardeşim, siz her şeye 
itiraz ediyorsunuz, yanlış söylüyorsunuz" desin. 

Şurada maddenin neresine bakarsanız bakın, işçinin hakkını hukukunu elinden alıyor, emek
lilik hakkını elinden alıyor, emeklilik ikramiyesini elinden alıyor. Ödenekte -ücret olmadığı için-
emeklilikte ikramiye olur mu?! Yani, birçok hakkını burada elinden alıyor. Biz, bu maddeye, çok 
güzel bir maddedir; işte, iş barışını korur, üretimi artırır, verimi artırır, istihdamı artırır diyoruz!.. İş
çiyi köleleştirmekle işsizliğe çözüm bulunması, dünyanın neresinde görülmüş?!. İşsizliğe çözüm, 
yatırım yapılarak bulunur; bir; ikincisi -maazallah, temenni etmiyorum- o ülkeyi savaşa sokarsınız, 
birçok gencini şehit verirsiniz, bir de işsizliğe böyle çözüm bulunur. 

Şimdi, burada eğer işsizliğe çözüm bulacaksanız, insanları köleleştirmekle değil, çalışanların 
hakkını hukukunu elinden alarak değil, yatırım yaparak çözüm bulun; bu şekilde ancak işsizliğe 
çözüm bulunur; ama, görünen o ki -kusura bakmayın- siz de giden hükümetler gibi, IMF'nin 
politikalarını a'dan z'ye kadar uygulamaya başladınız. Ne diyor IMF "ekmeyeceksin, biçmeyecek
sin." Ne olacak "bizden ilaçlı buğdayları getirin, yıkarsınız, yersiniz; hormonlu etleri getirin, kul
lanırsınız; diğer müesseseleri çalıştırmaya ne gerek var, bizden alır getirirsiniz..." Ki, burada, bir 
zamanlar havaya çiğköfte atanları bugün ayıplıyorum. 

Gümrük birliğiyle Türkiye açık pazar haline getirildi; ondan dolayı da, Avrupalının bizlere pek 
eyvallahı yok ya, işin özü de budur. 

Şimdi, siz bunları beğenmiyordunuz; meydanlarda söylediniz, anlattınız, iktidar oldunuz, 
hayırlı olsun; ama, halk, hayrını görmek istiyor, hayırsızlığınızı beklemiyor, hayır bekliyor sizden! 
Kusura bakmayın, şu ana kadar, çalışanlarla ilgili kaydadeğer, hayradeğer bir şey yapmadınız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Görmek lazım... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Ne zaman?! Bekle ki Bayburt'a yaz gelsin!.. 
BAŞKAN - Sayın Meral, size 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız, bu Yüce Meclis çok 

önemli bir şey yaptı. Ne yaptı; buraya bir takrir geldi, Amerika Birleşik Devletlerinin isteklerine bu 
Yüce Meclis boyun eğmedi; gururlandık, Avrupa bizi takdir etti. Gelin, bir yiğitlik daha yapın, şu, 
memlekette prim kaçırmayı amaçlayan, vergi kaçırmayı amaçlayan, çalıştırdığı işçinin hakkını or
tadan kaldırmayı amaçlayan, sömürüyü amaçlayan bir bölüm işverenin isteklerine boyun eğ
meyelim; bunu da bir gösterin! Yok musunuz buna, gücünüz mü yetmiyor?! 

HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Varız!.. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Varsanız elinizi kaldırın göreyim, ben de alkışlayayım sizi. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu yasanın sorumlu işverenlere getirdiği hiçbir katkı yok; çünkü, 

sorumlu işveren, halktan utanır, çalıştırdığından utanır, işçisini kapının dışına koymaz... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - ...ben yaşayacağım, sen ölürsen öl, çocuğun aç kalırsa 

kalsın, demez. Siz, bunu, kusura bakmayın, demin söylediğim gibi, bazı işverenlere getiriyorsunuz; 
bunun da bedelini ödersiniz. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) --
BAŞKAN - Sayın Meral, teşekkür ediyorum. 
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AK Parti Grubu adına, Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıktı; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA SEDAT KIZILCIKLI (Bursa) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; görüşülmekte olan İş Kanunu Tasarısının "Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği" başlıklı 
65 inci maddesi üzerinde, Grubumuz adına söz almış bulunmaktayım; öncelikle, hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi, 57 nci hükümet döneminde, Ağustos 2002 tarihinde 
İş Güvencesi Yasası kabul edilmiştir; ancak, İş Güvencesi Yasasının yürürlük tarihi Mart 2003 
olarak tespit edilmiştir. Ardından 3 Kasım seçimleri yapılmış, Meclis yenilenmiş, Adalet ve Kalkın
ma Partisi de, milletimizin yoğun teveccühüyle, tek başına iktidara getirilmiştir. 

Biliyoruz ki, iş güvencesi kadar işyeri güvencesi de hepimiz için önemlidir; ikisinin bir arada 
olma zorunluluğu vardır. Bu tespiti bu kürsüden kim yaptıysa, gerçekten, doğru tespit olarak herkes 
tarafından bu kabul edilmiştir. Tabiî ki, gönül isterdi ki, geçmiş dönemde iş güvencesiyle birlikte iş 
yasası da çıksın; aslında en doğru olanı da buydu; ancak, bu başarılamadı. İş Güvencesi Yasası 
gerektiği kadar anlaşılamadığından dolayı da, yasa yürürlüğe girmeden önce, maalesef, birçok işçi 
çıkarmalarla karşılaştık. Tabiî ki, hep söylüyoruz, hep söyledik, Cumhuriyet Halk Partisi de söyledi, 
Adalet ve Kalkınma Partisi de söyledi; bu ülkenin seçimlerden önceki problemi, iş problemidir, aş 
problemidir, özgürlük problemidir; bunun için, hep birlikte gayretli çalışma yapmak durumundayız. 

Biz iktidara geldiğimizde, önümüzde iki yol vardı; ya İş Güvencesi Yasasının yürürlük tarihini er
telemek ya da İş Kanunu Tasarısını doğru bir şekilde çıkarmak, bir barışı sağlamak. Tabiî ki, İş Kanunu 
Tasarısı çıkarılsın diye sosyal taraflar bir araya getirildi, bir mutabakata varılması için gayret gösteril
di, birkaç madde haricinde de gerçekten bir mutabakat sağlandı. Tabiî, bu olayların açık ve şeffaf şekil
de yapılması sağlandı, toplum önünde cereyan etmesi sağlandı; bu da, hükümetimizin demokrasiye olan 
inancının gereği olarak yapıldı. Arkadaşlar, bu yasanın eksiklikleri olabilir, eleştirilen yönleri olabilir; 
ancak, bu eksiklikler, muhakkak, uygulamada görülecektir. Tabiî ki, Sayın Bakanlık da, Sayın 
Bakanımız da, bu eksiklikleri tespit ettikten sonra, uygulamada görülen aksaklıklar üzerine, gerekirse 
sosyal tarafları yine bir araya getirecek ve bu eksiklikleri tamamlamak için gayret gösterecektir. 

Bizler Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, Türkiye'de her kesime hizmet vermeye her zaman 
gayret ettik, gayret ediyoruz. İktidarda olmamız, bizlere bu sorumluluğu zaten yüklemektedir. Altı 
aydır, milletimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz; her kesimi devletle barıştırmaya, 
buluşturmaya çalışıyoruz; biraz evvel bazı sözcülerin dediği gibi, kimseyi ağlatmıyoruz, her zaman 
hayırlı hizmetlerde bulunuyoruz; icraatlarımızla, herkesin yüzünü güldürmeyi umuyoruz, umudunu 
kaybeden vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Şu kısa dönem 
içerisinde, Türkiye'den yurtdışına kaçan sermayeyi geri çekmek için malî miladı kaldırdık; esnaf ile 
devletimizi bir araya getirmek için vergi barışını yaptık; ondört onbeş senedir ödenemeyen nemaları 
ödemeye başladık ve işçimize, memurumuza bir kaynak sağladık; elektrik affını yaptık; çiftçi affı 
yaptık ve zaman zaman Cumhuriyet Halk Partili kıymetli sözcülerin kürsüden gündeme getirdiği 
gibi, ucuz mazot uygulamasını da yapıyoruz; SSK, Bağ-Kur affı da yapıyoruz; böylelikle, ver
diğimiz sözleri tek tek yerine getirdiğimizi kanıtlıyoruz. Tabiî, Türkiyemizin çağdaşlaşması, uygar
laşması, daha demokratikleşmesi için, Avrupa Birliği uyum yasalarını da, hep birlikte çıkarmaya 
çalışıyoruz; bundan sonra da, hep beraber, bu uyum yasalarını çıkarmaya devam edeceğiz. 

Kıymetli arkadaşlar, biz bunları, IMF'ye rağmen yapıyoruz, Irak krizine rağmen yapıyoruz. 
Biliniz ki, Irak krizinden önce, Türkiye'de ekonomik kriz çıkmayacak, dolar yükselmeyecek, faiz
ler yükselmeyecek deseydik belki de kimseyi inandıramazdık; ancak, bunların hepsini gerçekleştir
diğimizi, geçmişe baktığımızda, hep birlikte görüyoruz. Neden; çünkü, Türkiye'de geçmiş dönem
lerde maalesef sadece krizler hükümetleri yönetmiştir, Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı dönemin
de, ilk defa bir hükümet, krizi doğru olarak yönlendirmiştir, doğru olarak yönetmiştir, bunun 
neticesinde de, işte, kriz çıkmadan, Türkiye bir sıkıntıya girmeden, bu önemli badire de atlatılmış
tır, bu önemli olay da savuşturulmuştur. 
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Şimdi ne görüyoruz; tablolarda düzelme görüyoruz, her yerde iyileştirme görüyoruz. Bakıyor
sunuz, Türkiye Cumhuriyetinin gelirleri artıyor. Bakıyorsunuz, Türkiye Cumhuriyetinin ihracatı ar
tıyor. Bakıyorsunuz, faizler düşüyor. Bakıyorsunuz, giderler sabit tutulmaya uğraşılıyor. 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Domatesin kilosu 2 000 000 lira! 
SEDAT KIZILCIKLI (Devamla) - Hedefimiz nedir, hedefimiz, sırtı pek, karnı,tok vatandaş

ların yaşadığı bir Türkiye Cumhuriyetidir. Bunu biz başaracağız, başaracağımızı biliyoruz; inşallah 
Cumhuriyet Halk Partimizle birlikte, bu Meclisle birlikte, hep beraber başarmayı umut ediyoruz, 
ümit ediyoruz, hayırlı işlere hep birlikte, başarılı icraatlara hep birlikte imza atacağız diyoruz. 

Gelelim 65 inci maddeye. Bu madde, iş mevzuatımıza giren yeni bir uygulamadır, özellikle 
ekonomik krizlerde çalışma hayatında sıkça görülen, işçilerin ücretsiz izne çıkarılması durumunda 
işçilere sınırlı da olsa bir gelir güvencesi sağlamak amacıyla "kısa çalışma" ve "kısa çalışma 
ödeneği" kavramları getirilerek, bunlarla ilgili düzenlemeler bu maddede yapılmaktadır. 

Zorlayıcı bir sebep dışında işverenin, ancak bir ekonomik kriz nedeniyle işyerindeki haftalık 
çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması, kısa çalışma olarak tanımlanmıştır. İş
yerinde geçici olarak en az dört hafta işi durdurma veya kısa çalışma uygulamasına karar veren iş
veren, bu kararını derhal ve gerekçeleriyle birlikte İş Kurumuna ve varsa toplu iş sözleşmesi tarafı 
işçi sendikasına bildirmekle yükümlü kılınmıştır. Bu karar sonucu kendilerine en az dört hafta üc
retsiz izin verilen işçiler, işsizlik sigortasından kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanacaklardır. 
Örneğin, nakit sıkıntısı nedeniyle hammadde alamayan işverenin iş olmadığı için çalışma 
yapamayan işçilerine ödenebilmekte veya dışarıdan gelecek bir malzemenin süresi içinde gel
memesi üzerine yapılamayan çalışmanın bilahara yapılması sağlanmakta ve en önemlisi, işveren, iş
çi kadrosunu korumakta ve işçiler işinden olmamakta; böylece, işçiler arasında tenkisata gitme 
yerine, işçilerin tamamının veya bir kısmının geçici olarak ücretsiz izne çıkarılması, ekonomik ve 
sosyal politika olarak tercih edilmekte. 

İşçilerin geçici olarak ücretsiz izne çıkarılması geçici bir işsizlik olarak nitelendirilerek, işsiz
lik sigortasından kısa çalışma ödeneği almaları sağlanmaktadır. Ayrıca, kısa çalışma süresi, zor
layıcı sebebin devam ettiği süre ile ve en çok üç ayla sınırlı tutulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum. İş, aş, özgürlük hepimiz için önem
lidir; demokrasi, çağdaşlık, uygarlık hepimiz için önemlidir. Adalet ve Kalkınma Partisi, bunun için, 
altı aydır gayret göstermektedir; beş sene boyunca da bütün gayreti bunun üzerine olacaktır. Hep 
birlikte, Türkiye'yi, daha zengin, daha demokratik, daha uygar, daha çağdaş, daha özgür yapacağız 
diyorum, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kızılcıklı, teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına, Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu; buyurun. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 

olan yasa tasarısının 65 inci maddesiyle ilgili olarak şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Öncelikle, biraz önce konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsünün "iktidar olduğumuzda 
önümüzde iki seçenek vardı; ya İş Güvencesi Yasasını erteleyecektik ya iş yasasını çıkaracaktık" 
görüşünü anlayabilmiş değilim. 57 nci hükümet, uğraşmış, çalışmış, bir yasa çıkarmış. Bu, 30 Mart 
itibariyle yürürlüğe girecek; fakat, ne yazık ki, sizler, daha yeni iktidarken, önünüzde bir yığın prob
lem dururken, problem olarak bu konuyu alıyorsunuz ve İş Güvencesi Yasasıyla güvencesi sağlan
mış olan milyonların çalışma hayatını tehlikeye atan, riske atan bir anlayışla işverenin yanında dur
maya çalışıyorsunuz. Bunu anlayabilmiş değilim; iktidarınızda, bunu, öncelikli olarak ele almanızı 
bir türlü kabul edemiyorum. 
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Değerli milletvekilleri, bir şeyi daha sizinle paylaşmak istiyorum. Burada yapılan çalışmaların, 
çıkarılan yasaların, verilen önergelerin, lütfen -özellikle iktidar partisine sesleniyorum- vicdanınız
la, düşüncelerinizle, oylarınızla arkasında durmanızı öneriyorum. Bunu neden söylüyorum; bazı ar
kadaşlar "istemiyoruz; ama, ne yapalım, mecburuz" gerekçesinin arkasına saklanmaya çalışıyorlar. 
Yani, işçiler için, iş güvencesini zedeleyecek bir yasayı istemeden çıkardığınızı beyan ediyorsunuz. 
Bunu, doğru, dürüst siyasetle bağdaştıramıyorum değerli arkadaşlar. 

Tasarının bu maddesinde, kısa çalışma ödeneğinin hangi fasıldan sağlanacağı açıklanmıştır; 
bunun kaynağı işsizlik sigortasıdır. Değerli arkadaşlar, işsizlik sigortasının hangi amaçla yasalaş
tığını ve iş hayatına kaynak olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu, hak eden işçilerimiz için, hak ettiği 
süreler doğrultusunda, çalışamadığı dönemlerle ilgili, kendilerine, geçimlerini sağlayacak bir kay
nak yaratmak amacıyla yapılmıştır. Ne yazık ki, siz, burada, bu kaynağı başka bir amaçla kul
lanıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bunu, iktidarlar genelde yapıyorlar. Örneğin, işçilerin, memurların 
nemalarını, primlerini, amacına uygun olarak değil, iktidarın, çeşitli ihtiyaçları doğrultusunda kul
landıklarını hep beraber görüyoruz. Burada da yine aynı örneği yaşıyoruz; işsizlik sigortası gibi iş
sizliğe çare bulmak amacıyla, insanların geçimine destek ve katkı sağlamak amacıyla yaratılan bir 
kaynağı bu fasılda kullanıyorsunuz. Bir kere, bu faslın bu şekilde oluşturulması doğru değil. 

Eğer, böyle bir fasıl düzenlenecekse, bu konudaki AB uygulamalarını sizlerin dikkatine sun
mak istiyorum. Bu durumlarda, AB'de, kısa süreli çalışan işçinin gelir güvencesini korumak için 
tam süreli çalışırken almış olduğu ücretin bir kısmı işsizlik sigortasından ödenmekte; sosyal güven
lik primlerinin bir bölümünü devletin üstlenmesi koşuluyla, işveren, kısa süreli çalışan işçinin tam 
süreli çalışırken aldığı ücretin belirli bir kısmını da kısa süreli çalışması karşılığı hak etmiş olduğu 
ücretin yanında ödemektedir. Böylece, hem işçinin işi ve geliri güvence altına alınmakta hem de iş
sizlik sigortası fonları korunmakta; yani, işsizlik sigortası fonlarının korunması önemli. 

Değerli arkadaşlar, geçici bir istihdam türü olması gereken kısa süreli çalışmalarda, işçi, iş
veren ve devleti, yük paylaşımı açısından ortak olarak bu yükün altına sokmak gerekmektedir. 

Diğer taraftan, kısa süreli işsizlikle ilgili ödeneğin miktarının asgarî ücretin altında olmasını da 
doğru bulmuyorum. Asgarî ücretin, bugün, ülkemizde, insanların, bir ailenin geçimini sağlamayan, 
açlık sınırında bir rakam olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu rakamı bile -yasaya bakarsak- kısa süreli 
ödenek olarak üç aya kadar işçilerimize ödeyerek, bu yasayı uygulamaya çalışıyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - 1 dakika eksüre veriyorum. 
Buyurun efendim. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) -Asgarî ücretle geçinemeyen işçilerimizin, doğal 

olarak, asgarî ücretin altında yapılacak ödemelerle, daha düşük bir ücretle geçinmesinin de müm
kün olmadığını takdirlerinize sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, daha önceki konuşmacılar söyledi, bu tasarıyla ilgili, konfederasyonların 
olumsuz görüşleri var, kabul etmiyorlar. Neden bu sıkıntıya giriyoruz, onu anlamıyorum; yani, ik
tidarın amacı, toplumun bütün kesimlerini temsil etmek değil midir?! Sosyal barışın, işçisiyle iş-
vereniyle, iktidarıyla muhalefetiyle, herkesin, Türkiye'nin çıkarına siyaset yapmak değil midir?! 
Eğer, biz, bunu yapmayıp, sayımıza güvenerek, oylarımıza güvenerek siyaset yaparsak, bir gün 
gelir tek başımıza kalırız. 

Bunun da ülkemiz için yararlı olmayacağı düşüncesiyle, hepinizi şahsım ve partim adına say
gıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Çorbacıoğlu, teşekkür ediyorum. 
Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Soydan?.. Yok. 
Trabzon Milletvekili Sayın Şevket Arz?.. Yok. 
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Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 3 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş sırasına göre 
okutacağım, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım. 

' İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan İş Kanunu Tasarısının "Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği" 
başlıklı 65 inci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Oyan Enver Öktem İzzet Çetin 
İzmir İzmir Kocaeli 

Cevdet Selvi Bayram Ali Meral Mehmet Küçükaşık 
Eskişehir Ankara Bursa 

"Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği 
Genel ekonomik kriz ve zorlayıcı sebeplerin işyerini doğrudan ilgilendirdiği hallerde, haftalık 

çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltmak veyajşyeriride faaliyeti tamamen veya kıs
men geçici olarak durdurmak zorunda kalan işveren, durumu derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye 
İş Kurumuna ve varsa toplu iş sözleşmesi tarafı olan sendikaya yazı ile bildirir. Bu konuda kanunun 
30 uncu maddesindeki prosedür işletilir." 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının "Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği" başlıklı 65 inci 
maddesinin birinci fıkrasındaki "Genel ekonomik kriz veya" ibaresinin kaldırılmasını ve ikinci fık
rasının da aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Oyan Enver öktem Bayram Ali Meral 
İzmir İzmir Ankara 

İzzet Çetin Cevdet Selvi Mehmet Küçükaşık 
Kocaeli Eskişehir Bursa 

"Yukarıda belirtilen nedenlerle işyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa 
çalışma hallerinde, işçileri çalıştırmadıkları süre için, işverence yarım ücret ödenir. Bu süre için, iş
çilerin, ücretlerinin kalan kısmı, işsizlik ödeneğinin miktarını aşmamak koşuluyla, işsizlik sigor
tasından kısa çalışma Ödeneği olarak ödenir." 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, maddeye en aykırı önergeyi okutuyorum ve işleme 
alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının "Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği" başlıklı 65 inci 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Oğuz Oyan İzzet Çetin Muhsin Koçyiğit 

İzmir Kocaeli Diyarbakır 
Enver öktem Bayram Ali Meral Muharrem Doğan 

İzmir Ankara Mardin 
Hüseyin özcan 

Mersin 
"Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği 
Madde 65.- Genel ekonomik kriz ve zorlayıcı sebeplerin işyerini doğrudan ilgilendirdiği hal

lerde, haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltmak veya işyerinde faaliyeti 
tamamen veya kısmen geçici olarak durdurmak zorunda kalan işveren, durumu derhal gerekçeleriy
le birlikte Türkiye İş Kurumuna ve varsa toplu iş sözleşmesi tarafı olan sendikaya yazı ile bildirir. 
Bu konuda Kanunun 29 uncu maddesindeki prosedür işletilir. 
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Yukarıda belirtilen nedenlerle İşyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa 
çalışma hallerinde, işçileri çalıştırmadıkları süre için, işverence yarım ücret ödenir. Bu süre için, iş
çilerin, ücretlerinin kalan kısmı, işsizlik ödeneğinin miktarını aşmamak koşuluyla, işsizlik sigor
tasından kısa çalışma ödeneği olarak ödenir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
SAĞLIK, AÎLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI MAHFUZ 

GÜLER (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sayın 

Başkan, bu madde, işçilerimizin lehine bir düzenlemedir. Burada, önergede "genel ekonomik kriz 
ve zorlayıcı sebepler" denilerek, iki şartın da birlikte gerçekleşmesi öngörülüyor; yani, hem ülkede 
ekonomik kriz olacak hem de sel, afet, yangın gibi zorlayıcı sebepler olacak. Bu iki şartın birlikte 
gerçekleşmesini beklemek, bu maddeyi işletmez. Dolayısıyla, katılmıyoruz. 

BAŞKAN - önerge sahipleri, konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarıda benimsenen şekliyle kısa çalışma, işveren tarafından her bahaneyle kullanılabilen, iş

çi için ise önemli ölçüde hak kaybına yol açan bir düzenlemedir. Öncelikle genel ekonomik sebebin 
işyerini doğrudan ilgilendirmesi koşulu aranmalıdır. Yoksa, genel ekonomik kriz olmasına karşın, 
işyerini bu kriz etkilemiyor, hatta kriz nedeniyle işyerinin üretimi ve pazarlaması artıyor ise ortada 
genel ekonomik kriz var bahanesiyle kısa çalışma yoluna başvurulması ve işçinin hak kaybına uğ
ratılması asla savunulamaz. Ayrıca, kısa çalışma hali, işçiyi, hem ücretinden hem sigorta primi ek
sik ödeneceği için sosyal güvenlik hakkından mahrum bırakmaktadır. 

Bu nedenlerle maddenin birinci fıkrasının yukarıdaki şekilde değiştirilmesi arz ve teklif olunmuştur. 
Kısa çalışmanın, ücretsiz izin uygulamasına dönüştürülmesinin engellenmesini ve kısa çalışma 

ödeneğinin işverenin ücret ödeme yükümlülüğünden kaçınması için kullanılmasını engellemek 
amacıyla, ikinci fıkrayla ilgili değişiklik teklif edilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının "Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği" başlıklı 65 inci 
maddesinin birinci fıkrasındaki "Genel ekonomik kriz veyıı" ibaresinin kaldırılmasını ve ikinci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Oyan 
(İzmir) 

ve arkadaşları 
"Yukarıda belirtilen nedenlerle işyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa 

çalışma hallerinde, işçileri çalıştırmadıkları süre için, işverence yarım ücret ödenir. Bu süre için, iş
çilerin ücretlerinin kalan kısmı, işsizlik ödeneğinin miktarını aşmamak koşuluyla, işsizlik sigor
tasından kısa çalışma ödeneği olarak ödenir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA ve SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI MAHFUZ 
GÜLER (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kısa çalışmanın, ücretsiz izin uygulamasına dönüştürülmesinin engellenmesini ve kısa çalışma 

ödeneğinin işverenin ücret ödeme yükümlülüğünden kaçınması için kullanılmasını engellemek 
amacıyla değişiklik teklif edilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan İş Kanunu Tasarısının "Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği" 
başlıklı 65 inci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Oyan 
(İzmir) 

ve arkadaşları 
Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği 
Genel ekonomik kriz ve zorlayıcı sebeplerin işyerini doğrudan ilgilendirdiği hallerde, haftalık 

çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltmak veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kıs
men ve geçici olarak durdurmak zorunda kalan işveren, durumu derhal gerekçeleri ile birlikte Tür
kiye İş Kurumuna ve varsa toplu iş sözleşmesi tarafı olan sendikaya yazı ile bildirir. Bu konuda 
kanunun 30 uncu maddesindeki prosedür işletilir. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI MAHFUZ 

GÜLER (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarıda benimsenen şekliyle kısa çalışma, işveren tarafından her bahaneyle kullanılabilen, iş

çi için ise önemli ölçüde hak kaybına yol açan bir düzenlemedir. Öncelikle genel ekonomik sebebin 
işyerini doğrudan ilgilendirilmesi koşulu aranmalıdır. Yoksa, genel ekonomik kriz olmasına karşın 
işyerini bu kriz etkilemiyor, hatta, kriz nedeniyle işyerinin üretimi ve pazarlaması artıyor ise ortada 
genel ekonomik kriz var bahanesiyle kısa çalışma yoluna başvurulması ve işçinin hak kaybına uğ
ratılması asla savunulamaz. Ayrıca, kısa çalışma hali işçiyi hem ücretinden hem sigorta primi eksik 
ödeneceği için sosyal güvenlik hakkından mahrum bırakmaktadır. 

Bu nedenlerle, maddenin birinci fıkrasının yukarıdaki şekilde değiştirilmesi arz ve teklif olunmuştur. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
65 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, Başkanlık Divanı Üyesi arkadaşımızın sunumunu oturduğu yerden yap
masını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

66 ncı maddeyi okutuyorum: 
Çalışma süresinden sayılan haller 
MADDE 66. - Aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır: 
a) Madenlerde, taşocaklarmda yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında 

çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri 
ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler. 

b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri 
halinde yolda geçen süreler. 

c) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve 
çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler. 

d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut 
işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler. 

e) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler. 
f) Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, iş

çilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürül
meleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasın
da geçen süreler. 

İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine 
götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz. 

' BAŞKAN - 66 ncı madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Denizli Milletvekili 
Sayın Mustafa Gazalcı; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; İş Kanunu Tasarısının 66 ncı maddesi üzerinde CHP Grubu adına söz aldım; 
tümünüzü saygıyla selamlıyorum. 

Bu maddede, işçinin çalışma süresinden .sayılacak doğal durumlar sıralanmış. İşçinin, maden 
ocaklarında, taş ocaklarında, dehlizlerde, yeraltında, köprü altında çalışma sürelerinin ya da bir yere 
götürülüp getirilme sürelerinin çalışma sürelerinden sayılması çok doğaldır; yani, bilineni yinelemiş 
yasa tasarısı. Elbette, yerin altında kömür çıkarmak için ya da kuyunun dibine çalışmak için giren 
insanın, o süresi çalışma süresinden sayılacak; ancak, maddenin sonunda, çalışma süresinden 
sayılamayacak bir durumdan söz ediliyor; o da şu: "İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafın
dan sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalış
ma süresinden sayılmaz." 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bu, doğru bir yaklaşım değildir. İşveren, işçiyi, isteminin dışında, 
sosyal yardım amacıyla -bunun ne olduğu tam belli değil; iyi niyetli olduğunu kabul edelim- bir 
yere götürüyor; ama, araçta geçen süreyi çalışma süresi olarak kabul etmiyor. 

Peki, nedir sosyal yardım, hangi işler sosyal yardıma girer; bunun takdirini işveren belirliyor. 
O zaman, neden çalışma süresinden sayılmıyor? Bırakalım, sosyal yardımda işçinin bulunup bulun
mamasını, işçinin kendisi ya da sendikası belirlesin. 

Bardağı biraz da dolu tarafından görelim. İyi niyetle, belki, işveren, işçiye bir gün yaşatmak is
tiyor olabilir; ama, o zaman, niye çalışma süresinden kesiyor? Ben, sendikacı arkadaşlarıma da 
danıştım; nedir bu sosyal yardım konusu?.. Diyelim, bugün -bu, yasada pek görülmüyor, ama- iş
çiye bir moral verilecek, bir piknik yapılacak ya da 1 Mayısta denildi ki, hadi, bugün 1 Mayısı kut
layacağız. Peki, o zaman, neden bunu çalışma süresinden saymıyor? 
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Değerli arkadaşlar, işçi, işverenin bir malı değildir, sermayenin bir parçası değildir; o, üreten 
bir insandır. Bu tasarının maddelerinde sözü edildiği gibi, bazen insanlıkdışı koşullarda, yerin altın
da kömür çıkarır, demiryolu döşer, çok ağır işlerde çalışır; kendisi için değil, tüm toplumun ayakta 
kalması için çalışır; ama, bu yasa tasarısıyla getirdiğimiz bir anlayış var; işte, işveren ücretini 
veriyor, onu istediği yere götürür, istediği biçimde kullanır, istediği biçimde çalıştırır, istediği 
biçimde de sokağa bırakır. İşte, iş yasası bunları önlemek için yapılmalıydı. 

1971 yılında çıkarılan 1475 sayılı Yasada sıralanan kimi maddeler -Sayın Bakan da söyledi- ol
duğu gibi burada korunuyor; ama, korunan maddeler, nedense, işçinin lehine olanlar değil. O günün 
koşullarında, sermaye birikiminin olmadığı zamanlarda, işçi de fedakârlık yapar düşüncesiyle bel
ki ondan birtakım özveride bulunması istenmiştir; ama, bu yasa tasarısıyla değiştirilen maddelerde 
-esnek çalışma düzeni dahil, ödünç işçi verme dahil- işçinin lehine bir düzenleme olmamıştır. 

Değerli arkadaşlar, -bir kez daha söylüyoruz- bu düzenlemeler, işçinin değil, işverenin elini 
güçlendiriyor, işçiyi zayıflatıyor. Sayın Bakan da söyledi; sendikalı 700 000 işçi kalmış Türkiye'de, 
12 Eylülden önce bu sayı 2 500 000 idi. Çalışan insan sayısı arttığı halde, peki ne oldu da bu duruma 
gelindi?! Şimdi, öyle bir yasa yapıyoruz ki -bir de "sendikalı sayısını artıracağız, işsizliğe çözüm 
bulacağız" diyoruz- var olan sendikalı işçinin bile güvencesini gölgeliyoruz getirdiklerimizle. 

Değerli arkadaşlar, işçi zaten güç koşullarda yaşamaktadır. Milyonlarca işsizi öcü gibi gösterip 
"sen durumuna şükret, eğer, şunları şunları yaparsan, bak orada işsizler bekliyor" anlayışıyla iş 
yasası düzenlemek doğru değildir. 

Burada konuşan kimi arkadaşlarım, geçtiğimiz günlerde de, bir bakıma, onları da ima ettiler. 
Biraz önce konuşan AKP'li arkadaş "biz, IMF'ye kafa tuttuk; iş, barış, ekmek için, özgürlük için 
mücadele ediyoruz" dedi. Acaba ben yanlış mı duyuyorum diye düşündüm. Gerçekten öyle mi 
acaba; yani, IMF'ye kafa mı tutuldu, yoksa onlara niyet mektubu verilirken onların dediği mi yapıl
dı?! Bakın, Dünya Bankasından Chibber geldi, bütçeye baktı dedi ki: "Sizin bu bütçeniz, yoksullara 
karşı; dargelirliyi ezen bir bütçe." Onları bile isyan ettirecek... Yani, bu, çalışana, emekçiye, dar 
gelirliye dönük bir bütçe değil. Şimdi, IMF'ye kafa tuttuk!.. Gerçekten öyle mi?! Son niyet mek
tubunda Tekel satılacak denildi. Onca tütün üreticisini ilgilendiren Tekelin satılması kabul edildi. 
Mazota 16 kez zam yapıldı, bir kere indirim yapıldı; yani, IMF'nin hangi dediğine karşı çıkıldı da, 
buradaki arkadaş, hiç maddeyle de ilgisi olmadan "efendim, biz, IMF'ye karşı çıktık; iş, ekmek, öz
gürlük için savaşıyoruz" dedi?! Bence, bu yaklaşım doğru değil. 

Değerli arkadaşlar, elimizde bir ölçü olmalı. Avrupa Birliğine girmeye çalışıyoruz. Bu İş Yasa 
Tasarısında da, bence, Uluslararası Çalışma Örgütünün, yani, ILO'nun ölçütleri vardır. Şimdi, ben, 
merak ediyorum; acaba, hangi Avrupa Birliği ülkesinde, işveren, işçiyi, iş dışında, sosyal yardım 
adı altında bir yere taşıyor? Bu sosyal yardım hem iyi niyetli yorumlanabilir hem de değil; ne ol
duğunu bilmiyoruz; ama, çalışma süresinden sayılmıyor. Yani, diyor ki işveren: "Ben, sizi bugün 
alacağım, şu kadar uzaklıktaki bir yere götüreceğim, orada şunu yapacaksınız." Bu olmayabilir, as
lında pek olmaz; Avrupa Birliği ülkelerinde adamın ne yapacağı, nasıl yapacağı önceden bellidir; 
ama, varsayalım ki, bizim ülkemizde oluyor. Peki, niçin çalışma süresinden sayılmıyor? Yani, 
burada ölçüt, Uluslararası Çalışma Örgütünün ölçütleri olmalıdır; yoksa, işimize geldiği zaman, 
efendim, Türkiye'de birsürü işsiz insan var, biz böyle yapmak zorundayız, eğer, böyle yapmazsak 
yeni işyerleri açılmaz; ama, bir başka zaman da Avrupa Birliği ölçütleri!.. 

Arkadaşlar, biz, Meclis olarak, 2003 yılında bir iş yasası düzenliyoruz. Bu yasanın, doğal 
olarak, 1963'te yapılandan da, 1971'de yapılandan da daha ileri ilkeler taşıması gerekir; çünkü, top
lumda bir gelişme olmuş, sosyal devlet anlayışında bir ilerleme olmuştur; ama, biz, 1971'de düzen
lenen, yani, bundan 32 yıl önce düzenlenen eski İş Yasasından daha geride bir yasa düzenliyoruz ya 
da kimi maddelerine hiç dokunmuyoruz. 
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Şimdi, inanıyorum ki, ilgili arkadaşlar çıkacaklar "bu, eskiden de böyle vardı" diyecekler; 
Sayın Bakan da çoğu zaman öyle diyor. İyi, eskiden vardı da, o 32 yılda toplumda işçi lehine, sos
yal devlet anlayışı yönünde hiç mi bir ilerleme olmamış?! Peki, bu maddelerin hangisinde işçinin 
dinlenmesi, eğlenmesi, çocuğunu okutması, ailesine bakması, sosyal yaşantısı söz konusu; hiçbirin
de bunların bir tanesi yok. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Değerli arkadaşlar, biz, ileri bir yasa yapmak zorundayız, 

kimi maddeleri değiştirmek zorundayız, örneğin, burada, bir sözcüğün değiştirilmesini öneren bir 
önerge verdik; yani "sayılmaz" sözcüğü yerine "sayılır" dedik. 66 ncı maddede bütün sayılacak hal
ler sıralanmış, sıralanmış, sıralanmış; şurada, şurada, şurada yapılan işler çalışma süresinden sayılır, 
ancak, işveren sosyal yardım amacıyla bir yere sizi taşırsa, oradaki, araçta geçen süre çalışma 
süresinden sayılmaz denilmiş. 

RECEP KORAL (İstanbul) - "Bir yere..." değil efendim; "işyerine gelip gitme..." 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Hayır efendim... 66 ncı madde "sırf sosyal..." 
RECEP KORAL (İstanbul) - Yanlış anlaşılmasın... 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Evet, iş niteliği dışında... 
RESUL TOSUN (Tokat) - "İşyerine..." 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Evet... Aynısını okudum, bir daha okuyorum... 
BAŞKAN - Sayın Koral, lütfen... 
RECEP KORAL (İstanbul) - Ama, yanlış anlatıyor... 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Hayır, hayır... 
RECEP KORAL (İstanbul) - Yanlış üzerine bina oldu da... 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Arkadaşlar, bakın... "İşin niteliğinden doğmayıp da iş

veren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine..." 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gazalcı, teşekkür ediyorum. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
RESUL TOSUN (Tokat) - "İşyerine..." 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Sayın Hocam, lütfen... 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - "... götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre 

çalışma süresinden sayılmaz." 
"Sayılmaz" ibaresinin "sayılır" olarak düzeltilmesini istiyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) 
RESUL TOSUN (Tokat) - İşveren düşmanlığıdır o... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.02 

H ,— 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

© 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 78 inci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
73 ve 73'e 1 inci ek sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam 

ediyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
1. - İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/534) 

(S. Sayısı: 73 ve 73 'e 1 inci Ek) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet burada. 
Tasarının 66 ncı maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına yapılan konuşma 

tamamlanmıştı. 
Şimdi, şahsı adına Şanlıurfa Milletvekili Müfit Yetkin?..Yok. 
Hatay Milletvekili Mehmet Soydan?.. Yok. 
Trabzon Milletvekili Şevket Arz?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 73 sıra sayılı İş Yasa Tasarısının 66 ncı maddesinin son cümlesindeki 

"sayılmaz" sözcüğünün "sayılır" olarak değiştirilmesini dileriz. 
Saygılarımızla. 

Mustafa Gazalcı Z. Damla Gürel Nezir Büyükcengiz 
Denizli İstanbul Konya 

Yavuz Altınorak Necdet Budak Mehmet S. Kesimoğlu 
Kırklareli Edirne Kırklareli 

Bayram Meral Mehmet Neşşar 
Ankara Denizli 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİYE ÖZ-

TOPRAK (Ankara) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri konuşacaklar mı, yoksa gerekçeyi mi okutayım? 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
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Gerekçe: 
işçinin iş saati içinde iradesinin dışında bir yere götürülürken araçta geçirilen sürenin sosyal 

devlet anlayışına göre çalışma süresinden sayılması gerekir. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
66 ncı maddeyi oylarınıza... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Arayacağım. 
66 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.06 

© 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.15 

BAŞKAN : Başkanvckili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

. © 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78 inci Birleşiminin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
/. - İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/534) 

(S. Sayısı: 73 ve 73'e 1 inci Ek) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 66 ncı maddesinin oylanmasında karar yetersayısı 

bulunamamıştı. 
Şimdi, maddeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
66 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın milletvekil

leri, karar yetersayısı yine bulunamamıştır. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.17 

© 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.35 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

@ • 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78 inci Birleşiminin Beşin
ci Oturumunu açıyorum. 

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
1. - İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/534) 

(S. Sayısı: 73 ve 73'e 1 inci Ek) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 66 ncı maddesinin oylanmasında karar yetersayısı 

bulunamamıştı. 
Şimdi, maddeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
66 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı 

vardır; madde kabul edilmiştir. 
61 nci maddeyi okutuyorum: 
Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri 
MADDE 67. - Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde 

işçilere duyurulur. 
İşin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir. 
BAŞKAN- Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın 

Hasan Ören; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HASAN ÖREN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İş 

Kanunu Tasarısının 67 nci maddesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. 
Değerli arkadaşlarım, günlerdir İş Kanunu Tasarısı üzerinde görüşmelere devam ediyoruz; ama, 

görüyoruz ki, toplumun hiçbir kesiminde, bu tasarıyla ilgili mutabakat sağlanmamıştır. Türkiye'de 
görevinin başında olan sendikaların hiçbirisi bu tasarıyla ilgili onay vermemiştir. Görüyorum ki, 
Adalet ve Kalkınma Partisinin içerisinde sendika kökenli olan arkadaşlarımız da, toplumdan gelen 
baskılardan dolayı bu tasarıya hoş bakmamaktalar. Biraz evvel, üçüncü sayımda dahi yetersayıyı zor
la bulduğumuza göre, Adalet ve Kalkınma Partisinin de, toplumun, emeğiyle geçinen, çalışan insan
ların baskısından dolayı burayı doldurmakta ve yetersayıyı bulmakta zorlandığı görülüyor. İnşallah, 
bu zorlanma, bu tasarının kanunlaşmaması doğrultusunda bilerek yapılan bir iştir. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, bu tasarı -işçi ile işvereni karşı karşıya getiren- Türkiye'deki 
çalışma yaşamını istenilen noktalara taşıyabilecek, üretimi artıracak, kaliteyi getirecek bir tasarı 
değil. Bakınız, 67 nci maddede şöyle denilmektedir: "Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile 
dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere duyurulur. İşin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri iş
çiler için farklı şekilde düzenlenebilir." Yani, işin başlama ve bitişini düzenleyecek olan, sanayici. 
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Biz, sanayici dediğimizde veya sanayicilere karşı söylemlerimizi geliştirdiğimizde, AKP 
sıralarından, hemen "işveren düşmanı mısınız" diye sesler geliyor. 

Değerli arkadaşlar, ben, sanayiciyim, yıllardır da yanımda işçi çalıştırıyorum; ama, bu tasarıy
la, benim, işçimle barışmam mümkün değil. Bunun engeli de, ne işveren ne işçi; bunun engeli 56 
ncı hükümet, bunun engeli 57 nci hükümet, bunun engeli 58 inci ve 59 uncu hükümettir. Yani, siz, 
girdilere bir yığın zam yaparak sanayicinin elini kolunu bağlayacaksınız -İş Kanunu Tasarısını 
hazırlayacaksınız, tasarının üzerinde boşluklar bırakacaksınız, sıkışmış olan sanayici, o tasarının 
boşluklarından yararlanacak- en sonunda bu, emeğiyle geçinen, alınteriyle geçinen insanların 
üzerine yüklenecek... Böyle bir oyun olmaz arkadaşlar! 

Bakınız, hükümet sözcüleri "sanayiciye güvenelim" diyorlar. Şimdi, işçi fabrikama geldiğinde, 
sigortayı yaptığım gün, sanayici olarak prim ödemeye başlıyorum. 60 gününü doldurmayan bir iş
çinin sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkün değil. Yani, biraz evvel diyorduk ya, sanayiciye 
bu kadar kötü bakmayın, sanayici şöyledir, sanayici iyidir, sanayici lokomotiftir; doğrudur bunların 
hepsi; ama, şimdi, bu yasanın içerisinde, böyle bir uygulamayı getiren hükümet sanayiciye kötü 
bakmaya başladı. Yani, ben, sanayici olarak, bir işçinin 186 000 000 lira olan sigorta primini 
ödeyeceğim, 60 gün dolmadan, işçi, hasta da olsa, gidip, kontrolünü yaptıramayacak, ilaçlarını 
alamayacak; çocukları hastaysa, ailesi hastaysa, 120 günden önce gidip bu haklardan yarar
lanamayacak. Peki, nasıl bir anlayış?.. Peşin para alıyorsunuz, aldığınız paranın karşılığında hizmet 
verirken, hizmetin süresini koyuyorsunuz "bunlardan yararlanmak için 60 gün gerekli, 120 gün 
gerekli" diyorsunuz. Peki, bu iş Kanunu Tasarısında bunları düzeltmeye niye yeltenmiyoruz?.. 
Parasını ödüyorsa, bu para bizden kesiliyorsa, devletin kasasına giriyorsa, sigorta primi ödenmeye 
başladığı günden itibaren, emeğiyle geçinen insanın kendini baktırma hakkı vardır. Burada söylenen 
nedir; efendim, hasta olan insanlar gelir, 1 günlük sigorta yaptırırlar, 1 günlük sigortadan sonra 
sigorta hastanelerine giderler. O zaman, siz, kuşkuyla bakıyorsunuz işverene. Bir taraftan işverene 
kuşkuyla bakılmayacağı söyleniyor, bir taraftan işverene kuşkuyla bakılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu İş Kanunuyla Türkiye'de bir barışın sağlanması, Türkiye'deki insan
ların gerçekten huzurlu bir şekilde üretime katkı sağlamaları mümkün değildir. Bu İş Kanunu, Adalet 
ve Kalkınma Partisi ile sanayicinin yüzde 2'sini temsil eden Refik Baydur tarafından hazırlanmıştır. 

İnanıyorum ki, içinizde gerçekten sıkıntılar var. Bu sıkıntıları aşmanın yolu ve yöntemi, bu İş 
Kanununu birlikte askıya almak ve bu İş Kanununu, Cumhuriyet Halk Partisinin katkılarını da alarak, 
Cumhuriyet Halk Partisiyle beraber, sendikalarla, işverenlerle beraber yeniden gözden geçirmektir. 

İşçi sayımıyla ilgili olarak, çalışan işçilerle ilgili olarak, yine, iş barışını bozacak şekilde, bu İş 
Kanunundan yararlanmayacakların sayısını 30'a yükselttiniz. Buradaki amaç nedir? Şu olsaydı belki 
mantıklı olabilirdi; 10 olan işçi sayısı 5'e düşürülmüş olsaydı... Hatırlarsınız, hepiniz biliyorsunuz, 
seçmenleriniz orada, bizim küçük sanayi sitelerinde çalışan tornacı, kaynakçı, marangoz, yanında 3 
kişi çalışan, 5 kişi çalışan insanlar için belki 5 kişilik bir rakam koymuş olsaydınız doğru olabilirdi; 
ama, bilim ve teknoloji, bilgi o kadar ileri noktalara gitti ki, bir makineyi koyuyorsunuz, başında 1 
işçiyle trilyonlarca ciro yapılıyor. Yani, siz 30 rakamını getirdiniz. Çalışanı 30'un altında olan işyer
lerinde bu İş Güvencesi Yasası geçerli değil. Siz de biliyorsunuz bunun mantıklı olmadığını. 

Bir yığın sanayici arkadaşımız var; ben, hayret ediyorum, buraya çıkıp neden konuşmuyorlar, 
kendileriyle ilgili sorunları neden burada anlatmıyorlar! 100 işçi çalıştırılan bir işyerinde 20 milyar 
lira sigorta primi ödüyoruz, karşılığında, enerjisi pahalı, sigortası pahalı, mazotu pahalı... Girdilerin 
bu kadar adaletsiz olduğu bir yerde sanayicinin üretmesi, işçiyle barışık olması mümkün mü?! 

Değerli arkadaşlarım, bunun üçüncü ayağı hükümettir. Eğer, hükümet, sanayicinin önünü aç
mazsa, sadece sözle değil, icraatlarıyla önünü açmazsa, bu barışın sağlanması mümkün değildir. 
Girdilerde bu kadar eşitsizlik varsa, bu girdilerin eşitsizliğinden dolayı, sanayici, ürettiğini, kesin
likle, istenilen düzeyde, istenilen maliyette üretemez. Bu eşitsizlikten doğan maliyet farkları, 
sanayicinin Türkiye'de kaliteli ürün üretmesine, kaliteli ürünün üretilip piyasaya gönderilmesine 
mâni oluyor arkadaşlar. Burada yapılacak tek iş şudur: Hükümet kanadının, sanayicinin ve işçinin 
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barışıp, Türkiye'deki çalışma yaşamına belirli ölçüde, belirli bir şekilde katkı koyabilmesi için, bu 
İş Yasası Tasarısını tekrar gözden geçirmesi gereklidir. Bu ülke hepimizin. 

Bu insanlar, artık, kendilerini bırakın, ailelerini bırakın, gerçekten, yaşamlarını devam et
tirebilecek kadar para almıyorlar. Asgarî ücret 226 000 000 lira, sigorta primi 186 000 000 lira. Sev
gili Bakanım, acaba, bu sigortalı sayısını artırmak için, bu sigorta primlerini belirli noktada aşağıya 
çekerek, sanayiciye ve orada çalışan insanlarımıza faydalı olabilecek hükümleri bu İş Yasası 
Tasarısının içerisine koymuş olsak, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümet olarak, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, ilkönce kendimizden başlayıp, sonra, işçi ile işvereni irdelemeye 
çalışsak daha doğru olmaz mı?! Çalışma yaşamı içerisinde insanların işsizliği... Artık, sigortasız 
çalışmaya başladı insanlar. Sadece iş bulabilmek için, o işte çalışabilmek için 226 000 000 lira 
paraya çalışıyor insanlar. Bu İş Yasası Tasarısıyla beraber bu kadar zorluğu da bu arkadaşlarımızın 
üzerine getirirsek, ben inanıyorum ki, toplumdaki o barış, toplumdaki o üretkenlik, daha kısır, daha 
üretilmeyen bir seviyeye çekilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, İş Kanunu Tasarısı üzerinde 
tekrar düşünüp... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ören, size, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
HASAN ÖREN (Devamla) - Bu tasarının, tahmin ediyorum, daha iki üç gün, burada, kalan 60 

maddesini görüşeceğiz, konuşacağız; ama, bir diyalog sağlanırsa, bu tasarıda, gerçekten, işçinin, 
emeğiyle geçinen insanların, alınteriyle geçinen insanların lehine değişikler yapılırsa, ben inanıyorum 
ki, bu Parlamento, bu yasayı çok kısa bir sürede geçirecek ve seçmenimizin, gittiğimiz yerlerdeki, 
emeğiyle geçinen insanların yüzlerine daha rahat bakacağız, onlardan fazla eleştiri de almayacağız. 

Bu ülkenin yüzde 70'i emeğiyle geçinen insanlardan oluşuyor. İnanıyorum, bu Parlamento, bu 
İş Yasası Tasarısını geri çekecek ve işçilerimizin, emeğiyle geçinen insanlarımızın lehine yapılmış 
bir tasarıyı da Türkiye Büyük Millet Meclisine getirecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ören, teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına, Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Soydan?.. Yok. 
Eskişehir Milletvekili Sayın Cevdet Selvi; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 121 maddesi, 6 geçici 

maddesi, toplam 127 maddesi olan İş Yasası Tasarısının şu anda 67 nci maddesine geldik, arkada 
60 madde daha var. 

Samimiyetle başlandı. Bu tasarı, başta söylediğimiz gibi, çok ciddî önem taşıyordu. 58 inci, 
hatta 57 nci hükümetin hazırlığı da değildi; önceden, seçim öncesinde, zorunlu, belki seçim 
nedeniyle mecbur kalınmış, uygulaması sonraya bırakılan, meriyete girmesi sonraya bırakılan 4773 
sayılı Yasa sonucunda bu noktaya gelindi. 

Tam yarısına gelindi. Bugüne kadar, samimiyetle yasalaşma noktasına gelmediği için, pek çok 
işveren, hatta işçi, hatta sorumlular, olaya, bu kadar önem vererek bakmamıştı. Meclisin, yasanın 
67 nci maddesine kadar, yani, bugüne kadar gelen çalışmalarında, tartışmalar herkesin dikkatini 
çekti. Bu, halkın, işçinin, işverenin, hukukçunun, bilim adamının dikkatini çekerken, öyle 
sanıyorum ki, birinci derecede olan hükümetin ve özellikle Çalışma Bakanlığının da dikkatini çek
miş olması lazım. O nedenle, bu yasa, önemine uygun bir çalışmayla çıkmıyor. 
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Dün, Sayın Bakan, Türkiye-Avrupa Birliği Sendikal Koordinasyon Komisyonunun bir sem
pozyumuna katıldı. Olayları gayet ciddiyetle izledi, inceledi ve orada söylediği bir söz vardı. 
Benim, bugün de, buraya çıkmamı gerektiren nedenlerden bir tanesi o. "Bu yasa tartışılıyor, Mec
liste ciddî tartışmalar yaratıyor. Yürürlüğe girdikten sonra da bu tartışmalar, bu sürtüşmeler -"sür
tüşmeler"! ben ilave ediyorum- devam edecektir" diyor. Elbette, Türkiye Cumhuriyetinin bir Çalış
ma Bakanının bunu görmemesi, bunu bu şekilde değerlendirmemesi söz konusu olamaz. Doğrudur; 
bizim, her milletvekilimizin çıkıp söylemek istediği bu. Bu, iş huzurunu bozacak bir düzenlemedir, 
verimi düşürecek bir düzenlemedir ve sosyal huzuru bozmaya yönelik bir düzenlemedir diye söy
lemek istediğimiz, Sayın Bakan tarafından da, daha düzgün ve kibarca söylenmiştir. O nedenle, 
kaybedilmiş bir şey yok. 

İkinci bir olay; 60 000 000 işçisi olan Avrupa Sendikalar Konfederasyonunun en yetkilisi, dün 
veya belki de bu sabah, burada bazı bilim adamlarımızın ve bazı milletvekillerimizin, şu kürsüde 
"esnek çalışma sistemi Avrupa'da da var" demelerine yanıt verdi. Avrupa'da böyle bir şey ol
madığını, en yetkilisi gelip söyledi. Biz de bunu söylüyoruz. Avrupa ile Türkiye'yi mukayese etmek 
için bir bütünlük içinde bakmak lazım. Ben soruyorum, hiçbir art niyetim yok; bu iktidarda bu 
sorumluluğu alan ciddî devlet adamlarına soruyorum: Avrupa'da var gibi gösterilip geçilen... Ol
madığını yaşayanlar söylüyor. Avrupa'nın bütününe bakmak zorundayız. Avrupa ülkelerinde tüm 
yurttaşlar sosyal güvenlik şemsiyesi altındadır. Orada bizdeki gibi sorun yaşanmaz; çünkü, 3 saat 
bir işyerinde, haftada 10 saat de başka bir işyerinde çalışsa, bizdeki sorun orada çıkmaz. Ben, 
soruyorum derken, şunu soruyorum: Şu normal sistem içerisinde sosyal sigortalar primini top-
layamayan Sosyal Sigortalar Kurumu iflas ediyor; yeterli, kaliteli, çok yüksek prim aldığı halde hiz
met veremiyor. Şu çalışma sistemi içerisinde kim emekli olabilir, hangi babayiğit sosyal sigortalar 
primini toplayabilir, kim bu sosyal güvenlik kuruluşunu kurtarabilir?.. Yani, bu, sorumluluk. Biz 
bunları söylerken, ille karşı olalım diye değil; çünkü, çalışma hayatı, ülkenin ekonomik, sosyal, 
siyasal, Avrupa Birliğine giriş niyetini, demokratikleşme niyetini, insan hakları ve özgürlükleri kap
sayan pek çok unsurdan meydana gelmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Selvi, size 1 dakika eksüre veriyorum. Lütfen, konuşmanızı tamamlar 

mısınız. 
CEVDET SELVİ (Devamla)- Hemen bitireyim. 
Bazı yasalar vardır -açıkça itiraf edeyim- sayının çokluğu nedeniyle, pek fazla irdelenmeden, 

oyçokluğuyla geçebilir, büyük sakınca yaratmaz bir toplumun hayatında, yaşamında; bazı yasalar 
vardır, tartışmadan, iktidar da bunu böyle istiyorsa, elbet o da geçsin denilir, büyük sakınca yarat
mayacaktır; ama, şu yasa, Türkiye'nin geleceğini tayin edecektir. Ben, bunun, bilenler tarafından, 
eğer dikkat ederseniz, 4773,1475,2821,2822 sayılı Kanunların ve mutlaka 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun beraber görüşülmesini istedim. İşte, sorduğum soruya "ben primleri toplarım; gün
de, üç ayrı iş yerinde -mümkünse, ki, mümkün değil- çalışanların kaç kuruş prim vermesi gerekiyor
sa, alırım" diyecek hiç kimse, hiçbir ciddî insan yoktur. Sigortayı batırırız, sosyal güvenliği perişan 
ederiz; onun için, bütünlük içerisinde olsun dedim. 

İkinci nedeni şudur: 1475 sayılı İş Yasası yalnız geldiği için, tek başına geldiği için, bizim daha 
hassas, sendikaların daha hassas davranma mecburiyetini ortaya çıkarmıştır. Eğer, bu yasa tasarısıyla 
beraber 2821 ve 2822 sayılı Yasalar da konuşulsaydı -ben samimiyetle söylüyorum-1475 sayılı Yasanın 
içerisindeki pek çok maddeye, sizin istediğiniz gibi, elbette olabilir diyebilirdik; çünkü, onun eksik 
bıraktığını -bize göre, işçiye göre, emekçiye göre eksik bıraktığını- 2821 sayılı Yasayla 
giderebileceğimizi bilirdik ve sizi üzmezdik, böylesine olumsuzluk yaratılmamasına gayret gösterirdik. 

Değerli arkadaşlarım, o nedenle, şunun da cevabı yok: Düşündük; bu yasa tasarısı, böylesine, 
gece 12'lere kadar... 
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BAŞKAN - Sayın Selvi, lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
CEVDET SELVİ (Devamla) - Bitiriyorum, hemen özetliyorum; zaten, bir daha da pek söz al

ma niyetim yok; hemen bitireceğim. 
Acaba, biz duygusal mı davranıyoruz, acaba, biz kasıtlı mı davranıyoruz diye çok ciddî çalış

malar yaptık Grup olarak. Size samimiyetimle söyleyeyim; bu yasa tasarısı, ne verimi artırır ne 
kaliteyi yükseltir ne huzuru sağlar; tam tersine, isteseniz de istemeseniz de, ödünç verilen, ertesi gün 
işe gidip kaç saat çalışacağını bilmeyen emanet insanlar, üretemezler, kaliteyi yükseltemezler... 
Dünyada bunun tersine gidiliyor; işçinin, kendisini işyerinin sahibiymiş gibi düşüneceği ortamlar 
yaratılıyor. O nedenle, verim de artmaz, sorumlu işverenleri de haksız rekabete mahkûm eder. 

Bilim adamlarına veya bilenlere soruyoruz; bize şunu söylüyorlar. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEVDET SELVİ (Devamla) - Kardeşim, zaten uygulama bu değil mi?! Biz bunu yasalaştırıyoruz! 
Değerli arkadaşlarım, ayrı konuştuğumuzda, işveren ve işçi olmak çok önemli değil, bu ülkeyi 

sevmek, bu ülkenin kalkınmasının üreterek olacağını bilmek önemlidir. Biz, bu açıdan olaya 
bakıyoruz.. İşverenlerle oturduğumuzda, bilim adamlarıyla oturduğumuzda, yarınını görmeyen in
sanlar, belirsizlik içinde ne işveren ne de işçi üretebilir. İşverenlerin de büyük sıkıntısı, istikrarın ol
mamasından, üretememekten. "Bu durumu memnuniyetle karşılıyor musunuz, şu çalışma hayatının 
içinde bulunduğu şartları?" "Hayır, karşılamıyoruz." Peki "bu zaten vardı" diyerek bunu kalıcı hale 
getirmeye ne hakkımız var?! İşten çıkarma mümkün; kriz nedeniyle işçiler ve sendikalar saygılı, 
onun için... 

BAŞKAN - Sayın Selvi, son cümlenizi alayım. 
CEVDET SELVİ (Devamla) - Son sözümü söylüyorum. Eğer, lütfederseniz, bunun üç gün son

ra, bir hafta sonra çıkması Türkiye'de herhangi bir tehlike yaratmaz; ama, bunun alelacele bitiril
mesi, diş ağrısı gibi, başta iktidarı, sonra tüm çalışma hayatını, sosyal hayatı olumsuz etkiler, 
yapacağınız yeni çalışmalara engel teşkil eder. Ne olur, lütfen, biz düşündük, hiçbir şey olmaz, bir 
hafta sonra çıksın. Sayın Bakan bu konuda pek çok sosyal tarafın yetkilisiyle görüşüyor, her an 
konuşma imkânına sahip, bazı milletvekillerimiz, yani, AKP'li milletvekilleri "tekriri müzakere" 
diyorlar, böyle bir ihtiyacın varlığını açık seçik söylüyorlar. Türkiye'de hiçbir şey kaybedilmez. İk
tidar adına söylüyorum... 

BAŞKAN - Sayın Selvi, 20 cümle oldu... 
CEVDET SELVİ (Devamla) - Bu, mutlak ertelenerek, taraflarla konuşulursa, Türkiye'ye yarar

lı, olumlu katkı sağlayacak bir yasa meydana gelir. Aksi halde, hiçbiri olmazsa, Anayasa Mah
kemesinden dönecektir, sizi oyalayacaktır, iktidara kıyamayız. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Şahsı adına ikinci konuşmacı, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt... 
Sayın Öğüt, konuşacak mısınız?.. Zoraki konuşma yok. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Konuşmayacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Tamam. 
Konuşmalar tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri önce geliş sıralarına göre okutacağım, sonra 

aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının "Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri" başlıklı 67 

nci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Oğuz Oyan Enver Öktem İzzet Çetin 

İzmir İzmir Kocaeli 
Cevdet Selvi Mehmet Küçükaşık Muharrem Kılıç 

Eskişehir Bursa Malatya 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
"İşin başlama ve bitiş saatleri ülke saat ayarına göre düzenlenir." 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi maddeye en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının "Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri" başlıklı 67 

nci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Oğuz Oyan İzzet Çetin Enver Öktem 

İzmir Kocaeli İzmir 
Muhsin Koçyiğit Muharrem Doğan Hüseyin Özcan 

Diyarbakır Mardin Mersin 
"İşin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işçiler için farklı şekil

de düzenlenebilir. Ancak vardiyalı çalışmalardaki vardiya gruplarının farklı çalışma saatleri saklı 
kalmak kaydıyla aynı nitelikteki işi yapan işçi gruplarına farklı işe başlama ve bitiş saatleri uygulan
maz. İşe başlama ve bitiş saatleri aynı işi yapan işçilerden farklı olarak belirlenen işçi, bu belir
lemeyle bağlı olmaksızın aynı işi yapan işçilerle aynı zaman diliminde çalışır. İşveren, işçiye bu 
nedenle yaptırım uygulayamaz." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİYE ÖZ-

TOPRAK (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri önerge üzerinde konuşacaklar mı, gerekçeyi mi okutayım? 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarıdaki düzenleme, iş yasasının tamamında postalar halinde çalışma ve gece çalışması şek

linde düzenlenmiş olduğundan, gereksiz ve işverenin işçiler arasında keyfi ayırımlar yapmasına 
kapı açacak nitelikte olduğundan ayrımcılığı ortadan kaldırmak, işverenin işin sevk ve yönetimini 
sınırsız bir şekilde ve bazı işçileri cezalandıracak şekilde kullanmasını engellemek amacıyla 
değişiklik önerilmiştir. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
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BAŞKAN - Arayacağım. 
Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, kâtip üyelerimiz arasında ihtilaf vardır; oylama işlemini elektronik oy

lama cihazıyla yapacağım. 
Sayın milletvekilleri, hatırlatıyorum; Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oy

luyoruz, oylarınızı ona göre kullanınız. (CHP sıralarından "hatırlatma" sesleri) 
Oylama için 5 dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır ve önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının "Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri" başlıklı 67 

nci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Oğuz Oyan 

(îzmir) 
ve arkadaşları 

"İşin başlama ve bitiş saatleri ülke saat ayarına göre düzenlenir." 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİYE ÖZ-

TOPRAK (Ankara) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teklif sahipleri, konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Gerekçeyi okutun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarıdaki düzenleme, iş yasasının tamamında postalar halinde çalışma ve gece çalışması şek

linde düzenlenmiş olduğundan, gereksiz ve işverenin işçiler arasında keyfî ayırımlar yapmasına 
kapı açacak nitelikte olduğundan, 1475 sayılı Yasadaki hükmün aynen korunmasında yarar vardır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

67 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
68 inci maddeyi okutuyorum: 
Ara dinlenmesi 
MADDE 68. - Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin 

gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere; 
a) dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika, 
b) dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat, 
c) yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat, 
ara dinlenmesi verilir. 
Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. 
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Ancak bu süreler iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak söz
leşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir. 

Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir, 
Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Oya 

Arash; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri 

saygıyla selamlıyorum. 
Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Bu madde, 1475 sayılı Kanunun getirdiği düzenlemeye paralel olarak, ara dinlenmesi 

konusunu düzenlemektedir. Anayasamızın 50 nci maddesine baktığımızda "dinlenmek, çalışanların 
hakkıdır" ibaresinin bu maddede yer aldığı görülmektedir. Çalışma hakkının gereğince yerine 
getirilebilmesi için, bir sosyal devlette işçi-işveren ilişkileri düzenlenirken dinlenme konusuna da 
değinilmesi gerekmektedir; aksi takdirde, Anayasasının 2 nci maddesinde sosyal bir hukuk devleti 
olduğu yazılmış olan devletimiz, bu düzenlemeyi, sosyal devlet ilkesine yaraşır bir biçimde gerçek
leştirmemiş olur. Bu nedenle, bu kanunda böyle bir hükmün yer almasını gerekli ve fevkalade yerin
de buluyoruz. Ancak, bu düzenlemenin içinde kadınların çocuklarını emzirmeleri için geçen 
sürelerle ilgili bir hükmün de yer almasını gerekli görüyoruz; böyle bir düzenleme için, bu mad
denin en elverişli madde olduğunu düşünüyoruz. Biliyorsunuz, yine Anayasamız, 50 nci maddesin
de, kadınlar çalışma şartları bakımından özel koruma altına alınırlar, diyor ve kadınları çalışma şart
ları bakımından özel koruma altına almak görevini, devlete veriyor; yasama görevini, yürütme 
görevini yerine getirirken, kadınları, çalışma şartları bakımından özel koruma altına almayı, bu erk
leri kullananlara bir yükümlülük olarak getiriyor. 

Biraz önce, kabul etmiş olduğumuz 66 nci maddede, emziren kadın işçilerin çocuklarına süt 
verebilmeleri için belirtilecek sürelerin, günlük çalışma süreleri içinde mütalaa edileceğine ilişkin 
bir hüküm kabul ettik; ama, bu süreler ne kadardır, kaç saattir, kaç dakikadır; ne kadar süreyle, gün
de kaç kere, kadınlara çocuklarını emzirmeleri için izin verilecektir? Bu konuyla ilgili hiçbir düzen
leme getirilen tasarıda yer almamaktadır. Bu, elbette ki, yönetmeliklerle, daha sonra düzen
lenebilecek bir husustur; ama, işin önemine binaen, bu hususun, tasarı metnindeki bir madde 
içerisinde hükme bağlanmasında sayısız yarar vardır. En azından, kadınların bu konudaki haklarını 
güvence altına almak için, böyle bir yarar vardır. 

Bu nedenle, bir önerge vermiş bulunuyoruz. Kadınlara, 74 üncü maddenin bir ve ikinci fık
ralarında belirtilen sürelerin bitiminden itibaren, 8 ay süreyle, günlük çalışma süresinden sayılmak 
üzere, günde 1,5 saat süt izni verilmesini ve süt izni süresinin kullanımında kadın işçinin saat seçimi 
hakkı olmasına ilişkin bir düzenlemeyi madde metnine monte etmek için ve tasarının 68 inci mad
desinin kenar başlığının da "Ara dinlenmesi ve süt izni" olarak değiştirilmesi için bir önerge vermiş 
bulunuyoruz. Kadınların çalışma yaşamında, çalışma koşulları bakımından korunması gereğine 
inanan tüm arkadaşların, bu önergeye destek vereceğini umut ediyoruz, umut etmek istiyoruz. 

Bunun dışında, bu belirlemeyi yaptıktan sonra, böyle bir belirlemenin, bu maddede getirilen 
düzenlemeyi tamamlayıcı olacağına dikkati çektikten sonra, tasarının tümü hakkında birkaç değer
lendirme yapmayı, bu maddeyi vesile bilerek, fevkalade yararlı görüyorum. Bu tasarı, gereğince, iş 
ilişkisinin sosyal tarafları tarafından üzerinde uzlaşmaya varılmadan hazırlanmış bir tasarıdır. Eğer 
bir iş kanunuyla çalışma yaşamına barış getirmek istiyorsak, bu barışın, iş ilişkisinin sosyal taraf
ları arasında bir uzlaşma oluşmadan gerçekleşeceğini beklememiz mümkün değildir; ama, tasarı 
Meclisin önüne konulmuştur, Yüce Mecliste görüşülmektedir; fakat getirilen düzenlemelerle ilgili 
tartışmalar hâlâ devam etmektedir. Sokaktaki işçi rahatsızdır, sendikalar rahatsızdır, hatta işveren 
temsilcileri, bazı konularda getirilen düzenlemelerin onların istedikleri dışında olduğunu ifade et
mektedir; böyle bir ortamda, şu çalışmayla ile çalışma yaşamını barışlandıracak bir iş kanunu or
taya çıkarabileceğimizi umabilir miyiz? 
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Bakınız, değerli Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili olan arkadaşlarımız, bir 
kanunun Türkiye Cumhuriyetine ne kadara mal olduğunu çıkarmışlar. Keşke bu maliyetin yanı sıra, 
toplumda amacına ulaşmayan yasaların yapacağı tahribatı da hesaplamış olsalardı. Gerçekten, her 
zaman, bu kürsüye çıktığım zaman şu çalışmanın masrafına dikkat çekmeye gayret ediyorum; çün
kü, Türkiye, zengin, parasını sokağa saçacak bir ülke değil. Eğer bir çalışma yapıyorsak, onun 
dakikasını, saniyesini bile ülke için yararlı bir biçimde değerlendirmeliyiz; ama gereken ön hazırlık 
yapılmadan, taraflar, üzerinde uzlaşmadan buraya birtakım düzenlemeler getirirsek, korkarım ki, 
bundan önceki görüşmelerde ve birtakım yasalarda olduğu gibi, yine bu yasayı da bir kere daha 
görüşmek zorunda kalacağız, hatta Anayasa Mahkemesi iptal ettiği zaman bir kere daha görüşeceğiz. 
Onun için çok iyi düşünelim, çok iyi bir hazırlık yapalım, yol yakınken hatalardan dönelim. 

Bakın, iş güvencesi getirmekten söz ediyoruz. Bir işçinin, kendini güvencede hissedebilmesi için, 
iş sözleşmesinin feshi konusunda bir güvence hissetmesi gerekir. Burada bir düzenleme yapıldı; fesih 
için, haklı sebep gösterme yükümlülüğü getirildi işverene; ama, hangi işçiler için: İlkönce, 10 ve daha 
fazla işçi çalıştıran işyerleri için getirmiştik bu düzenlemeyi, hükümet tasarıda böyle getirmişti. Biz, 
bunu dahi, getirilen fesih nedeni gösterme yükümlülüğünü, amacına ulaşmaktan uzaklaştıran bir 
düzenleme olarak niteledik; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu bir önerge verdi, sayıyı 30'a yükseltti. 

Değerli arkadaşlar, dikkatinizi çekerim, bu getirilen güvenceden, Türkiye'de kim yararlanacak al-
lahınızı severseniz, Türkiye'de kaç işletme 30*dan fazla işçi çalıştırıyor?! Bu düzenlemeyle, kimi aldat
maya çalışıyorsunuz?! Bu, güvence mi çalışan insana?! Bütün küçük ve orta ölçekli işletmeler, getirildiği 
iddia edilen bu güvencenin dışında kaldı. Bu tür düzenlemelerle, çalışma yaşamı banşlandırılabilir mi?! 

Ben, bu maddeyi görüşürken, hükümete bir kere daha seslenmekte yarar görüyorum. Başta bu 
hüküm olmak üzere, pek çok hükümde getirilen düzenlemeler, çalışma yaşamını barışlandırmak 
konusunda, özellikle, işçiye güvence sağlamak konusunda yetersizdir. Lütfen, daha fazla vakit har
camadan, harcadığımız vakitlerle bu çalışmanın maliyetini daha fazla yükseltmeden, bu tasarıyı 
geriye çeksinler ve yanlışlığı üzerinde, işçilerin, bireysel olarak, sendikaları aracılığıyla ikazlarda 
bulunduğu bu düzenlemeleri tekrar gözden geçirsinler. Böyle bir tavrın, çalışma yaşamımızı barış
landırmak açısından sayısız yararı olacağını düşünüyorum ve bu uyarının dikkate alınacağını umut 
ederek, sizlere saygılar sunuyorum. 

. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Hocam, teşekkür ederim. 
Şahsı adına, İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önemli bir yasa 

tasarısını görüşüyoruz; toplumsal yaraları derin olan bir ülkede, sosyal yaraların kanamakta olduğu 
bir ülkede, zaten yoksulu çok olan, zaten işsizi çok olan, bu nedenle hem yaşadığı güne hem yarın
lara ilişkin güven duyguları oldukça ağır yara almış olan bir toplumun çalışanlarına ilişkin bir yasal 
düzenleme yapmaya çalışıyoruz. 

Bizim ülkemizde, ağır sorunları yaşayan, bu nedenle de kendini güvende hissetmeyen bireyler 
ve bu bireylerden oluşmuş bir toplum var. İnsan yaşamının en temeli, kendini güvende hisset
mesidir. Toplumun kendini güvende hissetmediği bir noktada, geleceğe dair umutlarını bes-
leyemediği koşullarda toplumun atak yapması, toplumun kalkınması, ilerlemesi, kendini çağa 
taşıması ve ülkenin hak ettiği düzeyi yakalaması oldukça zordur. 

Şimdi, biz, bu yasa tasarısını görüşürken, tasarının hem toplumsal duyarlılık taşımadığını hem 
ağır çalışma koşulları içindeki işçilerin sorunlarını çözecek, onları daha iyi yaşatacak düzenlemeler 
içermediğini biliyoruz. Aksine, emeğin sahipsizlenmesine, emeğin kimsesizliğine ve insan 
sömürüsüne dayanan bir sürecin devam etmesini sağlayacak, ona katkı verecek bir yasal düzenleme 
yapıyoruz ve bu yasa tasarısının da 68 inci maddesini konuşuyoruz. 
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Kuşkusuz, 68 inci maddede, işçilerin dinlenmesiyle ilgili üretimin verimini yükseltmeye dönük 
bir faaliyet içerisinde bulurimalanna yönelik getirilen düzenleme olumlu ve biz, biliyoruz ki, ara 
dinlenme çok elverişsiz koşullarda çalışmaya başlayan -eskiden servislere binenler şimdi servislere 
bile binemiyorlar- uzun ve kalabalık otobüs yolculuklarıyla işgününü başlatan, ağır koşullar altında 
çalışan işçilerin üretimini ve verimini artırmak için gerekli olan bir şey ve bu ara dinlenmeye kadın
larla ilgili bir fıkranın eklenmesini öneriyoruz. Bir iktidar, bir yönetim, bir parlamento, anne-çocuk 
sağlığını koruma ve yeni yetişen kuşaklarını geleceğe sağlıklı olarak hazırlama göreviyle yüküm
lüdür. Bizim ülkemizde, anne, bebek, doğum oranları kıyaslandığında, çok yüksek bebek ölüm
lerinin yaşandığına tanığız. Bizim ülkemizde, her gün 133 bebek ölmekte ve bir bebek için de en 
kaçınılmaz besin anne sütü. Anne sütünün bebekler tarafından alınabilmesi için önergede dile getir
diğimiz düzenlemenin yapılmasını gerekli görüyoruz ve bu konuda iktidar partisini oluşturan mil
letvekili arkadaşlarımızın da destek vermesini bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, yasada dikkatimi çeken bir nokta, maddenin yeni halinde "dinlenmeler 
bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir" denilmektedir; yani, yeni düzen
leme bu. Halbuki, daha önceki düzenleme daha farklı. İkisini karşılıklı olarak değerlendirmeye 
çalıştığımızda, çok açık olarak görülen bir şey, yeni düzenlemenin bir esneklik, esnekliğin ötesinde 
de bir keyfiyet getirdiğidir. Zaten, ara dinlenmelerin ruhuna bakarsak, ara dinlenme süreleri çalış
ma süresinden sayılmamakta, iş gününden sayılmamakta; yani, ara dinlenmesi, işçinin kendi cebin
den harcadığı şey, kendi zamanından harcadığı şey ve düzenlemenin bu yeni hali de bir keyfiliğin 
yaşanacağını kesin olarak bize göstermekte. 

Sonuç olarak benim ifade etmek istediğim şudur: Önergenin maddeye son fıkra olarak eklen
mesi ve zaten erkeklere oranla daha ağır çalışma koşullarında yaşayan ve zaten evinin yükünü ve 
zaten çocuklarının yükünü, bir ikinci yük olarak omuzlarında taşıyan çalışma yaşamındaki kadın
larımızın, hiç değilse yeni bebek sahibi olan kadınlarımızın bir nefes alması; biriktirdikleri sütün 
yavruları tarafından kullanıldığını, onunla yavrularının büyüdüğünü görmenin yarattığı huzur ve 
özgüvenle, çalışma saatlerine daha sıkı sarılacaklardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Okuducu, size 1 dakika eksüre veriyorum. 
Buyurun. 
GÜLDAL OKUDUCU (Devamla) - Bu, çalışma yaşamında yer alan ve yaşı, bebek yapma 

yaşına uygun olan annelere, Anneler Gününü geride bıraktığımız bugünlerde,. Parlamentonun 
vereceği bir armağan olacaktır. 

Desteğinizi bekliyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına, Kilis Milletvekili Sayın Hasan Kara?.. Yok. 
Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Soydan?.. Yok. 
Trabzon Milletvekili Sayın Şevket Arz?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 2 adet önerge vardır. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş Kanunu Tasarısının 68 inci maddesinin kenar başlığının "Ara dinlenmesi 

ve süt izni" olarak değiştirilmesini ve son fıkra olarak aşağıdaki şekilde yeni bir fıkra eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 
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"74 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen 14 haftalık sürenin bitiminden itibaren 8 ay süre 
ile kadm işçilere günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Süt izni süresinin kullanımında kadm işçinin 
saat seçimi hakkı vardır. Süt izni çalışma süresinden sayılır." 

Oya Araslı Nevin Gaye Erbatur Türkân Miçooğulları 
Ankara Adana İzmir 

Canan Arıtman özlem Çerçioğlu Sıdıka Aydoğan 
izmir Aydın istanbul 

Güldal Okuducu 
İstanbul 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım önerge, en aykırı önergedir; okutup, iş
leme alacağım. 

Önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan İş Kanunu Tasarısının 68 inci maddesinin kenar başlığının "Ara dinlenmesi 
ve süt izni" olarak değiştirilmesini ve maddeye son fıkra olarak aşağıdaki şekilde yeni bir fıkra ek
lenmesini saygıyla arz ve teklif ederiz. 

"74 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin bitiminden itibaren kadın iş
çilere, çocuklarına süt verebilmeleri için, 8 ay süre ile ve günlük çalışma süresinden sayılmak üzere, 
günde 1,5 saat süt izni verilir. Süt izni süresinin kullanımında, kadın işçinin saat seçimi hakkı vardır." 

Oya Araslı Nevin Gaye Erbatur Bihlun Tamaylıgil 
Ankara Adana İstanbul 

Ayşe Gülsün Bilgehan Birgen Keleş Türkan Miçooğulları 
Ankara İstanbul İzmir 

Canan Arıtman özlem Çerçioğlu Sıdıka Aydoğan 
İzmir Aydın İstanbul 

Güldal Okuducu 
İstanbul 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİYE ÖZ-

TOPRAK (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri, önerge üzerinde konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
OYA ARASLI (Ankara) - Gerekçeyi okutun efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Doğum yapmış kadın işçilere verilecek süt iznine, yasa düzeyinde bir dayanak sağlamak 

amacıyla söz konusu öneride bulunulmuştur. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş Kanunu Tasarısının 68 inci maddesinin kenar başlığının "Ara dinlenmesi 

ve süt izni" olarak değiştirilmesini ve son fıkra olarak aşağıdaki şekilde yeni bir fıkra eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

"74 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen 14 haftalık sürenin bitiminden itibaren 8 ay 
süreyle kadın işçilere günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Süt izni süresinin kullanımında kadın 
işçinin saat seçim hakkı vardır. Süt izni çalışma süresinden sayılır." 

Oya Araslı 
(Ankara) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİYE ÖZ-

TOPRAK (Ankara) - Olumlu buluyoruz; yalnız, çoğunluğumuz olmadığı için takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sayın 

Başkanım, demin reddedilen önerge ile bu önerge, aslında, aynı mahiyette önergeler; aykınlık 
sebebiyle o şekilde bir işlem görüldü. 

Burada, Yüce Genel Kurula arz etmek istediğim şu: Bu hususa ilişkin bir tüzük var ve bu 
tüzükte süre 1 yıldır; önergede 8 ay olmuş. Burada aleyhe bir durum var; ama, tüzükteki bir hük
mün yasaya aktarılması da uygun bir davranıştır. Hükümet olarak kabul ediyoruz; ama, bu 8 ay, 1 
yıl işini de takdirlere ve dikkatlerinize sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
OYA ARASLI (Ankara) - Önergemizi geri alıyoruz Sayın Başkan. 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİYE ÖZ-

TOPRAK (Ankara) - Olmaz ki... Verilmiş önerge geri alınır mı?! Oylamaya geldi. 
BAŞKAN - Sayın Araslı, geri alıyor musunuz efendim? 
OYA ARASLI (Ankara) - Efendim, önergeyi geri alışımızın nedeni şudur: Önerge, daha önce, 

hükümet tasarıyı geri almadan önce verilmiş olan bir önerge idi; görüşülür diye düşünmüştük. 
Burada da aldığımızı ifade ettim; ama, öyle zannediyorum ki, iletilmesinde bir yanlışlık oldu. Ben 
de okunurken hayret ettim. Biz, eski haliyle ısrar ediyorduk. Bu haliyle geriye alıyoruz. 

BAŞKAN - Önerge, oylanmadığı için geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
68 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
69 uncu maddeyi okutuyorum: 
Gece süresi ve gece çalışmaları 
MADDE 69. - Çalışma hayatında gece en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya 

kadar geçen ve herhalde en fazla onbir saat süren dönemdir. 
Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, 

çalışma hayatına ilişkin gece başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlan
ması, yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki hük
mün uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda fazla üc
ret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan 
işlerde işçilerin gece çalışmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir. 
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İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez. 
Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe baş

lamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir. Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa 
işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler. İşçilerinin sağlık kontrollerinin mas
rafları işveren tarafından karşılanır. 

Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, mümkün
se gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir. 

İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve bu işçiler için işe başlamadan önce 
alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. 

Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece 
çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle pos
talar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir. 

Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz. 
BAŞKAN - 69 uncu madde üzerinde, CHP Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın Hasan 

Ören; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HASAN ÖREN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belki 

de, tasarıdaki en olumlu maddelerden birisi 69 uncu madde; ama, eksiği var. Şimdi anlattığımda, 
birlikte düşündüğümüzde, bu eksikliğin giderilmesi için gerekli olan düzenlemeyi de yapacağımızı 
tahmin ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1999-2000 yıllarında Enerji Bakanlığının enerji üzerinde uyguladığı bir 
politika var. O politika da şu: 08.00 ile 17.00 saatleri arasındaki Türkiye'deki çalışma yaşamı 
içerisinde sanayiin çektiği elektrik kilovat/saati çok fazla olduğundan dolayı, enerji hatlarındaki 
yüklenme ve enerji hatlarındaki arızalardan ve tasarrufla ilgili yapılan birtakım projelerden sonra, 
2000 yılının başında, gece çalışmasıyla ilgili saat 22.00 ile 06.00 arası çalışmada Enerji Bakanlığı 
işverene "bu saatler arasında çalışmayı yeğlersen, işçilerini bu saat arasında çalıştırıp üretimini bu 
saatler arasında yaparsan, ödeyeceğin enerji bedelinden yüzde 50 ıskonto yaparım" dedi ve 2000 
yılından bu yana Türkiye'deki imalat sektörü yüzde 50'lere, yüzde 60'lara varan bir şekilde, saat 
22.00 ile 06.00 arası çalışmaya başladı; çünkü, gerçekten, işverene müthiş bir gelir sağlıyordu, 
tasarruf sağlıyordu, doğru bir yaklaşımdı. Tabiî, bu, devlete de müthiş bir gelir sağlıyor. O da doğ
ru bir yaklaşım; ama, üçüncü kesime hiçbir şey sağlamıyor. Yani, 22.00 ile 06.00 arası çalışan bir 
fabrikada, fabrika sahibinin evine gidip uyuma hakkı vardır. 22.00 ile 06.00 arasında çalışan işçi ise, 
sabah olduğunda, evine gidip yatmak durumundadır; ama, Türkiye'nin coğrafyası belli; Adana'da 
45 derece sıcak vardır, Manisa'da 45 derece sıcak vardır, Denizli'de, İzmir'de, her tarafta bu derece 
sıcaklıklar vardır. Düşünebiliyor musunuz, bir işçinin gündüz istirahat edip uyuması için, acaba, o 
evinde -tabiî ki, klimasının olmadığını da siz biliyorsunuz- nasıl yatacak 45 derece sıcakta, akşam 
yine 22.00'de nasıl işe gidecek? Gidebilir; ama, ücretini belirli bîr oranda artırabilirsek, sosyal 
yaşamın içerisindeki ücret artışıyla, belirli bir noktada verimli şekilde çalıştırabiliriz. 

Bakınız, gündüz, 08.00 ile 17.00 arası bir işletme çalışırsa, enerjinin kilovat/saati 143 550 lira; 
ama, gece çalışırsa, yani, 22.00 ile 06.00 arası çalışırsa, 72 800 lira. Bugün, işletmelerde en büyük 
girdilerden birisi de enerjidir. Normal bir fabrikayı düşündüğünüzde, en kötü fabrikanın aylık ener
ji bedeli 20 milyardır. Bu, 200 milyarlara, 300 milyarlara çıkar. Eğer 143 000 liradan 200 milyar 
para ödeyen bir işveren, eğer 22.00 ile 06.00 arası çalıştırırsa, 100 milyar para ödeyecektir. 

Devletin belirli bir kazancı var, işverenin belirli bir kazancı var; doğru yaklaşım; ama, şimdi, 
biz, emeğiyle geçinen insanların sözcüleri olarak buraya geldik. 22.00 ile 06.00 arası çalışan insan
larımızın ekonomik yönden biraz rahatlaması için hem devlet hem işveren kolaylık yapıp, 69 uncu 
madde üzerinde acaba değişiklik yapmak mümkün değil mi; ne yapabiliriz? Hani devamlı söyleriz; 
efendim, çıkıyorsunuz konuşuyorsunuz; ama, öneri getirmiyorsunuz diye. Önerelim: 22.00 ile 
06.00 arası çalışan işçiye, işveren yüzde 30 fazla para ödesin bu zaman dilimi içerisinde. 
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İSMAİL KATMERCİ (İzmir) - Neresi bunun mantık?! Hangi mantıkla söyleyebiliyorsunuz?! 
HASAN ÖREN (Devamla) - Efendim, oradan konuştuğunuz duyulmadığı için, seyirciler veya 

dinleyenler de duymuyor. "Neresi mantıklı" diyorsunuz... 
BAŞKAN - Sayın Ören, lütfen, Genel Kurula hitap ediniz. 
HASAN ÖREN (Devamla) - Devlet tasarruf yapacak, sanayici tasarruf yapacak; ama, işçi üc

retlerle ilgili hakkına düşen hiçbir şeyi almayacak ve üstelik 22.00 ile 06.00 arası çalıştıracaksınız, 
sizler bizler uyurken onlar çalışacaklar, ertesi gün 45 derece sıcakta evde uyumaya mahkûm edecek
siniz. Şimdi, nasıl söyleyebiliyorsunuz "bunun neresi mantıklı" diye?! 

Değerli arkadaşlarım, burada yapılacak bir şey var. 22.00 ile 06.00 arası çalışmayı göze alan, 
işsizlik nedeniyle de hiç gıkı çıkmadan orada çalışan insanlara -mademki, her iki kesimde belirli bir 
artı değer var ise- bu saatler arasında çalışan insanlara, ücret bakımından biraz daha tatmin edici bir 
şeylerin verilmesinde ne sakınca var?! Eğer, sizler, buna da "hayır" diyor iseniz, tekrar düşünmek 
gerekli. O zaman, gittiğiniz yerlerdeki fabrikada çalışan insanlar, bu söylediklerimizi duydukların
da, bu söylediklerimizi size söylemeye kalktıklarında, kendinizi nasıl savunursunuz?! 

İSMAİL KATMERCİ (İzmir) - Sizin bölgenizde kaç... 
BAŞKAN - Sayın Katmerci... Sayın Katmerci... Lütfen efendim... 
HASAN ÖREN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN - Sayın Ören... 
CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Lütfen, biraz durursanız, arkadaşın önemli bir önerisi vardır (!) 

Başkanım dinleyelim, önerisi var beyefendinin(î) 
HASAN ÖREN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımızın söyledikleri duyul

madığından, bizi bu saatlerde izleyen insanlarımız da sizin ne söylediğini duymuyor; ama, ben 
inanıyorum ki, biraz sonra buraya gelip bu sözümün karşılığında bir şeyleri söylediğinizde, böl
genizde alkışlarla karşılanacaksınız. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakanım, Değerli Bakanım, eğer, bu çalışma barışını, gerçekten, hep beraber istiyorsak, 
hiç olmazsa bu madde üzerinde, gecenin bu geç vakitlerinde, sabaha kadar çalışan insanlara, 
ekonomik yönden -sadece bu uygulama devam ettiği süre içerisinde de olabilir- 2000 yılından 
bugüne kadar devam eden, bu genelge doğrultusunda devam eden bu uygulamaya ilişkin bir ücret 
farkını, devlet olarak -SSK olarak- 59 uncu hükümet olarak sizler verebilirsiniz. İşverenler olarak 
biz, gerçekten, eğer, enerjiye 200 milyar ödeyeceğimize 100 milyar ödüyorsak, 10 milyarını da bu 
insanlara, işçiye vermek durumundayız. 

Bu konu, tahmin ediyorum -değerli arkadaşımın dışında hiç kimse bir laf atmadığına göre-
Adalet ve Kalkınma Partisinin aklına yattı galiba. İnanıyorum ki, bu olumlu madde, bu öneriyle des
teklenir ise, o bölgemizde, gerçekten, saat 22.00 ile 06.00 arası çalışan insanlarımız, Adalet ve Kal
kınma Partisine ve Cumhuriyet Halk Partisine teşekkür edecektir. 

Verdiğimiz önergenin desteklenmesini veya bu konuda, bu çalışanlara, gecenin geç vakitlerin
de çalışan insanlarımıza yardımcı olmayı Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir görev bileceğini tah
min ediyorum, umuyorum. 

Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ören, teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına Hatay Milletvekili Mehmet Soydan?.. Yok. 
Trabzon Milletvekili Şevket Arz?.. Yok. 
Samsun Milletvekili Haluk Koç, buyurun efendim. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Değerli arkadaşlarım, 69 uncu maddede şahsım adına söz almış 

bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, ben, çok uzun bir şey ifade etmeyeceğim. Zaten, bugünkü oturum baş
larken genel düşüncelerimi Grup adına ifade etmiştim; fakat, burada bazı noktalara dikkatinizi çek
mek istiyorum. Elimde 1475 sayılı Yasa var ve şu anda, hükümetin ve komisyonun kabul ettiği 
maddeleri içeren, elimizdeki tasarı var. 

Şimdi, lütfen ilk cümleyi okur musunuz; lütfen... Belki alışık olmadık bir durum; ama... "Çalış
ma hayatında 'gece' en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve herhal
de en fazla 11 saat süren dönemdir." Türkçeyi iyi algıladığımı sanıyorum, Türkçeyi kötü de kullan
mıyorum. Ben, bu işten bir şey anlamadım. Hukukçu milletvekillerimize sordum, Sayın Araslı'ya 
sordum, hukukçu Adalet Komisyonu üyelerimize sordum. Yani, burada bir kavram farkı var, bir al
gılama eksikliği var. Bilmiyorum katılıyor musunuz. Yüksek sesle okudum; önünüzde metin de var. 
Bir defa, bu süre, 20.00'de başlayıp 06.00'da biten süre 10 saat. 1475 sayılı Yasada da 11 saat olarak 
geçiyor. Bu ilginç geldi. Bu süre 10 saattir, tekrar sayabilirsiniz. 

Yine, burada "herhalde" kelimesi "ne koşulda olursa olsun" anlamına mı geliyor, yoksa, daha 
farklı bir anlamı mı var? Oradaki "her" ve "hal"i ayırmak mı gerekiyor, yoksa, birlikte mi kullan
mak gerekiyor? 

Ben, hukuk kökenli sayın milletvekillerinin bu konuda düşünmelerini talep ediyorum. Eğer, 
düzeltilmesi gereken bir redaksiyon konusu varsa, bu konuda bir tashih gerekiyorsa Sayın Bakan
dan ve Komisyondan, bunun yapılmasını talep ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten uygun bir madde. Konuştuğumuz, bütün olumsuz nedenleri 
burada ardı ardına sıraladığımız, belirli bir kesim için çok katı kurallar getiren bu yasa tasarısının 
belki de en olumlu maddelerinden bir tanesi 69 uncu madde. Manisa Milletvekilimiz Sayın Hasan 
Ören değindiler. 

Şimdi, yine, ikinci paragrafta bir bölüm daha var. Ben, bu kelimenin de anlamını yorumlamak
ta güçlük çekiyorum, yine sizlerin dağarcığına başvurmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, aradan başlıyorum okumaya; diyor ki "hükmün uygulama şekil
lerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü 
koymak veyahut gece işletilmelerinde..." Gece işletilmeleri ne demek? 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Yalnız gündüz işletilmez ki, gece de işletilir. 
HALUK KOÇ (Devamla) - İnsanlar birbirini işletmiyor burada Sevgili Milletvekilim. Yani 

"gece işletilmeleri" yerine, acaba, buna "çalıştırılması" desek daha uygun değil mi? 
ASUMAN YEKTA HAYDAROĞLU (Van) - İşletme ayrı... 
HALUK KOÇ (Devamla) - İşletme ayrı, "işletilme" bu. Yani, işçiyi, işletilen bir makine gibi, 

işletilen bir meta gibi görme anlayışı, bakın, kelimelere bile sinmiş bu yasada. Kelimeler dahi, iş
çiyi bir meta olarak alıyor. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, çok açık, hiç yadırgamayın bunu. Bakın, sizin görüşlerinize sunuyorum. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Redaksiyon hatası olabilir. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Ünal Bey, bakın, geliyorsunuz, konuyu hiç dinlemeden, bir laf at

ma ihtiyacınızı gideriyorsunuz, sonra gülüyorsunuz. Ciddî birtakım şeyler söylüyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) Düzeltilmesi gereken bir husus varsa, bunu arz ediyorum, tespit ediyorum, 
görüşlerinize sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yine, aynı şekilde, bu "işletilmeleri"ne bir açıklık getirmek gerekiyor. 
Komisyon bu konuda bir tasarrufta bulunursa, saygıyla karşılarım. 

Yine, aynı paragrafın son bölümünde "bulunmayan işlerde işçilerin gece çalışmalarını yasak et
mek üzere yönetmelikler çıkarılabilir" deniliyor ki, bu da çok esnek. Eğer çıkarılması gerekiyorsa, 
o zaman, buraya "çıkarılır" diyelim, bir yaptırım eki, yaptırım anlamı taşıyan bir fiille bitirelim. 
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ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Çok da önemli değil. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Çok önemli, çok önemli... 
BAŞKAN - Sayın Demirbağ, lütfen... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Çok önemli, çok önemli... 
îlk cümleyi anlamadığımı ifade ediyorum, "işletilmeleri" kavramını, kelimesini çözemiyorum. 

Eğer söylediğim anlamdaysa, bu, hakaret... 
CAVİT TORUN (Diyarbakır) - İşyeri anlamında... 
HALUK KOÇ (Devamla) - O zaman "işyeri" diyelim beyefendi. Bakın "işletilme" edilgen bir deyim. 
CAVİT TORUN (Diyarbakır) - İşyeri anlamında... 
ASUMAN YEKTA HAYDAROĞLU (Van) - O "işletme..." 
HALUK KOÇ (Devamla) - "İşletme" demiyor "işletilme" diyor. Bu, dilbilgisinde edilgen bir 

deyimdir. "İşletilme" diye bir şey bilmiyorum ben. Ben "işletilme" denilince, birisinin birisini işlet
mesini anlıyorum. 

Bu konuları dikkatlerinize sunmak için söz aldım; saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Şahsı adına, İzmir Milletvekili Sayın Hakkı Ülkü; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Saym Başkan, değerli milletvekilleri; 69 uncu madde hakkında kişisel 

görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 
Aslında, herhangi bir yorum yapmayacağım, bu madde hakkında herhangi bir şey de söy

lemeyeceğim. Bu madde hakkında, sadece, yaşadığım olaydan bir kesit, bir örnek vereceğim. 
12 Marttan sonra, yani, bundan otuz yıl önce, yurt dışında bir süre bulunmak zorunda kalmış

tım ve yaklaşık iki yıl kadar bir dokuma fabrikasında çalışmıştım. Benim gibi başka yabancılar da 
vardı; Portekizli, İspanyol ve Türkler, hatta, bazı Cezayirli kişiler. Genel olarak, yabancılar gece 
çalıştırılıyordu. Tüm Fransızlar vardiya usulü çalıştırılırken, yabancıların gece çalışmasına onların 
hem bölge çalışma müdürlükleri hem de sosyal güvenlik kurumları izin veriyordu; ama, bu izni 
verirken -bundan tam otuz yıl önce, dikkat edin- gece çalışanlara diğerlerine oranla, yani, gündüz 
çalışanlara oranla yüzde 50 fazla ücret öderlerdi; yani, bir Fransız, ortalama olarak o günkü koşul
larda ayda 2 000 frank para alırken, bir yabancı, gece çalışıyor diye bunun yüzde 50 fazlasını, yani, 
3 000 frank alırdı. Biz, otuz yıl sonra, Türkiye'de İş Yasasının değiştirilmesine ilişkin bir maddeyi 
görüşürken ve gece çalışmasını konuşurken, Fransızların otuz yıl önce uyguladıklarına bile 
yanaşamıyoruz. Bu da bize hüzün veriyor. ElinsafL 

O nedenle, 69 uncu maddede belirtilen hükümlerin tekrar gözden geçirilmesini diliyorum. Gece 
çalışmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimden dolayı da, bu madde hakkında yapılabilecek olan 
düzenlemenin tekrar gözden geçirilmesini diliyor; saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ülkü. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş Kanunu Tasarısının 69 uncu maddesine son fıkra olarak aşağıdaki fık

ranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
İzzet Çetin Cevdet Selvi Bayram Meral 

Kocaeli Eskişehir Ankara 
Mustafa Özyürek Hasan Ören Ufuk Özkan 

Mersin Manisa Manisa 
"Gece süresi içinde çalışan işçilere verilecek ücret her bir saat için, normal çalışma ücretinin 

yüzde 50 yükseltilmesi suretiyle ödenir." 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİYE ÖZ-

TOPRAK (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri konuşacaklar mı? 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Cevdet Selvi konuşacak. 
BAŞKAN - Sayın Selvi, konuşacak mısınız efendim? 
CEVDET SELVİ (Eskişehir) - İzin verirseniz... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Selvi. 
CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Hatta usulde bir eksiklik olmazsa arkadaşıma da veririm sözü. 
BAŞKAN - Lütfen, siz buyurun. 
CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 69 uncu madde cidden 

önemli bir madde; öylesine ki, önemi, yazılan yasanın maddesinde de var. "Gece çalıştırılan işçiler 
en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler. İşçilerinin sağ
lık kontrollerinin masrafları işveren tarafından karşılanır. 

Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, mümkün
se gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir. 

İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve bu işçiler için işe başlamadan önce 
alman ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür." 

Demek ki, 69 uncu maddeyi düzenleyenler, gece çalışanların sağlığının bozulabileceğini açık
ça maddeye koymuşlar, önlemler de almışlar. 

Şimdi, gece çalışmasına, benden önceki arkadaşım değindi. Gece çalışması, ucuz enerji olduğu 
için -ucuza mal etme bakımından- hem işveren kâr ettiği hem de ülkenin enerji tasarrufunu daha 
sağlıklı sağladığı için, iki tarafı da, devleti de işvereni de memnun ediyor. Gece çalışanların, bu ris
ke giren insanların sağlığının bozulacağının doğal olduğu maddede de kabul edildiğine göre, biz de, 
sağlığı bozulan işçilerin ücretlerinin, her bir saat için, normal çalışma ücretinin yüzde 50 artırılması 
için bir önerge verdik. 

Bu önerge, şu nedenle de verildi: Eğer, dikkat edilirse, gece çalışmaları insanları yıpratır. Han
gi doktora giderseniz gidin "gece hayatınızla ilgili önlemler alın, sıralayın" der; ama, ekmeğini, 
çoluk çocuğunun nafakası için, hele hele o işkoşullarında, bütün gecesini harcayan işçiye, elbette, 
gündüz çalışanların dışında önemli bir değişiklik yapmak gerekir. 

Bir diğeri, işvereni de, millî ekonomimizi de ilgilendirir. Uykusuz insanların veya normal 
yaşam düzeni değiştirilen insanların dikkati dağılır, fizikî olarak yıprandığı gibi, dalgınlığı artar, iş 
kazaları da çoğalır, hem can hem de mal kaybına neden olur. Bunun için, burada, gece de çalışsa, 
sağlıklı üretim yapabilen, fiziğini koruyabilen insanları taltif etmek, bu haklarının karşılığını ver
mek lazımdır. 

Bir diğeri, gece çalışan insanların kimyası bozulur. Gece çalışanlar, vardiyacılık yapanlar bunu 
bilirler, çok zordur; hayatı, aile yaşamı, sosyal hayatı altüst olur. Çocukları okula giderken, bütün 
insanlar dışarıdayken, o, uyumak zorunda kalır. Neden gece çalıştırılır, maddenin içinde var; gün
düz çok sıcak olduğu için işçiler verimden düşer, gündüz çalıştırılmaz, gece serin, sakin ortamda 
çalıştırılıp, hem verimi artırması hem kârı çoğaltması istenir; ama, onun hayatından, sosyal hayatın
dan, aile hayatından çok şeyler kopar, gider. 
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O nedenle, biz, gece çalışmaya mecburuz. Biz, gece çalışmasın, çalışmayalım demedik; tek
nolojinin gereği budur, binlerce işçi gece çalışmak zorundadır, hayatın gerçeği budur, çeşitli işyerleri 
gece çalışmak zorundadır. Sürekli ürün elde edilmesi için, vardiya çalışması gereklidir. 24 saat, 48 
saat, 6 ay hiç durmadan çalışan işletmelerimiz vardır, işçi lazımdır; ama, onların sağlığından bir şey
ler alırken, daha fazla kâr edelim, ekonomimize olumlu katkı sağlayalım derken, bunlara, gündüz 
çalışanlardan bir miktar daha fazla parayı vermek fazla değildir; haklarının gereğidir, işin gereğidir. 

Bu önergemizi kabul ederseniz, buna, ancak teşekkür ederiz. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Selvi, teşekkür ediyorum. 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİYE ÖZ-

TOPRAK (Ankara) - Sayın Başkan, bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİYE ÖZ-

TOPRAK (Ankara) - Sayın Başkan, bu maddede, redaksiyon açısından iki adet düzeltme talebimiz var
dır. Maddenin birinci fıkrasındaki "herhalde" kelimesi birleşik yazılmış; ayrı yazılmasını talep ediyoruz. 

İkinci fıkranın son cümlesinin son satırındaki "bulunmayan işlerde" ibaresinin ise "bulun
mayan işyerlerinde" şeklinde düzeltilmesini istiyoruz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

69 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
70 inci maddeyi okutuyorum: 
Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri 
MADDE 70. - Genel olarak bir işyerinde belirli çalışma saatlerinden önce veya sonra gerekli olan 

hazırlama veya tamamlama yahut temizleme işlerinde çalışan işçiler için işin düzenlenmesi ile ilgili 
hükümlerden hangilerinin uygulanmayacağı yahut ne gibi değişik şartlar ve usullerle uygulanacağı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Kırklareli Milletvekili 
Yavuz Altınorak; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA YAVUZ ALTINORAK (Kırklareli) - Sayın Başkan, çok değerli millet
vekilleri; hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına sevgi ve saygılarımla selam
lıyorum. Söz konusu İş Kanunu Tasarısının 70 inci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına görüşlerimi belirtmek üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, ben, bu tasarının bu maddesinde özellikle söz almak istedim; çünkü, şu 
ana kadar görüştüğümüz İş Kanunu Tasarısında tüm emekçilerimizin nasıl silinip süpürüldüğünü 
gördüm, onların nasıl köle yapıldığına tanık oldum, her kalkan evet oyuyla haklarının nasıl gas-
bedildiğini yüreğim sızlayarak izledim ve izlemeye de devam ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ilgili tasarının "Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri" başlıklı 70 
inci maddesinde adı geçen hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin, tüm işçilerle birlikte, bu 
kalkan elleri; yani, haklarını gasbeden bu zihniyeti zamanı gelince kökünden nasıl temizleyeceğini 
söylemek için kürsüye gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sizler, şimdi, çoğunlukla bu tasarıyı geçireceksiniz, hem de emekçilerin vic
danlarını kanatarak; ama, göreceksiniz, bu vebalin altında kalacaksınız. Soruyorum sizlere, siz, şu ana 
kadar hangi kesimin gönlünü aldınız, kime yaranabildiniz?.. Memurlarımıza yaranabildiniz mi; beş ay
lık iktidarlık döneminde, sadece yüzde 5 zam yaparak, bu arkadaşlarımızı sıkıntıya soktunuz. Yine, 
bunun beraberinde, çeşitli bürokrat arkadaşlarımızı görevlerinden alarak, yerlerine başkalarını atadınız; 
yani, birçok memurumuzu perişan ettiniz. Bunun beraberinde, yine, seçimden önce, çiftçilerimize birçok 
söz verdiniz; ama, mazota şu ana kadar yüzde 20 oranında zam yaptınız. Ama, seçimler öncesinde... 
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SEDAT KIZILCIKLI (Bursa)- İndirim yaptık!.. 
YAVUZ ALTINORAK (Devamla)- 2Q kereyi de geçti, 20 kereyi de geçti!.. Bakın, isterseniz, 

onu belgeyle ortaya koyabilirim biraz sonra. 
Bakınız değerli arkadaşlarım, neden gönül koyuyorsunuz?! Neden alınganlık yapıyorsunuz?! 
HASAN ANĞI (Konya)- Ne alakası var!.. 
YAVUZ ALTINORAK (Devamla)- Lütfen... Lütfen, bakınız, elimde belgeler var ve bunların 

her birini konuşmamın sonunda sizlere ibraz edebilirim; hiçbir mahzuru yok. * 
Şimdi, değerli arkadaşlarım.... 
HASAN ANĞI (Konya)- Hangi maddeyi konuşuyoruz; maddeye gel!.. 
YAVUZ ALTINORAK (Devamla)- Maddeye de geleceğiz... Maddeye de geleceğiz; siz, acele et

meyin. Acele işe şeytan karışır. Siz, şeytanı sevmezsiniz, acele etmeye gerek yok. Akıllı olacağız, sakin 
olacağız. Aklın yolu birse, doğruyu hep beraber bulacağız. Bizim amacımız, doğruyu hep beraber bul
mak. Eğer amaç, bu yasayla, gerçek anlamda, işçilerimize, emekçilerimize geleceklerinden endişe duy
madıkları bir ülkede yaşama hakkı tanımaksa, onu hep beraber yaratacağız. Bunun tüm getirişini siz el
de edeceksiniz; biz, muhalefet partisi olarak, size gelen payın ancak yüzde 10'unu, yüzde 15'ini belki 
elde edeceğiz; önemli değil; ama, biz istiyoruz ki, bu ülkede yaşayan insanlarımız, ekonomik anlamda, 
gerçekten hak ettiği düzeyde bir yaşam biçimini ortaya koyabilecek bir yaşamı sürebilsin. 

Değerli arkadaşlarım, bunları uzatmaya gerek yok. Çiftçilere birçok söz verdik. 30 000 tütün 
üreticisini ne yaptık; ne yaptık değerli arkadaşlarım; 30 000 tütün üreticisinin tütünleri elinde kal
dı. Onu da geçtik, pancar üreticilerine ne yaptık; 13 500 000 ton pancar ekimi yapılması gereken ül
kede, kotaları 10 200 000 tona düşürerek, o ortamda, tarlasında, çamurunda, suyunda emeğiyle, 
gücüyle, çoluğuyla çocuğuyla geçimini sağlamaya çalışan insanlara geçinme hakkı vermemeye 
çalıştık. Pancar ekimini 3 500 000 ton azalttık, 600 000 dekar civarında da ekim alanını daralttık. 
600 000 dekar ekim alanının daraltılması, 3 000 000 ton pancarın azaltılması demek, bu ülkede 
bulunan 32 şeker fabrikasından 6 tanesinin kapısına kilit vurmak demektir. 

ALİ AYAĞ (Edirne) - Onu Derviş yaptı, Derviş... 
YAVUZ ALTINORAK (Devamla) - Efendim, Derviş'in yapıp yapmadığını yeri ve zamanı gel

diğinde söyleyeceğiz. 
Ben, pancarın içinden gelen birisiyim ve halen de bu göreve devam ediyorum. 
ALİ AYAĞ (Edirne) - Ben de pancarcıyım. 
YAVUZ ALTINORAK (Devamla) - O niyet mektubunun içerisinde bulunmasına rağmen, bun

dan önceki dönemde kota daraltılmasına gidilmemiştir. Açarsınız arşivleri, incelersiniz; ama, bu ül
kede, dört aylık bir iktidar, bu daraltılmaya imkân sağladı ve fırsat verdi. 

ALİ AYAĞ (Edirne) - Kendin söylüyorsun, dört ayda bu hükümet ne yaptı diyorsun. Derviş yaptı... 
YAVUZ ALTINORAK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız, ben bunları söylerken neyi 

kastediyorum; memurumuz küstürüldü/çiftçimiz küstürüldü, ek vergilerle vatandaşımız, bu ülkede 
yaşayan birçok insanımız küstürüldü; şimdi, sıra emekçilerimize geldi. 

Çok değerli arkadaşlarım, kısacası, 70 inci maddenin özü nedir; bu maddede, işlev gören her bir 
insanın, gerçekten, o işyerindeki ön hazırlıkları, büronun temizliğini ve daha sonraki çalışma safhasına 
girecek arkadaşlarımızın daha rahat bir biçimde çalışma ve performans sergileme olanağını sağlamak; 
yani, temizlik işleriyle ilgilenmesini ortaya koymak. İşte, bu arkadaşlarımız, yıllardan beri profesyonel
ce yapmış olduklan bu işleri gibi, inanınız, ilk yapılacak olan yerel veya genel seçimlerde -ki, genel 
seçimler uzak görünüyor; ama, yerel seçimler yakın- buna emin olabilirsiniz ki, öyle bir süpürecekler, 
öyle bir süpürgecilik yapacaklar ki, sizler de buna şaşıracaksınız. Halk için emek vermeyip, halkı hiçe 
sayanlann sonunun, geçen seçimlerdeki sonuçlarının sizleri daha acı bir biçimde yok edeceğine şahit 
olacaksınız; bundan hiç kuşkunuz olmasın. Her şeyin şahidi zamandır, bunu göreceksiniz. 
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Değerli arkadaşlarım, bizler, doğruyu bulmanın peşindeyiz. Söz konusu olan yasa, emeğin ve 
emekçinin emeğini, işini, aşını güvence altına alma ve işverenle güven ve barış içinde yaşama 
yasası olmalı. Yoksa, şu andaki ekonomik kriz nedeniyle, çalışabilecek insan sayısındaki fazlalık, 
sizleri yanıltmasın. Bugün, nasıl olsa, istediğim koşullarda çalışabilecek yetişmiş eleman var -bu 
fırsatı ganimet bilip- uygulamayı istediğim gibi yaparım, herkesi istediğim koşullarda ve istediğim 
Ücretle, hiçbir güvence olmadan çalıştırırım düşüncesine, lütfen, kapılmayın. 

Bu kanun, burada, belki parmak çoğunluğuyla geçecek; ama, toplum vicdanında yargılanacak
tır ve mutlaka, bu ceza verilecektir; bu, böyle biline değerli arkadaşlarım. 

Bugün, temizlik şirketlerinde onlarca genç insanı karın tokluğuna çalıştıracaksınız. Kıdem taz
minatı ödemeden, sık sık onlarcasını işten atıp, yenisini alacaksınız ve o insanların haklarını gas-
bedeceksiniz, bu uygulamayı da işverenin inisiyatifine bırakacaksınız, sonra da "biz, çalışanlar 
lehine kanun yapıyoruz" diye kamuoyunun önüne çıkacaksınız; böyle bir şey yok! 

Adalet ve Kalkınma Partili değerli arkadaşlarım, şunu iyi biliniz: O insanlar, bir gün gelecek, 
sizi seçim bölgelerinize sokmayacaklar. Bunları, hep beraber, yıllardır yaşadık, yaşamaya da devam 
edeceğiz. Lütfen, sizlerden rica ediyorum, bir daha düşünelim. O insanlar, bizim insanlarımız, bizim 
için canını dişine takarak, emeğini, hayatını ortaya koyarak üreten insanlar. Onları sahipsiz bırak
mayalım, onların ekmeğiyle oynamayalım. 

Değerli arkadaşlarım, hani halka hizmet Hakka hizmet idi?! 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Altınorak, size 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
YAVUZ ALTINORAK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, eğer bu yasa çıkarsa, inanın, gelecek 

nesillere ve çocuklarımıza bırakacağımız en kötü miras olacaktır ve tarihe geçecektir. 
Bunu neden söylüyorum? Bundan önceki görüşmelerde, birçok konuda, Sayın Bakanımız, 

çıkıp, burada görüşlerini beyan etti. Özellikle 14 üncü maddeyle ilgili söylemiş olduğu görüşlerini 
burada tekrarlamak istiyorum: Bu kanunun denetiminin ve kontrolünün yapılamayacağını ve bun
larla ilgili olarak denetim mekanizmalarının devreye girebilmesi için, mutlaka ve mutlaka, birtakım 
çalışmaların yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. 

Bu maddeye kadar yapılan tüm konuşmalar ve olumsuzluklara rağmen, bu yasa Meclisten 
çıkacaktır; hayırlı olsun diyorum! 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Altınorak. 
Şahsı adına, Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Soydan?.. Yok. 
Trabzon Milletvekili Sayın Şevket Arz?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yoktur. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Arayacağım efendim. 
Sayın milletvekilleri, 70 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, kâtip üye arkadaşlarımız arasında ihtilaf var; elektronik cihazla oylama 

yapacağım. 
Oylama için 5 dakika süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; madde kabul edilmiştir. 
71 inci maddeyi okutuyorum: 
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı 
MADDE 71. - Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, ondört 

yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki geliş
melerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalış
tırılabilirler. 

Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, sağ
lık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. 
Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel olamaz, onun ders
lerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez. 

Onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile onbeş yaşını 
tamamlamış, ancak onsekiz yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, on
dört yaşını bitirmiş ve ilk öğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalış
ma koşulları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir yönet
melikle belirlenir. 

Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haf
tada otuzbeş saatten fazla olamaz. Ancak, onbeş yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde 
sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir. 

Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında ol
mak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde 
çalışma süreleri yukarıda birinci fıkrada öngörülen süreleri aşamaz. 

BAŞKAN- Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Gül-
dal Okuducu; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının 71 inci maddesine ilişkin değerlendirme yapmak üzere 
buradayım; ancak, başlangıç olarak söylemeliyim ki, çocukları çalıştırmaya ilişkin olarak ülkemiz
deki yasal düzenlemeler aslında oldukça iyi düzeyde. Yani, çocukları koruma noktasında aldığımız 
önlemlerin yaşamla buluşması gibi bir büyük problemi yaşıyoruz ve 71 inci maddeyle getirilen 
düzenleme de, aslında, koruma niteliğini içermekte; ancak, ben, bu madde vesilesiyle, haklarında 
yasal düzenleme yaptığımız çalışma yaşamındaki çocuklarımıza ilişkin bazı gerçekleri, sorunları, 
sıkıntıları dile getirmek istiyorum ve yaptığımız yasal düzenlemelerin -madde 71 de bunlardan 
birisidir- yaşanan sorunu aşmada yeterli olmadıklarını ifade etmek istiyorum. 

Bilinen bir gerçektir, ülkemizde olduğu gibi dünyada da çalışan çocuklar, toplumun en korun
maya muhtaç, toplumun en sömürüye açık kesimini oluştururlar. Türkiye açısından bakacak olur
sak; Türkiye, genç bir nüfusa sahip ve genç nüfusun yaşam koşulları oldukça ağır. Dolayısıyla, 
geleceği emanet edeceğimiz çocuk genç nüfusu koruma anlamında ciddî sıkıntılar yaşıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ben, devletin rakamlarını, ülkemizin çocuk fotoğrafını çekmek açısın
dan sizlere sunmak istiyorum DİE, 1999'da çocuk işgücü anketini gerçekleştirmiş. Gerçekleşen bu 
ankete göre, 6-17 yaş grubundaki çocuklarımız, nüfusumuzun yüzde 25,4'ünü oluşturmakta ve 
nüfusumuzun yüzde 25,4'ünü oluşturan bu çocuklarımızın yüzde 10,2'si ekonomik yaşamın 
içerisinde ve ekonomik faaliyet içerisinde bulunan 6-17 yaş grubunun toplam istihdam içerisindeki 
payı yüzde 7,5 ve bu çocukların yüzde 57,6'sı tarımda, yüzde 21,8'i sanayide, yüzde 10,2'si ticaret
te, yüzde 10,4'ü ise hizmetler sektöründe çalışmakta ve çalışma yaşamında bulunan çocukların sos
yal durumlarına baktığımızda, onların daha çok dargelirli ailelerin çocukları olduklarını, çok çocuk
lu ailelerin çocukları olduklarını, kötü ekonomik koşullarda yaşayan ailelerin ve eğitim düzeyi 
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düşük ailelerin çocukları olduklarını görüyoruz. Yani, bizim bugün haklarında madde düzen
lediğimiz kesim, bu toplumun işsizlerinin, yoksullarının, bu düzenin dışladıklarının, sahipsizlerin 
çocukları. Onların kaderlerinin ana-babalarının kaderleriyle örtüşmemesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Onların kaderlerinin ana-babalarının kaderlerinden daha farklı bir çizgiye varması gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu çocukların çalışma koşulları da, normal olarak yetişkinlerin çalışma koşullarından 
çok daha ağırdır. Yasaiasarısmda belirttiğimiz sürelerin dışında çalışma sürelerinde, yasa tasarısın
da belirttiğimiz çalışma koşullarının dışında çok daha ağır koşullarda çalışan çocuklar var. 

Benim biraz önce sunmaya çalıştığım rakamlar, DİE'nin rakamlarıydı. Rakamları aldığım bil
gi notunda kayıtlı ya da kayıtsız olduğuna dair bir not yoktu; ama, zannediyorum ki, kayıtdışı 
ekonomideki çocukların sayısı bu rakamlar içinde değildi. Başta büyük kentler olmak üzere, sokak
lara, çocukların yaşadıkları alanlara baktığımızda, çok fazla sayıda çocuğun kayıtdışı sektörde çalış
tığını görürüz. Onlar kaportacıda çalışırlar, onlar marangoz atölyelerinde çalışırlar, onlar sanayi çar
şılarında çalışırlar, boyacılarda çalışırlar, yani onlar, çocuk bedenlerinin ihtiyacı olan sağlıklı koşul
ların olmadığı her tür alanda eve ekmek götürmenin kavgasını verirler. 

Geçenlerde, seçim bölgesinde bir mahalle çalışması yaparken, daha önceden de tanıdığım bir 
ailenin konuğu oldum. Ailenin 4-5 çocuğu vardı ve yaklaşık 3 yaşla 16-17 yaş grubundaydı bu 
çocuklar. İkisi çalışıyordu çocukların, bir tanesi ilköğretimi bitirmiş, temel eğitim sürecini tamam
lamış, diğeri ise henüz ilköğretim çağında ve çalışıyor. Hanife Teyzeye, hiç değilse okula gitmesi 
gereken çocuğun çalıştırılmamasını anlatmaya çalıştığımda, bana verdiği cevap şuydu değerli mil
letvekilleri: "Bu evde her gün ekmeğin tükenmesi korkusu yaşanır. Ekmeğin tükenmesi korkusuy
la yaşayanların, çocuklarına, bu senin söylediğin ortamı hazırlama şansları yoktur." Korkuyu zaman 
zaman yaşamışızdır, ben de yaşadım, biliyorum; ama, ekmeğin tükenmesi korkusunun, bu çatının 
altındaki bizlere ne kadar tanıdık, ne kadar bildik geldiğini düşünmek gerekir diye düşünüyorum. 
Yani, başta kayıtdışı sektör olmak üzere, çalışma yaşamının, o ağır, o katlanılmaz, o çocuk 
gelişimine izin vermeyen dişlileri arasında ezilen çocukların çoğunun annesi ya da babası, ekmeğin 
tükenmesi korkusunu ya da kaygısını taşımakta. 

Şimdi, düşünüyorum, bizim koşullarımızda oluşmuş bir Parlamentoda ve böylesine güçlü bir 
sayısal çoğunluğa sahip olan bir iktidarın yönettiği Türkiye'de, çok köklü değişimlere imza atmak 
gerekir. Bu güç, bu Parlamentoda vardır. Ben zaman zaman burada bazı sayın bakanlarımızın, bazı 
yasalar görüşülürken, bazı görüşler tartışılırken, önerdiklerinin ya da yaptıklarının "devrim" diye 
sunulduğuna tanık olmuşumdur, bu tanıklığı birlikte yaşamışızdır. İşte, diyorum, ezilen Türkiye'de, 
onbeş dakikada hazırladığı tasarıyı devrim diye sunan, dolayısıyla devrim yapmanın inancını, 
heyecanını, tutkusunu yüreğinde taşıyan sayın bakanlara bir fırsat: Türkiye'nin bu çocuk gerçeğini ger
çekleştirmek, sayılarda ifadesini bulan bu fotoğrafını ortadan kaldırmak; onları okullara, oyun bah
çelerine, yani, bir çocuğun, hak ettiği, insan olarak doğmaktan dolayı hak ettiği koşullan sağlamak. 
Bu, zannediyorum ki, bunu yapanın, burada devrim diye tanımlayabileceği bir gelişme olabilir ve an
cak, o zaman, sahip olduğumuz gücü, bu ülkenin iyiliğine, bu ülkenin güzelliğine kullandık diye ken
dimize dönük bir güvenin sahibi olabiliriz diye düşünüyorum değerli milletvekili arkadaşlarım. 

Bir gerçek var: Ekonomide yüzde 7,5 payı olan ve ekonomik faaliyetin de yüzde 10,2'sini oluş
turan kayıtdışını, bunun, bu rakamların dışında tutarak; bu çocukların, bedenen sağlıklı gelişmeleri 
olanaklı değil, zihnen sağlıklı gelişmeleri olanaklı değil; psikolojik olarak gelişimlerini, kalkınan ve 
ilerleyen bir Türkiye'ye katacak düzeyde olması olanaklı değil. Toplumla kurdukları ilişkiler, aileleriy
le kurdukları ilişkiler, birbirleriyle kurdukları ilişkiler sağlıklı değil ve bizim ülkemizde çocukların 
çalışma yaşı 6; sevgili milletvekilleri, 6 yaşında çalışmaya başlayan çocuklara sahip bir ülkeyiz biz. 

Şimdi, bu koşullarda yetişen çocukların, ülkelerine sahip çıkma, değerlerine sahip çıkma, ken
di ülkelerini çağdaş uluslar düzeyine taşıma, kendilerini, ailelerini mutlu bir geleceğin parçası yap
ma ve ülkelerini dönüştürme iddiasını ne kadar bekleyebiliriz onlardan!.. Sömürünün o azgın diş
lileri arasında ezile ezile, büzüle büzüle, ağlaya ağlaya yetişkin olan o çocukların... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Okuducu, size 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
GÜLDAL OKUDUCU (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
...ülkeyi yönetme ya da ülkeyi yönetecek olanları seçme noktasında ne kadar sağlıklı bir çizgi 

izleyebilecekleri de kuşkusuz tartışma konusudur. 
Benim, bu yasa maddesiyle ilgili dileğim; kuşkusuz, yasalarla çalışan çocuklarımızı 

koruyacağız; ama, onları sokağa ve çalışma hayatına iten, başta, işsizlik olmak üzere, kangrene 
dönen yoksulluğu ortadan kaldıracak önlemleri almadığımız sürece, bu sayılar büyüyerek artmaya 
devam edecektir. 

Dileğim, bu olumsuz koşulların ortadan kaldırılmasıdır. Dileğim, bakanlarımızın, burada dev
rimden söz ederken, gerçekten devrim yapmanın onurunu taşıyor olmalarıdır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Okuducu. 
Saygıdeğer milletvekilleri, şahısları adına, Hatay Milletvekili Mehmet Soydan?..Yok. 
Kars Milletvekili Selami Yiğit?..Yok. 
Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan. 
Buyurun Sayın Doğan. 

NEVZAT DOĞAN (Kocaeli) -Grup adına Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Grup adına bir talep yok. 
Şahsınız adına; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
NEVZAT DOĞAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizdeki iş hayatını 

düzenleyen önemli bir yasa tasarısını görüşmekteyiz. Bu İş Kanunu Tasarısının 71 inci maddesi 
olan, çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hakkında, şahsım adına söz almış bulunuyorum; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle, Kandil gecenizi kutluyorum. 

Hemen hemen bütün ülkeler, belirli bir yaşın altındaki çocukların çalışmalarını yasaklayan, 
çocukların yasal olarak çalışabilecekleri durumlarda ise, bu çalışma koşullarını belirleyen yasal 
düzenlemelere sahiptirler. Bu madde, Avrupa Birliğine, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleş
mesine ve ILO Sözleşmesine uyum yönünden, ondan daha da önemlisi, geleceğimiz dediğimiz 
çocuklarımız için de çok önemli bir maddedir. 

Yine, bu madde, 1475 sayılı İş Yasasının ilgili maddesine göre bir adım daha ileride olması ve 
ileriye gidilmesi nedeniyle, ayrıca, çocuk işçi, genç işçi kavramlarım getirmesi açısından da olum
ludur. Bilindiği gibi, iş hukukunda; çocuk işçi, 15 yaşın altında çalışanlar; genç işçi ise, 15 ilâ 18 
yaş grubunda çalışanlar olarak tanımlanmaktadır. 

15 yaşın altında çalışan bir çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişmesi önemli ölçüde etkilenecektir. 
Bu nedenle, bu madde, 15 yaşın altındaki çocukların çalışmasını yasaklaması, bu yaş üzerinde 
çalışan çocukların da çalışma koşullarını, onların, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişimlerini, öğ
renim durumlarını gözönüne alarak düzenlemesi açısından da önemlidir. 

Ülkemizde çocuklar neden çalışmaktadır; değerli arkadaşlar, araştırmalar, üç neden ortaya koy
muştur; bunlardan birincisi ve en önemlisi, ailelerin, ekonomik gereksinmeleri nedeniyle çocuk
larını çalıştırmalarıdır. Diğerleriyse, meslek edinmek, boş gezmemek için çalışmaktır, ki, bunlar, 
çok az bir grubu oluşturmaktadır. 
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Değerli arkadaşlar, bugün, büyük bir ekonomik sıkıntı içinde, işsizlik ve yoksulluk içinde olan 
halkımızın önemli bir kısmı, zaman zaman istemeyerek de olsa, çocuklarını, maalesef, çalıştırmak 
zorunda kalmaktadırlar. Ülkemizde, 6-14 yaş grubunda 500 000'in üzerinde, 15-17 yaş grubunday-
sa 1 000 ÖOO'un üzerinde çalışan çocuğumuz vardır, ki, bunların toplamı 2 000 000 civarında çalışan 
çocuk demektir. Sokaklarda kâğıt toplayan, hurda toplayan; uyku saatinde olması gerekirken, men
dil satan, çiçek satan; öğrenim göreceği yaşta, çember çevireceği yaşta atölyelere giden, tamir
hanelere giden çocukların hepsi bizim çocuklarımızdır ve geleceğimiz dediğimiz çocuklarımızdır. 
Bu çocukların, okul yerine tamirhanelere, atölyelere gitmeleri, sokaklarda çalışmaları, eğitimden 
uzaklaşmalarına, sevgiden, ilgiden yoksun kalmalarına, bazen kötü alışkanlıklar edinmelerine ve is
tismara uğramalarına yol açmaktadır. Ayrıca, çok önemli bir nokta da, geleceğin erişkinleri olacak 
bu çocuklar, gelecekteki nitelikli işgücü için de büyük bir risk oluşturmaktadırlar. Hangi anne, canı 
gibi sevdiği çocuğunu okul yerine atölyeye göndermek ister; hangi baba, çocuğunu sokaklarda simit 
satarken görmek ister! Çocuklar, iş hayatında birçok riske girmektedirler; işyerinde dövülme, an
garya yüklenmesi, ağır işlere zorlanma, çocuğun psikolojisini bozmakta ve iş korkuları geliştirmek
tedir. Sosyal devlet olmanın bir gereği de, çocuk işgücünü korumaktır. Toplumda ekonomik açıdan 
zayıf ve korunmaya muhtaç olan çocukların emeği, maalesef, zaman zaman istismar edilmektedir; 
o küçücük omuzlara, o minicik omuzlara ağır yükler bindirilmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Doğan, buyurun. 
NEVZAT DOĞAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Çocuk işçiliğini önlemenin en önemli yolu, aileleri iş sahibi, geçinebilecekleri bir iş sahibi yap

mak ve eğitim imkânlarını artırmaktır. Bu da, ancak, yeni işyerlerinin açılması, istihdamın artırıl
ması, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasıyla mümkündür. İşte, hükümetimiz, bunların sağlanması 
için yoğun çabalar sarf etmekte ve yasal düzenlemeler yapmaktadır. 

Sonuç olarak, dünyanın neresinde olursa olsun, yoksulluk, insanlar için bir tehlikedir ve 
maalesef, her şeyi yaptırabilir, çocuklarını da çaltştırtabilir. İşte, onun içindir ki, yine, bugün, ik
tidarımızın en önemli gündemi, işsizlik ve yoksulluk olmuştur. Yoksulluğu önlemedikçe, herkese 
kaliteli eğitim imkânı sağlamadıkça, hangi yasayı çıkarırsak çıkaralım, çocuk emeğinin istismarını, 
çocuğun çalışmasını önlememiz pek de mümkün görünmemektedir. Hedefimiz, çocukların, daha 
sağlıklı, daha eğitimli yetiştiği ve çalıştırılmak zorunda kalmadığı, çocukluklarını doya doya 
yaşayabildikleri bir Türkiye'ye ulaşmaktır. 

Sözlerimi bitirirken, bir şairin dörtlüğünü okumak istiyorum: 
"Güzel günler göreceğiz çocuklar, 
Güneşli günler göreceğiz... (Alkışlar) 
Yelkenleri maviliklere süreceğiz çocuklar, 
Işıklı maviliklere süreceğiz..." 
Hepinizi, saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Doğan, teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına, Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı. 
Buyurun Sayın Hocam. (CHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüştüğümüz İş 

Yasası Tasarısının, çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağıyla ilgili önemli bir maddesini 
görüşüyoruz. 
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Çocuklar, bir ülkenin geleceğidir. Çocuklarını iyi yetiştirmeyen toplumlar, uluslar, geleceğini 
karartır. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesine göre, Türkiye'nin de altında imzası bulunan söz
leşmeye göre, her insan, 18 yaşına kadar çocuk sayılır. Çocuğun korunması ve eğitilmesi gerekir; 
çünkü, 18 yaşına kadar her kişi, bedenen, düşünce olarak, ruhsal olarak gelişir; bu yaşlardaki 
çocuğun, korunacağı ve eğitileceği yerde çalıştırılması, hele ağır işlerde çalıştırılması, çocuk için, 
insanlık için çok kötü bir durumdur. Bu yüzden, çağdaş dünyada 18 yaşına kadar çocukların çalış
tırılması değil, eğitilmesi söz konusudur. 

Görüştüğümüz bu maddede 15 yaş sınır alınmıştır, hatta 14 yaşını dolduran çocukların da 
çalışabileceği söylenmiştir. 14 yaş, sekiz yıllık kesintisiz temel eğitimdeki bitiş yaşıdır; yani bir 
çocuğun 6 - 7 yaşında okula gittiği düşünülürse, 14 yaşında temel eğitimi bitirecektir. Peki, biz, 16 
ncı Millî Eğitim Şûrasında, zorunlu eğitimin, temel eğitimin 12 yıla çıkarılmasını öngördük, karar 
aldık. Zaman zaman Millî Eğitim Bakanları açıklama yapıyorlar, önümüzdeki yıllarda 12 yıllık 
zorunlu eğitime geçeceğiz diye. Şimdi, 12 yıl zorunlu eğitim olduğunda, çocuğun 14 yaşında, 15 
yaşında çalışması düşünülemez; o yüzden, bu yasa, bugün 12 yıllık zorunlu temel eğitime göre 
düzenlenmelidir, Çocuk Hakları Sözleşmesine göre düzenlenmelidir; yani 18 yaş sınır olmalıdır ve 
çocuk hukukumuzdaki, iş yasasındaki bu değişik tutumlar, çelişik tutumlar birleştirilmeli ve uyum 
içine sokulmalıdır. Türk Geza Yasasında çocuğa verdiğimiz ceza sınırı, meslek edindirmede, yani, 
eski Çıraklık Yasasına göre çocuğun 13 -14 yaşına kadar çalıştırılabileceği durumu, Medenî Yasada 
çocuğun evlenme yaşı; bunlar hep farklıdır; bunlarda, iş yasasında, uluslararası ölçüte göre, Çocuk 
Hakları Sözleşmesine göre, 18 yaşın ölçü alınması gerekir diye düşünüyoruz. 

Çocuk hukukumuz, Çocuk Hakları Sözleşmesiyle uyum içerisine alınmalıdır. ILO ölçütlerinde 
de değişik durumlar var; ILO'nun 138 sayılı Sözleşmesinde -ki, 1973 yılında yürürlüğe girmiş- 15 
yaşında çocukların çalıştırılabileceği söyleniyor; ama, ILO'nun 1 Haziran 1999'da kabul ettiği 182 
sayılı Sözleşmede, çocukların çalışma yaşının 18 olduğu, kimi alanlarda, kirli işlerde çocukların 
kesinlikle çalıştırılmaması ve kullanılmaması gerektiği, çok kesin bir biçimde söyleniyor. Zaten, 
Çocuk Hakları Sözleşmesinin 32 nci maddesinde, taraf devletlere, çocukların, 18 yaşına kadar, 
kesinlikle, ağır işlerde, tehlikeli işlerde çalıştırılmaması söyleniyor. 

Değerli arkadaşlar, çocukları çalıştırmak, arkadaşlarımın da söylediği gibi, yoksulluktan kay
naklanıyor, gelir dağılımındaki adaletsizlikten kaynaklanıyor, ucuz işgücü elde edilmesinden kay
naklanıyor, eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Türkiye, nüfusa göre, bir çocuklar ülkesi aslında, 
nüfusunun yüzde 35'i 14 yaşın altında. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gazalcı, 1 dakikalık eksüre veriyorum, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, 2003 yılında bir iş yasası düzen

liyoruz ve konuştuğumuz madde de, çocukların çalıştırılma yaşı. Uygar bir dünyada, bedensel ve 
ruhsal gelişim içinde olan, okulda olması gereken bir çocuğun çalıştırılması, gerçekten, çağdaş bir 
anlayış değildir. Avrupa ülkelerinin hiçbirinde, o yaşta çocuk çalıştırılmaz. 

Bizim, bir de sokaktaki çocuklarımız var, tarımda çalışan çocuklarımız var; onlar ayrı bir derttir. 
Bakın, Sayın Hasan Gemici zamanında, SHÇEK'te kimi olumlu işler yapılmıştır, sokak çocuklarına bir öl
çüde el atılmıştır. Biz, onları eğitime almak zorundayız. Bu, belki, çocukları, iş ve meslek eğitiminde eğit
mek amacıyla, ona alışkanlıklar vermek amacıyla, okullarda eğitmek amacıyla olabilir; geçmişte, bu, köy 
enstitüsü modelinde yapılmıştır; endüstri meslek liselerinde, meslekî teknik okullarda yapılmaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Gazalcı, lütfen son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Peki Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlar, bu düzenlemenin, altında imzamız bulunan Çocuk Hakları Sözleşmesine 

göre yapılmasının doğru olduğu inancındayım. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
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Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
71 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
72 nci maddeyi okutuyorum: 
Yer ve su altında çalıştırma yasağı 
MADDE 72. - Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altın

da veya su altında çalışılacak işlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların 
çalıştırılması yasaktır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Zon
guldak Milletvekili Harun Akın söz istemiştir. 

Sayın Akın, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA HARUN AKIN (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

görüşülmekte olan İş Kanunu Tasarısının 72 nci maddesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına söz almış bulunmaktayım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Ayrıca, bu akşam idrak ettiğimiz Kandil gecemiz, tüm İslam dünyasına mübarek olsun diyorum 
ve tebrik ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, görüşülmekte olan tş Kanunu Tasarısı, gerçekten, bugün, ülkemizin çok 
önemli bir konusu olarak karşımıza gelmekte. Bu tasarının tamamı hakkında çok kısa görüşümü bil
dirdikten sonra maddeyle ilgili görüşlerimi açıklayacağım. 

Değerli arkadaşlar, İş Kanunu Tasarısının, emeği koruyan, işçi ve işvereni çatıştırmayan, bir 
uzlaşma içerisinde, her kesimin huzurlu ve mutlu olduğu bir yasa olmasını isterdik. Bu yüce çatı al
tında görev yapan iki partinin, AKP ve Cumhuriyet Halk Partisinin, uzlaşarak, el ele, mutlu, huzur
lu bir şekilde bu yasayı çıkarmasını isterdik; maalesef, bu olmadı. Bunun, iktidar partisi AKP 
sayesinde olmadığını düşünüyorum ve bu tasarının 72 nci maddesiyle ilgili görüşlerime geçiyorum. 

Değerli arkadaşlar, İş Kanunu Tasarısının 72 nci maddesi, maden ocakları ile kablo döşemesi, 
kanalizasyon veya tünel inşaatı gibi yer altında ve su altında çalışılacak işlerde, 18 yaşından küçük 
çocukların ve kadınlarımızın çalışmamasını öngörüyor. 

Değerli arkadaşlar "yeraltı" deyince, tabiî ki, aklımıza ilk önce Zonguldak geliyor; çünkü, Zongul
dak, altı tamamen madenden oluşmuş bir kent. Zonguldak, taşkömürünün Türkiye'de çıkarıldığı tek kent. 

Değerli arkadaşlar, öncelikle, bu maddenin, bu tasarıdaki önemli maddelerden birisi olduğunu 
vurgulamak istiyorum ve bu maddenin Zonguldak'ta işleyip işlemeyeceğiyle ilgili görüşlerimi siz
lerle paylaşmak istiyorum; yani, maddeye, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, şahsım olarak katkı ver
mek istiyorum, endişelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Bu madde, İş Kanunu Tasarısı içerisinde, tüm ülke insanı için çıkarılıyor; ama, bu maddenin 
içeriğiyle ilgili en çok ihtiyaç duyulan ilin de Zonguldak olduğunu sizlere ifade etmek istiyorum; 
çünkü, Zonguldak, madenle oluşmuş, taşkömürünün bulunmasıyla, üretime başlanmasıyla ülke 
gündeminde yerini almış bir ildir. Ben de, o ilde yaşayan ve bu yüce çatı altına o ilin temsilcisi 
olarak gelen bir arkadaşınızım ve bu kanun tasarısının 72 nci maddesi sayesinde, bu madde hük
müne en çok ihtiyaç duyulacak il olan Zonguldak'ın mevcut durumunu sizlere aktarmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, 59 uncu hükümeti, Sayın Bakanımızı ve Sayın Başbakanı uyarmak is
tiyorum; Sayın Başbakan ve Sayın Bakanımız, bu maddeyi, Zonguldak'ta hayata geçirmeniz çok 
zor. Zonguldak, yerin altından çıkan maden sayesinde oluşmuş bir kent. Yaklaşık onbeş yıldır iş-
başmdaki hükümetler sayesinde, Zonguldak TTK, kapanma tehlikesiyle burun buruna geldi; yanlış 
enerji politikalarıyla, üretimi her geçen gün azalarak kurum küçüldü. 
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Zonguldak insanı, onbeş yıldır işbaşındaki hükümetlerin madene bakış açıları ve düşüncelerini 3 
Kasımda reddetti değerli arkadaşlar ve 3 Kasımda, Zonguldak ve Türkiye, AKP'yi tek başına iktidar, 
Cumhuriyet Halk Partisini de tek başına muhalefet yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisinin, şu anda hiç
bir mazeretinin olmayacağı bir Meclis çoğunluğu var. Sayın Başbakan, 3 Kasım seçimleri için geldiği 
Zonguldak'ta, hem de Zonguldak'ın oluşmasına neden olan o madenin, madencinin anıtı önünde ne 
söyledi: "TTK'yı rehabilite edeceğiz, üretimi hızlandıracağız, Kurumu ayağa kaldıracağız." Daha son
ra Zonguldak'ta kabul gördü, hükümet oldu, Başbakan oldu ve Sayın Başbakan, geçtiğimiz günlerde, 
ulusal bir kanalda ve yine, geçtiğimiz haftalarda, AKP Grup toplantısında, TTK'nın 300 - 400 trilyon 
lira zarar ettiğini, bu işin böyle gidemeyeceğini söyledi. Sayın Başbakanın, Grup toplantısındaki 
konuşmasının tutanakları da burada; ama, zaman darlığından size tamamını okuyamıyorum. 

Sayın Başbakan, siz çıkacaksınız, kömür sayesinde ortaya çıkmış bir ili, yıllarca ülke sanayiini 
sırtında taşımış, cumhuriyetin kuruluşuna katkı vermiş bir ili ülkenin kamburu ilan edeceksiniz, ilin 
insanlarını asalak ilan edeceksiniz; üstelik, bu il, devletten aldığının fazlasını geri ödeyen 12 ilden 
biri olmasına rağmen, siz, çıkacaksınız, Zonguldak'ın, TTK'nın böyle gitmeyeceğini söyleyecek
siniz ve şehrin oksijenini keseceksiniz. 

Bu konuşmalarınızdan öyle anlıyoruz ki, kurumu bir kişiye satacaksınız; ondan sonra da, bu 
akşam çıkaracağınız 72 nci maddeyi Zonguldak'ta uygulayacaksınız. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Zonguldak'ı, madeni bilmeyen, o bölgede ekmek parası 
kazanmanın zorluğunu görmeyen, yaşamayan, 72 nci maddeyle TTK'nın ne alakası var diyebilir. 

Değerli arkadaşlar, Zonguldak'ta, yerin altında, 1 milyar tonun üstünde kömür rezervi var. 
Bilim adamlarınca, doğalgazın bilimsel ömrü 50 yıl, petrol yataklarının 60 yıl, kömürün 200 yıl ve 
Zonguldak'ta da yerin altında 1 milyar ton kömür var. 

Değerli arkadaşlar, Zonguldak'ta, her evin bahçesinde, kazmayı vursan, kömür çıkıyor; her ev
den en az 1 kişi kurumda çalışıyordu. Benim de babam o kurumdan emekli oldu. TTK'nın, hiçbir 
evde, çalışmadığı kişisi yoktu. Şimdi, o evlerde herkes işsiz; şimdi, her evde bir TTK'lı var 
diyemiyoruz; şimdi, her evde işsiz var diyoruz. 

Şehrin kömürden başka sanayii yok, kayda değer bir başka ticarî girdisi de yok. Her evde 3 
veya 5 çocuk işsiz; kimisi öğrenci, kimisi askerliğini yapmış, iş ve aş bekliyor. Şimdi, o ana ve baba 
ne yapacak, ne yapmalı?! Siz gidin de, 72 nci maddeyi o anne-babaya uygulatın. Tabiî ki, bahçesin
deki kömürü çıkaracak, kömürcülük yapacak. Kaçak ocakta kömürü nasıl çıkaracak arkadaşlar, 
biliyor musunuz; birazdan, konuşmamın ilgili bölümünde, oraya geleceğim ve kaçak kömürün nasıl 
çıkarıldığını sizlere fotoğraflarıyla göstereceğim. Tabiî ki, o anne-baba, kömürü, kızıyla, 15 yaşına 
gelmemiş çocuklarıyla çıkarıyor. 

Sizlere masal anlatmıyorum; sizlere, yaşanan ve hâlâ yaşanmakta olan bir gerçeği an
latıyorum. Bu anlattıklarım bugün başlamadı; tabiî ki, iki üç aylık bir mesele de değil. Ne zaman, 
geçmişte iş başında olan hükümetler, TTK'ya kör bakmaya başladılar, üretime yönelik yatırım yap
madılar, üretime yönelik işçi almadılar, herkes başının çaresine baktı değerli arkadaşlar Zongul
dak'ta ve yıllarca, bu, böyle devam etti. 

'Zonguldaklı, 3 Kasımda, büyük umutlarla sandığa gitti ve kararlı bir şekilde sizlere oy verdi, 
AKP'ye yüzde 35 oy verdi ve sizi umut gördü, iktidar yaptı; ama, umut gördükleri, oy verdikleri 
AKP ve Başbakan yaptıkları Sayın Genel Başkanınız Tayyip Erdoğan, Zonguldak'a gelip söz ver
mesine rağmen "bu kurumu ayağa kaldıracağız" demesine rağmen, son günlerde, ulusal medyada 
ve AKP Grup toplantısında "bu iş böyle gitmez; TTK'ya bu parayı veremeyiz" diyor. 

Sayın Başbakan, inşallah, ayın 25'inde Zonguldak'a gelecek; Zonguldak olarak hep birlikte 
Sayın Başbakanı karşılayacağız ve Sayın Başbakan, 4 500 şehit vermiş Zonguldak'ın Şehit Maden
ci Anıtının açılışını yapacak ve orada, Zonguldak'ın nasıl emek mücadelesi verdiğini kendisi 
görecek. 
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Sayın Başbakan, maden ocaklarında 18 yaşından küçük çocukların çalışmaması, sadece yasayı 
çıkarmakla olmaz. Zonguldak, ülkeye yük değildir; Zonguldak, bu ülkeden alacaklıdır. 59 uncu 
hükümet, Zonguldak'ı iyi araştırsın; Zonguldak'ın geçmişte bu tehlikelere karşı verdiği mücadele, 
gerçekten, tarihe bakılırsa, gözler önündedir. 

Değerli arkadaşlar, çok yakın bir geçmişte, 57 nci hükümet zamanında, Zonguldak'ta kaçak 
ocaklarda çalışan çocuk işçiler, geçen senenin 23 Nisanında ulusal medyaya böyle fotoğraflarla konu 
oldular. Bu fotoğraflar, geçen sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının, ulusal med
yada yer alan fotoğrafları arkadaşlar. Ben, bu fotoğrafları birazdan Sayın Bakanıma vereceğim, Baş
bakanıma da vereceğim; bu maddeyi geçirmekle, bu akşam çıkarmakla, Zonguldak'ta bu fotoğraflara 
son veremeyeceğimizi söyleyeceğim. İşte, bu fotoğraftakiler, bizim çocuklarımız; bunlar, Zongul
dak'ta, Doğan Haber Ajansı tarafından şahsıma ulaştırıldı ve geçen sene, Zonguldak'ın yerel televiz
yonu Kanal Z'den, bu görüntüleri almak için, Türkiye'ye göstermek için ulusal basın peşinde koştu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akın, size 1 dakika eksüre veriyorum. Lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
HARUN AKIN (Devamla) - Sayın Başkanım, bitiriyorum... 
Şimdi, bu fotoğraflar, Zonguldak'ın gerçeğini ortaya koyuyor ve bu maddeyi çıkarmakla da ol

mayacağını ortaya koyuyor. 
Değerli arkadaşlar, Zonguldak'ın, gerçekten, çok büyük sorunları var; rödövans sorunu ortada. 

Bugün duydum, 4 rödövans sahası daha iptal edilmiş. Rödövansçılarda en az 5 000 kişi çalışıyor; 
işte, bir sorun daha. Bu, her geçen gün büyüyor. Maden yasasını çıkaracağız diye, rödövansı hal
ledeceğiz diye, acaba, TTK'yı -Başbakanın gruptaki söylemlerinden onu anlıyoruz- bir kişiye satıl
masında, bilmediğimiz bir pazarlık içine mi sokuyoruz?!. 

Bölgede 9 ile 16 yaş arasında 200 kadar çocuk, maden ocaklarında çalışıyor. Bunu, gerçekten, 
duygularımla söylemiyorum; bunların hepsi birer gerçek. TTK'da acilen üretime yönelik işçi alın
malı, yatırım yapılmalı, TTK'da rödövansçınm sorunu sona erdirilmeli, mağdur olan rödövansçının 
sorunu da sona erdirilmeli. Ancak böyle olursa, Zonguldak insanı, kaçak kömüre ihtiyaç duymaz, 
yavrularımız da maden ocaklarında çalışmaz ve bu fotoğraflara malzeme olmaz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HARUN AKIN (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum. 
BAŞKAN - Sayın Akın, teşekkür ediyorum. Eksüreniz de doldu; lütfen, son cümlenizi söyler 

misiniz. 
Buyurun. 
HARUN AKIN (Devamla) - Bu uyarıyı, bölgem adına, ülkem adına, İş Kanunu Tasarısının 72 

nci maddesi görüşülürken ifade etmek istedim. 
Değerli arkadaşlar, bu maddenin, Zonguldak meselesi çözülmeden, Zonguldak'ta işleme şan

sının çok zayıf olduğunu söylüyorum ve en son olarak, Zonguldak'ın, gerçekten, bir Kıbrıs gibi 
müzakere edilmesi gerektiğini, ifade ediyorum ve hükümeti, Sayın Başbakanı, Sayın Bakanımızı 
uyarıyorum. 

Hepinize, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akın. 
Şahsı adına, Hatay Milletvekili Mehmet Soydan?.. Yok. 
Erzurum Milletvekili Sayın Ömer Özyılmaz; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
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ÖMER ÖZYILMAZ (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. Görüşülmekte olan yasa tasarısının 72 nci maddesiyle ilgili olarak şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, görüşmekte olduğumuz yasa tasarısında bir denge kurulmaya çalışılmak
tadır işyeri, işçi ve işveren unsurları arasında; bu maddelerde de -71, 72 ve 73 üncü maddelerde-
çocuklarla ilgili durumlar bir dengeye bağlanmaya çalışılmaktadır. 

Bendeniz 72 nci maddeyle ilgili olarak söz aldım; ama, 71, 72 ve 73 üncü maddeleri bir bütün 
halinde değerlendirdiğimizde şunları görürüz: Birincisi, 15 yaşını doldurmamış çocuklar asla çalış
tırılamazlar. İkincisi, ilköğretimi tamamlamış; fakat, 14 yaşını doldurmuş olanlar bedensel, zihinsel 
ve ahlakî gelişimlerine ve okula devamlarına engel olmayacak şekilde çalışabilirler. Üçüncüsü, 
okula devam edenler günde 2 saati geçmemek şartıyla çalışabilirler. Kısaca böyle özetleyebiliriz. 

Burada şunu ifade edeyim: Çocukluk dönemi, çalışma dönemi değildir, eğitim dönemidir. 
Yaradılıştan getirmiş olduğu istidat ve kabiliyetlerin çevre faktörleriyle karşılaşıp, eğitimle buluşup, 
filizlenmesi ve geliştirilmesi gereken yaştır çocukluk yaşı. Dolayısıyla, çalıştırılmadan uzak tutul
malı ve yoğun bir şekilde eğitim faaliyetleri içerisinde bulunmalıdır. Bundan yaklaşık yirmibeş, 
otuz yıl öncesine kadar dünyada dört yıldı, beş yıldı zorunlu eğitim; ama, dünya, artık, 1980'li, 
1990'h yıllarda dokuz yıla, on yıla, oniki yıla, zorunlu eğitimi, çıkardı; bizde de, 1997 yılında zorun
lu eğitim sekiz yıla çıkarıldı. 

Bunun sebebi, hepimizin bildiği gibi, daha önceleri sosyal hayat bugünkü gibi karmaşık ol
madığından, beş yıllık zorunlu eğitimle, okuyarak, sosyal hayata az da olsa, asgarî derecede hazır
lanma imkânı bulunuyordu; ama, artık, sosyal hayat o kadar çetrefılleşti ki, o kadar karmaşık hale 
geldi ki, beş yıllık zorunlu eğitimle hayatta başarılı olabilmeniz mümkün değildir; asgarî eğitim 
düzeyi açısından söylüyorum. Bundan dolayı bizde de sekiz yıllık eğitim zorunlu hale getirildi ve bu 
uygulanmaktadır; bize göre bu, güzel bir gelişmedir ve ülkemize yararlı olmasını temenni ediyorum. 

İnsanların bu eğitim ihtiyaçlarını, ihtiyaç olarak ele alıp görmemizin yanında, insanların 
ekonomik sıkıntılarını ve bu sıkıntılarını hem kendisinin hem de çocuklarının birlikte çalışarak aş
masının düşünülmesini de hoş karşılamak lazım. Ayrıca, ülkemizde, çeşitli sanat dallarının, zanaat
ların geliştirilmesi konusu da elbette önemlidir. 

Şimdi, burada çocukların eğitimi fevkalade önemli. Ülkemizde, bugün, ekonomik sıkıntıya 
düşmüş olan ailelere mensup -ki, olmaması gerekir; ama, maalesef oluyor- 2 000 OOO'a yakın çocuk 
işçi çalışmaktadır. Keşke olmasa bu; ama, oluyor. Bunu dengelemek ve ayrıca, ülkemizde -az önce 
dediğim gibi- sanatların da geliştirilmesine çalışmak lazım. 

İşte, bu manada, bugün, çağdaş dünya, bu konuyu şöyle çözmektedir değerli arkadaşlar: Çocuk
ların, sekiz yıllık ya da on yıllık zorunlu eğitim döneminde çalıştırılmasına fırsat vermiyorlar, bunu 
yasaklıyorlar; ama, zorunlu eğitim bittikten sonra da çocukları herhangi bir meslek ve bilgi, beceri 
yoksunu olarak hayata atmayı da düşünmüyorlar. Buralarda, çağdaş ülkelerde yapılan iş şudur: 
Çocuklarına sekiz yıl, dokuz yıl, on yıl eğitim veren ülkelerde, belli bir dönemden sonra, mesela, Al
manya'da dört yıldan sonra, İngiltere'de beşinci sınıftan sonra bir yönlendirme yapılmaktadır. Tabiî, 
şimdi, burada yönlendirme deyince hemen arkadaşlarımız "bunlar, imam hatip okullarını istiyorlar" 
gibi sözler söyleyecekler; ama, maksadımız o değil. Biz, burada, çalışma hayatını konuşuyoruz. 

CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Aklımıza gelmedi... 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Aklımıza getiriyorsun!.. 
ÖMER ÖZYILMAZ (Devamla) - Korkuyorsunuz tabiî... Oraya getirmiyorum ben, ben çalış

ma hayatından bahsediyorum... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın özyılmaz, size, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı tamam

layınız ve Genel Kurula hitap ediniz. 
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ÖMER ÖZYILMAZ (Devamla) - Çalışma hayatından bahsediyorum ben. Burada yapılması 
gereken, ülkemizde de, çağdaş dünyada olduğu gibi, yumuşak bir geçişle, bir meyille, zorunlu 
eğitimin ikinci kademesinde, çocuklarımızı hem okul bittikten sonra bir mesleğe hazırlamak hem 
de okul hayatlarını gerçekten yaşayabilmelerinin yolunu açmak olmalıdır diyorum. 

Elbette, burada, bunu dengelemek, çocuklarımızın, okul hayatını, gerçekten, sekiz yıl, tam 
manasıyla yaşayabilmelerini sağlamak; ama, okul hayatını bitirdikten sonra da boşta kalmalarını 
önlemek için, onların, okul içerisinde ve değerli öğretmenleri eliyle bir meslek öğrenmeye başlan
gıç yapmalarını sağlamak, fevkalade önemlidir. 

Burada, şunu ifade ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özyılmaz, lütfen, son cümlenizi alayım. 
Buyurun. 
ÖMER ÖZYILMAZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bugün, meslek liseleri, lise l'den itibaren 

başlamaktadır, hepimiz biliyoruz; ama, ortada bir gerçek var. Buna, çekinmeden, korkmadan, 
konuya ideolojik bakmadan; ama, gerçeklerimizle yüz yüze gelerek, bilimsel bir bakışla karar ver
memiz lazım. 

Değerli arkadaşlar, lise l'den itibaren başlanılan meslek liselerinde, bugün, meslekî eğitim fev
kalade düşüktür, bir. Öğrenciler meslekî nosyon kazanamamaktadır, iki. Meslek hayatı çökmektedir, üç. 

BAŞKAN - Sayın Özyılmaz... 
ÖMER ÖZYILMAZ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Lütfen... 
ÖMER ÖZYILMAZ (Devamla) - Bugün, meslek lisesi mezunları, herhangi, bir işyerine gittik

lerinde, sanki, o işi hiç görmemişler gibi, işyerleri, onlara yeniden eğitim kazandırma ihtiyacını 
duymaktadır. 

Burada -tekrar ediyorum- herhangi bir ideolojik bakış açısından uzak şekilde; ama, ülkemizin 
gerçeklerine yönelik bir tutum içerisinde olmamız lazım diyorum ve eğitim bilimlerinin... 

BAŞKAN - Hocam, lütfen, tamamlar mısınız. 
ÖMER ÖZYILMAZ (Devamla) - ...bilgisi ve ışığı altında olmasını temenni ediyor, hepinize 

saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Trabzon Milletvekili Şevket Arz?.. Yok. 
Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, gecenin bu saatinde bizleri ekran 

başında izleyen çok değerli vatandaşlarımız; öncelikle, 72 nci madde üzerinde söz almış bulunuyorum. 
Değerli arkadaşlar 72 nci maddede "18 yaşını doldurmamış çocuklar çalıştırılamaz" deniliyor. 

"Çocuklar çalıştırılamaz maden ocaklarında ve kanalizasyonda" da, orada bir şeyi demiyor; tamir
hanelerde, lokantalarda, pastanelerde çalışan, sokaklarda ayakkabı boyayan çocuklar ne olacak? 
Bunlar çok önemli. Bunlar bizim çocuklarımız değil mi?! Siz, insanları yoksul bırakacaksınız, işsiz 
bırakacaksınız, yoksulluktan ötürü insanlar evine ekmek götüremeyecek, evine ekmek götürmek 
için, mecbur kalacak 10 yaşındaki çocuğuna ayakkabı boyatacak; göçe zorlayacaksınız, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'yu boşaltacaksınız, hem sınıflar arasında hem bölgeler arasında dengesizlik 
kuracaksınız, Bahçeşehir'de Emlakkonuta lüks villalar yaptırarak, belli kesime vereceksiniz, ondan 
sonra, haktan, adaletten bahsedeceksiniz. 
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ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Kim yaptı?! 
AHMET YENİ (Samsun) - Biz yapmadık... 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Tabiî ki, siz yapmadınız. Siz yaptınız diyen var mı?! 
AHMET YENİ (Samsun) - "Siz" diyorsunuz... 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Efendim, müsaade eder misiniz... "Siz" derken, ben, cumhuriyet 

hükümetlerini kastediyorum. 
AHMET YENİ (Samsun) - Onları söyle o zaman... 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Bir dakika... Müsaade edin... 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - CHP de var onların içinde... 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Şimdi, eğri oturup düz konuşalım. 
Halk, 3 Kasımda, bu hükümetlerden bıktığı için -bizim orada bir laf var; yufkanın arasında hel

va var zannetti- size oy verdi. Bir laf daha var; ölüler zannediyormuş ki, sağlar, her gün helva yiyor. 
Millet dedi ki, AK Partiye oy verelim, AK Parti geldiği zaman bizim bütün olaylarımızı çözer. 

AHMET YENİ (Samsun) - Çözüyoruz... İnşallah... 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - İnşallah... Dur bakalım... 
Şimdi, bu mübarek günde soruyorum -altı aydır- bu, işsiz, yoksul kesimle ve çalışan çocuklar

la ilgili bir projeniz var mı? Acil eylem planınızda, bu, çalışan 10 yaşındaki, 15 yaşındaki, 18 yaşın
daki çocuklarla ilgili bir proje geliştirdiniz mi, yok. (AK Parti sıralarından "Sabır, sabır" sesleri) 

Sabır; ama, altı ay oldu kardeşim... Hoca bile diyor ki, ikiyüz gün sizin müddetiniz. İkiyüz gün 
bitti. O değil de, korkuyorum; Hoca sizin helvanızı yapacak. Samimî söylüyorum, Hoca sizin hel
vanızı yapacak. Şimdi, gelin, iki parti varız burada. Neyse... 

Arkadaşlar, size kabahat bulmanın bir anlamı da yok; altı aylık bir hükümet... Gelin, sizden rica 
ediyorum... Bakın, ben, niçin diyorum; altı aydır hiçbir proje üretmediniz. 

İNCİ GÜLSER ÖZDEMİR (İstanbul) - İnsaf!.. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Efendim, müsaade eder misiniz. Yaptıysanız, İnci Hanım, söyleyin. 
BAŞKAN - Sayın öğüt, vakit sizin vaktinizdir; haberiniz olsun. 
Buyurun. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Değerli arkadaşlar... 
AYHAN ZEYNEP TEKİN (Adana) - Hangi hoca, üniversite hocası mı?! 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Yahu, şimdi Hoca'yı bırakın. Hoca geliyor... Hoca'yı büyütmeyin. 

Yani, Hoca'yı çok büyütürseniz, yemin ederim, Hoca hem sizin helvanızı yapar hem de cenaze 
namazınızı kıldırır. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, zamanımızı öldürmeyelim. Burada bir şey tartışıyoruz; çocuklar eğitimsiz, babaları 
eğitimsiz, Türkiye'de 15 000 000 işsiz insan var. Halk size oy verdi, tek başınıza iktidara geldiniz, 
helal olsun. Biz de, Cumhuriyet Halk Partisi olarak uyumlu bir muhalefet yapıyoruz, katkı 
sunuyoruz. Getirin çocuklarla ilgili, getirin yoksul insanlarla ilgili, getirin işsiz insanlarla ilgili 
projelerinizi, onaylayalım. Acil eylem planınız vardı. O acil eylem planınızda çocuklarla ilgili bir 
şeye rastlamadım; varsa, söyleyin veya yapın. Size bir altı ay daha müsaade tanıyalım. 

AYHAN ZEYNEP TEKİN (Adana) - Allah razı olsun! 
AHMET YENİ (Samsun) - Beş ay yeter! s 

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Bu yıl sonuna kadar süre tanıyalım; yoksulluğu ve işsizliği yenin. 
Bakın... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Öğüt, size 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Sayın Başkan, konuşturmadılar. 
Sayın Başbakanınız dedi ki; Başbakanımız -öyle diyelim-Türkiye'nin Başbakanı dedi ki: "Un 

var, şeker var, yağ var; ama, helva var yapacak usta yok. Usta benim." Halk da, yufkanın arasında 
helva diye size oy verdi; bu da bir gerçek. Şimdi, gelin, burada, yufkanın arasına helva koyun; taş 
koyarsanız, halkın dişi kırılır, halkın dişi kırıldığı zaman da, halk, size farklı davranır. 

Benim sizden istirhamım, proje üretin, biz destek verelim. Eğer, bunları yapamazsanız, adalet
ten ve kalkınmadan bahsetmeyiniz, bahsedemezsiniz. Türkiye yoksul bir ülke, 15 000 000 işsiz in
sanı var. Siz, geldiğiniz zaman, asgarî ücretle geçinen insanlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öğüt, son 1 dakika daha veriyorum size. Lütfen; bu defa son. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - ...sabahtan akşama kadar simit yese geçinemez dediniz, geldiniz; 

doğrudur; ama, gelin, o zaman, o insanlara bir şeyler verin. Eğer vermezseniz, adınız gibi ak 
kalamazsınız. Ben, adınız gibi ak kalarak Türkiye'ye büyük hizmetler yapmanız, işsiz ve yoksul in
sanların olmadığı bir Türkiye dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Öğüt, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, 72 nci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
72 nci maddeyi oylarınıza... 
ENVER ÖKTEM (izmir) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Tamam, arayacağım. 
72 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın milletvekil

leri, karar yetersayısı vardır ve madde kabul edilmiştir. 
73 üncü maddeyi okutuyorum: 
Gece çalıştırma yasağı 
MADDE 73. - Sanayie ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece 

çalıştırılması yasaktır. 
Onsekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esas

lar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir 
yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın 
Bihlun Tamaylıgil; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; görüşülmekte olan İş Kanunu Tasarısının 73 üncü maddesi hakkında, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, iş hayatının düzenlenmesiyle ilgili böylesine önem taşıyan bir kanun 
tasarısının genel hükümleri itibariyle taşıdığı eksikliklerin, katılımla iyileştirilmeye çalışılmasına 
zaman zaman tepki gösterilmesi anlaşılmaz görülmektedir. 

Toplumsal barışın temel göstergelerinin başında yer alan iş hayatının tarafları arasında emek ve 
üretime katkının değerine ulaşılmasını sağlayacak uzlaşmaya dayalı çözümler, yasama temelinde, ih
tiyaçlar ölçüsünde ortaya konduğu takdirde başarıya ulaşabilecektir. Katılımcı demokrasiye inancını 
sürekli yenileyen iktidarın, katılmışız yasama yönünde eylem ortaya koyması, içerisinde bulundukları 
sorunlarına acil çözüm arayışı içerisinde olan halkımızın beklentilerine ne derece cevap verecektir?! 
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Değerli arkadaşlar, görüşmekte olduğumuz 73 üncü maddeyi değerlendirdiğimizde, ilgili mad
denin birinci paragrafında "sanayie ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırıl
ması yasaktır" tanımı yapılmıştır. Bu tanımın içerisinde yer alan "sanayie ait işlerde" ifadesinin olduk
ça geniş bir çerçeveyi çizdiğini görmekteyiz. Bu noktada, ilgili kanun maddesine konu olan işlerin net 
olarak tanımlanması gerektiği inancındayım. Bu tanımda belirtilen işlerin veya dışında kalan işlerin 
başlıklarının neler olduğunun açıklayıcı bir ifadeyle sunulması gerekmektedir. Bu bağlamda, 18 yaşını 
doldurmamış çocuk ve gençlerin, genç işçilerin, hangi işlerde gece çalışamayacağının, Çalışma 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle tanımlanmasında fayda olduğunu belirtmek isterim. 
İşin niteliğine göre yapılacak değerlendirmenin, çalışma hayatında ekonomik sıkıntılar nedeniyle pay 
almaya çalışan gençler ve çocuklarımız için daha koruyucu olacağını belirtmek gerekiyor. 

Değerli arkadaşlar, kadınların ve kız çocuklannm haklarının uluslararası zeminde tanımı yapılırken, 
yapılan vurgulama şöyledir: "Kadınların ve kız çocuklannm haklan, evrensel insan haklarının ayrılmaz 
bir parçasını oluşturur; ayn tutulmaz ve bölünmez hakları içerir. Kadınlann, medenî, siyasî, ekonomik, 
toplumsal ve kültürel yaşama tam anlamıyla katılımı ve cinsiyete dayalı aymmcılığın tamamıyla ortadan 
kaldınlması, uluslararası topluluğun temel hedefidir." Bu bağlamda, kadın erkek eşitliğinin uygulamaya 
yansıması olarak, eski kanuna göre yapılan değişiklikler sonucu, 18 yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece 
postalannda çalışma imkânının sağlanmasını olumlu olarak değerlendirmek gerekir. 

Sosyal politika alanında ayırımcılığın kendisini ortadan kaldırmak yerine, ayırımcılığın olum
suz sonuçlannı hafifletmek için kadını korumaya yönelik önlemler alınmaktadır; ancak, temel 
hedef, İnsan Hakları Bildirgesinin 2 nci maddesinde belirtildiği üzere, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, 
düşünce, ulusal ya da toplumsal köken, doğum ya da herhangi bir statü ayırımı olmaksızın herkesin 
insan hakları ve temel özgürlükleri kullanma hakkına sahip olduğu ilkesiyle hareket ederek ayırım
cılığın ortadan kaldırılmasını sağlamak olmalıdır. Demokrasi, sosyal adalet ve insan haklarına say
gı gösteren bir toplum yaratmanın temel ilkelerinden birisini farklı durumlarda gözönünde bulun
duran bir eşitlik anlayışı oluşturulmalıdır. Buna rağmen, günümüzde demokratik gelişim açısından 
yaşanan ilerleme, hangi kademede olursa olsun, kadınların ayırımcılığın etkisinde kaldıkları 
konumlarını, sonuçlarını yaşamın her noktasında karşımıza çıkarmaktadır. Bu bağlamda, İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesindeki ilkeleri yaşatmak, kadının haklarını benimsemek ve ilerletil
mesini sağlamak her bireyin ve yönetimin yerine getirmesi gereken bir şarttır. Ülkemizde her nok
tada çalışma ve aile yaşamının bu yönde düzenlenmesi için yasal zeminler hazırlansa bile, uy
gulamada sapma ve farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Yasalardaki eşitlikçi yapıya karşın, kadının 
nitelikli gelişimini ve işgücü piyasasına girişini sağlayacak gerekli mekanizmaların çalışmaması 
sonucu, kadının işgücüne katılım oranları erkeklerinkine göre son derece düşük kalmaktadır. 

Ülkemizde işgücüne dahil olmayan nüfusun yüzde 73'5'i kadınlardır; bu kadınların yüzde 72'si 
ev kadınlarıdır. Türkiye genelinde işgücüne katılım oranları, kadınlarda, yüzde 25,5'tir; kırsal 
kesimde ise kadınlar, tarımda ücretsiz aile işçisi olarak çalıştırıldıklarından işgücüne katılma oran
ları yüzde 38,6'dır. Bu oranlar, kadınlarımızın büyük bir kısmının aynî ve nakdî gelir getirecek bir 
işe sahip olmadıklarını göstermektedir. Yıllar itibariyle, kadının işgücüne katılma oranında düşüş
ler yaşanmaktadır. Kadının geleneksel olarak yoğunlaştığı tarımın, sanayi ve hizmetlere kıyasla 
yaşadığı gerileme, kadının işgücüne katılımı oranını da düşürmüştür. Başta eğitim olmak üzere, 
kadının işgücünde varlığını ilerletecek olumlu yönde ayırımcılığın gerçekleşmesiyle, ekonomik 
hayatta kadının konumunu geliştirecek önlem ve uygulamaların artırılması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizde, yıllar içinde yaşanan bölgesel kalkınmadaki dengesizlik, sanayi 
yoğun yerleşimlere doğru göçü hızlandırmıştır. Aileler, ekonomik hayattan alacakları payı artırmak 
için, yoğun mücadele içinde, büyük bir gelir kazanım çabası göstermektedir. Burada da karşımıza 
çıkan örnekler, bu göçün içinde, büyük şehir mücadelesinde, gerek ailenin devamlılığı gerek 
gelirinin artırımı gerekse çocuklarının eğitim imkânlarından daha fazla yararlanabilmesi için, bu 
göç içinde yer almış olan kadınların, gündelik işlerde, çocuk bakımında yevmiyeli olarak çalıştık
larını görmekteyiz. Dilerdik ki, bu kanun tasarısı içinde, bu tür yevmiyeli çalışan kadınlar da net 
olarak tanımlansın ve bunların da sosyal güvenlikleriyle ilgili tanımlamalar net olarak yapılabilsin. 
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Çalışma yaşamında her türlü ayırımcılığa maruz kalan, büyük bölümü sosyal güvenceden yok
sun olarak çalışan kadınların etkinliklerinin çok büyük bir bölümü çalışma olarak kabul edilmemek
tedir. Kadınların yaptıkları işlerin büyük bölümü ise, rol ve görevleri gereği yerine getirilmesi 
gereken zorunlu faaliyetler olarak adlandırılmaktadır. Kadınların işgücüne katılımını artırmak ve 
kadınların gelir getirici bir iş sahibi olmasını özendirmek devletin görevleri arasında olmalıdır. Eşit 
işe eşit ücret; yani, aynı nitelikte işi yapana, bu işi yapanın kimliğine bakılmaksızın eşit ücret öden
mesi ilkesi yasalarımızda yer almakla birlikte, uygulamada hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. An
cak, istatistiksel araştırmalar, bu hedefin gerçekleştirilemediğini ortaya koymaktadır. Kadın işçilerin 
ücret açısından gerçek ilerlemeleri, çalışma yaşamından eşit fırsatlarda pay almalarıyla sağlanacak
tır. Bunu gerçekleştirebilmek için de, toplumda var olan belli yargılarda değişikliklerin oluşması, 
kadınlara eğitimde ve meslekî gelişmede eşit fırsatlar yaratılması, teknik eğitim ve kullanımda ön
lerinin açılması, işgücü piyasasında ayırımcılığın ortadan kalkması gerekmektedir. 

Şu an görüşmekte olduğumuz İş Kanunu Tasarısının ilgili maddesi, kadın-erkek eşitliğinin 
çalışma hayatına yansımasına örnek teşkil etmekle beraber, kanunun genelinde, çalışanın beklen
tilerine cevap vermeyip, mağduriyetine sebep olacak düzenlemelerin yer alması, hedeflenmesi 
gereken iş hayatı yapılanımını ortaya koyamamaktadır. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, kanun görüşmeleri sırasında, maddeler hakkında katılımcı, 
iyileştirici tekliflerin ortaya konulmasını zaman zaman eleştirmişlerdir ve bu tasarının, yıllardır uy
gulanan maddeler içerdiğini, büyük bölümünün geçmiş dönemde hazırlandığını dile getirmişlerdir; 
ancak, Sayın Bakan, bugüne geldiğimizde ve paylaştığımız Meclis çatısı altındaki dağılıma bak
tığımızda, bu tasarının hazırlanmasında etkin olmuş siyasî temsilcilerin burada bulunmadığını gör
mekteyiz. Acaba, bu, size, kanun tasarısına bile halkın tepkisinin ne olduğunu göstermemekte 
midir? Kanunun yürürlüğe girmesiyle oluşacak tepkilerin işareti bu değil midir? 

Sayın Bakanımız, ayrıca, bu kanunla iş alanlarının açılacağını ve işsizliğe çözüm bulunacağını 
dile getiriyor. İşsizliği çözecek formülün, çalışanın mağduriyetiyle yaratılacak bir sonuç olduğunu 
düşünmenin doğruluk payını halkın değerlendirmesine sunuyorum. İşsizliğin nedeni çalışan mıdır 
ki, çözümü yalnız onun fedakârlığıyla olsun?! İşsizliğin, önümüzdeki dönemde belirlenecek hedef
lerle çözülebilmesi için, bu hedeflerin öncelikle sıralanması gerekiyor. Bu hedefler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tamaylıgil, 1 dakika eksüre veriyorum, lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
BİHLUN TAMAYLIGİL (Devamla) - Tabiî. 
Esas hedef, ekonomi politikalarıyla sağlanacak güven, yatırımcının önünün açılması, yüksek 

faize çözüm bulunması, ücret üzerindeki vergi ve sigorta yükünün düşürülmesi ve yeni istihdamın 
teşvik edilmesidir. Bu noktada, devlet, işveren ve çalışan, işsizlikle, beraberce mücadele edecektir; 
ama, siz, sadeco çalışanların omuzlarına tüm yükü vererek çözüm arıyorsunuz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan yasa tasarısının, katılımcı yasamaya 
açık olarak eksikleri yönünde tekrar değerlendirilmesini, çalışan veya ülkemizde yıllardır yarattık
ları işgücüyle toplumsal kalkınmamıza büyük güç katmış olan çalışan annelerin hak ettikleri iş 
hayatı düzenlemeleriyle kutlayacakları anneler gününe ulaşmalarını diler, tüm annelerin anneler 
gününü kutlarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Tamaylıgil. 
Şahsı adına, Şanlıurfa Milletvekili Müfit Yetkin?.. Yok. 
Hatay Milletvekili Mehmet Soydan?.. Yok. 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Saygun; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
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MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 
olan İş Kanunu Tasarısının 73 üncü maddesiyle ilgili şahsî görüşlerimi dile getirmek üzere söz al
mış bulunuyorum; bu vesileyle de hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. 

İzin verirseniz, İş Yasası Tasarısı görüşülürken, bu ülkenin ve dünyanın en ağır işçilerinin, 
yani, kadınlarımızın, birkaç gün önce kutlamış olduğumuz gününü, şu mikrofondan bir kez daha 
kutlamak istiyorum; tüm annelerimizin anneler gününü bir kez daha kutluyorum. 

Uzun bir dönemdir, bu, İş Yasası Tasarısıyla ilgili ciddî oranda mesai sarf ettik; ama, görünen o 
ki, sarf edilen bütün bu mesailere ve iki partinin çalışanlarının bütün gayretlerine rağmen bir uzlaşı 
temin etmek ve ortak lisanı kullanabileceğimiz bir iş yasasını dikte edebilmek, bugüne kadar müm
kün olmadı. Gene, görünen o ki, artık, bundan sonra uzlaşının temin edilmesi kanımca mümkün değil 
ve bu iş yasası, Adalet ve Kalkınma Partisinin isteği doğrultusunda gerçekleşecek ve yaşama girecek. 
Umarım, iş hayatı için gerekli bütün ihtiyaçlara cevap verebilir nitelikte bir yasa olur. Bunu, hep bir
likte, zaman içerisinde göreceğiz; ama, inancım o ki, bu yasa, hayalini kurduğumuz, umutla bek
lediğimiz, öyle olmasını dilediğimiz çoğu koşulların yerine gelmesine izin vermeyecek. 

Şimdi, birkaç gece önce, bir Edirne Milletvekili arkadaşım bu kürsüde bir şey söylemiş -Edir
ne bize yakın olduğu için hafızamda iyi bir yer etti- Kırkpınar güreşlerinden bahsetmiş ve işte, 100 
kiloluk bir güreşçi ile 40 kiloluk bir güreşçinin aynı kategoride güreştirilmesinin doğru ol
mayacağını ve demokrasi adına da böyle bir şeyin savunulmayacağım ifade etmişti. Bu, doğru. 
Şimdi, aynı şeyi, bu iş yasasında da tekrar dile getirmek, değerlendirmek istiyorum. 

İş yasasının iki tarafı var; bir taraf işçilerimiz, emekçilerimiz, diğer taraf işverenlerimiz. Her 
ikisine de saygı duymak konumundayız; yani, bu ülkede işçilerin varlık sebebi işverenlerimiz, iş
verenlerimizin varlık sebebi de işçilerimiz. Bunu inkâr etmek gibi bir şansımız yok; ama, şunu 
gözardı etmemeliyiz: Yasalar, zayıf olan, kendi kendisini koruma şansı olmayan kesimlere daha faz
la sahip çıkmak zorundadır. Mevcut yasayı ele aldığımızda, özellikle ekonomik anlamda eşit koşul
larda bir yarış olmadığını görüyoruz. Eğer, ekonomik anlamda eşit koşullarda bir yarış yoksa, o 
zaman, ekonomik anlamda daha zorda olanı biraz daha fazla korumak, onun yarın öbür gün mağdur 
olmasına fırsat vermemek gerekir. Eğer, bu düşünceyle düzenlenmiş bir iş yasası olsaydı, bugün bu 
Meclis çoktan tatile girmiş olurdu; çünkü, biz, uzlaşmayla, iş yasasını bugüne kadar çıkarmış olur
duk; ama, ne yazık ki, iki siyasî partinin temel ilkelerindeki farklılıklar bu uzlaşıya imkân vermedi. 

Ben, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı olarak, seçim dönemlerinde meydanlarda 
konuşurken, doğaldır ki, partimin programını, seçim bildirgesini sürekli bir şekilde dile getirdim. Dile 
getirdiğim iddialarımı, bugün, bu kürsüden yineliyorum: Benim, 3 Kasım öncesi söylediğim sözlerden, 
3 Kasımdan sonra geriye dönmemi gerektirecek hiçbir sebep yok. Kaldı ki, Cumhuriyet Halk Partisinin 
geçmişte söylediği sözlerden, birtakım yerlere ödün vermek adına, dönmek gibi bir şansı da yok. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Saygun, size, 1 dakikalık eksüre veriyorum; buyurun efendim. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Bu sözü söylerken, AKP'nin veyahut Adalet ve Kal

kınma Partisinin de böyle bir dönüş içerisinde olduğunu ifade ederek, sizleri üzmek ve yaralamak 
düşüncesinde değilim. Ancak, her şeye rağmen, sadece geçmişi bir hatırlamanızı, bir anımsamanızı 
istiyorum, sizden tek talebim bu. Ben, 3 Kasım öncesinde, seçim yöremde partimin ilkelerini anlat
maya çalışırken, Adalet ve Kalkınma Partisinin milletvekili adayları da -ki, bugün ikisi içinizde-
benim bulunduğum yörelerde kendi partilerinin programlarını dile getiriyorlardı. Aslında, dile getir
dikleri şeylerin çoğu, Cumhuriyet Halk Partisinin iddialarıyla örtüşür nitelikteydi; ama, ne yazık ki, 
3 Kasım sonrası, bugün buraya geldiğimizde, bu iddialarda birtakım farklılaşmalar görüyorum. Bu, 
belki de, iktidar olmanın bir talihsizliği; ama, sonuç itibariyle, iktidarı iyi değerlendirmek ve bunu 
iyi bir şekilde yorumlamak gerekirdi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Saygun, lütfen, son cümlenizi alabilir miyim; buyurun. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Sonuç olarak, bu iş yasası, Adalet ve Kalkınma Par

tisinin oylarıyla çıkacak; ama, çıkacak bu iş yasasının, Türkiye'de, iş barışına bir katkısı olacağına 
inanmıyorum. Umarım, ben yanılıyor olurum; ama, zaman, benim ve Cumhuriyet Halk Partisinin 
haklı olduğunu gösterecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Saygun. 
Saygıdeğer milletvekilleri, madde üzerinde bir önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının "Gece çalıştırma yasağı" başlıklı 73 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Oğuz Oyan İzzet Çetin Enver Öktem 

İzmir Kocaeli İzmir 
Bayram Meral Muhsin Koçyiğit Muharrem Doğan 

Ankara Diyarbakır Mardin 
Hüseyin Özcan 

Mersin 
"Sanayie ait işlerde kadın işçilerle 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalış

tırılmaları yasaktır." 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını is

tiyorum. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI MAHFUZ 

GÜLER (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkanım, kadın işçilerin sanayie ait işlerde gece çalıştırılmamalarıyla ilgili önergeyi anlayış
la ve saygıyla karşılıyorum; ancak, Anayasanın "kanun önünde eşitlik" başlığını taşıyan 10 uncu 
maddesine aykırı olduğundan, katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Önerge sahipleri önerge üzerinde söz istiyor mu, gerekçeyi mi okutayım? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Sanayie ait işlerde kadın, çocuk ve gençlerin korunmaları açısından gece çalıştırılmalarının 

yasaklanması gerekir. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır ve 
önerge kabul edilmemiştir. 

73 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
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74 üncü maddeyi okutuyorum: 
Analık halinde çalıştırma yasağı 
MADDE 74. - Kadın işçilerin doğumdan önce yedi ve doğumdan sonra yedi hafta olmak üzere 

toplam ondört haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu tak
dirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. 
Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. 

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve 
sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. 

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. 
Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif iş

lerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz. 
İsteği halinde kadın işçiye, ondört haftalık sürenin tamamlanmasından sonra altı aya kadar üc

retsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. 
BAŞKAN- Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın 

Araslı, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA OYA ARASLI (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

tasarının 74 üncü maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum 
ve sizleri şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

74 üncü madde, analık halinde çalıştırma yasağıyla ilgili. Analık, doğanın kadınlara tanımış ol
duğu bir ayrıcalık; ama, bu ayrıcalığın çalışma yaşamında kadının dışlanmasına neden olmaması 
gerekiyor. Hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'nin ekonomik koşulları, kadının yanı sıra erkeğin 
de çalışmasını ve kadınla erkeğin birlikte evin geçimine katkıda bulunmasını gerektiriyor. Kadın, 
çalışmaya mecbur; ama, aynı zamanda, kadının ve erkeğin Anayasanın herkese tanımış olduğu 
çalışma hakkından eşit bir biçimde de yararlanmaları gerekiyor. Onun için, kanun önünde eşitlik il
kesini yaşama geçirebilmek, yaşanır hale getirebilmek için, kadınların çalışma hayatında, erkekler 
kadar, onlara eş sayıda yer almalarını sağlamamız gerekiyor. Ne var ki, doğanın kadına yüklemiş 
olduğu ayrıcalık ve görev olan analık, eğer kadın bu döneminde yeteri kadar korunmazsa, onu çalış
ma yaşamından dışlayan bir neden haline dönüşebiliyor. Özellikle, kadınların, hamileliğin belli bir 
döneminden sonra çalışma yapabilmeleri mümkün değil. Bu, kadının sağlığı açısından da sakıncalı, 
yetişecek yeni nesillerin sağlığı açısından da sakıncalı bir durum. Bu nedenle, hem kadınların çalış
ma yaşamına erkeklerle eşit bir biçimde katılabilmesini sağlamak hem kadını, Anayasanın 50 nci 
maddesinde dile getirilen çalışma koşullan bakımından korumak görevini devletin gereğince yerine 
getirmesi bakımından, kadının bu dönemde özel bir biçimde korunması gerekiyor. 

işte, bizim hukuk düzenimizde, bu dönemde kadın için düşünülen koruma önlemlerinden birisi, 
doğumdan belli bir süre önce ve doğumdan belli bir süre sonra kadının çalıştırılmaması şeklinde ken
disini gösteriyor. Ne var ki, bugüne kadar yasalarımızın bu konuda belirlemiş olduğu süre, dünya 
standartlarının çok altında. Tıbbî gerekler, bugüne kadar öngörülen sürenin çok daha dışında, çok 
daha uzunu olan bir süre içerisinde kadına çalışma yasağı getirilmesini, kadınların çalıştırılmasının 
engellenmesini gerektiriyor. Bu süre, önümüzdeki tasarıda, doğumdan önce 7 ve doğumdan sonra 7 
olmak üzere, toplam 14 hafta olarak belirlenmiş; ancak, tıbbî gerekleri göz önünde bulundur
duğumuz zaman, bu sürenin, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 olarak belirlenmesinde yarar var; 
çünkü, kadın, ancak, bu süre içerisinde sağlığına kavuşabiliyor ve ancak, doğumdan önce 8 haftadan 
başlayarak çalışma yasağı getirilirse, hamilelik dönemini sağlıklı bir biçimde geçirebiliyor. 

Ayrıca, önümüzdeki tasarının getirdiği düzenlemede, çoğul hamilelikler hakkında herhangi bir 
düzenleme yok. Halbuki, çoğul hamilelik, kadının çalışmasını daha güçleştiren bir durum. Bu 
nedenle, çoğul hamileliklerde bu sürenin biraz daha uzatılması gerekiyor. Biz, bu nedenle Cum
huriyet Halk Partisi Grubu olarak bir önerge vermiş durumdayız ve çoğul hamilelik başına bir süre 
artırımını öngörüyoruz. 
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Diğer taraftan, getirilen düzenlemede, doğum sonrasında bu çalıştırılmama süresinin bitmesin
den başlayarak 6 aya kadar ücretsiz izin verilme durumu öngörülmüş. Biz, bu sürenin, istek halin
de 12 aya kadar uzatılabilmesine imkân tanınmasının, kadının çalışma yaşamını kolaylaştırmak 
bakımından yararlı olacağını düşünüyoruz. Bu konuda verilmiş olan bir önergemiz var ve başta tüm 
kadın milletvekilleri olmak üzere, kadının çalışma yaşamını kolaylaştırmak isteyen tüm milletvekil-
lerimizin bu öneriye desteklerini bekliyoruz. 

Diğer yandan, hamile kadın işçinin hamileliği süresince çalışması elbette ki, zor bir durum. Bu 
durumu daha da zorlaştırmamak için, hamile kadın işçinin sağlığına uygun hafif işlerde çalıştırıl
masını, çömelme, eğilme, ağır kaldırma, sürekli olarak ayakta durmayı gerektiren görevlerin, çalış
ma yaşamında kendisine verilmemesi hususunun da tasarıda düzenlenmesinde yarar olacağını 
düşünüyoruz. Ayrıca, tüm hamileliklerde, son 3 ayda, 3 saat arayla kadına 15 dakikalık istirahat im
kânı verilmesi ve bu sürenin günlük çalışma süresinden sayılması, doğa koşullarının, sağlık koşul
larının, tıbbın getirdiği bir gereklilik. Bu hususun da tasarıda düzenlenmesinin, kadının çalışma 
yaşamını kolaylaştırmak bakımından sayısız yararları olacağını düşünüyoruz ve daha önce bir 
karışıklık nedeniyle geriye çektiğimiz önergemizdeki süt iznini, yüksek izinlerinizle tekrar huzura 
getirmek istiyoruz. Tüzükte, 100'den fazla işçi çalıştıran işyerleriyle ilgili bir düzenleme yapılmış
tır. Her işyerinde, kadın işçi sayısına bakılmaksızın, cinsiyet ayırımı yapılmaksızın, kadın işçilere, 
bir yaşma kadar çocuklarını emzirmek üzere günde 1,5 saat ve süresini kaça bölerek kullanacağını 
kendisi belirlemek koşuluyla ve günlük çalışma süresinden sayılmak üzere izin verilmesini de, gene 
kadının çalışma koşullarını kolaylaştırmak bakımından gerekli görüyoruz. Bu konuda verilmiş bir 
önergemiz vardır, bunun da desteklenmesini, tüm kadın milletvekillerimizden ve kadının çalışma 
yaşamını kolaylaştırmak isteyen tüm milletvekillerimizden bekliyoruz. 

Bunlar, bu düzenleme çerçevesinde kadınlar açısından beklediklerimiz; ama, bıkmadan usan
madan, müsaadelerinizle bir kere daha yinelemek istiyorum: Kadınlara bunları sağladınız, çok 
güzel, bu önerdiklerimizle birlikte gerçekleşirse daha güzel; ama, eğer kadın, süresiz iş sözleş
mesinin feshinde belirli sebep gösterme garantisinden yoksun ise, bunlar, bir anda önemini büyük 
ölçüde yitiriyor ve maalesef biz, tasarının 18 inci maddesinde, bu önemin yitirilmesine, bu güzel
liklerin etkisini bir anda kaybetmesine neden olabilecek bir düzenleme getirdik; yalnız kadınlar için 
değil, erkekler için de getirdik; ama, mademki kadını konuşuyoruz, kadın açısından bir kere daha 
gündeme getirmekte, kadın olayını vesile bilerek gündeme getirmekte yarar görüyorum: 30 ve daha 
fazla işçi çalıştıran işyerleri için işverene, süresiz, iş aktini feshederken haklı bir sebep getirmek 
yükümlülüğünü yükledik; ama, hangi işçi 30 veya daha fazla işçinin çalıştığı işyerinde çalışıyor?.. 
Kaç tane 30'dan fazla işçi çalıştıran işyeri var Türkiye'de?.. Biz, böyle bir hüküm getirmekle, iş
çilerimizin büyük bir kesimini, çok önemli bir güvenceden mahrum bıraktık. Geliniz, bu maddeyi 
düşünürken, bir kere daha, işçilerimize yaptığımız bu düzenlemeyi, bu olumsuz düzenlemeyi anım
sayalım ve bu olumsuzluğu düzeltebilmek için İçtüzüğün bize birtakım imkânlar tanıdığını ve o im
kânları kullanabileceğimizi unutmayalım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
OYA ARASLI (Devamla) - Bu imkânları kullanmak doğrultusunda elimizdeki yetkileri kul

lanalım diyorum Sayın Hükümete, Sayın Komisyona, bıkmadan, usanmadan. Sabırlarını taşırdığımı 
biliyorum; ama, bu bizim görevimiz; bir kere daha yinelemekte yarar görüyorum. 

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI MAHFUZ 
GÜLER (Bingöl) - Estağfurullah... 

OYA ARASLI (Devamla) - Sizleri saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Araslı. 
Son konuşmacı, şahsı adına, İzmir Milletvekili Sayın Canan Arıtman. 
Buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
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CANAN ARITMAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; günümüzde Batılı ülkeler
de, analık, gebelik, loğusalık, çalışanların korunmasını gerektiren özel durumlardan kabul edilmiş 
ve konuya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan biri 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 
1952 Anneliğin Korunması Sözleşmesi, 1979 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın önlenmesi 
Sözleşmesi, 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, 1995 Pekin Deklarasyonu ve Ey
lem Platformu, 1998 ILO Kadın İşçilere Fırsat Eşitliği ve Muamele Eşitliği Sözleşmesi, yine, 1998 
Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ILO Bildirgesi ve henüz, ülkemizin parafe etmediği, ama 
etmesi gerektiğine inandığımız 2000 yılı Anneliğin Korunması Sözleşmesi, tüm bu uluslararası söz
leşmeler, ana ve çocuğun sağlığını ve güvenliğini geliştirmeyi amaçlar. Bu amaçlar, taraf ülkelerin, 
girişimcilerin, ulusal hukukun, hükümetlerin ortaklaşa paylaştıkları sorumluluk ve görevlerdir. 

Avrupa Sosyal Şartı, ülkelerde çalışan kadınların korunma hakkının en etkin biçimde kullanıl
masını sağlamayı zorunlu kılmaktadır. 98/85 sayılı Gebe, Loğusa, Emzikli Kadın İşçilerin İşleri 
Başında Sağlık ve Güvenliklerinin Korunmasına İlişkin Yönerge, gebe, doğum yapmış ya da em
zirme dönemindeki kadın işçileri, birçok bakımdan özel risk grubuna girdikleri gerekçesiyle, iş
başında sağlık ve güvenliklerinin korunmasını düzenlemektedir. Söz konusu yönergeyle, kadın iş
çilere en az 14 hafta olmak üzere, doğum izni verilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu iznin en az 2 haf
tası, doğum öncesi zorunlu izindir. 

Avrupa ülkelerinde doğum izni, ortalama 16 ilâ 18 haftadır. Görüşmekte olduğumuz kanun 
tasarısında ise, teklif edilen 14 haftadır. Bunun, değerli arkadaşlarım, bir tek nedeni var. Yani, yasa 
tasarısında hazırlanan, 7 önce 7 sonra, toplam 14 haftalık doğum izninin yasamızda bu şekilde 
hazırlanmasının nedeni, ne yazık ki, uzun süreli doğum izinlerinin ülkemizde kadınların işe alın
ması önünde ciddî bir engel oluşturacağına karşı duyduğumuz endişedir; çünkü, ne yazık ki, ül
kemizde kadın, işe en son alınan ve işten en önce çıkarılan konumdadır. Ama, değerli milletvekil
leri, tıbben, bu doğum izni daha uzun süreli olması gerekir. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, en az 
16 hafta olmalıdır. Yani, 8 hafta önce, 8 hafta da sonra, toplam 16 hafta olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak söylemek istiyorum ki, 
gebelikte, kadının, kalbinden böbreklerine, kanından karaciğerine kadar tüm organları ilave yük al
tındadır. İnanın, bunu, bir erkek bünyesi kaldıramaz. 

Amerika'da yapılan bir bilimsel araştırma var; bu bilimsel araştırmada, termde bir hamile 
kadının taşıdığı ilave yükün, gönüllü, genç ve sağlıklı erkekler tarafından yürüme eylemi halinde 
taşınması istenmiş ve bu araştırmada bunu başarabilen erkekler, en fazla ikinci saatte pes etmişler. 
Yani, gebelikte kadının taşıdığı yük, hakikaten ağır bir yüktür. 

Bir de, Anadolu'da, gebelik sonrası dönemle ilgili çok güzel bir söz vardır. Anadolu insanı 
"loğusanın mezarı 40 gün açık kalır" der. Değerli arkadaşlarım, hakikaten doğru bir sözdür. Halk, 
gözlemleriyle, doğum sonrası 6 haftanın çok önemli bir süreç olduğunu belirlemiştir. Loğusalıkta, 
vücut son derece dirençsiz ve her türlü hastalığa yatkın durumdadır. Ne yazık ki, kadınlarımızın, 
gebelikte, doğumda ve loğusalıkta sağlıklarını yeterince koruyamadığımız için, ülkemizde, ana 
ölüm oranı yüksektir. Ülkemizde bu oran yüzbinde 54 iken, Avrupa ülkelerinde bu oranın yüzbin-
de 6 ile 8 arasında olduğu dikkatimizi çekmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Hemen 1 dakikada toparlıyorum. 
BAŞKAN - Sayın hocam, buyurun. 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
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Değerli milletvekilleri, analık her kadının hakkı ve fizyolojik görevidir, dünyaya getiriliş 
nedenidir. Dolayısıyla, hamile kadın ve ana, tüm inançlarda kutsaldır. Hamileliği, analığı korumak 
da kutsal bir eylemdir. 

Değerli milletvekilleri, 74 üncü maddede, bu amaçlarla vereceğimiz bazı önergelerimiz olacak 
ve bu önergelerde, bunların bilimsel gerekçelerini de açıklayacağız. Bu şekilde, bu konudaki öner
gelerimizin kabulünü diler, gecenin bu geç saatinde, çalışma süremiz de bitti, fazla zamanınızı al
mamak dileğiyle, hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Arıtman, teşekkür ediyorum. 
Saygıdeğer milletvekilleri, Genel Kurulumuzun aldığı karar gereği, çalışma süremiz dolmuştur. 
Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 14 Mayıs 2003 Çar

şamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kajpatıyorum. 

Kapanma Saati: 00.03 

9 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, olağanüstü hal döneminde işkence ve kötü 

muamele ile terör suçlarından yargılananlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in 
cevabı (7/183) (*) 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Sayın Adalet Bakanımız tararından yazılı olarak açıklanmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. <Zj\ r- (*• tü o % 

lesutDEĞÖR^/ 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

10 Temmuz 1987 tarihlL 285 No'lu KHK uyarınca kurulan ve 30 Kasım 2002 
tarihinde sona eren Olağanüstü Hal'in yürürlükte kaldığı dönem boyunca OHAL Valiliğinin 
yetki alanı kapsamında olan yerleşim birimlerinde; 

1 - îşkence ve / veya kötü muamele gerekçesiyle; 
a. Kaç suç duyurusunda bulunulmuştur, 
b. Bu suç duyurularuun kaçı için soruşturma başlatılmıştır, 
c. Kaç kamu görevlisi hakkında, kaç dava açılmıştır, 
d. Kaç dava mahkumiyetle sonuçlanmıştır, 
e. Mahkumiyetle sonuçlanan.davalann kaçında verilen cezalar ertelenmiştir? 

2 - Türk Ceza Yasası'nın 125,159,169,312 ve 146. maddeleri ile, yürürlükten 
kaldırılmış 141,142 ve 163. maddeleri ve Terörle Mücadele Yasası'nın hükümleri 
uyarınca; 

a. Kaç kişi gözdtınaalırimiştır? 
b. Kaç kişi yargılanmıştır? 
c. Açılan davaların kaçı sonuçlanmıştır? 
d. Sonuçlanan davalarda kaç sanık hüküm giymiştir? 

• e. DGM'lerde yargılanan 16 yaşından küçük sanıkların toplam sayısı kaçtır? 
Bunlardan kaçı hüküm giymiştir? 

20.3.2003 tarihli 51 inci Birleşim tutanak dergisinde yer alan 7ı'183 'e ek cevap 
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T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI /5/X/2«ö 

Bakan 
jat 

T^RÎÜYEBÜYÜKMİLLETI^CLİSİBAŞKANLIĞINA 

İ^}İ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 5/2/2003 tarihli ve 
A.Oİ.O.GNS.0.10.00.02-655 sayılı yazınız. 

b) 18/2/2003 tarihli ve 98 sayılı yazımız. 
c) 20/3/2003 tarihli Ve 195 sayılı yazımız. 
d) Başbakanlığa hitaben, 21/3/2003 tarihli ve 197 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer 
tarafindan Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 
7/183-661 Esas No.lu soru önergesiyle ügili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin 
derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyannca bir aylık ek süre verilmesi 
istenilmiş olup, ilgi (c) y&ımızla, soru önergesine kısmî cevap verilmiştir. 

Söz konusu soru Önergesindeki diğer hususları kapsayan cevap örneği iki 
nüsha hâlinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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Sayın 
Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediğiniz 7/183-661 Esas No.lu soru önergesine 20/3/2003 tarihli ve 195 sayılı 
yazımızla kısmen cevap verilmişti. Diğer Cumhuriyet başsavcılıklarından gelen 
cevaplar ise aşağıda sunulmuştur: 

10/7/1987 tarihli ve 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 
kurulan ve 30/11/2002 tarihinde sona eren olağanüstü halin yürürlükte kaldığı 
dönem boyunca Olağanüstü Hal Valiliğinin yetki, alanı kapsamında olan 
yerleşim birimlerinden; 

Mardin İlinde; 
Türk Ceza Kanununun; 125, 146, 159, 169 ve 312. maddeleri ve 

yürürlükten kaldırılan 141,142 ve 163. maddeleri ile Terörle Mücadele Kanunu 
hükümleri gereğince 1796 kişinin jandarma, 5885 kişinin emniyet güçlerince 
göz altına alındığı, 

îşkence ve kötü muamele gerekçesiyle 93 suç duyurusunda bulunulduğu, 
bu suç duyurularından dolayı 96 soruşturma başlatıldığı, 129 kamu görevlisi 
hakkında 28 kamu davası açıldığı, 6 kamu görevlisinin mahkûm olduğu, 4 
kamu görevlisinin ise cezasının ertelendiği, 

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 19/3/2003 tarihli ve B-2003/615 
sayılı yazısı ve eklerinden; 

Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi görev alanı içerisinde; 
Türk Ceza Kanununun; 125, 146, 159, 169 ve 312. maddeleri ve 

yürürlükten kaldırılan 141,142 ve 163. maddeleri ile Terörle Mücadele Kanunu 
hükümleri gereğince 26481 kişinin göz altına alındığı, Diyarbakır Devlet 
Güvenlik Mahkemesinde 30504 kişinin yargılandığı, 10477 davanın 
sonuçlandığı, bu davalarda 3880 kişinin mahkûm olduğu, Diyarbakır Devlet 
Güvenlik Mahkemesinde yargılanan 16 yaşından küçük sanık sayısının 995 
olduğu ve bunlardan 177'sinin mahkûm olduğu, 
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Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 
18/3/2003 tarihli ve 2003/330-2 sayılı yazısından; 

Diyarbakır İlinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının görev alanı 
içerisinde; 

Türk Ceza Kanununun; 125, 146, 159, 169 ve 312. maddeleri ve 
yürürlükten kaldırılan 141,142 ve 163. maddeleri ile Terörle Mücadele Kanunu 
hükümleri gereğince 22216 kişinin göz altına alındığı, 422 kişinin yargılandığı, 
223 davanın sonuçlandığı ve 156 kişinin mahkûm olduğu, 

İşkence ve kötü muamele suçlarıyla ilgili olarak 785 suç duyurusunda 
bulunulduğu, bu suç duyurularının 785*i için soruşturma başlatıldığı, 250 kamu 
görevlisi hakkında 94 dava açıldığı, 18 davanın mahkûmiyetle sonuçlandığı ve 
mahkûmiyetle sonuçlanan davaların 14'ünde verilen cezaların ertelendiği, 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 22/4/2003 tarihli ve 2003/43-2 
sayılı yazısından; 

Van Cumhuriyet Başsavcılığının görev alam içerisinde; 
Türk Ceza Kanununun 159 maddesi gereğince 10 kişinin göz altına 

alındığı, 31 kişi hakkında kamu davası açıldığı, 20 davanın sonuçlandığı ve 
mahkûm olan kişi bulunmadığı, 

İşkence ve kötü muamele gerekçesiyle 62 suç duyurusunda bulunulduğu, 
62 suç duyurusu için soruşturma başlatıldığı, 109 kamu görevlisi hakkında 36 
kamu davası açıldığı, 4 kamu davasının 'mahkûmiyetle sonuçlandığı, 
mahkûmiyetle sonuçlanan davalarda verilen cezalardan; ikisinin 21/12/2000 
tarihli ve 4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı 
Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezalann^Ertelenmesine Dair Kanun gereğince, 
ikisinin ise, 13/7/1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun 
hükümleri uyarınca ertelendiği, 

Van Cumhuriyet Başsavcılığının 14/3/2003 tarihli ve 2003/2-437 sayılı 
yazısından; 

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının görev alam içerisinde; 
Türk Ceza Kanununun; 125, 146, 159, 169 ve 312. maddeleri ve 

yürürlükten kaldınlan 141,142 ve 163. maddeleri ile Terörle Mücadele Kanunu 
hükümleri gereğince 2279 kişinin göz altına alındığı, 1415 kişinin yargılandığı, 
Türk Ceza Kanununun 312 ve 159. maddeleri kapsamında kalan suçlarda açılan. 
22 davanın sonuçlandığı, 8 kişinin mahkûm olduğu, 
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İşkence ve kötü muamele gerekçesiyle 48 suç duyurusunda bulunulduğu, 
bu suç duyurularından 35'i için soruşturma başlatıldığı, 29 kamu görevlisi 
hakkında kamu davası açıldığı, açılan davalardan 4'ünün mahkûmiyetle 
sonuçlandığı ve mahkûmiyetle sonuçlanan davaların 3'ünde verilen cezaların 
ertelendiği, 

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 17/3/2003 tarihli ve 2/152 B.M. 
sayılı yazısından; 

Muş Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresi içerisinde; 
Türk Ceza Kanununun; 125, 146, 159, 169 ve 312. maddeleri ve 

yürürlükten kaldırılan 141,142 ve 163. maddeleri ile Terörle Mücadele Kanunu 
hükümleri gereğince göz altma alman sanıklarm sayılarının bilinmediği, söz 
konusu hükümlerden dolayı 31 kişinin yargılandığı, açılan davaların hepsinin. 
sonuçlandığı ve yargılanan sanıkların hepsinin beraat ettiği, 

İşkence ve kötü muamele gerekçesiyle 49 adet suç duyurusunda 
bulunulduğu, bunların tamamı için soruşturma başlatıldığı, 91 kamu görevlisi 
hakkında 49 dava açıldığı, 6 davanın mahkûmiyetle sonuçlandığı, mahkûmiyetle 
sonuçlanan davalardan birinin ertelendiği,. 

Muş Cumhuriyet Başsavcılığının 12/3/2003 tarihli ve 283 sayılı 
yazısından; 

Erzurum Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığının yargı çevresi 
içerisinde; 

Türk Ceza Kanununun; 1.25, 146, 159, 169 ve 312. maddeleri ve 
yürürlükten kaldırılan 141,142 ve 163, maddeleri ile Terörle Mücadele Kanunu 
hükümleri gereğince Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma yapılıp göz 
altma alınan ve soruşturmaları takipsizlikle sonuçlanan kişi sayısının 177 
olduğu, bunlardan 3'ünün yaşının 16'dan küçük olduğu, Erzincan ve Erzurum 
Devlet Güvenlik Mahkemesinde söz konusu hükümlerden dolayı 1225 sanığın 
yargılandığı, bunlardan 492'sinin göz altına alındığı, 130 kişinin mahkûm 
olduğu, bunlardan Tinin 16 yaşından küçük olduğu, gelen fezlekelerden 
sonuçlandırılan dava sayısının 122 olduğu, 
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İddianame hazırlanarak haklarında dava açılan ve takipsizlik kararı 
verilerek dava açılmayan kişilerden 669'unun göz altına alındığı, 1225'inin 
yargılandığı, 130'unun mahkûm olduğu, 122 davanın sonuçlandığı, göz altına 
alınanlardan 4'ünün 16 yaşından küçük olduğu, bunlardan 3*ünün 
soruşturmasının takipsizlikle sonuçlandığı, birinin yargılandığı, 

Erzurum Devlet, Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 
11/3/2003 tarihli ve 2003/56 B.Muh. sayılı yazısından; 

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresi içerisinde; 
Türk Ceza Kanununun; 125, 146, 159, 169 ve 312. maddeleri ve 

yürürlükten kaldırılan 141,142 ve 163. maddeleri ile Terörle Mücadele Kanunu 
hükümleri gereğince 243 kişinin göz altına alındığı, 243 kişinin yargılandığı, 
121 adet davanın görevsizlik kararıyla Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesine 
gönderildiği, 16 yaşından küçük yargılanan sanık bulunmadığı, 

İşkence ve kötü muamele gerekçesiyle 194 adet suç duyurusunda 
bulunulduğu, 106 adet soruşturma başlatıldığı, 313 kamu görevlisi hakkında 61 
dava açıldığı, 15 davarım mahkûmiyetle sonuçlanıp ertelendiği, 

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının 28/3/2003 tarihli ve 2/306 sayılı 
yazısından; 

Hakkari Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemesinin yargı çevresi içerisinde; 
İşkence ve kötü muamele gerekçesiyle 49 kişi hakkında 16 dava açıldığı, 

8 davada beraat karan verildiği, 2 davada muhakemenin durmasına karar 
verildiği, 2 davada verilen mahkûmiyet kararlarının ertelendiği ve 4 davanın ise 
hâlen derdest olduğu, 

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı yargı çevresi içerisinde; 
Türk Ceza Kanununun; 125, 146, 159, 169 ve 312. maddeleri ve 

yürürlükten kaldırılan 141, 142 ve 163, maddeleri ile Terörle Mücadele Kanunu 
hükümleri gereğince belirlenen arşiv kayıtlanna göre 1069 kişinin göz altına 
alındığı, 3313 kişi hakkında soruşturma yapıldığı, bu kişiler hakkındaki hazırlık 
evrakının görevsizlik ve fezleke kararı ile ilgili Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildiği, 

İşkence ve kötü muamele suçlarıyla ilgili olarak işkence ve kötü muamele 
suçundan 31 kamu görevlisi hakkında soruşturma yapıldığı, bunlardan, 12'si 
hakkında dava açıldığı, birisi hakkında kötü muamele yapmak suçundan 
mahkûmiyet karan verildiği ve cczasımn ertelendiği, 

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının 27/3/2003 tarihli ve 2003/216 Bk. 
Muh. sayılı yazısından; 

Anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^^7 

Cemil ÇİÇEK / 
Bakan / 

- 2 4 9 -



T.B.M.M. B:78 13.5.2003 0 : 5 

2. - Hatay Milletvekili ZüheyirAmber'in, Reyhanlı Barajı Projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakam Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/331) 

TÜBKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

ZÜheyir A M B E R - c ? ^ ^ ^ 
Hatay Mjjtet^Slı 

1. Asi nehrinin, Suriye'deki baraj kapaklarının acjknası yil da barajlarda meydana gelen 
yıkılmalar nedeniyle taşması sonucunda Reyhanlı, Altınözü ve Merkez ilçeye bağlı 
köylerde binlerce dekar arazi sular altında kalmakta, köylülerimizin trilyonlarca 
zarara uğramaktadır. Bu su baskınlarının önüne gcçiJmesin'de büyük ölçüde katkı 
sağlayacak olan Reyhanlı Barajı projesi ne aşamadadır? 

2. Bakanlığınıza bağli Devlet Şu İşleri Genel Müdürlüğünce, su taşmalarını önlemeye ya 
da zararlarım azaltmaya dönük hazırlanan herhangi bir proje var mıdır?. 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A n k a r a 

Sayı :B.15.0,APK.Ö.23.300-9^t '9 MAV7S 2flfl3 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 7 ^ ' b U U İ 

7267 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığımın 02,04.2003 tarih ve A.01.0.GNS.Ö.10.00.02-1195 sayılı 

Hatay Milletvekili Sayın Züheylr AMBER'in tarafıma tevcih ettlöi 7/331-1195 0 â a s 
MC!LU,î!^!,,SOrU.ÖnergeSİ T B M M ' fff-TOaflO'nOn 99'ncu Maddesii gereği DSİ Genel 
Müdürlüğüden alman yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmi^ir 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr, Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN ZÜHEYİR AMBERİN YAZILI 
SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/331-1195 esas noMu) 

Soru 1,2: 

-Asi Nehrinin, Suriye'deki baraj kapaklarının açılması ya da barajlarda meydana 

gelen yıkılmalar nedeniyle taşması sonucunda Reyhanlı, Altınözü ve Merkez İlçeye bağlı 

köylerde binlerce dekar arazi sular altında kalmakta, köylülerimizin trilyonlarca zarara 

uğramaktadır. Bu su baskınlarının Önüne geçilmesinde büyük ölçüde katkı sağlayacak 

olan Reyhanlı Barajı Projesi ne aşamadadır? 

-Bakanlığınıza bağlı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce, su taşımalarını 

önlemeye ya da zararlarını azaltmaya dönük hazırlanan herhangi bir proje var mıdır? 

Covap 12; 

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Amik Ovasında taşkınların önlenmesi amacıyla 

Amik Gölü alanı ve etrafındaki bataklıklarla birlikte 23 000 ha sahanın kurutma ve ıslah 

faaliyetlerine 1953 yılında başlanmış ve bugüne kadar yapılan uygulamalar sonucunda, 

Karasu-Muratpaşa-Afrin-Comba kanallarında, Küçük Asi boyunca, Küçük Asi ve Asi 

nehrinin birleşim yerinden itibaren Hatay ili çıkışına kadar ıslah çalışmaları, Hatay İli 

Samandağ civarındaki şedde ve köprü düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca, 

Amik Ovasına giren Karasu Çayı üzerinde Tahtaköprü Barajı inşa edilerek 1977 

yılında işletmeye aç.lmış olup, havzanın önemli bir kısmı taşkın itibariyle kontrol altına 

alınmıştır. 

Amik Ovasını büyük oranda tehdit eden ve yatak kapasitelerini zorlayarak 

taşkınlara neden olan Afrin Nehri sulannn kontrolü ve Amik Ovasın n taşkın sorununa 

çözüm getirmek amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü tarafından "Amik-Afr;n Projesi Reyhanlı 

Barajı ve Sulaması" projesi geliştirilmiştir. 
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Planlama kademesinde çalışmalar; 1995 yılında tamamlanmış olan sulama ve 
taşkın amaçlı olarak geliştirilen söz konusu proje kapsamında 25 m yüksekliğinde, 
9272 m kret uzunluğunda ve 460 hm3 depolama hacimli Reyhanlf Barajının yapılması 
öngörülmüş olup, proje ile Amik Ovasında toplam 60 000 ha tarım arazisi sulanacak ve 
20 000 ha tarım arazisi ile Antakya İli ve birçok belde taşkın zararlarından korunacaktır. 
Proje kapsamında, Afrin Irmağının off-stream depolama niteliğindeki Reyhanlı Barajına 
çevrilmesi ve Karasu Deres/ akımlarının bu dere üzerinde yapılacak regülatör ve 35 m 
boyundaki kanalla Reyhanlı Baraj Çölüne derive edilmesi ve böylece her iki akarsudan 
kaynaklanan taşkınların Reyhanlı Barajı ile kontrol altına alınması planlanmıştır. 

Reyhanlı Barajının gövde ve üniteleri ile derivasyon tesislerinin kesin projeleri 
DSİ Genel Müdürlüğünce tamamlanmış olup, planlama aşamasında yapılan çalışmalara 
göre, söz konusu projenin 2003 yjlı fiyatlarına göre proje bedeli 666 trilyon TL, 
rantabilitesi 3,04 ve iç karlılık oranı %17,5 olarak belirlenmiştir. 

Amik-Afrin Projesi DSİ Genel MüdürlüğÜ'nün yatırım programında yer almakta 
olup, "Dış kredi temini ile ihale edilecektir" dip notu ile yer alan söz konusu projenin 
kredili olarak ihale edilebilmesi için uygun görüş alınması hususunda Hazine 
Müsteşarlığı nezdinde gerekli girişimde bulunulmuş olup, ancak konunun çözümü 
hususunda Hazine Müsteşarlığımdan olumlu bir sonuç alınamamıştır. 

Asi nehri üzerinde Suriye'de büyük depolama hacimli tesisler mevcut olup» bu. 
depolama tesislerinden sonraki ara havzadan gelen akımlar zaman zaman taşkına 
neden olmaktadır. Suriye'deki El-Zeyzun Barajının yıkılması nedeniyle Haziran 2002 
tarihinde ve Suriye'deki barajlann işletim tarzından kaynaklanan nedenlerle Şubat 2003 
tarihinde yaşanan taşkınlar sonucunda yörede önemli miktarda tarım arazileri su altında 
kalmıştır. Suriye tarafından bırakılacak suların miktar ve zamanlaması hakkında bilgi 
bulunmaması nedeniyle ülkemiz sınırlan içerisinde alınacak tedbirlerin Asi Nehrinden 
kaynaklanan taşkın sorunlarının tam olarak çözümlenmesine yeterli olmayacağı 
düşünülmektedir, 

Bu nedenle, Asi Nehri yatağının sınırdaki kesiminin ıslah edilmesi ve/veya sınır 
teşkil kesiminde depolama tesisinin inşa edilmesi amacıyla Suriye ile birlikte ortak bir 
projenin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuş ve geçmiş yıllarda DSİ Genel Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde ilgili Bakanlık ve Kuruluşların temsilcilerinin iştirakiyle oluşturulan 
"Alt Komite" tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde bu konuda hazırlanan rapor 
Dışişleri Bakanlığı'na bildirilmiştir. Ancak, Suriye ile ortak proje geliştirilmesi İle ilgili bu 
güne kadar bir neticeye varılamamıştır. 
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3. - İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Gelendost II. Kademe Pompaj Sulama Projesine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/335) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mevlüt COŞKUN ER 
İsparta Milletvekili 

Soru: 

Gelendost II. Kademe Pompaj Sulaması Projesi'nin ne zaman bitirilmesi 
düşünülmektedir, ne kadar fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 

T.C. 
ENERJl VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- Ç 5~"3 
Konu : Yazılı Soru önergesi ' 12 MAYİS 2003 

7346 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGl: T.B.MM Başkanlığı'nın 02.04.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
1195 sayılı yazısı. 

İsparta Milletvekili Sayın Mevlüt COŞKUNER'in tarafıma tevcih ettiği 7/335-1199 
esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nun 99. Maddesi gereği. DSİ Genel 
Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A^-A*—\S*— 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 
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İSPARTA MİLLETVEKİLİ SAYIN MEVLÜT COŞKUNER'İN 
YAZİLİ SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/335-1199) 

Soru: 

Gelendost II. Kademe Pompaj Sulaması Projesi'nin ne zaman bitirilmesi 

düşünülmektedir, ne kadar fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, ne kadar ödenek 

ayrılmıştır? 

Cevap: 

DSİ Genel Müdürlüğü'nün yatırım programında yeralan Gelendost II. Merhale 

Projesi ile daha önce inşaatı bitirilerek, 1983 yılında işletmeye açılmış bulunan 

4966 hektarlık Gelendost pompaj sulaması I. kademe dışında kalan 1000 hektarlık tarım 

alanının Eğirdir gölünden iki kademeli pompajla sulanması öngörülmüştür. 

Gelendost II. Kademe Pompaj Sulaması İkmal İnşaatı 3107.2002 tarihinde ihale 

edilmiş ve 05.11.2002 tarihinde işe başlanmıştır. Yıllık ödenek ihtiyaçları aynen 

karşılandığı takdirde iş mukavelesine göre 24.03.2005 tarihinde bitirilecektir. 

Gelendost II. Merhale projesinde %65 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Projeye 

2003 yılı için 2,980 trilyon TL. ödenek ihtiyacı tespit edilmiş, 450 milyar TL. ödenek 

ayrılmıştır. 
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4. - Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın; 
- Vergi dairelerinin tedbiren gelirde uyguladıkları kesintiye, 
- Mükelleflerin KDV iadelerine ve stopaj uygulamasına, 
- Yaş sebze ve meyve ticaretindeki KDV uygulamasına 
İlişkin soruları ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/346, 347, 348) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

Aşağıdaki somlann Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKTTAN'in yazılı olarak 

cevaplandırmasında aracılığınızı arz ederim. 27.03.2003 

Saygılarımla 

Ali OKSAL 

Mersin Milletvekili 

SORULAR 

1 - 2000 yılında 2 milyar lira, 2001'de 4 milyar lira, 2002'de 6 milyar 400 milyon liralık 

vergi dairesi tarafından tedbir olarak uhdesinde bırakılan kesintiyi vergi adaletine 

uygun olmadığı için ortadan kaldırmayı düşünüyor musunuz? 

Ya da miktarda azaltma yapmayı düşünüyor musunuz? 

2-Sebze/meyve ticareti yapan mükelleflerin, elde olmayan nedenlerden dolayı, ticari 

faaliyetlerine son verdiklerinde, vergi dairesi uhdesinde bırakılan kesintiyi aynı mali yıl 

içinde geri alabilmesi ya da vergi borçlanna mahsup edilmesi için bir çalışmanız var 

mı? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

Aşağıdaki sorulann Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKTTAN'ın yazılı olarak 

cevaplandırılmasında amalığınızı arz ederim. 27.03.2003 

ctatyyiKsnmıa 

Ali OKSAL 
Mersin Milletvekili 

SORULAR 

1-Mükellefin ticari faaliyetinden dolayı mali yıl içerisinde ödediği %1811k KDV 

oranlarının tutan bir yıl bekledikten sonra geri alınırken, hem kesintiye uğruyor hem 

de enflasyon karşısında değer ylöıiyor. Aynı yıl İçinde mal alımı karşılığı olarak 

gösterilen stopajlann bedeli yatırılmadığı zaman, KDV tutannın mahsup edileceği 

bekleme süresine kadar gecikme faizi uygulanmaktadır. 
Bu haksız uygulamayı kaldırmayı düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

Aşağıdaki sorulann Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKTTAN'ın yazılı olarak 

cevaplandınlmasında aracılığınızı arz ederim. 27.03.2003 

Saygılarımla 
Ali OKSAL 

Mersin Milletvekili 

SORULAR 

x- ı aş »eu/ıt: ve meyve imareti yapan getir vergisi muKeııerıen saan aıaıgı naıcııye, 

ambalajlama ve diğer giderler nedeniyle %18 oranında KDV ödemektedir. Buna 

karşılık, hallerde satılan sebze ve meyvelerin KDV oranı %1'dlr. Mükellefler 6ran 

farklılığı nedeniyle aradaki %l71ik farka isabet eden tutarın geri alınabilmesi İçin bir 

yıl beklemek zorunda kalmaktadırlar. 

Haksız ve adaletsiz olan bu uygulamayı ortadan kaldırmayı, yani bir yıllık bekleme 

süresini çok kısa bir süreye çekerek, aynı mali yıl İçinde KDV tutarını, stopaj ve diğer 

vergilere mahsup ettirmeyi düşünüyor musunuz? 
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MALİYE BAKANLIĞI 
Gel i r ler Genel Müdü r l üğü 

SAYI : B.07.0.GEL.0.55/5529-673 
09.05.03 0 İ 9 5 5 4 

TÜRKIYE B Ü Y Ü K MÎLLET MECLİSJ 
BAŞKANLıĞıNA 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : 02.04.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1226 sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili Sayın AH OKSAL tarafından Başkanlığınıza 
hitaben verilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde birer örneği Bakanlığıma 
gönderilen 7/346, 7/347 ve 7/348 sayılı Soru Önergelerine İlişkin 
cevaplarımız aşağıdadır. ~~ ~—' 

Katma Döğer Vergisi Kanunu'nun 4369 sayılı Kanunla değişik 29/2. 
maddesi ile indirimli oranda katma değer vergisine tabi işlemlerle ilgili 
olup, yılı içinde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek 
sınırı aşan verginin Bakanlığımca belirlenecek usul ve esaslara göre iade 
edileceği hükme bağlanmıştır. 

İndirimli orana tabi işlemlere ait iade miktarına getirilen alt sınır, 
sonuçlandırılacak iade taleplerinin sayısı ile ilgili bîr husus olup, bu 
durumun vergi adaletini ihJal eden bir tedbîr sayılması yerinde bir 
değerlendirme değildir. 

ö t e yandan, faaliyetleri indirimli orana tabi işlemlerden oluşan ve 
faaliyetlerini bırakan mükelleflerin, indirim konusu yapamadıkları 
vergilerden Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarı aşan kısmı (nakden 
veya mahsuben) geri almaları mümkündür. 

Nitekim, önerge sahibi Miiletvekili'ne ait Tarsus Şehitkerim Vergi 
Dairesi Müdürlüğü riezdlndeki iade talebinin de, bu kapsamda 
değerlendiril ip, sonuçlandırılması Mersin Valiliğine bildirilmiştir. 

Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2. maddesine göre, 
mükelleflerin alış ve giderleri nedeniyle yüklendikleri verginin, satışlar 

sırasında hesapladıkları vergiden fazla olması halinde, aradaki fark 
sonraki dönemlere devredilmekte ve herhangi bir iade yapılamamaktadır. 

Bu uygulamanın tek istisnası 01.01.1999 tarihî itibariyle başlayan 
ve yukarıda işaret edilen indirimli orana tabi işlemlere yönelik iade 
uygulamasıdır. Bu kapsamdaki iade taleplerinin aylık dönemler itibarîyle 
yerine getirilmesi uygun bulunmakla birlikte, kanun koyucu yapılacak 
iadelerin kamu finansman dengesini olumsuz etkileyeceğini ve iade 
taleplerinin sayısal olarak aratacağını gözetmek suretiyle, Bakanlar 
Kurulunun tespit edeceği sınırı geçen tutarlar için yıllık dönemde 
gerçekleştiri lmesini kabul etmiştir. 

Bu nedenle, mevcut Uygulamanın değiştiri lmesi mümkün 
görülmemektedir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

KtSmsi\ UNAKITAN 
jgr Maliye Bakanı 
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5. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, Ak Parti Seferihisar İlçe Başkanı hakkındaki iddialara 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/352) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması hususunda aracılığınızı saygılarımla arz ederim.28.03.2003 

Yılmaz KAf/A 
İzmir MilletVekili 

Anayasa Komisyonu Oyp l̂ 

1) AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Sayarer* in, Özel İdare' nin Düzce 
Köyü için tahsis ettiği ödenekle kendisine ve akrabalarına ait 550 dekarlık 
araziye 3,5 km uzunluğunda, 77 ana direk ve bir-o kadar da taii direk 
diktirerek özel elektrik hattı çektirdiği doğru mudur? 

2) Bu doğruysa bu hattın çekilmesine onay veren Tedaş il ve ilçe Müdürleri 
hakkında bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

3) Bakanlığınızın bu tür yatırımlarından yararlanabilmek için AK Parti' nin İlçe 
Başkanı mı olmak gerekiyor? i 

4) Düzce Köyü" nün de elektrikten yararlanabilmesini teminen herhangi bir 
çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.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- J-J^ 19 MAYIS 2003 
konu : Yazılı Soru önergesi 

7260 5 V ^ 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M.Başkanlığımın 02.04.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-1226 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Yılmaz KAYA'nın tarafıma tevcih ettiği, 7/352-1242 esas 
no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99' uncu maddesi gereği, TEDAŞ Genel 
Müdürlüğümden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr.Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN YILMAZ KAYA'NİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/352-1242) 

Sorular 1.2.3.4: 

-AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet SAYARER'in, Özel Idare'nin Düzce Köyü 
için tahsis ettiği ödenekle kendisine ve akrabalarına ait 550 dekarlık araziye 3,5 km 
uzunluğunda, 77 ana direk ve bir o kadar da tali direk diktirerek özel elektrik hattı çektirdiği 
doğru mudur? 

-Bu doğruysa bu hattın çekilmesine onay veren TEDAŞ İl ve İlçe Müdürleri 
hakkında bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

-Bakanlığınızın bu tür yatırımlarından yararlanabilmek için AKParti'nin İlçe Başkanı 
mı olmak gerekiyor? 

-Düzce Köyü' nün de elektrikten yararlanabilmesini teminen herhangi bir çalışma 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

Cevaplar 1.2.3.4: 

Seferihisar- Düzce Köyü Azmak Mevkiindeki tarımsal sulama tesisleri, aralarında 
Ahmet SAYARER' in de bulunduğu çiftçi grubunun talebi ile 26.12.2002 tarihi itibarı ile 
yapımına başlanmıştır. 

Yürürlükte olan Tarımsal Sulama Yönetmenliği gereğince; orta gerilim hattı trafo 
direği dahil Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdüriüğünce, trafo postası ve AG 
şebekesi vatandaşlar tarafından yapılması talimatlandırıldığmdan Türkiye Elektrik Dağıtım 
A.Ş. Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol gereğince, Seferihisar Köylere Hizmet Götürme 
Birliği Başkanlığfnca trafo postası ve AG Şebekesi keşif bedeli olan 22,6 Milyar TL. 
TEDAŞ hesabına aktarılmıştır. 

İzmir Elektrik Dağıtım Müessesesi ile Seferihisar Köylere Hizmet Götürme Birliği 
Başkanlığı arasında 23.12.2002 tarih ve 174-002/09 no'lu protokol taraflarca 
imzalanmıştır. 

Konu ile ilgili olarak, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nce soruşturma 
başlatılmıştır. 
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6. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, doğalgaz çevrimli elektrik santrallarına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/353) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr.Hilmi 
GÜLER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

(Nuri ÇİLİNGİR 
Manisa Milletvekili 

1985 yılında 3096 sayı.ile çıkartılan yasa gereğince; yap-işlet-devret veya yap-
işlet şeklinde kurulmuş olan doğalgaz çevrimli elektrik santrallerinden elde 
edilen elektrik enerjisi oldukça pahalıya mal olmaktadır. Kamuoyunda bu 
santrallerle ilgili olumsuz düşünceler had safhaya çıkmış bulunmaktadır. 

Bunagöre; 

1-Ülkemizde faaliyet gösteren kaç adet hazine garantili doğalgaz çevrimli 
elektrik santrali bulunmaktadır? Elektrik enerjisi bu firmaların hangisinden kaç 
cente alınmaktadır? 

2-Sözleşmenin gizliliği, hazine garantisi, uluslararası tahkim gibi haklar verilmiş 
olan bu firmalar üzerinde bakanlığınızın denetleme yetkisi nedir? Yapılan bu 
antlaşmalar hangi bakanlar döneminde ve kimler tarafından yapılmıştır? 

3-Son derece pahalıya mal edilen elektrik enerjisini bu şekliyle vatandaşlarımıza 
satmak sizce uygun mudur? Sözü edilen santraller ve ucuz elektrik için 
bakanlığınızın herhangi bir çalışması bulunmakta mıdır? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

«no A n k a r a 
Sayı :B.15.0.APK.0.23.300-f^J 
Konu; Yazılı Soru Önergesi â ^n(k 

7 2 5 9 :9 MAYIS 2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 04.04.2003 tarih ve A.Û1.0.6NS.0.10.00.02-1251 sayılı 
yazısı. 

Manisa Milletvekili Sayın Nuri ÇlLİNGlR'In tarafıma tevcih ettiği 7/353-1251 esas 
no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'uncu maddesi gereği, Enerji İşleri 
Genel Müdûrlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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MANİSA MİLLETVEKİL SAYIN NURİ ÇİLİNGİRİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/353-1251) 
Soru 1: 

Ülkemizde faaliyet gösteren kaç adet hazine garantili doğalgaz çevrimli elektrik santralı bulun 
hangisinderrkaçxente^Immaktadır?~ 

Cevap 1: 
Hazine Garantili Özel Sektör Doğal Gaz Kombine Çevrim (DGKÇ) Santrallan aşağıda tablo ha 

Sıra 
No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Santral Adı 

Ova Elektrik 
DGKÇ Santralı 
Esenyurt 
DGKÇ Santralı 
Trakya Elektrik 
DGKÇ Santralı 
Uni-Mar 
DGKÇ Santralı 
Adapazarı 
DGKÇ Santralı 
Ankara 
DGKÇ Santralı 
Gebze 
DGKÇ Santralı 
İzmir 
DGKÇ Santralı 

Yeri 

Gebze/ 
Kocaeli 
Esenyurt/ 
İstanbul 
M. Ereğli'si/ 
Tekirdağ 
M. Ereğli'si/ 
Tekirdağ 

Adapazarı 

Temelli/ 
Ankara 

Adapazarı 

İzmir 

Kurulu 
Gücü 
(MW) 

253,4 

180,0 

478,2 

478,2 

770,0 

770,0 

1.540,0 

1.540,0 

Ticari 
İşletmeye 

Geçiş Tarihi 

21.01.1997 

22.05.1999 

05.06.1999 

12.06.1999 

10.10.2002 

Kasım 2003 

26.10.2002 

Nisan 2003 

2003 
Üretimi 
(Milyon 
kWh) 

2.048 

1.470 

3.865 

3.848 

5.396 

1.809 

10.711 

10.644 

Modeli 

YlD 

YİD 

YlD 

YlD 

Yİ 

Yİ 

Yİ 

Yİ 

4,81 

5,30 

4,64 

4,64 

4,04 

4,04 

4,02 

4,02 

Diğ 
W /k 

3, 

4. 

5, 

5,9 

2,0 

2,1 

2,0 

2,0 

YlD : Yap-Işlet-Devret, Yİ :Yap-Işlet 
• Mart 2003 gaz fiyatları esas alınarak ve sözleşmelerindeki eskalasyon formülü kullanılarak (A 

artacağı varsayımıyla) bulunan 20 yıllık tarife ortalamasıdır. 
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ŞoruJLl 
Sözleşmenin gizliliği, hazine garantisi, uluslararası tahkim gibi haklar verilmiş 

olan bu firmalar üzerinde Bakanlığınızın denetleme yetkisi nedir? Yapılan bu anlaşmalar 

hangi Bakanlar döneminde ve kimler tarafından yapılmıştır?. 

Cevap 2 : 
Yap-lşlet (Yİ) santrallarında, sözleşme tarafı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt 

A.Ş. Genel Müdûrlüğü'dür (TETAŞ). Bakanlığımın bu santrallardaki denetleme yetkisi, 

Elektrik Tesisleri Yönetmeliği uyarınca sadece Çevre ve İnsan Sağlığı hususları ile 

ilgilidir. 

Yap-Işlet-Devret (YİD) santrallarında ise sözleşme tarafı Bakanlık olduğundan, 

Bakanlığımın bu santral sözleşmelerinde belirtilen her türlü denetleme yetkisi mevcuttur. 

Söz konusu Yap-lşlet ve Yap-Işlet-Devret santrallarının sözleşmelerinin 

imzalandığı hükümet dönemleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. 

Soru 3 : 
Son derece pahalıya mal edilen elektrik enerjisini bu şekliyle vatandaşlarımıza 

satmak sizce uygun mudur?; Söz edilen santrallar ve ucuz elektrik için Bakanlığınızın 
herhangi bir çalışması bulunmakta mıdır?. 

Cevap 3 : 

Bilindiği üzere başta elektrik olmak Üzere tüm enerji girdilerinin ucuzlatılması 

hususu Hükümet programında yer almış olup, Bakanlığımca maliyetlerin düşürülmesi ve 

böylelikle fiyatların ucuzlamasını sağlayacak çözümler konusunda çalışmalar 

sürdürülmektedir. Ülkemizde, sanayide kullanılan elektriğin fiyatının önümüzdeki 

dönemde düşmesi ve sanayiimizin uluslararası rekabet gücünün artırılması da 

Bakanlığımın öncelikli hedefleri arasındadır. 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük 

maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması hedeflerine 

dönük olarak 3 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Kanun, rekabet 

ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, 

istikrarlı ve şeffaf bir elektrik piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir 

düzenleme ve denetimin sağlanmasını öngörmektedir. 

Söz konusu santralların sözleşmeleriyle ilgili olarak sözleşme tarafı firmalarla 
görüşmeler, Bakanlığım ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından müştereken 
sürdürülmektedir. 
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7. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, tstanbul-Kağıthane Deresinin ıslahına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/367) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAHUÖSHA 

Aşağıdaki somlarımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip BUDOÖAN tarafincfan 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla, 

Engin ALTAY 
Sinop Milletvekili 

İstanbul'un en fazla su baştanına uğrayan ve sel haberleri ile sürekli gündeme 
gelen Kağıthane DeresTnln yaklaşık olarak 13. Kmlik kısmının ıslahını sağlamak 
amaayla, DSİ 14. Bölge Müdürlüsünün teknik sorumluluğa atanda yapılan 
çalışmalara, İstanbul İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 05,11.1997 tarihli ihale 
başlanılmış bulunmaktadır. Islah çalışmalarının bir.bölümü tamamlanmıştır. Ancak 
1998've daha sonraki yıllardaki bütçe,kanunlarında Mahalli idarelere yapılacak 
yardım ve ödenekter"' tertibi olmadığı için, bütçelerden herhangi bir kaynak aktarımı 
mümkün olmadığından, DSİ 14. Bölge Müdürlüğünün teknik sorumluluğunda 
sürdürülen bu iş ödeneksizlik nedeni ile yüklenici tarafından 1999 yılı ortalarında 
durdurulmuştur; 

1, İstanbul ign çok önemli olan bu projede yapılan imalarJann 
yitirilmemesi, su baskınlarının yurttaşlarımızı mağdur etmemesi ve 
ekonomimize daha fazla zarar vermemesi için ne gibi önlemler 
düşünülmektedir? 

2. Projenin tümü İtibarıyla gerçekleştirilmesin] teminen kaynak yaratılması 
veya işin bütünü ile bu işi yapmakla yasal olarak yükümlü bulunan 
D.S.İ' ne devredilmesi hakkında çalışmalar yapılmakta mıdır? 
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ENERJİ V E TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama vo Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

_A n k a r a 

Sayı : B . 1 5 . 0 . A P K . 0 . 2 3 . 3 0 0 - ' V M î 9 M A Y I S 2003 
Konu : Yazılı Soru önergesi 7 2 6 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlügü'nün 09.04.2003 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-113-7/1546 sayılı yazısı. 

Sinop Milletvekili Sayın Engin ALTAVın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve kendileri 
adına Sayın Bakanımız tarafından cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/367-1280 esas no'iu 
yazılı soru önergesi cevabı T.B.M.M. İç Tüzüğû'nün 99'ncu maddesi gereğince DSİ Genel 
Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

, Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

SİNOP MİLLETVEKİLİ SAYIN ENGİN ALTAY' IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/367-1280 osas no'iu) 

SORULAR 1.2 : 
İstanbul'un en fazla su baskınına uğrayan ve sel haberleri i(e sürekli gündeme gelen 

Kağıthane Deresi'nin yaklaşık olarak 13. Km'lik kısmının ıslahını sağlamak amacıyla, 
DSİ 14. Bölge Müdürlügü'nün teknik sorumluluğu altında yapılan çalışmalara, İstanbul İl 
ö z e l İdare Müdürlüğü tarafından 05.11.1997 tarihli ihale başlanılmış bulunmaktadır. Islah 
çalışmalarının bir bölümü tamamlanmıştır. Ancak 1998 ve daha sonraki yıllardaki bütçe 
kanunlarında "mahalli idarelere yapılacak yardım ve ödenekler" tertibi olmadığı için. 
bütçelerden herhangi bir kaynak aktarımı mümkün olmadığından, DSİ 14. Bölge 
Müdürlügü'nün teknik sorumluluğunda sürdürülen bu iş ödeneksizlik nedeni ile yüklenici 
tarafından durdurulmuştur: 

-İstanbul için çok önemli olan bu projede yapılan imalatların yitirilmemesi, su 
baskınlarının yurttaşlarımızı mağdur etmemesi ve ekonomimize daha fazla zarar 
vermemesi İçin ne gibi önlemler düşünülmektedir? 

-Projenin tümü itibarıyla gerçekleşmesini teminen kaynak yaratılması veya işin 
bütünü ile bu işi yapmakla yasal olarak yükümlü bulunan DSl'ne devredilmesi hakkında 
çalışmalar yapılmakta mrdır? 

CEVAPLAR 1.2 : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği arasında 12.01.1998 tarihinde 

düzenlenen protokol gereği" Kağıthane Deresi Islahı İnşaatı" f inansmanı İstanbul Valiliği 
Özel İdare MÜdürlüğü'nco karşılanarak, kontrollük hizmetlerinin DSİ Genel Müdürlüğü'nce 
yürütülmesi kaydı ile İstanbul öze l İdare Müdürlüğü'nce Yıldız Endüstriyel Holding A.Ş'ye 
ihale edilmiştir. 

'Kağıthane Deresi Islahı" Projesi DSİ Genel Müdürlügü'nün 2003 yılı yatırım 
programı ve uygulama planında, tarım sektöründen yeni teklif edilen projeler arasında yer 
almaktadır. 
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8. - Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, BM insan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal 
Komitesinin çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gûl'ün cevabı (7/368) * 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep. Tayyip Erdpgan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. * /) 

Özlem ÇERÇİOĞLU 
Aydın MtlletvekMi 

1 Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Eğitimi On Yılı Eylem Plam'nın Türkiye'de 
uygulanmasıyla ilgili görevlendirilen, İnsan Haklan Eğitimi On Yılı Ulusa!. Komitesi, bugüne 
kadar hangi, çalışmaları yapmıştır? 

2.Eylem planı ve Türkiye programı çerçevesinde yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar 
nelerdir? 

3.Plan çerçevesinde gerçekleştirilemeyen hususlar var mıdır? Var ise gerçekleştirilememe 
nedenleri nelerdir? 

4. Hükümetinizin bu plan ve program çerçevesinde yapmayı düşündüğü çalışmalar var rmdır? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ B A K A N U Ğ I 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2003/SPGY/171732 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

28.04.2003 
SÜRELİ - ÇOK İVEDİ 

TOmÜYEBÜYÜKMh.LETMSCLlSÎBAŞKA}^LlĞINA 

İlgi: 15Nİsan2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/368-1293/5222 sayılı yazılan. 

Aydın Milletvekili Sayın özlem Çerçioğlu'nun Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve 
Sayın Başbakanımızca eşgüdümümde yanıtlanmam tensip olunan ilgide kayıtlı yazılarına ekli 
soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygıiarım/a arzederim. 

<7İU 
Dıçlıiort Bakanı VB 

B«lb»k«n Yardımcı*! 

Ek: 1 adet dosya hacimli olduğundan bastırılmamıştır. 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1. Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Eğitimi On Yılı Eylem Plam'nın Türkiye'de 
uygulanmasıyla ilgili görevlendirilen İnsan Haklan Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi, bugüne 
kadar hangi çalışmaları yapmıştır? 

2. Eylem planı ve Türkiye programı çerçevesinde yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar 
nelerdir? 

3. Plan çerçevesinde gerçekleştirilemeyen hususlar var mıdır? Var ise, gerçekleştirilcraeme 
nedenleri nelerdir? 

4. Hükümetinizin bu plan ve program çerçevesinde yapmayı düşündüğü çalışmalar var mıdır? 

YANITLAR: 

1. İnsan Haklan Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi, 1998 yılında kurulmuş ve ilk toplanüsuu 3 
Eylül 1998 tarihinde yapmıştır. Komite, ilk önce ülkemizde insan haklan eğitimi 
konusunda o güne kadar yapılan çalışmaları tespit etmek amacıyla bir çalışma yapmış ve 
bu bilgiler ile BM İnsan Hakları Eylem Plam'nm tavsiyeleri ışığında, ayrıca da İnsan haklan 
eğitiminin amacına ulaşabilmesi için nasıl yapılması gerektiğine ilişkin, kendi görüşüne 
dayanarak, tnsan Hattan Eğitimi Ulusal Programı 'nı (1998-2007) hazırlamıştır. (Ek 1) Bu 
Program, İnsan Haklan Koordinatör Üst Kurulu'nda görüşülüp onaylandıktan sonra, Lisan 
Haklarından Sorumlu Devlet Bakam tararından kamuoyuna duyurulmuş, Başbakanlık 
tararından da 02.08.1999 tarihli ve 1999/43 sayılı Genelge'yle ilgili kuruluşlara gereği için 
gönderilmiş ve onlardan 1 Nisan 2000 tarihinden başlayarak her üç ayda bir, bu Program 
çerçevesinde yaptıktan çalışmalar hakkında rapor vermeleri istenmiştir. 

İlk önce 15 üyeden, daha sonra yapılan bir değişiklikle de 20 üyeden oluşan ve 20 sivil 
toplum kuruluşunun katılımıyla oluşturduğu "çalışma gruplan"nm desteğiyle çalışan 
Ulusal Komite'nin, insan haklan eğitiminin öncelikli hedef gruplan şunlardır; a)llk ve orta 
öğretimde insan haklan derslerini veren/verecek eğiticiler, b)yasa uyguuıyıcılan (hakim, 
savcı, cezaevi personeli, polis, jandarma ve diğer kamu görevlileri); c)kitle iletişim 
araçlarında çalışanlar, d)însan haklanyla ilgili etkinliklerde bulunan sivil toplum 
kuruluşlarında çalışanlar ve e)sosyal hizmet uzraanlan ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu'na bağlı Toplum Merkezleri personeli. 

Sınırlı bir "kadroyla çalışan ve kendi bütçesi olmayan Ulusal Komite'nin üç yılda yaptığı 
belli başlı çahşmalann başlıklım şunlardır: 

- "Vatandaşlık ve İnsan Haklan Eğitimi" dersi programında yapılması gereken bazı 
değişikliklere, özellikle de bu programın bir "ünitensinin programdan çıkanlmasına 
ilişkili bir rapor hazırlamıştır. 

- Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının işbirliğiyle, 
"Vatandaşlık ve İnsan Haklan Eğitimi" dersini veren öğretmenler için hizmetiçi 
kurslar düzenlemiştir. 

- îlk ve orta Öğretimde okutulan ders kitaplarının insan haklan ve bazı başka ilkeler 
bakımından gözden geçirilmesi projesini oluşturmuştur. 

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun işbirliğiyle sokakta çalışan ve 
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yaşayan çocuklar için, konuyu bir bütün olarak ele alan ve Ankara'da bir pilot proje 
olarak gerçekleştirilnıesi öngörülen "Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocukların Topluma 
Kazandırılması Projesi"ni hazırlamıştır. (Ek 2) 

- Adalet Bakanlığı'nın işbirliğiyle, yaklaşık 9300 hakim ve savcının insan haklan 
hizmetiçi eğilimini öngören iki yıllık bir proje hazırlamıştır. (Ek 3) 

- Yüksek yargı organlarıyla gerçekleştirilecek üç uluslararası seminer planlamıştır. 

- Aday hakim ve savcıların insan haklan eğitimi için bir çalışma yapmıştır. 

- Cezaevi personelinin insan haklan eğitimi için bir çalışma yapmıştır. 
- İçişleri Bakanlığı'mn işbirliğiyle, İnsan Haklan fi ve tlçe Kurullan'nın Başkanlığım 

yapan Vali Yardimcılan ve Kaymakamlar için çeşitli bölgelerimizde birer haftalık 10 
seminer gerçekleştirmiştir. 

- Polis Okullarında, kişilerin insan olarak gelişmelerine yardımcı olan meslek dışı 
derslerin arttınlması amacıyla, bu okullarda yapılan eğitimin 9 aydan 2 yıla 
çıkanlmasım önermiş; ilgili yasa çıktıktan sonra da Polis Akademisi tararından 
hazırlanan eğitim programının değerlendirmesini yapmış ve programda, bu 
düzeydeki polislik eğitiminin iki yıla çıkarılmasıyla amaçlananların 
gerçekleştirilebilmesi için önemli bazı değişiklikler önermiştir. 

- Polislerin hizmetiçi eğitimine fiili katkılarda bulunmuştur. 
- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin işbirliğiyle, basın mensupları için bir seminer 

düzenlemiştir, 
- Sivil toplum kuruluşlarının kendi hedef kitlelerine yönelik insan haklan eğitimi 

yapabilmeleri için bir proje hazırlamıştır. (Ek 4) Bu projeyi hazırlamak için Ulusal 
Komite, ilk önce bir anket hazırlamış ve bunu 140 sivil toplum kuruluşuna 
göndermiş; ankete cevap verenleri bir toplantıya davet etmiş ve onlarla yaptığı görüş 
alışverişi sonunda saptanan ihtiyaçlan gözönüne alarak eğitim programım 
hazırlamıştır, _, 

- Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "YıHan gözönüne alarak, cezaevleri 
personeli ile bütün tutuklu ve hükümlülere açık olan "İnsan Haklan", "Barış" ve 
"Irkçılık ve Aynmcıiığa Karşı Savaşma Yollan" konularında resim, karikatür, 
deneme ve şiir alanlarında 3 yanşma düzenlemiş ve bu yanşmalara gönderilen 
eserleri sergilemiştir. Bu yanşmalara sunulan karikatürlerden de bir seçki 
yayımlanmıştır, 

- 30 yaşına kadar gençler için bir afiş, fotoğraf ve dokümanter film yarışması 
düzenlenmiştir. 

- Birleşmiş Millctler'c sunulan 2000 yılı insan haklan eğitimiyle ilgili Hükümet 
Raporunu hazırlamıştır. 

- Türkiye ile Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği işbirliğiyle, polis ve jandarmanın insan 
haklan eğitimiyle ilgili "Polis, Profesyonellik ve Toplum" projesinin ulusal 
koordinatörlüğünü yapmış ve yapmaya devam etmektedir. 

- Aynı şekilde, Türkiye ile Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği işbirliğiyle hakim ve 
Cumhuriyet savcılannın insan hakları eğitimiyle ilgili olarak oluşturulan projelerin 
ulusal koordinatörlüğünü yapmıştır. Bu görevi devam etmektedir. 220 hakim ve 
savcının eğitici olarak eğitilmesini öngören 18 aylık projenin hazırhklan 
tamamlanmıştır. Kurslar Mayıs ayı içinde başlayacaktır. 
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- Türkiye ile Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği işbirliği programı için "İnsan: Her 
Hakkı Saklıdır" ve "Senin de Hakların varM adlı iki spot projesi ile insan haklarıyla 
ilgili bir dokûmanter film projesini hazırlamıştır. 

- Komite üyelerince TRT'de ve özel televizyon kanallarında kamuoyunu aydınlatıcı 
programlar yapılmıştır. 

- GAP Televizyonu, bir Komite üyesinin danışmanlığında insan haklarına ilişkin 7 
bölümlük bir program hazırlamıştır. 

- Komitenin iki üyesinin danışmanlığında TRT İzmir Televizyonu "Ortak Payda İnsan" 
adlı 4 bölümlük bir program hazırlamıştır. 

- Diğer ülkelerdeki Ulusal Komitelerle, yeterli mali kaynaklar sağlandığı takdirde 
gerçekleştirilecek bir deneyim alışverişi toplantısı planlamıştır. 

- 2000 yılı çalışmalarının raporunu yayınlamıştır. (Ek 5) 2001-2002 yılmda yapılan 
çahşmalara ilişkin raporun yayıma hazrrîıklan devam etmektedir. 

- 2.08.1999 tarihli ve 1999/43 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne göre çeşitli Bakanhk ve 
diğer kurutuşlardan gelen raporları değerlendirmiş ve bu değerlendirmelerin 
sonuçlarını İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı'na bildirmiştir. Bü çalışmalar 
devam etmektedir. 

2. Yukarıda belirtilen ve başka çahşmalardan olman bazı sonuçlar şunlardır: 
- Yaklaşık 200 öğretmen insan baklan konusunda eğitilmiştir. 

- Türkiye Bilimler Akademisi ile Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Vakfı'mn 
işbirliğiyle yürütülmekte olan ders kitapîannm insan haklan açısından incelenmesi 
tamamlanmak üzeredir. 

- İnsan haklan eğitiminin yer almadığı aday hakim ve savcıların 6 aylık eğitim 
programına ilkin 6 saatlik insan haklan eğitiminin konması, daha sonra da bu eğitimin 
6 saatten 20 saate çıkarılması sağlanmıştır. 

- Yaklaşık 500 Vali Yardımcısı ile Kaymakam, meslekleriyle ilgili olarak insan haklan 
konusunda eğitim görmüştür. 

- Polis Meslek Okullannda yapılan eğitim 9 aydan 2 yıla çıkarılmıştır. 
- Oldukça yüksek sayıda polisin insan haklarına bakışlarının değiştiği gözlenmiştir. 
- Kamuda insan haklan eğitimine gösterilen ilgi artmıştı. 

- Eğitim çalışmalarının çok eksik olduğu cezaevlerinde düzenlenen yarışmalann, 
özellikle tutuklu ve hükümlüler Üzerindeki olumlu etidsi, cezaevlerinde yapılan ttdtil 
törenleri sırasında gözlenmiştir. 

- Ulusal Komite'nin tavsiyeleri doğrultusunda bazı üniversitelerde, diğer programlar 
çerçevesinde insan haklan dersleri verilmeye başlanmış; Hacettepe Üniversitesi İnsan 
Haklan ve Felsefesi Araştırma ve Uygulama Merkczâ'nde de, 2000 yılında, bir İnsan 
Haklan Yüksek Lisans Programı yürütülmeye başlanmıştır. Yüksek sayıda Emniyet ve 
Jandarma Teşkilatlan görevlilerinin de devam ettiği bu program mezun vermeye 
başlamıştır. 

3. Programda yer alan, ancak gerçekleştirilemeyen çalışmalar şunlardır: 

- Milli Eğitim Bakanlığı, Ulusal Program'da yer alanlan gerçekleştirebilmek amacıyla 
son iki yılda bazı adımlar atmış ve Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli birimleri 
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temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan bir "Danışma Kundu" 
kurmuştur. Buna karşılık, "Vatandaşlık ve İnsan Haklan Eğitimi1* dersinin öğretim 
programında yapılması gereken değişiklikler henüz gerçekleşmemiş ve hizmet öncesi 
eğitimde insan haklan dersleri verebilecek öğretmenlerin yetiştirilmesini hedefleyen 
ve Ulusal Komite tarafından önerilen "İnsan Haklan Sertifikası" Milli Eğitim 
Bakanlığınca henüz ihdas cdilmerniştir. 

- "Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklan Topluma Kazandırma Projesi"nin 
gerçekleştirilmesine Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu henüz 
başlamamıştır. 

- Polis Akademisi Başkanlığı'nca hazırlanan Polis Meslek Yüksek Okullan 
programında, Ulusal Komite tamundan önerilen değişikler yapılmamıştır. 
Yukardaki hususlann yerine getirilmesine yönelik çalışmalar sürmektedir. 

4. İnsan haklarına ilişkin uygulamaların iyileştirilmesinin, öncelikle kamu görevlilerinden 
hedef gruplara gerekli insan baklan eğitiminin verilmesine bağU olduğu açıktır. Bu 
konuda kamu görevlilerinin eğitimle insan haklarım özümsemelerinin ve toplumda 
güçlenecek insan haklan bilincinin belirleyici etken olacağı kuşkusuzdur. 

Başbakanlık İnsan Haklan Başkanlığı'nın Kuruluşuna İlişkin 12.4.2001 tarihli ve 4643 
sayılı yasada Başkanlığa, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hizmet öncesi staj ve hizmet içi 

, insan haklan eğitim programlanılın uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve koordine 
etmek" görevi verilmiştir. Bu konuda, bir Danışma Organı olarak 1998*de bir 
yönetmelikle kurulmuş olan İnsan Haklan Eğitimi Onyıh Ulusal Komitesi'ylc birlikte 
çalışmaktadır. Diğer taranan, anılan yasa gereğince sivil toplum kuruluşlarının geniş 
katılımıyla ve uzmanlardan oluşturulmuş bulunan, Başbakanlık İnsan Haklan Danışma 
Kurulunun da, kamu görevlilerine yönelik etkin bir insan haklan eğitimi programı 
uygulanması ve toplumda insan haklan bilincinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar 
yapması ve öneriler hazırlaması öngörülmektedir. 

İnsan Haklan Başkanlığı'ntn Ulusal Komite ile birlikte hazırladığı, İnsan Hakları Eğitimi 
ve Bilinç Arttırmaya Yönelik Proje AB Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafından, 
işbirliği ve mali destek sağlanmak üzere kabul edilmiştir. Bu proje çerçevesinde, sivil 
toplum örgütleri ve medya mensupları için 10 bölge semineri ve kamu görevlileri için 7 
bölge semineri ile, TV filmi ve spotlar yapımı, insan haklan kitaplıkları oluşturulması, 
İnsan Haklan Kurullan üyelerinin AB ülkelerindeki uygulamalan yerinde görmelerini 
amaçlayan inceleme gezileri düzenlenmesi gibi eüunlikler gerçekleştirilecektir. Bu 
projenin uygulanmasına bir ay içinde başlanacaktır. 

Bu projeler pilot niteliğinde olduğu cihetle, ileride daha geniş kapsamlı yeni projelerin 
gerçekleştirilmesi hususunda AB Komisyonu ve Avrupa Konseyi ile işbirliği 
sürdürülecektir. 

-A 

Bilindiği üzere, l Aralık 2000 tarihinden itibaren 81 il ve 850 ilçede kurulmuş olan İnsan 
Haklan Ü ve İlçe Kurullan, yönetmelik ve konuyla ilgili aynnuh yönerge gereğince kamu 
görevlilerinin insan hakları alanında eğitimi ye halkın bilgilendirilmesi için düzenli 
biçimde faaliyetler gerçekleştirmektedirler. 

İnsan Haklan Kurullan, Yönetmelik ve Yönergede yer alan hükümler doğrultusunda bu 
güne kadar 900'ün üzerinde seminer, konferans, panel gibi eğitici etkinlikler 

düzenlemişlerdir. Kurullar, Dünya însan Haklan Günü vesilesiyle okullarda insan haklan 
konulu yanşmalar, toplantılar, yerel TV ve radyo yayınları, broşür hazırlanarak 
dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi yaklaşık 1500 bilinç artıncı etkinlik 
gerçekleştirmişlerdir. 

Bu Kurullarda görevli gerek mülki idare amirleri, gerek sivil toplum kuruluşu temsilcisi 
üyelerin katılımıyla geçen yıl gerçekleştirilmiş olan bölge eğitim seminerinin devamı 
olarak etkinliklerin sürdürülmesi ve aynca, il valileri ile jandarma komutanlan ve emniyet 
müdürleri için 200 Pde Diyarbakır'da düzenlenmiş olan insan hakları bilgilendirme 
toplantısının değişik bölgelerde de yapılması düşünülmektedir. 

Sonuç olarak, Ulusal Komite ve İnsan Haklan Danışma Kurulundan alınacak önerilerin 
ışığında, üst düzey tüm ilgili kamu görevlilerine yönelik insan haklan eğitiminin, uyum 
yasalarında değişikliklerin anlatılmasını da kapsayacak biçimde uygulanmasına öncelik 
verilecektir. 
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9. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Adana Kız Lisesinin onarımına ve Tepebağ 
Lisesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/370) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorulann, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafindan 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR 
Adana Milletvekili 

1. Adana ilimizin sembollerinden biri olan, ve Adana depreminde hasar gören 
Adana Kız Lisesinin onarımına ve kullanımına ilişkin olarak Bakanlığınızca 
yapılması planlanan herhangi bir faaliyet var imdir? 

2. Yerel gazetelerde, Anıtlar Kurulu tarafindan korunması gerekli yapılar 
arasına alman Adana Kız Lisesinin onaranını yapmayr teklif eden Sanayi 
Odası ile Milli Eğitim Bakanlığı- arasında sorun olduğu haberleri yer 
almaktadır. Bu konuda: Bakanlığınız görüşü: nedir ? 

3. Adana ili Tepebağ Lisesinin çatısının babm5izlıkten.çöktüpiddk 
edilmektedir, bu iddia doğru mudur?Bu durumda olan başka okullar var 
mıdır? 
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T.C. 

MİTJLİ EĞİTİM B A K A N U Ğ I 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYİ :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/•/<£<* 2sV5~?2O03 
KONU: Soru Önergesi 

T ÜHKtYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :T.B.M.M Başkanlığının 15.04.2003 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/370-
1295/5224 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR'un "Adana Kız 
Lisesinin onaranına ve Tepebağ Lisesine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Adana ilinde 1998 yılında meydana gelen depremde hasar gören Kız Lisesinin 
bahçesindeki eski binaların yıkılarak yerine, 12 dersJikli öğretim binası, 200 kişilik öğrenci 
pansiyonu yapımı ve tarihi binanın da restorasyonunun yapılması işi 2001H010330 
program proje numarasıyla Bakanlığımızın 2002 yılı yatırım programında yer almıştır. 

Adana Sanayi Odası Başkanlığı 08.05.2002 tarih ve 1999-2003/32 sayılı meclis 
toplantısında alınan karar gereğince, Kız Lisesinin taraflımızdan restore edilerek hizmet 
binası olarak kullanılması karşılığında Valilikçe gösterilecek yere 2 4 derslikli bir bina 
yaptırmayı talep etmiştir. 

Bakanlığımızca, 02.08.2002 tarih ve 8685 sayılı yazıyla "Eski Kız Lisesi binasına 
yakın bir yerden arsa satm alınıp, bedelinin Adana Sanayi Odası Başkanlığınca ödenmesi 
ve bu arsa üzerine Bakanlığımızca uygun görülen projenin yapım maliyetinin ilgili kuruluş 
tarafından karşılanması kaydıyla, eski Kız Lisesi ile takas edilmesi önerisi" uygun 
görülmüştür. 

Ancak, Adana Sanayi Odası Başkanlığı 09.10.2002 tarih ve 1272 sayılı yazılarıyla, 
bölgenin Adana'nm en eski yerleşim alanlarından biri olması dolayısıyla mevcut binaya 
yakın bir yerde okul yapımına uygun boş bir arazinin bulunmadığından bahisle tekliflerinin 
07.10.2002 tarih ve 1999-2003/38 sayılı Oda Meclisi kararıyla geri çekilerek, projeden 
vazgeçildiğini belirtmiştir. 

Bu gelişmeler paralelinde söz konusu proje, 2003 yılı yatırını programında 12 
derslik ek btna+restorasyon olarak belirlenen karakteristiğine göre yer almış olup, Valiliğe 
ihale çalışmaları için talimat verilmiştir. 

3. Adana'nın Seyhan ilçesi Tepebağ Lisesi bahçesinde bulunan tarihi binanın 
çatısında 24,03.2003 tarihinde çökme meydana gelmiştir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Kortuna Kurulu Müdürlüğünden, gerekli incelemenin yapılarak tarihi binanın yıkılıp 
yıkılmayacağı hakkında teknik rapor istenmiş, 27.03.2003 tarih ve 777 sayılı cevabi yazılarında 
bu konuda karar mercinin 2863-3386 sayılı Kültür ye Tabiat Varlıklarını Koruma Konunu 
gereği. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun olduğu belirtilmiştir. 

Tarihi binanın keşfinin hazırlanması İçin Adana Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne 
gerekli duyuru yapılmış, Adana Bayındırlık ve Iskan Müdürlüğünce de binanın tarihi eser 
konumunda olması nedeniyle Anıtlar Kurulu tarafından orjinaline uygun rölövelerinin 
çıkarılarak güçlendirme projesi ile birlikte Müdürlüklerine gönderildiği belirtilmiştir. Adı geçen 
okulun rölövesi serbest piyasada yaptırılacağından rölöve maliyeti ile ilgili gerekli fiyat 
araştırması Adana Valiliğince serbest piyasada yapılmaktadır. Rölövesi Valilikçe yaptırıldıktan 
sonra gelecek keşif özeti doğrultusunda Bakanlığımızca Tepebağ Lisesinin onarımı ile ilgili 
ödenek gönderilecektir. 

Bakanlığımız sorumluluğunda olan bütün binaların en uygun şartlarda hizmet vermesi 
için gerekli çalışmalar imkanlarımız dalıilinde kesintisiz olarak sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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10. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gazipaşa İlçesindeki orman 
yollarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/376) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ 
Sn.Başkanl ığraa 

E k t e sunulan soru lar ımın O r m a n Bakanı Sn .OSMAN P E P E t a ra f ından 
yazılı o l a r a k cevaplandı rümasra i arzederim. 

Saygılarımla 
07/04/2003 

Fe r idun F.BALOĞLTJ 
Antalya Milletvekili 

1. An ta lya ' n ın Gazipaşa ilçesinde birçok o r m a n yolunun yetersizliği 
yan ında Escnpuuı r ' l a A K O L U K aras ındaki 3 kilometrelik O r m a n 
yolunun,senelerdi r kul lanı l ı r halde olmamasının nedeni aç ık lanabi l i r 
mi? 

2. Gazipaşa ilçesinin o r m a n yollarının bugün yeterli olduğu söylenebil i r 
mi? Yeterli değilse,Gazipaşa o rman yollarının t a m a m l a n m a s ı ve 
yenilenmesi için hazırl ıklarınız hangi a şamadad ı r ? 

T.C. 
ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dalrosi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-017090.01.01- 3 3 * f - ~ I 2 . 8£ O9/O5/2003 

KONU : Sn. Feridun F. BALOĞLU'nun 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar vo Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İL<3İ : 21.04.2003 tarih ve A.O1.0.GNS.O.10.00 02-7/376-1322/5342 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan Antalya Milletvekili Sayın Feridun F. BALOĞLU'nun 
"Antalya-Gazipaşa İlçesindeki orman yollarına ilişkin" 7/376 esas sayılı yazılı soru 
önergesi Bakanlığımızca İncelenmiş olup, cevabı yazımız ilişiktejgöndi^rilmektedir. 

Arz ederim. 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN F-BADÖĞrO'NUN 
ANTALYA-GAZİPAŞA İLÇESİNDEKİ ORMAN YOLLARINA İLİŞKİM 

7/376 SAYILI YAZILISORU ÖN ERG ESİ .HAKKINDA 
ÖRMÂNI BAKANLİĞİNİN' CEVABİ 

1- Gazipaşa ilçesi Esenpınar-Akoluk köyleri arasındaki .ulaşım, Eşenpmar'dan 
Kuzalan köyüne kadar . köy yolu ile, Kuzalan'dan Akoluk Köyüne kadar ise mevcul 
orman yolu ile sağlanmaktadır. Söz konusu orman yolu sürekli olarak ulaşıma açık 
tutulmaktadır. 

2.- Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bugüne kadar 957 km. 
orman yolu inşaatı gerçekleştirilmiştir. Mevcut orman yolları bugün için amenajman 
planları doğrultusunda orman emvali üretimi ve nakil ile koruma hizmetleri için yeterli 
görülmektedir. Ancak, ihtiyaç duyuldukça yeni orman yolları programa alınarak tesis 
edilmektedir. 

Bu doğrultuda 2003 yılı içinde 6+500 km. yeni orman yolu tesisi programa 
alınmıştır. Mevcut yolların tamir bakımları yapılarak ulaşıma açık tutulmasını sağlamak 
için 1 adet dozer ile 1 adet greyder ilgili İşletme Müdürlüğümüzde görevlendirilmiştir. 

// . - Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nunTÂdana İlindeki tarihî binalara ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/379) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Soru: 

Adana İlimizde bulunan ve aşağıda isimleri belirtilmiş olan tarihi 
binaların durumları nedir? Söz konusu binaların tahribinin önüne geçilmesi için 
bir tedbir alınması düşünülmekte midir? Bakım onarım masrafları için adı geçen 
eserlerden hangisine ne miktarda ödenek ayrılmıştır? 

a) Depremden zarar gören Tarihi Kız Lisesi, 
b) Çökmek üzere bulunan, eski vilayetin yanındaki eski Düyun-u 

Umumiye Binasi, 
o) Depremde zarar gören onarıma alındıktan sonra kaderine terk edilen ve 

mezbelelik hale gelmiş olan Adana Ulu Camii, 
d) Atatürk Müzesi olarak kullanılmakta olan Suphi Paşa Konağının 

hizasında bulunup kamulaştırıldığı halde her türlü alakadan yoksun 
bırakılmış tarihi binalar, 

e) Karasoku Mahallesindeki tarihi "Yeni Hanfam" 
f) Tepebağ Mahallesindeki Ramazanoglu Beyliğine ait eski konak 
g) Tepebağ Mahallesinde bulunan koruma altındaki Tarihi Adana Evleri. 
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T.C. 
»EVLJET BAKANIJtöZ VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B . 0 2 . 0 . 0 0 2 / ^ t f l i D ANKARA 

TÜRKİYE BÜYÜK. MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ :a) TBMM Başlunm, 21.04.2003 tarih ve KAN.KARJMD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-

5, 7SSSS£&SSESt ve B.02.0.KKG.0.12/106.XX7-,/t759 
sayılı ynzısı. 

hazırlanarak ekte snnulmuştur. 

Bilgilerinizi vo gereğini arz «derim. 

Mchmbt-AH fcAHİN 
Devlet BakaW ve 

Barbakan Yardımcısı 

ADANA MİLLETVEKİLİ Atillâ BAŞOĞLU'NUN T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA VERMİŞ 
OLDUĞU 7 / 3 7 9 - 1 3 2 7 S A Y I L I SORU ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAPLAR. 

Soru a - Depremde zarar gören Tarihi Kız Usesl, 

Cevap a - Mülkiyeti İdaremize alt olmayan Tarihi Kız Lisesinin onanmının yapılması mevzuatımız 
gereği mümkün olamamaktadır. 

Soru b- Çökmek üzere bulunan, eski vilayetin yanındaki eski Düyun-u Umumiye Binası, 

Cevap b - Mülkiyeti İdaremize al t olmayan eski Düyun-u Umumiye Binası onanmının yapılması 
mevzuatımız gereği mümkün olamamaktadır. 

Soru c- Depremde zarar gören onanma alındıktan sonra kaderine terk edilen ve mezbelelik hale 
gelmiş olan Adana Ulu Camiî, 

Cevap c- Adana Merkez Ulu Caminin 1998 yılında İhalesi yapılmış olup, bütçe Jmkanlan 
çerçevesinde onanmı devam etmektedir. 

Soru d - Atatürk Müzesi olarak kullanılmakta olan Suphi Paşa Konağının hizasında bulunan 
kamulaştınldığı halde her türlü alakadan yoksun bırakılmış tarihi binalar, 

Cevap d- Söz konusu binalar sivil mimarlık örneği olup, Kültür Bakanlığının sorumluluğu altında 
olduğundan Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. 

Soru e - Karasoku Mahallesindeki tarihi "Yeni Hamam1" 

Cevap e - Karasoku Mahallesindeki Tarihi Yeni Hamam 1992 yılında onanlmıştır. Onanm 
tamamlanıp hamam hizmete açılmadan müteahhit firma ile çıkan anlaşmazlık nedeniyle konu 
yargıya intikal etmiş olup, sonuçlandığında yatırım programına alınarak onarılmasına 
çalışılacaktır. 

Soru f- Tepebağ Mahallesindeki Ramazanoğlu Beyliğine ait Eski Konak, 

Cevap f- Adana merkez Tepebağ Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti İdaremize ait o/an eski 
eser tescilli Ramazanoğlu Beyliğine alt Eski Konağın projeleri hazırlanarak, Adana kültür ve 
Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulundan alınacak onanm karanna müteakip, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Yatınm Programına alınarak onanmın yapılmasına çalışılacaktır. 

Soru g - Tepebağ Mahallesinde bulunan koruma altındaki Tarihi Adana Evleri, 

Cevap g- Söz konusu evler sivil mimarlık örneği olup, Kültür Bakanlığının sorumluluğu albnda 
olduğundan Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. 
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12. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, Adana İlindeki kablolu yayın şebekesine ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/381) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKAN'LIĞINA 

Aşağıdaki, sorulanının ilgili <UfaşrJvm\Bakanlığı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.04.04.2003 

Tacidar SEYHAN 
Adana 

\ 

1-Adana'da kablolu yayın şebekesinde yayın yapan dış kaynaklı müzik kanalı ve 
haber kanalı sayısı kaçtır? 

2-Bir yabancı kanalın birden fazla banttan yayınını ilettiği iddiaları doğru mudur? 

3-Demokrasinin gelişimi açısından yerel TV kanallarının Bölgenin kültürel ve sosyal 
faaliyetlerine katbda bulunduğu açıktır.Bu gereksinimleri dikkate alarak yerel TV'lere 
ayrılan bant sayısını arttırmayı düşünüyor musunuz? 

4-Teknik anlamda Analog bant genişliğiniz Adana'da yeni bir yayın hakkının 
verilmemesini gerektirecek kadar dolu mudur? , 

Teknik anlamda müsait ise neden izin verilmemektedir? 

5-Yabancı kanalların yayınını iletmek için ne kadar para ödüyoruz? Buna karşılık 
yerel kanalların sözleşme bedeli ve aidat ödediği halde yayma alınmamasını nasıl 
açıklıyorsunuz? 

6-Sayısal sisteme geçilmesi için yedi bant ayrıldığı halde.bu bantlardan 3 adedinin 
KTSS TV, FOX KİDS, ve TRT İNT taıafından kullanıldığı doğru mudur? Öyle ise neden 
kullandırılmaktadır? Böyle bir imkan var iken diğer dört bantı yerel TV'lere tahsis etmeyi 
düşünüyor musunuz? 

MÖdetvekili 
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ULAŞTIRMA B A K A N L I Ğ I 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanl ığ ı 

s <\.« ,, o- *v< 0 9 MAYİS 2003 
S A Y I : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . / E A / fo8~l _ / Q W ~> 3 

K O N U :Adana M i l l e t v e k i l i 
Saym Tacidar SEYHAN'ın 
yazılı soru önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ: 21.04.2003 tarih ve AOl.O.GNS.0.10.00.02-1321 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Tacidar SEYHAN'ın 7/381-1328 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

JDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN TACİDAR SEYHAN'IN 7/381-1328 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 
1-Adana'da kablolu yayın şebekesinde yayın yapan dış kaynaklı müzik kanalı 

ile haber kanalı sayısı kaçtır? 
2-Bir yabancı kanalın birden fâzla banttan yayınını ilettiği iddiaları, doğru 

mudur? 
3-Demokrasinin gelişimi açısından yerel TV kanallarının Bölgenin kültürel ve 

sosyal faaliyetlerine katkıda bulunduğu açıktır. Bu gereksinimleri dikkate alarak yerel 
TV'lere ayrılan bant sayısını arttırmayı düşünüyor musunuz? 

4-Teknik anlamda Analog bant genişliğiniz Adana*da yeni bir yayın hakkının 
verilmemesini gerektirecek kadar dolu mudur? Teknik anlamda müsait ise neden izin 
verilmemektedir? 

5-Yabancı kanalların yayınını iletmek için ne kadar para ödüyoruz? Buna 
karşılık yerel kanalların sözleşme bedeli ve aidat ödediği halde yayına alınmamasını 
nasıl açıklıyorsunuz? 

6-Sayısal sisteme geçilmesi için yedi bant ayrıldığı halde, bu bantlardan 3 
adedinin KİSS TV, FOX KİDS, ve TRT İNT tarafından kullanıldığı doğru mudur? 
Öyle ise neden kullandırılmaktadır? Böyle bir imkan var iken diğer dört bantı yerel 
TV' lere tahsis etmeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP: 

Adana ilimizde Kablo TV kanalı ile iletilen yabancı TV program kanalları; 
CNN (Haber Kanalı), BBC PRİME, EUROSPORT NEWS (TRT 3 ile dönüşümlü), 
VHI (TRT 4 ile dönüşümlü-Müzik Kanalı), NATIONAL GEOGRAPHIC / CNBC 
(Kendi aralarında dönüşümlü), MTV (Müzik Kanalı), BBC WORLD (Haber Kanalı), 
HİSTORY CHANEL, EUROSPORT, RTL, FOX KIDS/TVE (Kendi aralarında 
dönüşümlü) ve TV 5'dir. 

Bir yabancı kanalın birden fâzla banttan yayınını ilettiği iddiası doğru olmayıp, 
bu türden bir uygulama hiçbir süreçte gerçekleşmemiştir. 

Bugün itibariyle toplam- 20 adet yerel TV program kanalı Kablo TV 
sisteminden iletilmekte olup, bunlar İl bazında; İzmir İlinde İZMİR TV, EGE TV, 
YENİ TV, S.CBS TÜRK, Konya ilinde KON TV, İstanbul İlinde MMC TV 
WORLD, İzmit İlinde 41 TV, Kayseri ilinde ERCİYES TV, BAŞAK TV, Denizli 
ilinde DEHA TV, ART TV, Bursa ilinde AS TV, Adana ilinde METRO TV, KANAL 
A KTV, Gaziantep ilinde KANAL-5, OLAY TV, Antalya ilinde KANAL VİP, 
Mersin ilinde SUN TV'dir. 
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Müşteri memnuniyeti odakb Türk Telekom, Kablo TV hizmetinde 
îayısallaşma yönünde çalışmalar başlattığından, yeni program kanatlarının sisteme 
Jahil edilmesi hususunu teknik bakımdan durdurmuş bulunmaktadır. 

Kablo TV şebekesi üzerinde şu an için analog (125-470 Mhz) bantta boş TV 
kanalı bulunmamaktadır. 

Kablo sisteminden iletilecek yabancı TV program kanalları; Anayasa'nın 2. 
Maddesindeki ilkelerle diğer yasalara ve Ülkenin bölünmez bütünlüğüne aykırı 
olmayanlarla, genel esaslar çerçevesinde izlenilirlikleri, iletilen yabancı yayınlar için 
dil ve kültür çeşitliliği, teknik imkanlar, yayın sahalarındaki mevcut kanal kapasitesi» 
abone talepleri ve teknik açıdan frekans ve yayın standardizasyonunun sağlanması 
gibi hususlar gözönüne alınarak ilgili yayın kuruluşları ile pazarlık yapılarak 
belirlenmektedir. Yerel TV program kanallarının Kablo TV Sisteminde yer alması, 
sistemin frekans bandı yeterliliğine göre değerlendirilmektedir. 

UHF bandında olup, havadaki yayınların enterfere etkisine maruz kalan K21-
K22 ve K23 kanallarındaki KISS.TV, TRT INT. FOX KIDS TV yayınları Dijital 
kanallardan İletilmesi planlanmaktadır. Ancak Sayısal TV yayınları için uygulayıcı 
firmalarla yapılan ek. protokol gereğince, sayısal ortama geçiş yapılabilmesi için 
sayısal yayınlar için ayrılan bu kanalların da boşaltılması planlanmıştır* Böyle bir 
durumda yeni TV kanlarının sisteme ilave edilmesi yerine; hayadaki yayınların 
enterfere etkisine maruz, kalan TV program kanallarının net görüntü sağlanabilecek 
frekanslara taşınması gerektiğinden; kapasite üstünde kanal tahsisi sonucu yayın 
kalitesinde ve görüntüsünde meydana gelen bozulmalar ile güvenlik bandlarma 
ihtiyaç duyulması sebepleriyle, sözleşmesi herhangi bir sebeple fesh olan kanallardan 
boşalan frekanslara K21-K22 ve K23 bandmdan iletilen bu TV kanallarının 
kaydırılması planlanmıştır. 

13. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun, yoksul ailelerin belirlenmesine yönelik en
vanter çalışmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/382) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı sayın Beşir Ata lay tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arzederim. 

KemarKlL lÇS^AROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

1. Acil Eylem Planı çerçevesinde, yoksul ailelerin saptanması amacıyla 
yapılan envanterçahşması sonuçlandı mı? 

2. Sonuçlandıysa, iller itibariyle saptanan yoksul ailelerin, aile ve hane 
halkı sayısı nedir? 

278-
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D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005/0&1 / ö & D > O * /OS72003 

TÜRKİYE BÜYÖK ESİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ • Türkiye BOyük Millet Meclisi BaşkanlıÖ" Genel Sekreterliğinin 21.04.2003 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.O2-7/382-1335/5398 sayılı yazısı va okl. 

istanbul Milletvekili Sn. Komal K1LIÇDAROĞLU tarafından tevcih olunan 7/382-
1335 sayılı yazılı soru önergesi için hazırlanan cevabi yazı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

-^ ^ -T 
Prof. Dr. BoşlrATALAY 

Dovtot Bakanı 

İSTANBUL M İ L L E T V E K İ L İ SAYIN K E M A L KTLIÇDAROĞLU'NUN 
SORU ÖNERGESİNİN CEVABI (ESAS N O : 7/382 - SAYI: 1335) 

Son yıllarda ülkemizde yoksulluğun arttığı bilinmektedir. 
Toplumumuzun en yoksul kesimine, bütün il ve ilçelerde bulunan Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile yardım yapılmaya 
çalışılmaktadır. Bu yardımlar, yerel düzeyde taleplerin vakıf mütevelli 
heyetlerince değerlendirilmesi süreci içinde ulaştırılmaktadır. 1986 yılında 
kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ve il ve ilçelerdeki 
931 vakfın işleyişi; ihtiyaç sahiplerinin ve acil ihtiyaçların yerel düzeyde daha 
isabetli tespit edilebileceği prensibine dayanmaktadır. Yardımların mahiyeti de 
oldukça değişik alanlara yayılmaktadır; eğitim, sağlık, gıda, giyecek, yakacak, 
nakit para, iş edindirme yardımları başlıca çeşitleridir. 

Bugüne kadar yardımlar genelde başvuruların değerlendirilmesi şeklinde 
yürümüştür. 58. Hükümetin kurulmasından sonra; toplumumuzda, ülkemizin her 
köşesinde, kırsal kesimi de kapsayacak şekilde; kamu vicdanını rahatsız edecek 
derecede yoksul olan ailelerin tespiti ve sosyal yardımların bu ailelere 
yönlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılması düşünülmüştür. Tespitler 
sonucunda, bölgenin özelliklerine göre iş edindinne projelerinin üretilmesi ve 
insanların gelir getirici bir işe sahip olması da orta vadede hedeflenmiştir. 

Ancak, bilindiği gibi, sağlıklı şekilde, bilimsel yöntemlerle ülke 
genelinde böyle bir tespitin zorlukları ortadadır. Esas olarak, Devlet İstatistik 
Enstitüsünün yapacağı büyük bir araştırma ile bu tespitin yapılması 
planlanmaktadır. Ancak, her il ve ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarının imkanları ile ön bir çalışma yapılmaktadır. Vali ve 
Kaymakamlarımızın başkanlığını yaptığı vakıflarımız, il, ilçe ve köylerde 
muhtarların, öğretmenlerin, sağlık ocaklarının, belediyelerin de desteği ile bu 
çalışmaları yürütmektedir. Küçük yerleşim birimlerinde bu tespitler daha 
sağlıklı yürümekte, doğal olarak büyük kentlerde zorluklar görülmektedir. Zaten 
vakıflarda yıllardır yardım talebinde bulunanların dosyaları ve listeleri 
mevcuttur, bunlardan da yararlanılmaktadır. 

Elimizde, sağlıklı şekilde, bilimsel yöntemlerle ülke genelini temsil 
edecek veriler henüz. oluşmamıştır. Bu sebeple sayılar vermek mümkün değil, 
ancak bu yöndeki çalışmalar devam etmektedir. Takdir edileceği gibi; bu 
konudaki çalışma ve tespitler büyük titizlik istemektedir. 
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14. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Yedisu İlçesine bağlı köylerin 
telefon sorununa ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/383) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn. Başkanlığına 

Ekte sunulan soruIârımın,Anayasanın 98.ve T.B.M.M içtüzüğünün 96.vd. 
maddelerine göre Ulaştıına Bakanı Sn.Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arzederim. 

Saygılarımla 
08/04/2003 

Feridun F.BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

l.Bingöl ili Yedisu ilçesine bağlı 13 köyün tamamında halkın evine telefon 
alma olanağı olmamasına,21.yüzyıl Türkiye'sinde mazeret bulunabilir mi? 

2.Sadece Yedisu'mın 4 köyünde muhtarlara verilen te!efonun,kalan9 köy 
muhtarına da verilmesi için başlatılmış çalışmanız var mıdır? 

3.Yedisu'nun tüm köyleri telefona rie zaman kavuşacaktır? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAVI : B.İ1.0.APK.0.10.Ö1.21./EA/ D<>0 *~(-^ ' 
KONU :Antalya Milletvekili 

Sayın Feridun F. BALOĞLU mm 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÖYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 21.04.2003 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-1321 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun F. BALOGLU'nun 7/383-1339 sayılı yazılı soru 
Önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

H YILDIRIM 
Ulaştırma Bakam 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN F. BALOGLU'NUN 7/383-1339 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 

1-Bingöl ili Yedisu ilçesine bağlı 13 köyün tamamında halkın evine telefon 
alma olanağı olmamasına, 21. yüzyıl Türkiye'sinde mazeret bulunabilir mi? 

2-Sadece Yedİsu'nun 4 köyünde muhtarlara verilen telefonun, kalan 9 köy 
muhtarına da verilmesi için başlatılmış çalışmanız var mıdır? 

3-Yedisu'nun tüm köyleri telefona ne zaman kavuşacaktır? 

CEVAP: 

Bingöl-Yedisu ilçesine bağlı halen yerleşime sahip köylerden 4 adedinde 
telefon bulunmamaktadır. İl Telekom Müdürlüğünce bu köylere 2003 yılı içinde 
ödenek imkanları nispetinde tek telefon irtibatı yapılabilecektir. Söz konusu ilçemizin 
köylerinde evlere kadar telefon hizmetinin götürülebilmesi için santral merkezi olarak 
belirlenen Ayanoğlu, Gözgölü, Kaşıklı ve Elmalı köyleri ile bu köy santrallanndan 
beslenecek Gelinpertek, Cabir; Çaltepe, Yağmurpınar, Karapolat ve Dinarbey 
köylerine yapılacak yatırımın toplam bedeli 285.251 ABD Dolarıdır. Türk 
Telekom'un mevcut yatırım ödenekleri içerisinde bu merkezlerin yatırımîannın 
yüksek olması nedeniyle gerçekleşmesi bugün için mümkün olamamıştır. 

lleriki dönemlerde Ödenek imkanı müsait olması halinde emsalleriyle birlikte 
değerlendirilerek söz konusu yatırımlar gerçekleştirilebilecektir. 

15. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, TELEKOM A.Ş. bayiliklerine ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/393) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıda yer alan sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. -" N 

Hakkı ÜLKÜ 
İzmir Milletvekili 

Bildiğiniz gibi telefon faturalarının tahsilatı, kontör ve telefon kartı satışı 
gibi işlemler için Telekom A.Ş. başvuranlara Mart 2001 tarihinden itibaren 
bayilikler vermiştir. 

1- Şu ana kadar yetki verilen bayiliklerin sayısı kaçtır? 

2- Telekom A.Ş. tarafından yetki verilen bu bayiliklerin yasal dayanağı 
nasıl, sağlanmıştır? 

3- Bayiler tahsil ettikleri faturaların parasını Telekom A.Ş.'ye ne kadar 
süre içinde vermektedirler? Verdikleri hizmetler karşılığında bu 
bayilikler ne kadar komisyon almaktadırlar? 

4- Bayiler tahsil ettikleri paraları gerekli sürede vermedikleri takdirde 
uygulanan cezai müeyyide nedir? "Bu müeyyideler yeterince 
uygulanabiliyor mu? 

5- Şu ana kadar bu bayilerin Telekom A.Ş.'ye olan toplam borcu ne 
kadardır ve kimlerdir? 
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ULAŞTİRMA BAKANLIĞI 
AreştııiM Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

09 MAYIS im 
SAYI :B.n.0.APO.10.01.21./EA/ Q $ U k ^ 
KONU: İzmir Milletvekili ' 

SaymHakkıtİLKÜ'nün 
yazdı soru önergesi 

TÜBKtYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGİtTBMM Başkanlığının 21.04.2003 tarih vt A.Öl.O.GNS.0.10,00.02-7/393-1362/5491 
sayılı y a m 

izmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜİKÜ*nün 7/393-1362 sayılı yazılı soru önemesinin cevabı 
lıaatrJanarak ekte sunultnuştur. 

Bilgilerini!» arz ederim. 

T İ M YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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İZMtR MİLLETVEKİLİ SAYIN HAKKI ÜLKÜ »NÜN 7/393-1362 SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİ V E CEV A l » 

SORULAR: 

Bildiğiniz gibi telefon faturalarının tahsilatı, kontör ve telefon kartı satışı gibi 
işlemler için Telekom A Ş . başvuranlara Mart 2001 tarihinden itibaren bayilikler 
vermiştir. 

1-Şu ana kadar yetki verilen bayiliklerin sayısı kaçtır? 
2-Telekom A Ş . tarafindart yetki verilen bu bayiliklerin yasal dayanagt nasıl 

sağlanmıştır? 
3-Bayiler tahsil ettikleri faturaların parasını Telekom A-Ş.'ye ne kadar süre 

içinde vermektedirler? Verdikleri hizmetler karşılığında bu bayilikler ne kadar 
komisyon almaktadırlar? 

4-Bayiler tahsil ettikleri pataları gerekli sürede vermedikleri taktirde uygulanan 
cezai müeyyide nedir? Bu müeyyideler yeterince uygulanabiliyor mu? 

5-Şu ana kadar bu bayilerin Telekom A.Ş.*ye olan toplam borcu ne kadardır ve 
kimlerdir? 

CEVAP: 

2003 Nisan sonu itibariyle 1869*u tahsilat yetkili olmak üzere toplam 2705 
adet Türk Telekom bayisi hizmet vermektedir. 

Türk Telekom Bayilik Hizmetleri; Telekomünikasyon Hizmetierînin 
Yürütülmesine ilişkin Türle Telekomünikasyon A.Ş. Genel MödüriÖgU üe 
Telekomünikasyon Kurumu arasında imzalanan Görev Sözleşmesİ'ne dayanılarak 
düzenlenen T ü r k Telekom Bayilik Yönetmeliği ve eki S&dc$me maddelerine göre 
yürütülmektedir. 

Tahsilat yetkili bayiler, tahsil ettikleri fatura bedellerini ertesi gün saat 11.00'e 
kadar Türk Telekom'un banka hesabına yatırmak zorundadırlar. Bayilerin, peşin 
tahsil ettikleri faturalar için almış olduklan komisyon miktan % 2'dir. Kredi kartı ile 
yapmış olduklan fatura tahsilatı için almış olduklan komisyon miktan ise % 03 
(binde 3) + fatura başına 1 kontör Ücretidir. 

Tahsilat yetkili bayilerin tahsil ettikleri iatura tutarlarım Türk Telekom 
hesabına yatırmaları gereken süreden; aynı yıl içerisinde 2 kere geç yatmnalan ile 
haberleşme hatlarından yapılan görüşmelere ilişkin düzenlenen faturalan ise süresi 
içerisinde ödememeleri halinde Bayilik Sözleşmeleri fesh edilmektedir. 

Bayilerden, bayilikte kurulu bulunan haberleşme hatları için hat başına 10.000 
kontör kanştlıgı (bugünkü bedeli 660 Milyon TL.), tahsilat yetkili bayilerden ise 
aynca günlük tahsilatlanndan az olmamak üzere İl Telekom Müdürlüklerince 
belirlenen miktarlarda teminat alınmakta olup, tahsilat yetkili bayilere teminat 
bedelleri kadar günlük tahsilat yapma yetkisi verilmektedir. 

Bayilik Yönetmeliği maddeleri gereğince, Bayilik Sözleşmesi fesh edilen 
bayilerin, Türk Telekomünikasyon A.Ş.*de bulunan teminatlan gelir kaydedilmekte 
olup, Türk Telekom'un alacağı ise ayrıca mevzuat gereğince tahsil edilmektedir. 
Bayiliği fesh edilen gerçek ve tüzel kişilerin Ülke genelinde yeniden bayilik açma 
istekleri kabul edilmemektedir. 

2003 Nisan sonu itibariyle 56 Bayinin Bayilik sözleşmesi, Türk Telekom 
tarafından fesh edilmiştir. Bunlardan 10 bayinin bayilik sözleşmesi, tahsil ettiği fatura 
bedeUerinin aynı yıl içerisinde 2 kere geç yatırmasından dolayı fesh edilmiştir. 
Sözleşmesi fesh edilen 10 bayinin Türk Telekom'a toplam borçlan 14 Milyar 115 
Milyon TL olup, buna karşılık toplam 72 Milyar TL.lık teminatları gelir 
kaydedilmiştir.. 
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16, - Mersin Milletvekili Er soy Bulut'un, Mersin-Bozyazı îlçe Millî Eğitim Müdürünün görev 
yerinin değiştirilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/398) 

Türk iye Büyük Mil let Mecl is i Başkanl ığına 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandın İması İçin gereğini arz ederim. 

Ersoy BULUT 
Mersin Milletvekili 

Mersin ili Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin ÖZİLİCE' nin 
Eğitim yılının ortasında Bakanlıkça Kars İlinin Susuz İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevini yürütmek üzere görevlendirildiğini öğrenmiş 
bulunuyoruz. 

1988 yılından buyana 15 yıldır eşi ile birlikte öğretmen ve idareci 
olarak partili partisiz herkesin takdirini kazanan bu eğitimci, aynı zamanda 
Bozyazı Spor Kulübünün kaptanlığını ve idareciliğini her yönüyle başarıyla 
sürdürmektedir. 

SORU : Böylesine üstün vasıflı , başarılı çalışmaları olan bir 
eğitimcinin ders yılı sona ermeden geçici görevle görevinden 
uzaklaştırılarak cezalandırılmasını ,Kars İli Susuz İlçesine tayin edilmesini 
Sayın Bakanım ; Mecliste yaptığınız "tarafsız davranacağım , kıyım ve 
kadrolaşma yapmayacağım"konusundaki sözleriniz İle bağdaşmayan 
davranışınızı nasıl izah edersiniz ? 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.O.APK.O.03.05.O0-03/ i. t^) & ' ^ '2003 
KONU: Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGİ :T.B.M.M Başkanlığının 21.04.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/398-
1372/5544 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Ersoy BULUT'un "Mersin-Bozyazı İlçe Milli Eğitim 
Müdürünün görev yerinin değiştirilmesine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Selahattin ÖZİLİCE Mersin Bozyazı Lisesi öğretmeni iken 25.06.1998 tarihinde 
aynı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne vekaleten görevlendirilmiş, 10.09.1998 tarihinde de bu 
göreve asaleten atanmıştır. 

Yaklaşık 5 yıldır bu görevi yürüten ilgilinin, hizmet gereklerinin en etkin ve verimli 
olarak yerine getirilmesi amacıyla hizmetine duyulan ihtiyaç çerçevesinde münhal bulunan 
Kars ti i Susuz îlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütmek üzere görevlendirilmesi 
yapılmıştır. 

İlgilinin aynı görev unvanıyla söz konusu îlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 
görevlendirilmesinde kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmamaktadır^ 

Bilgilerinize arz ederim. 
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17. - Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, ülkemizin tanıtımı ve lobicilik faaliyetlerini 
yürüten şirketlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/409) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLIJ 
Adana Milletvekili 

1. Türkiye Cumhuriyetinin tanıtım ve lobicilik faaliyetleri başta 
Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere hangi Ülkelerde hangi 
şirketler tarafından yürütülmektedir? 

2. Söz konusu şirketlere yapıları öde me miktarı nedir? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L İ Ğ İ 

SAYİ : B.02.0.005/OSl/o^SL«- O2Î/OS/2003 

KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 22.04.2003 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-122-1/1767 sayılı yazısı ve eki. 

Adana Milletvekili Sn. Atilla BAŞOĞLU tarafından Sn. Başbakana tevcih edilen, Sn. 
Başbakanın -da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevap verilmesini tensip 
ettikleri 7/409-1402 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, cevabi yazı ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^ • % — ^ 
Prof. Dr. Boçir ATALAY 

Devlet Bakanı 

- 2 8 5 -



T.B.M.M. B : 7 8 13 .5 .2003 0 : 5 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLZĞJT 

Arattırma, Planlama. y« Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.lÖ.p.APK.0.I2.00.ÖI.940 /2003 
KOiyV i Soru' Önergesi 

Saym Prof. »r« Bcşlr ATALAY 

DEVLET BAKANI 

İLGİ: 25.04.2003 gün ve B.02.0.005/031/0922 sayıh yazını*. 

a - ^ ı ^ K — — * * * İSdru«,e„.haz,rJamn 

Bilgicinize afö edıarim. 

Erkan. MUMCU 
Bitkim 

APANA MİlXETV£KfU SAYİN ATfLLA BAŞPĞLU'NUN SORM ÖNERGESİNE 
teTİHADm HAZIRLANAN GAfCANU<5lM/2 CEVABİ 

SJORU1 ; Türkiye- Cumhurlyeti'nin anıtım vo lobicilik fiMilîyatiorf başta Amerika 
Birteşfk pçvtetieri olmak üaser» hangi ülkelerde hangi şirketler tarafından 

Bakanlığımızca ö/k&mtein tanıtımı, yazılı ve görsel. medya aracılığı ile garçökleştiriten rskföm kampûnyalamun yanış ıra, uluslararası turtem irrtlsas fuarları ve •aâiırJama faaliyetleri çerçtevesinete yarötmekteciir, 

Bakanlık oJaralc .herhangi bfr öikacte Lobicilik Faaliyeti yapamamakta, yalnız turizm 
tanıtım VB pazarlamasına yönelikfaaflyatterjgerçakfeştinlmoktecnr. 
BOnUZ ; SöjK konusu gfrkötlore yapı/an ödemo miktarı nedir? 

Bakanlığmu^a, ülkemizrn tanıtımına yönelik Yurtdışı Tanıtma MöşavMiklûrimiz/ 
AtaşsHkiaffmiJt. araoıdöryJa görav böjgeiör/hdekl RakJam Ajansları veya Firmaları ile 
kçkM-djnefi û.larak tföiçekteştfrilen :faaWyöflare yapılan harcamater, herblr Yurfcfışr 
Bürowuzca yapılan odamo mfktarfarınr gdateranüste ekte sunulmuştur. 
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KURUP MOSKOVA muBaa^MmssBKmuam 
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2002 YîliNDA REKLAM FAAUYBTLEİtfYLE. ÎLGİLÎ OLARAK ÖDEME YAPILAN 

(1.000 TL) 
Müşavirlik/Ataşelikler 

Frankfurt .Tanıtma Ataşeliği 

Brüksel Taratma Mttfavjriigî 

Ödeme Yapılan 
Firma 

BEST 

PÖF INTERNATIONAL 

Ödenen. Meblağ 

22.539.640.990TL 

797.384.890 TL 

Hehiiıki Taşıtma Müşavirliği 

Kiopşniıaâ Tamuna Müşavirliği 

Zilrih Tanıtma Ataşeliği 

Lahey tanıtma Müşavirliği 

, Londra Tartma Mti$3virliği 

..Mâctrii Tanıtma Müşavirliği 

Moskova Tarutttna Müşavirliği 

•Nifle-York Tanıtma Ataşeliği 

#ari* Taratma'Müşavirliği 

Ronm tatma Müşavirliği 

Stockholm Tanıtma Müşavirliği 

Tel «Aviv Tanıtma Müşavirliği 

îç&yb frıutaut Müşavirliği 

yîyaaa Tarjıtmû.Milja-virHJi 

(Bygrave'g Bushell Valledarea & Shetdon) 

373.007,750 TL 
Byproes Busttell Valledaıts & Sheldori) 

BEST 

2.253.039.380 TL 

1.302.623.560 TL 

DDF INTERNATIONAL t .5244 89.000 TL 
(BygraveB Bushell V a î l o t a & Sheldoa).. 

8.232.437.S60.TL 
(Bygraves.BusheH Valledarea & Slıeîdon) 

(Yellövv Hamnıçr Balades S.A) 

(ZAODvaKreativ) 

(Media Frrst InterjıatuHial) 

(MEDIOS-S.F.C.P) 

Z1MET1COM 

1.458.842.910.TL 

8.104.476,130 TL 

7.363.299.260 TL 

2.272.796,887. TL 

1.578.046.O7OTL 

766.615,730. TL 

1.301,738,830 TL 

DDF INTERNATIONAL 4.499.999.950 TL 
(Praatogelnc) 

BEST 3.603.750.74OTL 

288 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Yurtdışı Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 8SO.00/2003/TAGY/17S581 
K o n u : Soru önergesi 

02.05.2003 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof Dr, Beşir Atalay) 

İlgi: 25.04.2003 tarih v e B.02.0 .005/031/0922 sayılı yazılan. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoglu'nun Sayın Başbakanımıza tevcih etmiş olduğu 
soruya verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere hazırlanan bir N o t ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla rica ederim. 

Ek: 1 

A b d u l l a h GUL 
Dışişleri Bakanı ve 

Boşbakan. Yardımcısı 

T A G Y 1 IVtayıs 2 0 0 3 -

A I > A N A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N A T İ L L A . B A Ş O G L U ' N U N S A V I N 
B A Ş B A K A N I M I Z A T E V C İ H E T T İ Ğ İ S O R U L A R I N Y A N I T L A R I 

Türkiye, lobi v e tanıt ım alanında yürüttüğü faal iyet lerinin 
des tek lenmes inde ş imdi l ik sadece A B D ' d e aşağ ıda tanıtı lan firmalardan h i zmet 
almaktadır: 

A B D ' d e ü l k e m i z e lobi h izmet i v e r e n " T h e L i v i n g s t o n G r o u p " adlı 
f irma, Türk iye 'ye yakın l ığ ı v e A B D Temsi lc i l er ^Meclisinde sayg ın l ığ ıy la 
tanınan Cumhuriyetç i Parti 'den Tahsis ler K o m i t e s i eski B a ş k a n ı Rober t 
L i v i n g s t o n v e D e m o k r a t Parti kökenl i ICongre eski üyes i S t e p h e n Solarz* m 
yöne t iminde pro fe syone l bir ekipten oluşmaktadır. A n ı l a n f irmayla i l işki 1 Mart 
20Ö0 tarihinde v e y ı l l ık 1 .800 .000 , - Do lar karşı l ığı ö d e m e y l e yap ı lan bir h i z m e t 
s ö z l e ş m e s i y l e baş lamış v e bu s ö z l e ş m e , ö d e m e miktarı sabit kalacak şek i lde 
birer yı l l ık sürelerle g ü n ü m ü z e kadar uzatı lmıştır. S ö z k o n u s u ö d e m e 
Başbakanl ık T a n ı t m a F o n u ' n d a n sağlanan kaynaklarla gerçekleşt ir i lmişt ir . 

Öte yandan, A B D Kongres i , Y ö n e t i m v e bas ın n e z d i n d e yürütülmekte 
o lan tanıtım faal iyet ler inin profesyone l bir halkla i l işki ler ( P R ) f irmasının • 
h izmet ler inden yararlanılmak suretiyle des tek lenmes in i t e m i n e n , 2 0 0 2 yı l ı 
Ara l ık ayından bu y a n a " T h e H a r b o u r G r o u p L L C " adlı f irmayla bir yı l 
geçer l i bir h i z m e t s ö z l e ş m e s i imzalanmışt ır . P R f irmamız V a ş i n g t o n 
B ü y ü k e l ç i l i ğ i m i z i n halk la i l işki ler alanında öneml i faaliyetler 
gerçekleş t irmes ine katkıda bulunmuştur. S ö z k o n u s u f irmayla 6OO.O0O,- A B D 
Dolar l ık bîr y ı l geçer l i s ö z l e ş m e m e v c u t o lup , bu m e b l a ğ da Tan ı tma F o n u ' n d a n 
t emin edi lmektedir . 

" T h e L i v i n g s t o n G r o u p " v e " T h e H a r b o u r G r o u p L L C " adlı lobi v e 
halkla i l işkiler f irmalarıyla varolan anlaşmalarımız karş ı l ığ ında ö d e n m e k t e o lan 
y ı l l ık ücretlerin, A B D ' d e k i piyasa rayiçleriyle karşı laştırı ldığında, benzerlerine 
v e alınan h i z m e t i n n i te l iğ ine k ıyas la daha düşük o l d u ğ u bel irlenmiştir . 

A b d u 11 a JrP-CSnCÖIZr? 
Oı«i«lerl Bakanı vs 

Başbakan Yardımcısı 

c) 
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18. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, Kırıkkale Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinden 
istifa eden personele ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/415) 

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 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından. 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 15.04.2003 
Halil TİRYAKİ 

Kırıkkale Milletvekili 

> 
Kırıkkale'de yayınlanan bir gazetede yer alan habere göre Kırıkkale 

Kadın Doğum ve Çocuk Doğum Hastanesi Başhekimi, Başhekim yardımcısı ve 
İhale Komisyonu üyelerinin toplu olarak istifa ettiği haberleri yer almaktadır. 

Konuyla ilgili olarak 

1- Bakanlığını/, döneminde ilgili hastanemiz personelinde kaç görevli 
istifa etmiştir? 

2- Söz konusu haberlerde yer alan baskı sonucu "İstifa iddialarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bu durumu kamu yönetiminin tarafsızlığı ve devamlılığı 
ilkesi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

3- Kırıkkale Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde yaşanan bu.;61aylar , 
AKP Hükümetinin kadro kıyımı yaptığı iddialarını akla getirmektedir. 
Bakanlığınıza bağlı başka birimlerde benzeri istifalar yaşanmış mıdır? 

4- Bu güne kadar bakanlığınıza bağlı birimlerde kaç personel görevden 
alınmıştır? Bu personelin görev yerleri ve unvanları ile görevden 'alınma 
nedenleri nelerdir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı : B100PER0100000 , 
Konu: Yazılı soru Önergesi f *7 8 1- 9 u 9. uS.Vİ 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİME 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : 28.04.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/41S-1419/5699 sayılı yazınız. 

Kırıkkale Milletvekili Sayın Halil TİRYAKİ tarafından tarafıma yöneltilen 
"Kırıkkale Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinden istifa eden personele" ilişkin 
7/415-5699 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Prof..Dr. Recep AKDAö 
• Bakan 
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Kırıkkale Milletvekili Say m Halil TÎRYAKt tarafından verilen "Kırıkkale Kadın. 
Doğuınve Çocuk Hastanesinden istifa eden personele n ilişkin yazılı soru 

önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
Kırıkkale'de yayınlanan bir gazetede yer alan habere göre • Kırıkkale Kadın 

Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimi, Başhekim Yardımcısı ve İhale Komisyonu 
üyelerinin toplu olarak istifa ettiği haberleri yer almaktadır. 

Konuyla ilgili olarak; 
1- Bakanlığınız döneminde ilgili hastanemiz personelinde kaç . görevli istifa 

etmiştir? 
2- Söz konusu haberlerde yer alan baskı sonucu istifa iddialarını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? Bu durumu kamu yönetiminin tarafsızlığı ve 
devamlılığı ilkesi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

3- Kırıkkale Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde yaşanan bu olaylar, AKP 
Hükümetinin kadro kıyımı yaptığı iddialarını akla .getirmektedir. 
Bakanlığınıza bağlı başka birimlerde benzeri istifalar yaşanmış midir? 

4- Bu güne kadar Bakanlığınıza bağlı birimlerde kaç personel görevden 
alınmıştır? Bu personelin görev yerleri ve unvanları ile görevden alınma 
nedenleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Kırıkkale Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi, Başhekim 
Yardımcısı ve İhale Komisyonu üyelerinin toplu olarak istifaları hakkında yerel bir 
gazetede yer alan haber ile ilgili olarak 11 Sağlık Müdürlüğtt'nce inceleme yapılmıştır. 

İkinci görevle Başhekim olarak görev yapmakta iken istifa eden Dr.Mchmet 
KAPLAK ile Başhekim Yardımcılarından Dr.Tckin KALE, DtJsmet ÇETİN ve 
r>r.Ahmet ŞEHRİYAROĞLU yoğun poliklinik ve servis çalışmaları nedeniyle İdari 
görevlerine yeterince zaman ay ıram amalarından dolayı hiçbir siyasî baskı olmaksızın 
kendi istekleri ile istifa etmişlerdir. Ayrıca, Başhekim Yardımcılarından Dr.Bünyamin 
AYIKOL ile Dr.Zekeriya ERCAN ise halen Başhekim Yardımcısı olarak görevlerine 
devam etmektedirler. 

Bakanlığım döneminde Kınkkale Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 
yukarıda adıgeçen personelin haricinde istifa eden personel bulunmamaktadır. 

Ancak, Bakanlığımız Taşra Teşkilatına bağlı hastanelerde çeşitli nedenlerden 
dolayı kendi istekleri ile (32) Başhekim ve (64) Başhekim Yardımcısı istifa etmiş 
olup, gerek hükümetimiz döneminde gerekse bizden önceki hükümetler döneminde bu 
tür istifalar Bakanlığımıza intikal etmiştir. Görevlerinden, istifa eden personel üzerinde 
herhangi bir zorlama veya siyasi baskı sözkonusu değildir. 

,*rtwJ?!İldl ^ 6 Î 7 Sfy*h D e v l e t Mcmurlân-Kariunu'nua 88 inci maddesi ile idareve 
doktorlara aslı görevlerinin.yanında ikinci görevle Başhekim v e B a l î ı S Y^dımc^sî 
olarak atama ve ikinci görevlerini üzerinden alma yetkisi verilmiştir. Y a r d » ™ « 

Kr„„„f T* ^f^esinde de sözedildiği gibi bir kadro kıyımı sözkonusu olsa idi idare 

ve Müdür Yardımclanndan bazıları görevlerinden alınmış, yerlerine yine fynı tauum 
içerisinde ehliyet ve liyakat sahibi personelin atamaları yapilmıştır. 

Kasım-2003 tarihinden bu güne kadar 44 Sağlık Müdürü İle (7) Sağlık Müdür 
Z^TtVuJ"^^ ff??i (İ> Sttğllk M ü d ü r ö « e (29) Sağlık Müdür Yardımcısı 
Xîİ *!?*£:P> S a g h k M ü d ü r ü ü e C2) Sağlık Müdür Yardımcısı Müfettiş Raporu, 
(2) Sağlık Müdürü ile (1) Sağlık Müdür Yardımcısı da Mahkeme kararma istinaden 
görevlerinden alınarak asli görev yerlerine iade edilmişlerdir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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19. -İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliğinin bazı hüküm
lerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakûan'ın cevabı (7/416) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl'NA 

25.02.2003 tarih 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu ile bu kanunun uygulanması 
amacıyla düzenlenen ve 25042{M) nl. 08.03.2003 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanan 1 ni. Vergi Barışı Kanun- 3enel Tebliğinin uyumsuz ve ilgi kanuna 
aykırı hükümler ihtiva etme?' aniyle Maliye Bakanı A<S^W/ . ( UNAKITAN' in 
aşağıdaki sorularımı ya*' ' , *k cevaplandırmasını arz ederim.15.04.2003 

^ - ^ 
<Z^^%WÛM_ KARADEMİR ' 

İZMİR MİLLETVEKİLİ 

İlgi kanunun 'Matrah Artırımı' m belirleyen 3. bölümün 7. maddesi 'Gelir ve 
Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı ' m düzenlemiş olup; 1. ve 2. 
fıkralarında zamanında boyan ve vergi Ödeme yükümlülüklerini yerine 
getirmiş mükellefler ile zarar göstermiş veya hiç beyanname vermemiş olan 
mükellefleri birbirinden ayrı tutarak, matrah artırımı hususunda 
yükümlülüklerini yerine getirenler lehine hükümler içermesine rağmen 
{örnek 7. maddenin 5. fıkrası) 1 nl. Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliğinin VI. 
Matrah/Vergi Artırımına İlişkin hükümler bölümünün C- Gelir ve Kurumlar 
Vergisinin Ma t rah / Vergi artırımı maddesinin. 1/a ve 1/ba fıkrasındaki 
uygulamalar ile (Örnek Ek 4 ) matrah artırımında âlt sinir belirleyerek 
zamanında beyan ve yergi ödeme yükümlülüklerini yerine getirenler ile 
getirmeyen veya zarar beyan edenler arasında hiçbir fark blrakılmamrştır. 
Yasanın lafzına ve ruhuna aykırı bir şekilde düzenlenen bu tebliği 
uygulamaya devam edecek misiniz ? 

2- Aynı şekilde Kurumlar Vergisi mükellefleri içihde ilgili kanunun 7. 
maddesinin 4. fıkrası ile zamanında yükümlülüklerini yerine getiren 
mükellefler lehine düzenleme yapılmış İse de , ; i lgi tebliğin VI. Bölümün C/.1-
bb ve c alt bentlerindeki uygulama il© Ek- 5 te de görüleceği gibi beyan ve 
ödeme yükümlülüklerini yerino getirenler İle getirmeyenler arasındaki ayrım 
kaldırılmış, böylece İyi mükelleflerimiz yasa ile kazandıkları haklarını tebliğ 
ile kaybederek aynı muameleye tabi tutulmuşlardır.Bu durumda zamanında 
beyan ve vergi ödeme yükümlülüklerini yerine getiren iyi mükelleflerimiz 
devletimize küstürülmüş ve mağdur edilmiş olmaz mi ? 

3- 1 nl. Tebliğdeki yasaya aykırı uygulamanın 4811 sayılı yasaya uygun hale 
getirilmesi için ne zaman ve ne gibi çalışmalar yapmayı düşünmektesiniz? 
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T.a 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL0.82/8211-246 13.05.P3 0 1 9 9 8 3 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28.04.2003 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-1400 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Erdal KARÂDEMİR'in tarafıma tevcih ettiği 7/416-1420 
esas nolu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara İlişkin cevabımız aşağıda 
açıklanmıştır. •; 

Söz konusu yazılı soru önergesinde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince 
anılan Kanuna göre yapılan matrah artırımında asgari tutarların zamanında beyan ve 
vergi ödeme yükümlülüklerini yerine getirenler ile bu yükümlülüklerini zamanında 
yerine getirmeyenler arasında hiçbir fark gözetilmediği belirtilerek anılan tebliğin 
uygulanmasına devam edilip edilmeyeceği ve 4811 sayılı yasaya uygun hale 
getirilmesi için çalışmalar yapılıp yapılmadığı hususları sorulmaktadır. 

Bilindiği üzere, 4811 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasında; 
"Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde 
vergiye esas alınan matrahlarını, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Şubat 
2003 ayı sonuna kadar (2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (z) 
bendi uyarınca 2i Nisan 2003 tarihine kadar uzatılmıştır), 1998 yılı için % 30, 1999 
yılı için % 25, 2000 takvim yılı için % 20, 2001 takvim yılı için % 15 nispetinden az 
olmamak üzere artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulmuş yıllar 
için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri 
için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz." hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin; 
2 numaralı fıkrasında, gelir vergisi mükelleflerinin; artırımda bulunmak istedikleri yıl 
ile ilgili olarak vermiş oldukları gelir vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş ya 
da hiç beyanname verilmemiş olması halinde, vergilendirilmeye esas alınacak matrah 
ile 1 numaralı fıkraya göre arttırdıkları matrahları; 1998 takvim yılı için 2.500.000.000 
liradan, 1999 takvim yılı için 3.000.000.000 liradan, 2000 takvim yılı için 
3.750,000.000 liradan, 2001 takvim yılı için 5.000.000.000 liradan az olamayacağı, 

4 numaralı fıkrasında, kurumlar vergisi mükelleflerinin; artırımda bulundukları 
yıla ilişkin olarak daha önce vermiş oldukları beyannamelerinde zarar beyan etmiş 
olmaları veya beyanname vermemiş olmaları halinde, vergilendirmeye esas alınacak 
matrahlar ile 1 numaralı fıkraya göre arttırdıkları matrahların 1998 takvim yılı için 
7.500.000.000 liradan, 1999 takvim yılı için 9.000.000.000 liradan, 2000 takvim yılı 
için 11.250.000.000 liradan, 2001 takvim yılı için 15.000.000.000 liradan az 
olamayacağı, 

hükme bağlanmıştır. 
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Diğer taraftan, yukarıda yazılı asgari miktarlar, 17.4.2003 tarihli ve 4849 sayılı 
Kanunla 27,2.2003 tarihinden geçerli olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerde 
% 50, diğer yörelerde ise % 25 oranında indirilmiş bulunmaktadır. 

Bu hükümlere göre, arttmlan matrahlar aynı maddenin 5 numaralı fıkrası 
hükmü uyannca % 30 oranında vergilendirilir. Ancak, gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni 
sürelerinde vermiş, bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde 
ödemiş ve bu vergi türleri için 4811 sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri 
hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla, bu Kanuna göre arttmlan matrahları 
% 25 oranında vergilendirilmektedir. 

Buna göre, 4811 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin yukarıda belirtilen 1, 2 va 4 
numaralı fıkralarının incelenmesinden de görüleceği üzere, vergi mükellefiyet kayıtları 
olup da gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde zarar beyan etmiş veya hiç 
beyanname vermemiş olan mükellefler ile vermiş oldukları yıllık gelir ve kurumlar 
vergisi beyannamelerinde matrah beyan etmiş bulunan mükelleflerin ilgili yıllar için 
artıracakları matrahları yukarıda belirtilen asgari tutarlardan az olamayacaktır. Bu 
konuda anılan mükellefler arasında bir farklılık getirmediğinden, 4811 sayılı Kanunun 
uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan 1 Seri No.lu Vergi Barışı Kanunu Genel 
Tebliğinin, matrah / vergi artırımına ilişkin hükümler bölümünde 4811 sayılı Kanun 
hükümlerine uygun açıklamalar yer almaktadır. 

Öte yandan, yıllık beyannamelerini kanuni süresinde vermiş ve bu 
beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödeyen mükelleflerin 
artırılan matrahları % 25 oranında vergilendirilmek suretiyle, vergi yükümlülüklerini 
zamanında yerine getiren mükellefler lehine bir fark yaratılmış bulunmaktadır. 

Buna göre 4811 sayılı Kanun hükümleri ile ilgili açıklamaların yer aldığı söz 
konusu tebliğde değişiklik yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim, 
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20. - Samsun Milletvekili Suat Kılıç'ın, ülkemizin'Eurovizyon Şarkı Yarışmasına katılmasına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/422) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıda yer alan sorularınım Devlet Bakanı Sayın Prof.Dr.Beşir 
Atalay tarafından yazılı olarak cevaplandmlması hususunda gereğini 
saygılarımla, arzederim. 11.04.2003 

V Suat KILIÇ 
Samsun Milletvekili 

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 

1. Türkiye, Eurovizyon Şarkı Yanşması'na katılma hakkını elde 
etmiş midir? 

2. Önce yarışmaya katılmayacağı açıklanan Türkiye'nin katılımı 
hangi koşullarda gerçekleşmiştir? 

3. Bu yarışmaya hangi ülkeler kendi dillerinde hangi ülkeler yabancı 
bir ülke diliyle katılmaktadır? 

4. Türkiye'nin yarışmada İngilizce bir şarkı ile temsili edileceği 
iddiası doğru mudur? Doğru ise neden Türkçe yerine İngilizce 
tercih edilmektedir? Türk kültürünün İngilizce bir şarkı ile daha iyi 
temsil edileceği mi düşünülmektedir? 

5. Türkiye bu yarışmada hangi eserle temsil edileceftjtfö? Bu eserin 
İngilizce asıl ve Türkçe tercüme tam metnini verir misiniz? 

6. Bu yurtdışı organizasyona sanatçı heyet kaç kişi ile katılacaktır? 
Ayrıca TRT'den bu seyahate kaç kişi ve kimler "katılacaktır? 
Katılımcı heyetin tam listesini görev ve ünvanlanyla birlikte 
açıklar mısınız? 

7. Seyahatte yer alacak heyetin ödenek ve yolluklarının yaklaşık 
miktarı ne kadar olacaktır? Bu rakam hangi' kuruhi' bütçesinden 
karşılanacaktır? 
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I .V r . 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I 
SAYI : B.02.0.005/OJI/£>&€>^> 08/0S72003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 28.04.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-7/422-1441/5767 sayılı yazısı. 

b) Türkiye Radyo vo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün 07.05.2003 tarih ve 
B.02.2.TRT.0.61.00.00/967 sayılı yazısı ve ekleri. 

Samsun Milletvekili Sn. Suat KILIÇ tarafından tevcih edilen 7/422-1441 sayılı yazılı 
soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan ilgi (b) cevabi yazı ve ekleri ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Boçlr ATALAY 
Dovlot Bakanı 

TOrkiye Radyo-Telcvfayon Kurumu 
Genel Mfiılllrlügü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/2ifc^ Aalanu&j£/2tt03 
KONU •: Soru Önergesi. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr. Beşir ATALAY) 

İLGİ : 30/04/2003 tarih ve B.020.005/031/0969 sayılı yazınız. 

Samsun Milletvekili Sayın Suat KILIÇ tarafindan verilen 7/422-1441 sayılı Soru 
Önergesi ile ilgili Kurumumuz görüşü aşağıda arz olunmuştur. 

1. Estonya'da düzenlenen 2002 Euroviskm Şarkı Yarışması finali sonrasında, Avrupa 
Yayın Birliği (EBU) . tarafindan 2003 yılma yönelik olarak yapıları Eurovision Şarkı 
Yarışması Referans Grubu toplantısı ile EBU Genel Kurulunda ele alman, görüşmelerin 
ardından, 17 Temmuz 2003 tarihinde Kurumumuza gönderilen yazıda 2003 Eurovision Şarkı 
Yarışmasının aktif katdımcısı olduğumuz bildirilmiştir. Böylece 2003 yılmda Yarışmaya 
katılma hakkımız bulunmaktadır. 

2. Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafindan, Türkiye'nin 2003 yılmda yarışmaya 
katılamayacağı hususunda her hangi bir açıklama yapılmamıştır. A\rup& Yayın Birliği (EBU) 
2003 Euroviskm Şarkı Yarışmasına katılma yazısını, 17 Temmuz 2002 tarihinde 
Kurumumuza iletmiştir. Bu nedenle herhangi bir koşul söz konusu değildir. 

' 3. 2002 yılmda ana dili ingilizce olan İngiltere ve Malta dışında Kıbrıs Rum Kesimi, 
Avusturya, Yunanistan, Hırvatistan, Rusya, Estonya, İsrail, İsveç, Finlandiya, Danimarka, 
Belçika, Almanya, Romanya , Letonya ve Litvanya şarkılarını İngilizce seslendirmişlerdir. Bu 
yıl katılımca ülkelerin eserlerini hangi dille söyleyeceğinin dökümü EK-1' de sunulmuştur. 

4. Türkiye 2003 Eurovision Şarkı Yarışmasında İngilizce söylenen bir şarkı ile temsil 
edilecektir. 1999 yılına kadar Eurovision Şarkı Yakmalarında her ülke kendi ulusal dilinde 
yarışmak zorundaydı. Yarışmanın yapılmaya başlamasından Î999 yılına kadar parçalarını 
ingilizce olarak seslendiren ülkelerin sürekli basan elde etmesi ve diğer ülkelerin 
başarısızlığı, katılımcı ülkelerin dil konusunda EBU'ya baskı yapmalarına neden olmuştur. 
EBU'ya bu konuda yapılan yoğun başvurular sonucunda bir anket düzenlenmiş ve 1999 
yılından itibaren herkese istediği dille katılabilme serbestisi getirilmiştir. Bu tarihten itibaren 
Türkiye'yi temsilen katılan sanatçılar uluslararası imallerde çarlalarını Türkce-İngilizce 
olarak seslendirmişlerdir. Eurovision Şarkı Yarışması bir pop rnüzlk yarışmasıdır. 
Uluslararası pop müzik yarışmalarında en önemli unsur ülkelerin kültürlerinin sergilenmesi 
değil iyi bir performans sergilenerek birinci olmak ya da ilk üç sırada yer almaktır. Bu yıl 
profesyonel bir sanatçı tarafindan ülkemiz temsil edilecektir. Sanatçı geçmiş yıllarda 
birinciliği elde eden bir çok eserin ingilizce söylenmiş olmasından ve 1999 yılından bu yana 
EBU tararından getirilen dil serbestisinden yola çıkarak sarkışını ingilizce söyleme tercihini 
kuUanımştır. 
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5.Türkiye bu yıl, sözleri Demir Demirkan, müziği ise Demir Demirkan- Sertab 
Erener'e ait olan ve Sertab ERENER tarafmdan seslendirilen "Everyvvay That I Can" adlı 
eserle Eurovision Şarkı Yarışmasına katılacaktır. Eserin İngilizce sözleri EK-2'de, Türkçe 
sözleri ise EK-3 'de sunulmuştur. 

6. 2003 Eurovision Şarkı Yarışması Avrupa Finali'ne katılacak olan Sanatçı ve TRT 
görevlileri EK-4'de sunulmuştur. 

7. 2003 Eurovision Şarkı Yarışması Avrupa Finali* ne katılacak oları Türk Heyetinin 
ödenek ve yollukları Ek-5*de sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Eklî 
1- Katılımcı ülkelerin eserlerini hangi dille söyleyeceğini gösterir liste. 
2- Eserin İngilizce sözleri, 
3-Eserin Türkçe sözleri, 
4- Yarışmaya gidecek olan Sanatçı ve TÜT görevlilerini gösterir Liste. 
5-Yanşırıaya gidecek oJa*ı Heyetin ödenek ve yolluklarını gösterir Liste. 

3 / Ek-1 
2003 EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASINDA İNGİLİZCE SÖYLEYEN 
ÜLKELER 

1-İZLANDA 
2-AVUSTURYA 
3-tBLLANDA 
4-TÜRKlYE 
5-MALTA 
6-BOSKA-HERSEK 
7-PORTEKİZ 

İNGİLİZCE 
ALMANCA 
İNGİLİZCE 
İNGİLİZCE . 
İNGİLİZCE 
KENDÎ DİLİ 
KENDİ DİLİ 

8-HIRVATtSTANKENDl DİLİ 
9-GÜNEY KIBRIS 
lCl-AIJvîANYA 
11-RUSYA 
12-İSPANYA. 
13-İSRAİL 
14-HOLLANDA 
15-İNGLLTERE 
16-UKRAYNA 
17-YUNANÎSTAN 
18-NORVEÇ 
19-PRANSA 
20-POLONYA 
21-LETONYA 
22-BELÇÎKA 
23-ESTONYA 
24-ROMANYA 
25-İSVEÇ 
26-SLOVENYA 

İNGİLİZCE 
İNGİLİZCE 
KENDİ DİLİ 
KENDİ DİLİ 
YARI İNGİLİZCE 
İNGİLİZCE 
İNGİLİZCE 
İNGİLİZCE 
İNGİLİZCE 
İNGİLİZCE 
KENDÎ DÎLt 
YARI ALMANCA 
İNGİLİZCE 
KENDİ DİLİ 
İNGİLİZCE 
İNGİLİZCE 
İNGİLİZCE 
İNGİLİZCE 
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5 / E k - 2 
EVERYWAY T H A T I CAN 

I feel you're moving on a difFerent cause 
Makin' a way for a distant course 

You say you love me and you roll your eyes 
Tura to stare at ihe enıpty skies 

l thought it was över and vve passed aU that 
Ali we*ve done is to pass back to fiame number one 

C'mon now now 

I wnnna show you ali agaîn what it would be Iike 
Just let go and let me love you 

Evenvay that I can 
1*11 try to make you love me again 

Evenvay that I can 
1*11 give you ali my love and then 

Evenvay that I can 
1*11 cry; Fil die and make you mine again 

Hold me closer oh so good 
You make me feel just Itke I should 

I know whatcha thinkin' uh-hu good 
Now, the rest of the worîd is overruled 

Teli me \vhatcha see in other giriş aU oröund 
Come on closer and teli me whatcha don't fînd here 

Come on now now 

I wanna give you everythıng you've been missin' out 
Just let go and let me love you 

Evenvay that I can 
I'11 try to make you love me again 

Evenvay that I can 
1*11 give you ali my love and then 

Evenvay that I can 
I'll cry; I'11 die and make you mine again 

I'm in love with you 
I'll do ali you want me to 
Make me wanna huh-huh 
Make me wanna huh-huh 

Nothing in the world 
That could stop me no sir 

No no no 

Evenvay that I can 
m try to make you love me again 

Evenvay that I can 
I'll give you aU my love and then 

Evenvay that I can 
I'tt cry ; I'H die an* make you mine again 
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5 / Ek-3a Türkçe Şarkı Sözü 
BÜTÜN İMKANLARIMLA 

Solist: Sertab ERENER Söz Yazarı: Demir DEMİRKAN 
Seslendirme Dili: ingilizce Beste: Sertab ERENER - Demir DEMİRKAN 

Başka bir yolda ilerlediğini hissediyorum 
Farklı bir yolda yürümektesin 

Beni sevdiğim söyleyip, bakışlarını kaçınyorsun 
Gözlerini boş bulutlara çeviriyorsun. 

Bittiğini sanmıştım ve biz bunları yaşadık 
Bütün yaptığımız geriye çekilmek ve en iyiye çerçeve olmaktı 

Haydi şimdi, şimdi 

Sana tekrar tümden göstermek istiyorum, neler olabilirdi 
Hadi seni sevmeme izin ver 

Bütün imkanlarımla, 
Kendimi sana yeniden sevdirmeye çalışacağım, 

Bütün imkanlarımla 
Sana bütün aşkımı verip ve 

Bütün imkanlarımla 
Ağlayacağım; öleceğim ve seni benim yapacağım 

Bana iyice sarıl, rie hoş 
Bana bütün hissetmem gerekenleri hissettiriyorsun 

Ne düşündüğünü biliyorum, sen iyisin 
Şimdi, bütün dünya geride kaldı 

Bana etrafmdaki diğer kızlarda neler gördüğünü anlat 
Yaklaş bana ve burada bulamadıklarını bana anlat 

Haydi şimdi, şimdi 

Sana özlediğin herşeyi vermek istiyorum 
Haydi gel ve seni sevmeme izin ver 

Sana aşığım 
Benden istediğin herşeyi yapmaya hazırım 

Seni istememe izin ver 
Seni istememe izin ver 

Dünyada hiç birşey beni durduramaz, hayır efendim 
Hayır, hayır, hayır. 
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5 / Ek-3b Türkçe Tercfime 

YAPABÎLECEĞtM HER ŞEKİLDE 

Farklı bir nedene ilerlediğini hissediyorum 
Uzak bir yöne doğru 
Beni sevdiğini söylüyorsun ve gözlerin hareket ediyor 
Boş gökyüzüne bakmak için dönüyor. 

Bittiğim ve herşeyin geride kaldığını düşündüm 
Tek yaptığımız birinci bölüme geri dönüş 

Haydi şimdi gel, şimdi 

Nasıl olabileceğini sana tekrar göstermek istiyorum 
Sadece bırak ve seni sevmeme izin ver 

Yapabileceğim her şekilde 
Tekrar beni sevmeni sağlamaya çalışacağım 
Elimden gelen her şekilde 
Sana tüm sevgimi vereceğim ve sonra 
Elimden gelen her şekilde 
Ağlayacağım; Öleceğim ve senin tekrar benim olmanı 
Sağlayacağım 

Daha sıkı sarıl bana, oh çok güzel 
Kendimi tam da olması gerektiği gibi hissetmemi sağlıyorsun 
Ne düşündüğümü biliyorum, hmm iyi 
Şimdi» dünyanın geri kalanı yok 

Çevredeki diğer kızlarda ne gördüğünü söyle bana 
Yakma gel ve burada ne bulamadığım söyle 
Haydi şimdi gel, şimdi 

Özlediğin her şeyi sana vermek istiyorum 
Sadece bırak ve seni sevmemem izin ver 

Yapabileceğim her şekilde 
Tekrar beni sevmem sağlamaya çalışacağım 
Elimden gelen her şekilde 
Sana tüm sevgimi vereceğim ve sonra 
Elimden gelen her şekilde 
Ağlayacağım; öleceğim ve senin tekrar benim olmam 
Sağlayacağını 
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2003 Eurovision Şarkı Yarışması Avrupa Finaline Katılacak olan Türk heyetinin (Sanatçı, 
Delegasyon, Yapımcı, Muhabir ve Kameraman toplam 18 kişi) ödenek ve yollukları: 

Yol Ücreti 

Otel Ücreti 
Toplam: 

15x1200= 18.000 Euro 
3x700= 2.100 Euro 

16.650 Euro 
36.750 Euro 

Harcırahları 4x756= 3.024 USD 
14x630= 8.820 USD 

Toplam: 11.844 USD 

Türk Heyetinin toplam yolluk ve ödenekleri 36.750.-Euro + 11.844 USD tutarında olup, bu 
giderler TRT Kurumu bütçesinden karşılanacaktır. • 

6 / Ek-4 

2003 Eurovision Şarkı Yanşmast Avrupa Finaline katılacak olan Türk sanatçt ve delegasyonu 
listesi. 

Sanatçı Grubu: 
Adı — Soyadı Görevi 
1 - Sertap ERENER 
2 - Yeşim DORAN 
3 -Sero lAĞAZAT 
4 - O. Alp TURAÇ 
5 - Özge FIŞKIN 
6 - Candaş BAŞ 
7 - Anja Von Geldern 
8 - Claudia KRAXNER 
9 - Christina Van LEYEN 
10 -Bülend ÖZVEREN 
U-BurakJ6RTAŞ 

Solist 
Koreograf 
. Sahne Sorumlusu 
Ses Mühendisi 
Vokalist 
Vokalist-Koreograf 
Vokalist 
Vokalist 
Vokalist 
Sunucu 
Makyajcı 

Yarışmaya TRT çalışanlarından Eurovision Şarkt Yarışmasının organizasyonuyla direkt 
olarak alakalı birimlerin amirleri ile programın Prodllktörü ve TRT Haber Dairesinden 
Muhabir ve Kameraman görevli olarak katılacaktır. 

TRT Heyeti 
Ad» - Soyadı Görevi 
1-Zafer ASI 
2 - Hacı Ali BOZKURT 
3 - Ümran SÖNMEZER 
4 - Esra KARAKÜÇÜK 
5 - A. Muhsin YILDIRIM 
6 - Pınar ÇAKTRGÖZ 
7-M.TürkerGEÇİT 

Televizyon Dairesi Başkan Yardımcısı 
Müzik ve Eğlence Programları Müdürü 
Müzik Dairesi Başkanlığı Çoksesli Müzikler Müdürü 
Genel Sekreterlik Diş İlişkiler Müdür Yardımcısı 
Prodüktör 
Muhabir 
Kameraman 
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21. - Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, sınırda ve seyyar cerrahi hastanelerinde görevlen
dirilen sağlık personeline ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/423) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA, 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanlığı tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğini rica ediyorum. 

Saygılarımla. 16.04.2003 

ProfcDr. Nurettin SÖZEN 
Sivas Milletvekili 

Sağlık Bakanbğı'nm 25 Mart 2003 tarihli yazısı ile Kızılay Genel 
Müdürlüğü taraûndan kurulacak, ve Kara Kuvvetleri emrine tahsis edilecek olan 
Seyyar Cerrahi Hastanelerinde geçici görevle çalıştırmak için İstanbul'daki 
Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapmakta olan 100'ü aşkın hekim ve 
yardımcı sağlık elemanları savaş bölgesine gönderilmiştir. 

1-Adı geçen görevlendirmedeki sağlık personeli hangi yöntem.ve ölçütle 
saptanmıştır? 

2-Kendileri görevlendirme nedenleri ve koşulları konusunda 
bilgilendirilmiş midir? 

3-Geçici görevlendirilen sağlık personeli şu anda nerede ve ne kadar süre 
görev yapacaklardır? 

4-Kendilerine halen yolluk ve yevmiye tahakkuk ettirilmediği'_ ve 
harcamaların kendi olanakları ile karşıladıkları doğrumudur? " Doğru "ise 
tahakkuk ne zaman yapılacaktır? 

5-Sınırda ve belirtilen Seyyar Cerrahi Hastanelerinde geçici görevle 
görevlendirilen sağlık personelinin bulunması zorunluluk ise evinden ve işinden 
aniden ayrılan personelin değiştirilmesi düşünülüyor mu? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı:B100PER0100000 ««o- jg ( J l M 3 

Konu: Yazılı som önergesi ' ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 28.04.2003 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/423-1444/5794 sayılı yazınız. 

Sivas Milletvekili Sayın Nurettin SÖZEN tarafından tarafıma yöneltilen 
"Sınırda ve Seyyar Cerrahi Hastanelerinde görevlendirilen sağlık personeline" ilişkin 
7/423-1444 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Prof. İ)r. Recep AKDAĞ 
Bakan 
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Sivas Milletvekili Say in Nurettin SÖZEN tarafından verilen «Sınırda ve Seyyar 
Cerrahi Hastanelerinde geçici olarak görevlendirilen sağlık personeline" ilişkin yazılı 

soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
Sağlık Bakanlığı'nın 25 Mart 2003 tarihli yazısı ile Kızılay Genel Müdürlüğü 

tarafından kurulacak ve Kara Kuvvetleri emrine tahsis edilecek olan Seyyar Cerrahi 
Hastanelerinde geçici görevle çalıştırmak için İstanbul'daki Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumlarda görev yapmakta. olan 100'ü aşkın hekim ve yardımcı sağlık elemanları 
savaş bölgesine gönderilmiştir. 

1- Adı geçen görevlendirmedeki sağlık personeli hangi yöntem ve ölçütle 
saptanmıştır? 

2- Kendileri görevlendirme nedenleri ve koşullan konusunda bilgilendirilmiş 
midir? 

3- Geçici görevlendirilen sağlık personeli şu anda nerede ve ne kadar süre görev 
yapacaklardır? 

4- Kendilerine halen yolluk ve yevmiye tahakkuk ettirilmediği ve harcamaların 
kendi olanakları ile karşıladıkları doğrumudur? Doğru ise tahakkuk ne zaman 
yapılacaktır? 

5- Sınırda ve belirtilen Seyyar Cerrahi Hastanelerinde geçici görevle 
görevlendirilen sağlık personelinin bulunması zorunluluk ise evinden ve 
işinden aniden ayrılan personelin değiştirilmesi düşünülüyor mu? 

CEVAPLAR: 
Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Bakanlığımız ve 

Kızılay Genel Başkanlığı arasında, olağanüstü hal (kriz-buhran dönemi) seferberlik ve 
savaş hallerinde ihtiyaç duyulması durumunda Kızılay Genel Başkanlığı envanterinde 
bulunan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına tahsis edilen iki adet seyyar hastanenin 
ihtiyacı olan sağlık personeli, tibbi cihaz, ilaç ve sarf malzemelerinin . Sağlık 
Bakanlığınca karşılanması ve bu hizmetlerin taraflar arasında koordineli olarak 
yürütülmesine ilişkin 2003/1 nolu Protokol imzalanmıştır. 

Muhtemel bir Irak operasyonu için taraflar arasında imzalanan protokol 
gereğince Ankara ve İstanbul İli sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık ve 
yardımcı sağlık personelinden, Kızılay Genel Başkanlığı'nca Çukurca ve Silopi'de 
tesis edilecek olan ve Kara Kuvvetleri emrine tahsis edilmiş bulunan Seyyar Cerrahi 
Hastanelerinde görev yapmak üzere değişik unvan ve branşlarda toplam 110 sağlık 
personeli 24.03.2003 tarihinden itibaren (1) ay süre ile görevlendirilmiş ve 
Bakanlığımıza bağlı Ankara Eğitim ve Sosyal Tesislerinde (Hekimevi) geçici olarak 
görevlendirilen personel ile toplantı yapılarak görevlendirilme nedenleri ve koşullan 
hakkında bilgi verilmiştir. 
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Bakanlığımızca görevlendirilecek personelin tespiti yapılırken; 

-Öncelikle gönüllü olarak bu göreve gitmek isteyenlerin seçilmesi,. 

-Son bir yılda herhangi bir nedenle (deprem veya benzeri olağanüstü'zamanlarda) 
geçici görevle görevlendirilmemiş olması, 

-Geçici göreve gitmeye sağlık durumu açısından herhangi bir engeli olmaması 
(bu durum heyet raporu ile teşvik edilecek ve heyet raporu ayrıca hakem hastane 
tarafından da teyid edilecek), 

^Görev yaptığıyerde aynı branşta tek olmaması, 

-Bayan personelin hamile olmaması veya 3 yaşında veya daha küçük çocuğu 
olmaması» 

hususlarına azami dikkat gösterilerek, tespit edilen isimlerin Bakanlığımıza 
bildirilmesi istenilmiş olup, daha evvel bildirilen personel arasından mazereti 
nedeniyle geçici göreve gidemeyecek olan personelin yerine bir başka personelin 
görevlendirilmesi yapılmıştır. 

Geçici olarak görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 42 nci 
maddesine göre tahakkuk edecek yolluk ve yevmiyelerinin bütçenin yurt İçi yollukları 
harcama kaleminden Ödenmesine dair Onay alınmış ve ilgili Valiliklere gönderilmiştir. 
Ayrıca, geçici olarak görevlendirilen personelin geçici görev yerlerine gidiş ve asli 
görev yerlerine dönüşlerinde ulaşımları, kendi olanakları ile değil Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı tarafından havayolu ile sağlanmıştır. 

Bakanlığımızca Çukurca ve Silopi'de tesis edilen Seyyar Cerrahi Hastanesinde 
görevlendirilen geçici personel yaklaşık (1) ay süre ile görev yapmış ve 25 Nisan 2003 
tarihinde görevlendirilmeleri bitmiş olup, yeniden bu bölgeye personel 
görevlendirilmesi yapılmamıştır. 

Diğer taraftan, Bakanlığımızca Seyyar Cerrahi Hastanelerinde geçici olarak 
görevlendirilen personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 123 ncü maddesi 
gereğince (bir maaş tutarında) nakdi ödül ve yine aynı Kanun'un 122 nci maddesi 
gereğince takdirname ile taltif edilmiştir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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22. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, kadrosu Ankara'nın ilçelerinde olup geçici 
görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı 
(7/428) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Prof.Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

1. Bakanlığınızda ve bağlı ve ilgili kuruluşlarda kadrosu Elmadağ, Bala, Ş.Koçhisar, 
Polatl^Evren, Haymana, Kalecik, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Ayaş, Çamlıdeıe, 
Kızılcahamam, Kazan, Çubu^Akyurt'ta olupta, geçici görevle Ankara7da yada başka il 
ve ilçelerde istihdam edilen kaç personel vardır, sözkonusu personelin adı-soyadı, 
unvanı nedir7 

2. Sözkonusu kişiler hangi tarihten beri geçici görevlidir. 

3. Sözkonusu kişilerin geçici görevlendirilme gerekçeleri nedir? 

4. Geçici görevlendirilen kişilere kimler referans olmuştur? 

5. Sözkonusu kişiler, kadrosu bulunduğu ilçeye ne zaman gönderilecektir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYİ : B.02.0.004/C3OÖV5-S A N K A R A 
KONU : ö f /<CLT/2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 28.04.2003 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/428-1459/5834 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'in 
yazılı soru önergesi incelenmiş olup, Ankara il ve ilçelerinde çalışan, Bakanlığıma 
bağlı kuruluş Diyanet işleri Başkanlığı'nm geçici görevle başka yerlerde 
görevlendirilen personeli bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 
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23. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, kadrosu Ankara'nın ilçelerinde olup geçici 
görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 
(7/430) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

n « n . A j a 6 ? d a k i s o r u î a ^ » n Devlet Bakanı Prof.Dr. Beşir ATALAY tarafından yazıl, olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. <""x<^m ya^uı oıaraıe 

1. Bakanljgmızda ve bagh ve ilgili kuruluşlarda kadrosu Elmadağ, Bala, Ş.Kochiaar 
Polatlı Evren, Haymana, Kalecik, Nallıhan, Beypazarı. Güdül. Ayaş. Çamhdere, ' 
Ktzılcahamam, Kazan, ÇubuLAkyurt'ta olupta, geçici görevle Ankara'da yada baş* 
ve İlçelerde istihdam edilen kaç personel vardjr, sözkonusu personelin adı-soyadı 
unvanı nedır7 

2. Sözkonusu kişiler .hangi tarihten beri geçici görevlidir? 

3. Sözkonusu kişilerin geçici görevlendirilme gerekçeleri nedir? 

4. Geçici görevlendirilen kişilere kimler referans olmuştur? 

5. Sözkonusu kişiler, kadrosu bulunduğu ilçeye ne zaman gönderilecektir? 
T C ' D E V L E T B A K A N L I Ğ 

SAYİ t B.02.0.O05/Oi l / lO^ I 0 « /oS/2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 28.04.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-1443 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sn . Ersönmez YARBAY tarafından tevcih edilen 7/430-1461 
sayılı yazılı soru önergesi i le İlgili olarak, Bakanlığım bağlı ve İlgili kuruluşlarından alınan 
bilgi lerden, aşağıda adı, soyadı, kurumu v© görev yerleri yazıl ı personel ler in geçici 
görevlendirme ile çalıştıktan bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Beçlr ATALAY 
Devlet Bakanı 

Adı Soyadı 

Fatih CESUR 
M. Cumhur 
KALENDER 

Mehmet 
TANRIVERDİ 

Unvanı 
Kor. vo Güv. 
Memuru 
Kor. ve Güv. 
Memuru 

Kor. ve Gûv. 
Memuru 

Kadro Yori 
Elmadağ 
TV. İst. 
Güdül 
TV. İst. 

Polatlı U.D. 
Başmüh. 

Geçici Gör. 
Çal. Yor 
Kayseri 
Tv. i s t 
İmranlı 
Tv. ist 

Güdül 
Tv. İst 

Gerekçesi 
TV. Verici ve oktana istasyonlarının 
güvenliklerinin sağlanması, 2495 sayılı 
kanun gereğince koruma ve güvenlik 
memurları marifetiyle yapılması 
gerektiğinden ilgililerin talepleri de 
dikkate alınarak harcırah ve geçici görev 
yevmiyesi ödenmeksizin ilgililer TRT 
personel yönetmeliğinin 64. maddesi 
gereğince görevlendirilmişlerdir. 

307-
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24. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, kadrosu Ankara'nın ilçelerinde olup geçici görev
le başka yerlerde çalışan personele ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/432) 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇÎÇEK tarafından vazıh olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederirr». V t a r a " n a a n yazılı olarak 

Bakanl^mızda ve bağlı ve ilgili kuruluşlarda kadrosu Elmadağ, Bala, Ş.Kochisar, 
PolatU Evren, Haymana, Kalecik, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Ayaş, Çamhdere 
S ^ S ^ n a ^ î , ^ a Z a n ' ^ U b 5 A k y U r t ' t a O İ U p t a ' e e * i c i eörevie Ankara'da yada başk* •ve ilçelerde istihdam edilen kaç personel vardır, sözkonusu personelin adı-soyadı unvanı nedir? * ' 

2. Sözkonusu kişiler hangi tarihten beri geçici görevlidir? 

3. Sözkonusu kişilerin geçici görevlendirilme gerekçeleri nedir? 

4. Geçici görevlendirilen kişilere kimler referans olmuştur? 

5- Sözkonusu kişiler, kadrosu bulunduğu ilçeye ne zaman gönderilecektir? 

T . C . 
A D A L E T B A K A N L I Ğ I 

M ü s t e ş a r l ı k 

Savı : "3o3 A N K A R A 
K o n u i * / 0 5 / 2 0 0 3 

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

İ lg i : Kanunlar v e Kararlar Dairesi Başkanlığının 28.04.2003 tarih ve 
A.01.0.GNS.O.10.00.02-7/432-1463/5838 sayılı yazısı. 

Bakanl ığımızda v e bağlı ve ilgili kuruluşlarda kadrosu E lmadağ , Bala, 
Ş.Koçhisar, Polatlı, Evren, Haymana, Kalecik, "Nallıhan; Beypazar ı , Güdül , Ayaş , 
Çamhdere , Kız ı lcahamam, Kazan, Çubuk, Akyur t ' t a olupta, geçici görevle Anka ra ' da 
yada başka il ve ilçelerde istihdam edilen 11 personel bulunmaktadır . Söz konusu 
personelin adı-soyadı, unvanı, hangi tarihten beri geçici görevli o lduğuna dair liste 
ekte sunulmuştur. * . - . ' . 

Söz konusu listede belirtilen ilk dört sıradaki ö n d e r Sarı, Ne r iman T ü r k Ünal , 
Mahmut Unsal, ve Saadettin Oğuzlar, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 
114 ve 115 nci maddeleri gereğince yetkili Ankara Adlî Yargı Adale t Komisyonunca 
kadro ve iş durumu gözetilerek hizmet gereği, Hacı Ahmet Saçal Başbakanl ık Devlet 
Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genel Sckreterliği 'nin 24.04.2000 gün v e 1503 sayılı 
talebi üzerine, listede bulunan diğer personel ise Bakanlığımızın O lu r ' u v e ihtiyaç 
nedeniyle geçici olarak görevlendirilmiştir. 

Personelin geçici görevlendirilmeleri tamamen kadro ve iş du rumu nazara 
alınarak hizmet gereği yapılmış olup, herhangi bir kişi veya ku rumun referansı söz 
konusu değildir. ' 

Hac» Ahmet Saçal ' ıh geçici görevlendirilmesinin kaldırılarak eski görev yerine 
, iadesi Başbakanl ık Makamına ait olup. Bakanlığımız Olur 'u ile görevlendiri len 

personelin, ihtiyaç kalktığında görevlendirmelerine son verilecektir. 
Ankara Adlî Yargı Adalet Komisyonu tarafından görevlendirilen personelin 

eski hizmet yerlerine iadesi de aynı komisyonun yetkisindedir. 
A r z olunur. 

" ^ 7 
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SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ADI SOYADİ 

Önder SARI 

Neriman TÜRK ÜNAL 

Mahmut UNSAL 

Saadettin OĞUZLAR 

Üzeyir GÜVERCİN 

Mustafa YAĞMUR 

Murat YAĞAN 

Abdurrahman ORTAÇ 

Bülent ASLAN 

Fahri KESER 

Hacı Ahmet SAÇAL 

UNVANI 

Yazı İşleri Müdürü 

Yazı İşleri Müdürü 

Hizmetli 

Zabıt Katibi 

1. Müdür 

Mühendis 

Tabip 

İnfaz Koruma Memuru 

İnfaz Koruma Memuru 

Şoför 

Teknisyen Yardımcısı 

ASIL GÖREV YERİ 

Akyurt Adliyesi 

Bala Adliyesi 

Kazan Adliyesi 

Çamlıdere Adliyesi 

Ayaş Açık Ce2aevi 

Ayaş Açık Cezaevi 

Elmadağ Çocuk Cezaevi 

Ayaş Açık Cezaevi 

Ayaş Açık Cezaevi 

Ayaş Açık Cezaevi 

Ayaş Açık Cezaevi 

GEÇ 

Ankara Ad 

Ankara Ad 

Ankara Ad 

Kazan Adli 

Ceza Tevk 

İşi. ve îşyu 

Keçiören E 

Ceza Tevk 

Ceza Tevk 

Ceza Tevk 

Başbakanl 
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25. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, kadrosu Ankara'nın ilçelerinde olup geçici 
görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül'ün cevabı (7/435) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah GÜL tarafından yazıl» olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

1. Bakanlığınızda ve bağlı ve ilgili kuruluşlarda kadrosu Elmadağ, Bala, Ş.Koçhisar, 
PolatU/Evren, Haymana, Kalecik, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Ayaş, Camililere, 
Kızılcahamam, Kazan, Çubufc Akyurt'ta olupta, geçici görevle Ankara'da yada başka il 
ve ilçelerde istihdam edilen kaç personel vardır, sözkonusu personelin adı-soyadı, 
unvanı nedir? 

2. Sözkonusu kişiler hangi tarihten beri geçici görevlidir? 

3. Sözkonusu kişilerin geçici görevlendirilme gerekçeleri nedir? 

4. Geçici görevlendirilen kişilere kimler referans olmuştur? 

5. Sözkonusu kişiler, kadrosu bulunduğu ilçeye ne zaman gönderilecektir? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

, _ 1 2 MAYIS 2003 
SAYI : B.02.0.003/ 02-Ot/2. > 
KONU : SORU ÖNERGESİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ 
(Kanan ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) 

iLGt : 28.O4.2003 tarih ve 435-1466/5841 sayılı yazınız 

Ankara Millet Vekili Sayın Ersönmez YARBAY tarafindan verilen ilgi soru 
önergesinde bahsi geçen Ankara iline bağlı İlçelerden, geçici görevle Bakanlığımda çalışan 
personel bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Abdullah GÜL 
Dikleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

- 3 1 0 -



T.B.M.M. B : 7 8 13 .5 .2003 0 : 5 

26. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, kadrosu Ankara'nın ilçelerinde olup geçici görev
le başka yerlerde çalışan personele ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı (7/442) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın Kurşat TÜZMEN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

1. Bakanlığınızda ve bağlı, ve ilgili kuruluşlarda kadrosu Elmadağ, Bala, Ş.Koçhisar, 
Polatlv Evren, Haymana, Kalecik, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Ayaş, Çamlıdere, . 
Kızılcahamam, Kazan, Çubute-Akyurt'ta olupta, geçici görevle Ankara'da yada başka il 
ve ilçelerde istihdam edilen kaç personel vardır, sözkonusu personelin adı-soyadı, 
unvanı nedir? 

2. Sözkonusu kişiler hangi tarihten beri geçici görevlidir? 

3. Sözkonusu kişilerin geçici görevlendirilme gerekçeleri nedir? 

4. Geçici görevlendirilen kişilere kimler referans olmuştur? 

5. Sözkonusu kişiler, kadrosu bulunduğu ilçeye ne zaman gönderilecektir? 

T.C. 
ÇEVRE BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

S A Y I : B . 19.0.APK.0.22.0.00.02/0012/^S" i - "R--İO-1 

KONU: Yazılı Soru Önergesi ti 7 MAtflS 2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ: 28/04/2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/442-1473/S848 sayılı 
yazınız, 

İlgide kayıtlı yazanız eki Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez 
YARBAY'a ait yazılı soru önergesi cevaplandırılarak ekte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Çevre Bakanı 

3 1 1 -
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERSÖNMEZ Y A R B A Y A AİT 7/442-
1473 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORULAR 

1-Bakanlığınızda ve bağlı ve ilgili kuruluşlarda kadrosu Elmadağ, Bala, 
Ş.Koçhisar, Polatlı, Evren, Haymana, Kalecik, Nallıhan, Beypazarı, Güdül. 
Ayaş, Çamhdere, Kızılcahamam, Kazan, Çubuk, Akyurt ta olupta. eeçici 
görevle Ankara'da yada başka İl ve İlçelerde istihdam edilen kaç personel vardır, 
sözkonusu personelin adı-soyadı, unvanı nedir? 

2-Sözkonusu kişiler hangi tarihten beri geçici görevlidir? 
3-Sözkonusu kişilerin geçici görevlendirme gerekçeleri nedir? 
4-Geçici görevlendirilen kişilere kimler referans olmuştur? 
5-Sözkonusu kişiler, kadrosu bulunduğu ilçeye ne zaman gönderilecektir? 

C E V A P L A R 1-2-3-4-5-Bakanhğumzın ilçe teşkilatı, bulunmadığından, 
Ankara'nın tlçelerinde personel istihdamı sözkonusu olmadığı gibii bağlı 
kuruluşlarımız Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğünün de kadrosu Ankara'nın İlçelerinde olup geçici 
görevle başka yerde çalışan personeli bulunmamaktadır. 

27.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, Menemen Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/446) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularıma Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

İzmir ilimizin Menemen ilçesinde,yoğun göç almasından dolayı Devlet 
hastanemiz yaşamımızda ilk öncelikli olan insan ve insan sağlığı konusunda 
ihtiyaca cevap verememektedir. .350 bin kişiye hizmet vermesi de olanaklı 
görünmemektedir. 10 Yıl önce 250 yataklı Bölge Hastanesi olarak düşünülen bu 
yatırım 150 yataklıya düşürülmüş ve de yüzde 70' l ik bölümü de 
tamamlanmıştır. Bu nedenle; 

1-Hastanemizin kalan yüzde 30'luk kısmı için 2003 bütçesinden ödenek 
ayrılmış mıdır? 

2-Ayrılmadı ise; İnsanlarımızın sağlığı ile direk ilgili olan bu 
hastanemizin 10 yıldır tamamlanamaması ve ödenek ayrılmamasının tarihsel ve 
de hukuksal bir dayanağı var mıdır? 

- 3 1 2 -
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SAĞLIK BAKANLIĞI' 
Araştırma, Planlama vo Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı :B1OOAPKO00O000/ ^ 3 . 3 
Konu:Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 01.05.2003 tarih ve KAN.KAR.MD/A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/446-1477/5866 
sayılı yazıları. 

İzmir Milletvekili Sayın Dr.Muharrem TOPRAK tarafından Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen "İzmir İli Menemen Devlet Hastanesi inşaatının kalan 
%30'luk kısmı için 2003 yılı bütçesinden ödenek ayrılıp ayrılmadığına" dair verilen 
Yazılı Soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. /v 

Arz ederim. / \ I 

Prof.Dr. Ftecop AKDAĞ 
Bakan 

İzmir Milletvekili Sayın Dr.Muharrem TOPRAK tarafından " Menemen Devlet 
Hastanesi inşaatının kalan % 30 luk kısmı içJn-2O03 bütçesinden ödenek ayrılıp 
ayrılmadığına " ilişkin olarak verilen Yazılı Soru Önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
1- Hastanemizin kalan % 30 luk kısmı için 2003 bütçesinden ödenek ayrılmış 

mıdır? 

2-Ayrı lmadı ise; insanlarımızın sağlığı ile direk ilgili olan bu Hastanemizin 10 
yıldır tamamlanamaması ve ödenek ayrılmamasının tarihsel ve de hukuksal bir 
dayanağı var mıdır? 

CEVAPLAR: 

Menemen Devlet Hastanesi Bakanlığımıza "3418 sayılı yasa (Eğitim, Gençlik 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi Kanunu) gelirlerinden sağlanan ek kaynak ile 250 
yataklı olarak 1992 yılında yatırım programı dışında başlatılmış olup, Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nca 1993 yılında 1CO yataklı olarak 
1993I0O0030 proje numarası ile yatırım programına dahil edilmiştir. 

Söz konusu hastane ile ilgili olarak İzmir Valiliği'nden alınan 24.03.2003 tarih ve 
14202 sayılı yazı eki Yatırım İzleme Formunda Hastane inşaatının fiziki 
gerçekleşmesinin %92 seviyesinde olduğu belirtilmiştir. 

Bakanlığımız 2003 Yılı Yatırım Programında da yer alan 100 Yataklı Menemen 
Devlet Hastanesine 2002 yılında Genel Bütçeden 710 milyar TL.. 3418 Sayılı Yasa 
gelirlerinden de 200 Milyar TL. olmak üzere toplam 910 milyar TL. ödenek, yatırımın 
yapımını yürütmekte olan Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı bütçesine aktarılmıştır. 

10 Nisan 2003 tarih ve Mükerrer 25075 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2003 
Yılı Yatırım Programında söz konusu Hastanenin de yılı ödeneği 1 Trilyon 190 Milyar 
TL. olarak yer almaktadır. 

Menemen Devlet Hastanesi, 2004 yılında bitirilmesi planlanan yatırımlar 
arasında yer almaktadır. 

Ülkemizin ekonomik imkanları doğrultusunda Bakanlığımıza Genel Bütçeden 
ayrılan ödenekler oranında yatırımların önem ve önceliklerine göre gerekli ödenekleri 
gönderilmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 

ANKARA 

0 7 Mayıs 2003 

- 3 1 3 -
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28. - Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan, Türk Cum
huriyetleriyle işbirliği ve ticaretin geliştirilmesi konularında ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Mehmet Aydın'ın cevabı (7/450) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

ı\l'a*ı4 X. 
BAŞOĞLlP 

Adana Mületveküi 

1. 59 mıcu hükümet programında yer alan; 

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile tarihi, kültürel ve sosyal yakınlığımıza 
rağmen, Tüıkiye'nin bu ülkelerle ilşikilerinde beklentileri karşılayamadığı 
bir gerçektir. Hükümetimiz Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerin en ileri 
noktaya taşınarak bölgenin geniş bir işbirliği alanına dönüştürülmesi için 
çaba sarf edecektir. 

hususunun hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar hükümetiniz 
tarafından yapılmış mıdır? Yapılmışsa, ne gibi tedbirler alınmıştır veya 
alınacaktır? Henüz yapılmamışsa ne zaman, ne yapılması öngörülmektedir? 

2. Söz konusu ülkelerle yapılan ticari Maliyetlerde şimdiye kadar 
uygulanmış olan politikalar hüldtaetiniz tarafından incelenmiş ve aksayan 
taraflar tesbit edilmiş midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.Ö2.0.004/ooö2^ 

KOMJ : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a)TBMM Başkanlığının 28.04.2003 tarihli ve 
KANJCAR.MD.A.O.l.O.GNS.010.00.02-02-7/450-1492/5881 sayılı 
yazısı.' 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 1/5/2003 
gün ve B.02.0.KKG.0.12/106-128-25/1894 sayılı yazısı. 

İlgi (a) ve (b) yazılarında Bakanlığıma intikal eden Adana Milletvekili Sayın 
Atillâ BAŞOĞLU'nım yazılı soru önergesine ilişkin hususlar aşağıda arz 
edilmektedir. 

1.05 Şubat 2003 tarih ve 2003/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile'TÜrk 
Cumhuriyetleri ve Topluluktan ile Kardeş, Topluluklara İlişkiler ve Bunlarla İlgili 
Araştırma, Planlama ve Eşgüdüm Sağlanması" görevi Bakanlığıma verilmiştir. 

Söz konusu görevin Bakanlığım uhdesine verilmesinin üzerinden çok kısa bir 
süre geçmiş olmasına rağmen, büyük bir süratle faaliyetleri başlanmıştır. 

Bakanlığımın eşgüdümle görevlendirilmesini müteakip, mevcut durumun 
tespiti yapılmış ve ileriye dönük yapılacak işlevle ilgili planlama çahşması 
başlatılmıştır. Nitekim, 16 Nisan 2003 günü Türk Dünyası Sosyal ve Kültürel 
Koordinasyon Kurulu, başkanlığımda toplanmış olup, ilgili kurumun ve kuruluşlar 
arasında eşgüdüm çalışması başlatılmıştır. 

Daha önceki Hükümetlerin ilgili Devlet Bakanlıklarınca yürütülen 
çalışmalarda devamlılık arz eden faaliyetler, yeniden ele alınarak aksamadan 
sürdürülmektedir. Buna verilebilecek örneklerden biri olarak Büyük Öğrenci Projesi 
gösterilebilir. 

Türkiye Türkçe'sinin Türk Dünyasının ortak iletişim dili haline getirilmesi; 
Türk Cumhuriyetlerinde Latin Alfabesine geçiş sürecinin tamamlanması; eğitim, 
kültür, din ve diğer sosyal alanlarda işbirliği alanları ve imkanlanmn geliştirilmesi ve 
büyük öğrenci projesinin yeniden ele alınarak daha etkili ve verimli hale getirilmesi 
hususlarında hazırlık çalışmalan yapılmaktadır. 

A N K A R A 
O t /ÛJT/2003 
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Ayrıca, Türk Dünyasına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum Örgütlerinin bir 
konfederasyon çatısı altmda birleştirilmesi için çeşitli girişimlerde bulunulmaktadır. 

Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki iktisadi ve ticari ilişkilerin 
durumunu değerlendirmek ve çeşitli yeni işbirliği alanlarını, görüşmek maksadıyla 
önümüzdeki günlerde Türk Dünyası İktisadi ve Ticari Koordinasyon Kurulu 
toplanacaktır. 

Türkiye -Türk Cumhuriyetleri Karma Ekonomik Komisyonu KEK eş 
başkanlığı da uhdemde bulunmaktadır. Bu yıl içinde Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan. , Özbekistan ve Türkmenistan KRK protokollerinin imzalanması 
planlanmıştır. 

2. Söz konusu ülkelerle yapılan ticari ve iktisadi faaliyetlerin yeterli düzeyde 
olmadığı, ticari ve iktisadi işbirliğinin mevcut hacminden de anlaşılmaktadır. Bu 
konuda ilgili kamu ve özel kesim temsilcileriyle yakın bir işbirliği içinde çalışmalar 
yapılmaktadır. Önümüzdeki kısa dönemde, Türkiye'deki tüm ilgili kurumların 
katkılarıyla bir eylem planının hazırlanmasına çalışılacaktır. 

3. Avrasya bölgesine yönelik faaliyet yapan kuruluşların başında gelen Türk 
İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), Devlet Bakam Sayın Prof.Dr.Beşir 
ATALAY'a bağlı bulunmaktadır. Bu kuruluşun da söz konusu ülkelerle ilgili 
faaliyetleri mevcutta olup, konunun ilgili Devlet Bakanlığına (Sn.Prof,Dr.Beşir 
ATALAY) da intikalinde fayda olduğu düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim, 

Prof. Dr, Mehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 
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29. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğündeki 
bir personelin göreviyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/454) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 15.04.2003 

Ulusal basınımızda "Çeşnicibaşı" başlığı ile verilen bir habere istinaden; 

1- Osmanlı döneminde, padişah için hazırlanan yemeği önce çeşnicibaşı tadar, sonra 
yemek padişaha sunulurmuş. Haberde iddia edildiğine göre sizin de yemeklerinizi tatmak 
üzere çeşnicibaşı görevlendirdiğiniz iddiaları doğru mudur? 

2- İstanbul Belediye Başkanlığınız döneminde aynı işi üstlenen Fahrettin Özdemir'i 
bu görev için Başbakanlık özel kalem müdürlüğünde göreve başlatıldığı, görevinin de 
"Başbakan'a dışarıdan veya başbakanlık konutundan getirilen yemekleri kontrol etmek" 
olduğu iddiaları doğru mudur? 

3- Fahrettin Özdemir Başbakanlık özel kalem müdürlüğünde göreve başlamış ise 
hangi unvanla görevlendirilmiş ve maaşım kim ödemektedir? 

4- Çeşnicibaşı olarak görev verdiğiniz iddia edilen Fahrettin Özdemir'i yurtdışı 
seyehatlarınızda da yanınızda götürüyor musunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI V E 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
* e7 o "1^ ANKARA 

Sayı :B.02.0.002/ 2 . T> > ^ 
Konu : { &./j£/2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nın, 28.04.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/454-1442/5792 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 01.05.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-130/1892 sayılı yazısı. 
c) Başbakanlığın 08.05.2003 tarih ve B.02.0.PPG.0.11.8/106/7216 sayılı ynzısı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Mehmet Nuri SAYGUN'un Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/454-1442 esas no'lu yazılı s«ıru önergesi cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

MehhıepATrSAHtN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan YarUımcısı 
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T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

Sa>ı:B.02.0.PPG.0.11.8 /fa r ^ - ı g 

Konu: ° 8 MAYIS 

DEVLET BAKANI VB BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İLGİ: 5/5/2003 tarih ve B.02.0.002/2651 sayılı yazınız. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Mehmet Nuri Saygun'un T.B.M.M. Bakanlığına intikal eden 
7/454-1442 esas no'lu yazılı som önergesine verilen cevap ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arzederim. 

KONU t TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SN.MEHMET NURİ SAYGUN TARAFİNDAN 
T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA İNTİKAL EDEN 7/454-1442 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ. 

CEVAP : SORU ÖNERGESİNDE Aİ)1GEÇEN ŞAHBS, BAŞBAKANLIK ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜNDE VEYA DİĞER BİRİMLERDEN BİRİNE ATAMASI VEYA GEÇİCİ 
GÖREVLENDİRİLMESİ YAPILMAMIŞTIR. BU NEDENLE BAŞBAKANLIK BÜTÇESİNDEN 
HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILMASI SÖZKONUSU DEĞİLDİR 
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30. - İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, özürlülerin istihdamına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakam Güldal Akşit'in cevabı (7/458) 

22-O4-20O3 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan S%u>rt Rnc-tr-p .fj/j/jjîfr •£nlx>^3t) 
'. tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

GOrsoy EROL 
İstanbul Milletvekili 

1 O3.12.20O2 gün B.02.0PPO.0.12.320-20515 sayı ve 2002\ 58 nolu Başbakanlık 
Genelgesinin 1. maddesinde yer alan Özürlülerin istihdamı ve takibi konusunda 
hangi kurumlarda hangi adımlar atılmış, eksik olan kontenjanlara özürlü kaç kişi 
alınmıştır? Hala bu konuda açıklama yapmayan kurumlar hakkında ne yapmayı 
düşünüyorsunuz ? 

2 Ayrıca 4. maddede zikredilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
kapsamında yapılan yardımlarda, Valiler ve Kaymakamlar önceliklerini 
özürlülerden yana kullanıyorlar mıdır ? 

3 Özel sektörün, konuda belirtilen oranda özürlü vatandaşlarımızın istihdamı için, 
istenilen düzeyde sonuç alınmakta mıdır ? 

T.C 
DEVLET BAKANLIĞI 

(Sn.Güldal AKŞİT) 

SAYI : B.02.0.007/00.02..a^f / i .05.2003 
KONU: Soru Önergesi Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 28.04.2003 tarihli ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/458-1506/59S6 sayılı yazısı 

b) T.C.Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 01.05.2003 
' tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-130-41/192S sayılı yazılan, 

İstanbul Milletvekili Sayın Gürsoy EROL* un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
yazılı soru önergesine istinaden, kendileri adına Bakanlığımız tarafından hazırlanan cevabi 
yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Güldal A K Ş İ T 
Devlet Bakanı 

319 
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SORU 1: 
03.12.2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12 J20.20515 sayı ve 2002 /58 NOLU Başbakanlık 

Genelgesinin 1. maddesinde yer alan özürlülerin istihdamı ve takibi konusunda hangi 

kurumlarda hangi adımlar atılmış, eksik olan kontenjanlara özürlü kaç kişi aknmıştır? 

Hala bu konuda açıklama yapmayan kurumlar hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesinde: 

"Sakatların Devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları, 

Maliye,,Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklan ile Devlet Personel Başkanlığınca 

hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Kurum ve kuruluşlar Devlet Memurları Kanununa göre çalıştırdıkları personele ait 

kadrolarda %3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır, %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum 

ve kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. 

Kurum ve kuruluşlar, çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personel sayışım üç ayda bir 

Devlet Personel Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Bu Kanun kapsamındaki kurum ve 

kuruluşlarda, ikinci fıkrada tespit edilen oranda özürlü personel çalıştırma yükümlülüğünün 

yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur." 

Denilmektedir. 

Yine, 2002/58 No'lu Başbakanlık Genelgesinin yayınlanmasından sonra sakatların 

istihdamına yönelik 16 Kamu Kurumu ile ilgili sınavlar Devlet Personel Başkanlığınca ilan 

edilerek açılmıştır. Sınav ilanları 16 Nisan 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 

Genelgenin 1. maddesinde yer alan "....ilkokul ve ilköğretim mezunu özürlülerin de 

istihdamına olanak sağlanmasına, sınava girebilme yaşının en üst sımrda tutulmasına önem 

verilecektir." hükmüne açılmış olan sınavlarda önemli oranlarda riayet edilmiştir. Genelgenin 

yayınlanmasından sonra açılmış olan toplam 366 kişilik kadrolarda 201 kişi için alt yaş sının 

46, 33 kişilik kadro için alt yaş sının 34 olarak belirlenmiştir.Aynca 1? kişilik kadro için de 

herhangi bir yaş sının belirtilmemiştir. Bunun yanı sıra açılan 16 sınavın 14'ün de ilköğretim 

(Ortaokul) mezunlannın sınavlara yeterince başvurmaması veya başanh olamaması 

durumunda ilkokul mezunlanndan başarılı olanlann basan sırasına göre atanacağı ilan 

edilmiştir. 

2003 yılı Nisan- Mayıs döneminde sınav açan kamu kurumları ve alınacak personel sayısı 

aşağıdaki gibidir.: 

Kurum Adı Personel Sayısı 

Adalet Bakanlığı 178 

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 23 
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

Yargıtay Başkanlığı 

İstanbul İli Bakırköy Belediye Başkanlığı 
Adıyaman t i Besni İlçesi Eskiköy Belediye Başkanlığı 
Ereğli ilçesi Zengen Belediye Başkanlığı -KONYA 
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüp 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü 
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü 
Sahil Güvenlik Komutanlığı 

TOPLAM 

8 

15 

8 
1 
1 

5 

7 

5 
3 
3 

20 

78 
2 

9 

366 

Ayrıca, 1998 yılında "Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartlan İle Hangi 
İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelikte" değişiklik yapılmış ve bu tarihten itibaren 
günümüze kadar 167 Kamu kurum ve Kuruluşu tarafiııdan 10.987 özürlü kadrosu için sınav 
açılması sağlanmıştır. 

25 Ocak 2003 tarih ve 25004 sayılı Resmi Gazete'de "Kamu Kurum ve Kuruluşlarmda 
Özürlü Personel İstihdamı Hakkında Tebliğ( Tebliğ No:2003/2)" yayınlanmıştır. Bu tebliğ ile 
kamu kurum ye kuruluşlarının toplam dolu kadrolarının % 3' üne tekabül edeu kadro sayısını 
belirlemeleri ve bu kadroları bir en önce doldurmaları istenmiştir. 

Yine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının 
% 3 oranında özürlü personel çalıştırma yükümlülüğünün denetiminin Devlet Personel 
Başkanhğı'mn sorumluluğunda olduğu belirtilerek kurura ve kuruluşlardan İstihdam Edilen 
Sakat Memullara İlişkin Bilgi Formu'nda yer alan bilgilerin bu Başkanlığa düzenli olarak 
gönderilmesi istenmiştir. 

"Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartlan İle Hangi İşlerde Çalıştırılacakları 
Hakkında Yönetmelik" in "Kurumlarca sakatlara tahsis edilen boş kadrolara, ilk defa Devlet 
memuru olarak atanacaklar için açılan sınavla eş zamanlı veya özürlü açığı bulunduğu sürece 
her yılın Nisan-Mayıs, Tetnmuz-Ağustos, Eİdra-Kasım dönemlerinden bir veya bir kaçında 
sınav yapılır. 

Sakatlar için dönemler itibarıyla yapılacak sınavlar, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun değişik 46 ve 47'nci maddeleri gereğince Devlet Personel Başkanlığınca 
duyurulur. Kamu kurum ve kuruluşları, sınava girmek için belirlenen son başvuru tarihinden 
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' en az bir ay önce olmak kaydıyla, Devlet Personel Başkanlığında olacak şekilde sakat memur 

alınacak kadroların sınıf, unvan ve derecelerini, sayısını bu personelde aranacak genel ve Özel 

şartlan, en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav tarihleri ve başvuru için 

gerekli belgeleri ile diğer bilgileri bildirir." 

Denildiğinden, bu konudaki ilk sınavlar yukarıda ifade edildiği gibi 16 kamu kurum 

ve kuruluşu için toplam 366 adet kadro için 16 Nisan 2003 tarihinde açılrmş olup, diğer kamu 

kurum ve kuruluşları ile ilgili takip ve denetimde Devlet Personel Başkanlığınca yapılmakta ve 

özürlüler İdaresi Başkanlığımızca da izlenmektedir. 

SORU 2-

Ayrıca 4.maddcdc zikredilen (2002/58 sayıü Başbakanlık Genelgesinin) Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kapsamında yapılan yardımlarda, Valiler ve 

Kaymakamlar önceliklerini Özürlülerden yana kullanıyorlar mıdır? 

3294 Say ıh Yasayla kurulmuş olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 

sosyal güvencesi olmayan, ekonomik ve sosyal yorgunluk içinde olanlara, yardım etmekle 

görevlidir. Fon bu görevini, ti ve ilçelerde sayılan 931 "e ulaşmış olan Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma vakıftan aracılığıyla yerine getirmektedir. 

Vakıflara başvuruda bulunan vatandaşların yardım talepleri, Vali / Kaymakamların 

başkanlığında i J/ilçe üst düzey kamu görevlileri ile hayırsever 3 vatandaştan oluşan vakıf 

mütevelli heyetleri tarafından değerlendirilmektedir. 

Sosyal güvenceden yoksun, ekonomik sıkıntı içinde bulunan vatandaşlarımızın tamamı 

ihtiyaç durumlarına göre Vakıflara başvuruda bulunabilirler. Gerek özürlü vatandaşların 

gerekse diğer başvurulann vakıf mütevelli heyetlerince uygun görülmesi halinde yardım 

talepleri mahallinde karşılanmaktadır. 

Ancak sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan vatandaşlarımızdan sadece özürlülerle 

ilgili olarak 572 Sayılı KHK ile istisna getirilmiş , 3294 Sayılı Ksınun kapsamı 

genişletilmiştir. 572 Sayılı KHK "nm 17. maddesi ile "sosyal güvenlik kuruluşianna tabi olan, 

bu kuruluşlardan aylık alan özürlülerin tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve 

diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlannca karşılanmayan kısım"da 3294 Sayılı Kanun 

kapsamına alınmıştır. 

Gerek sosyal güvenceden yoksun, gerekse sosyal güvencesi olan özürlülerimizin 

kurumlannca karşılanmayan tedavi giderleri bu fonksiyon kazandıncı ortopedik araç ve 

gereçleri ( motorlu özürlü aracı, işitme cihazı, el-ayak protezleri vb.) için fondan; 
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200ÖYüında 1277 Kişiye 983.999.000.000.-TL 
2001 Yılında 1290 Kişiye 1.506.765.000.000.-TL 
2002Yıhnda 1542 Kişiye 1.254.198.O00.O00.-TL 
2003 Yılında 2487 Kişiye 643.329.031.000.-TL (05.05.2003 tarihi itibariyle) 

Olmak üzere bu dönemde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon 
Sekreterliği kayıtlanna göre toplam 6596 kişiye 4.388.291.031.000.-TL tutarında kaynak 
kuMmışhr. Yukarıdaki kaynaklar incelendiğinde yıllar itibariyle Vali ve Kaymakamlıklar 
aracılığıyla özürlülere yönelik olarak önemli kaynak kullanımı gerçekleşmiştir. 

SORU 3: ! 

Özel sektörün, kanunda belirtilen oranda özürlü vatandaşlarımızın istihdamı için, 
istenilen düzeyde sonuç alınmakta mıdır? 

Özürlülerin Özel sektörde istihdamından sorumlu kurum Türkiye İş Kurumu Genel 
Müdürlugü'dÜr. Kurumun bu konudaki görevleri 1475 sayılı İş Kanunu ve bu Kanuna bağlı 
olarak çıkarılan Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzükte belirlenmiştir. 

İşçi olarak Türkiye İş Kurumu (hasl Müdürlüğüne 2002 yılı içinde 23.117 kişi 
başvurmuş, Kamuda 657 özel sektörde 10.226 kişi olmak üzere toplam 10.883 kişi işe 
yerleştirilmiştir. 

Ayrıca 2002 yılı içinde halen çalışan özürlü sayısı 45.621 Özürlü açık kontenjan sayısı 
ise 13.912 dir. 

ı Bunlara ilave olarak, yükflrolülüklerim yerine getiremeyen İş Kanunu kapsamındaki 
işyerteri ile ilgili olarak, 21.10.1998 tarihli ve 4382 sayılı Kanun ile değişik İş Kanununun 
98/C maddesindeki "25 inci madde hükümlerine aykırı hareketle özürlü çalıştumayan işveren 
veya vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve çahştranadığı her ay için yetmiş milyon lira para 
cezası verileceği ve bu para cezasının, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki 
yılda uygulanan ceza tutarının, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "yeniden 
değerleme" oranında artırılarak uygulanır" hükümleri hayata geçirilmiş olup, bu konudaki 
gerekli yaptırımlar Türkiye iş Kurumunca uygulanmaktadır. 

Bu hüküm de yer alan para cezası miktarı 2002 yılı için 448.000.000.TL, iken bu 
rakam 2003 yılı için 712.000.000.TL- olarak belirlenmiştir. 

Yıllar İtibarıyla İdari Para Cezalarında Uygulanan, Kesinleşen, İptal Edilen, Kurum 
Hesaplarına Aktarılan ve Harcanan Miktarlar 31.03.2003 tarihi itibarıyla aşağıdaki tabloda 
yer almaktadır: 
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YIL 

2000 

2001 

2002 
2003 

TOPLAM 

UYGULANAN 

288.067.4701000 

5.803.325.516.800 

3.783.948.950.000 
181.602.000,000 

10.056.933.936.800 

ÖZÜRLÜ 

KESİNİ JEŞEN 

48.803.500.000 

655.132.360.000 

664.276.090.000 
50.663.000.000 

1.418.874.950.000 

İPTAL 
EDİLEN 

3.056.000.000 

696.755.000.000 

922.921.500.000 
43.855.000.000 

1.666.587.500.000 

0 : 5 

Yine, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, özürlüler tdaresi 
Başkanlığı tararından uygun görülerek finansmanı ceza paralarından karşılanan ve özürlülerin 
mesleki eğitimi ve mesleki rehabilitasyonu kapsamında 8 Ekim 2002- 29 Nisan 2003 tarihleri 
arasında toplam 25 proje karşılı», 416 özürlünün faydalandığı ve maliyeti 33S.264.748.000.TL 
olan çeşitli kurslar düzenlenmiştir. 

31. - İstanbul Milletvekili Giirsoy Erol'un, vergi iadesi için toplanan gider belgelerine ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/461) 

22-04-2003 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Gürsoy EROL 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 

Bilindiği gibi çalışanlar harcamaları neticesinde aldıkları fiş ve faturaları beyan ederek 
karşılığında devletten vergi iadesi almaktadırlar. Fakat her nedense temizlik malzemesi, tüp , 
elektrik ,su ve yakacak giderleri,tubafiye v.s. gibi temel harcamaları kabul edilmemekte 
sadece beş kaleni gider belgesi kabul edilmektedir. Bu durumda beş grup dışında yapılan 
harcamalar karşılığında belge alımını caydırmakta, vergi kaybına neden olmakta,çalışanlar 
arasında da huzursuzluğa sebep olmaktadır. 

1 Vergi iadesi ödemekteki amaç .toplumu belgeye özendirmek ve daha çok vergi 
toplamak değil midir ? 

2 Eğer böyle ise, vergi iadesi alabilmek için toplanacak belgelerin sadece beş kalem 
değil, tüm harcamalara yönelik yaygınlaştırılmasını düşünüyor musunuz ? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL.0.42/4236-1 09.05.03 019605 
KONU: Soru Önergesi 

, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ .»Kanunlar ve Kararlar Dairesi ' Başkanlığının 28/04/2003 tarih ve A.01.0. 
GNS.O.10.00.Û2-7/461 -1509/5999 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Gürsoy Erol'un cevaplandırılması için tarafıma tevcih 
ettiği 7/461-1509 esas nolu yazılı soru Önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız 
aşağıda açıklanmıştır. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ücretin gerçek safi değerinin tespitinde yapılacak 
indirimleri düzenleyen 63'üncü maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendinde, 
"Mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira 
harcamalarının yıllık toplam tutarının 1/3*0. 

Şu kadar ki indirim konusu harcamaların Türkiye'de yapılması, gelir veya kurumlar 
vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden ahnacak belgelerle tevsik edilmesi 
ve bu belgelerin işverene verilmesi şarttır. Bu suretle hesaplanan indirim tutan, harcamanın 
yapıldığı yıla ait ücretin yıllık vergi matrahının % 35'ini geçemez. Bu indirim de dikkate 
alınmak suretiyle hesaplanan vergi ile mükellefin o yıl içinde tevkif suretiyle ödediği vergi 
tutan arasındaki fark, ücretlinin ertesi yılda ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilir veya 
işverenler aracılığı ile kendisine nakden iade edilir. Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan % 35 
nispetini sıfıra kadar indirmeye kanuni oranına kadar artırmaya veya harcama konuları, 
harcama ve ücret tutarları itibariyle farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir. 

Ücretlilerin harcama belgelerinin işverene ibrazı, beyanı ve verginin iadesine ilişkin 
süreleri tespit etmeye, iadeyi nakden veya mahsuben yaptırmaya, bu uygulamanın .usul ve 
esaslarını tayin ve tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almıştır. 

Bu hükme göre, özel gider indirimi gerçek usulde ücret geliri elde eden ücretlilerin 
vergiye tabi ücretlerinden, yapmış oldukları eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamalarına 
göre hesaplanan belli bir tutarın indirilmesi suretiyle uygulanan bir müessese olup, mal 
gruplarım genişlemıe konusunda Bakanlığımıza bir yetki verilmemiştir. 

öte yandan, özel gider indirimine ilişkin bu hüküm 24.04.2003 tarihli ve 25088 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanan 09.04.2003 tarihli ve 4842 Sayılı Kanunun 37'nci maddesiyle 
01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış, bunun yerine 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121'inci maddesinde yapılan değişiklikle ücretlilerde 
vergi indirimi müessesesi getirilmiştir. 
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Gelir Vergisi Kanununun ücretlilerde vergi indirimi başlıklı mükerrer 121'inci 
maddesinde, "Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde, mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile 
ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamalarının yıllık toplam 
tutarının; 

- 3 milyar liraya kadar % 8'i, 
- 6 milyar liranın 3 milyar lirası için % 8'i, aşan kısmı için % 6'sı, 
- 6 milyar liradan fazlasının* 6 milyar lirası için % 7'si, aşan kısmı için % 4'ü, 

ücretlinin ertesi yılda ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilir veya işverenler 
aracılığı ile kendisine nakden iade edilir. 

Şu kadar ki; harcamaların Türkiye'de yapılması, gelir veya kurumlar vergisi 
mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alman belgelerle tevsik edilmesi ve bu 
belgelerin işverene verilmesi şarttır. Mahsup hakkı kazanılan tutarın hesaplanmasında dikkate 
alman harcama tutan, vergi matrahının toplamını geçemez. 

Ücretlilerin harcama belgelerinin işverene ibrazı, beyanı ve verginin mahsup veya 
iadesine ilişkin süreleri tespit etmeye, iadeyi nakden veya mahsuben yaptırmaya, vergi 
mahsup ve iadesine tabi tutulacak mal ve hizmet alımlarım yukarıda sayılanlarla sınırlı 
olmaksızın tespit etmeye ve uygulamanın usul ve esaslannı belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir. 

Yapılan bu düzenleme ile Bakanlığımıza vergi mahsup ve iadesine tabi tutulacak mal 
ve hizmet alımlarım madde metninde sayılanlarla sınırlı olmaksızın tespit etme yetkisi 
verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ilUNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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32. - İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur'un, Bergama Belediyesinin jeotermal enerji projesine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/464) 

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

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın DrJî i lmi 
GÜLER tarafından yazalı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ederim. 

ktfK~^"~ 
Ali Rıza BODUR 
CHP İzmir Milletvekili 

1) İzmir ili, Bergama ilçesi Belediyesi tarafından uygulanmakta olan 
•Jeotermal enerji ile kentin ısıtılması projesi' hakkında Bakanlığınızda 
herhangi bir bilgi mevcutmudur? 

2) İlgili Belediyenin bağlı kuruluşunuz olan MTA'ya başvuruda 
bulunduğu, açılan sondaj kuyularından çıkan su kaynağının 43 derece 
ısı ihtiva ettiği ve 850 m. derinlikte bulunduğu, böylesine bir kaynağın 
ise ısıtma projesi açısından yetersiz görüldüğü doğru mudur? 

3) MTA olumsuzluğu saptayınca, ilgili müteahhit firma ve Belediyenin 
olumsuzluğu görmezlikten gelerek işe devam ettiği ve yurttaşlardan 
1500 USD katkı payı alarak projenin yürütülmesine çaba harcadıkları 
duyumlarımız arasındadır. Bu konuda MTA yurttaşlarımızın 
bilgilendirilmesi konusunda herhangi bir girişimde bulunmuş mudur? 

4) Ülkemizin dört bir yanında mevcut olan jeotermal kaynakların verimli 
kullanılmasının sağlanmasına dönük yasal düzenleme getirmeyi 
düşünüyor musunuz? Ne zaman? 

5) Durumu araştırarak; kusur, ihmal ya da kasıt saptanıldığı takdirde 
ilgililer hakkında yasal işlem yapılması girişiminde bulunacak mısınız? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama vo Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı : B. 15.0.APK.0.23.300 ~ ^ 5 "c. 
Konu : Yazılı Soru Önergesi ; ' Î 2 M A Y I S 2003 

7 3 4 5 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 29.04.2003 tarih ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-7/464-
1530/6089 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ali Rıza BODUR'un tarafıma tevcih ettiği, 7/464-1530 esas 
no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'ncu Maddesi gereği MTA Genel 
MüdOrlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A^^-i 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYİN ALİ RIZA BODUR'UN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

7/464-1530 esas no'lu 

Sorul: 
İzmir İli, Bergama ilçesi Belediyesi tarafından uygulanmakta olan "Jeotermal 

enerji ile kentin ısıtılması projesi" hakkında Bakanlığınızda herhangi bir bilgi mevcut 

mudur? 

Cevap 1: 
Bakanlığıma bağlı MTA Genel Müdürlüğü, ülkemizin jeolojik yapısının 

tanımlanması ve doğal kaynaklannın bulunabilmesi için yerbilimlerinin tüm disiplinleriyle 

ilgili, bilgi ve belgelerin üretilmesi, hammaddelerimizin kullanım alanlarının 

genişletilmesi veya yeni kullanım alanları bulunması gibi madencilik sektörüne hizmet 

verecek alt yapı çalışmalarını ve araştırmalarını yürütmekle görevlidir. Bu görev 

kapsamında olmak üzere jeotermal kaynakların bulunup çıkarılması ve ülke 

ekonomisinin hizmetine sunulması için gerekli tüm çalışmalar MTA Genel Müdürlüğü 

tarafından sistematik olarak sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında İzmir İli 

Bergama İlçesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından, 

2002 yılı Nisan-Haziran ayları arasında Bergama ve Poyracık civarının Jeotermal 

Potansiyelinin belirlenmesi amacıyla jeolojik ve manyetik, gravite, elektrik yöntemleri 

uygulanarak jeofizik çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarından ilgili ilçenin 

Belediye Başkanlığı bilgilendirilmiştir. İlgili Belediye bu çalışmaların bitmesi aşamasında 

yörede 300 m derinliğinde sıcak su kuyusunu özel sektör marifeti ile yaptırmış olup, bu 

kuyunun bazı aşamalarında MTA Genel MüdürlüğÜ'nden teknik yardım istenmiş, talep 

edilen teknik destek Belediyeye verilmiştir. 

Bakanlığımın sorumluluğu ve görevi gereği, Bergama'nın jeotermal potansiyeli 

hakkında Bakanlığımda bilgi mevcut olmasına karşılık kentin ısıtma projesi hakkında 

resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu tür uygulama projeleri, ya belediyelerce İller 

Bankası'ndan sağlanan kredilerle ya da Belediye tarafından kurulan halk destekli 

şirketlerce yürütülmektedir. Öte yandan Belediyeler ısıtma projeleri kapsamında açmak 
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istedikleri kuyularla ilgili olarak alınması zorunlu ruhsat müracaatlarını ilgili İl Özel 

idarelerine yapmaktadırlar. Dolayısıyla uygulama projeleri hakkındaki bilgilerin bu 

kurumlarda bulunması gerekmektedir. 

Soru 2: 
İlgili Belediyenin bağlı kuruluşunuz olan MTA'ya başvuruda bulunduğu, açılan 

sondaj kuyularından çıkan su kaynağının 43 derece ısı ihtiva ettiği ve 850 m. Derinlikte 

bulunduğu, böylesine bir kaynağın ise ısıtma projesi açısından yetersiz görüldüğü doğru 

mudur? 

Cevap 2: 

Bergama'da yapılan 850 m derinlikte ve 43° C sıcak su üretimi yapılan kuyu 

lokasyonu MTA Genel Müdürlüğü tarafından önerilmiştir. Ancak bu kuyunun sondajı ve 

teknik takibi MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılmamıştır. Bununla birlikte zaman 

zaman yapılan başvurularda teknik olarak bilgilendirme ve gerekli görüldüğü yerlerde 

uyarılarda bulunulmuştur. 8u kuyu 850 m derinliğe ulaştığında yapılan başvuru üzerine 

ücreti karşılığı MTA Genel Müdürlüğü tarafından sıcaklık ölçümleri yapılmıştır. Kuyudan 

alınan bilgiler bu aşamada gerek ısı (ulaşan bilgilere göre 67° C'dir, bu sıcaklık kuyu 

taban sıcaklığı olup, kuyu üretime açıldığında sıcaklıkta artış olması beklenir) gerekse 

de debi (ulaşan bilgilere göre 60 tt/sn) açısından yörenin jeotermal enerji ile ısıtılması 

amacıyla yapılan projeyi karşılayacak nitelikleri taşıdığını göstermektedir. Kuyu 

tabanında ölçülen sıcaklık değerine karşılık 43°,C sıcaklıkta akışkan üretilmesi kuyu 

teçhizinde sorun olduğunu akla getirmektedir. Ancak kuyunun son durumu ile ilgili 

değerlendirme yapacak bilgi elimizde bulunmamaktadır. 

Soru 3: 

MTA olumsuzluğu saptayınca, ilgili müteahhit firma ve Belediyenin olumsuzluğu 

görmezlikten gelerek işe devam ettiği ve yurttaşlardan 1500 USD katkı payı alarak 

projenin yürütülmesine çaba harcadıkları duyumlarımız arasındadır. Bu konuda MTA 

yurttaşlarımızın bilgilendirilmesi konusunda herhangi bir girişimde bulunmuş mudur? 
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Cevap 3: 

MTA Genel Müdürlüğü tarafından yörede yapılan çalışmalar sırasında, Belediye 
tarafından yurttaşların bilgilendirilmesi amacıyla ve geniş bir yurttaş katılımı ile 
gerçekleştirilen "Jeotermal Enerji" konulu panele Belediyenin talebi üzerine MTA Genel 
Müdürtüğü'nün müsaadeleri ile bu yörede çalışan bir elemanın bu panele katılması 
uygun görülmüştür. Ancak panel günü sabahı Belediye tarafından MTA Genel 
Müdürlüğü'nün bu panele katılımı iptal edilmiştir. 

Soru 4: 
Ülkemizin dört bir yanında mevcut olan jeotermal kaynakların verimli 

kullanılmasının sağlanmasına dönük yasal düzenleme getirmeyi düşünüyor musunuz? 
Ne zaman? 

Cevap 4: 
Mevcut jeotermal yasa eksikliğinin giderilmesi için Bakanlığımca "Jeotermal 

Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanun Tasarısı" hazırlığı son aşamasına gelmiştir. Ayrıca 
TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komlsyonu'nda da 
yine aynı adla hazırlanmış olan tasarıya ilişkin görüşmeler alt komisyonda 
tamamlanmıştır. Yasa, bundan sonra TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülecektir. 

Soru 5: 
Durumu araştırarak; kusur, ihmal ya da kasıt saptandığı takdirde ilgililer hakkında 

yasal işlem yapılması girişiminde bulunacak mısınız? 

Cevap 5: 
Bakanlığım yetki ve sorumluluk alam içerisinde bu konuda herhangi bir ihmal, 

kusur ya da kasıt görülmemiştir. 
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33. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, yerel basının desteklenmesi için yasal düzenleme 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/470) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Elİisekranci Hükümetin Başbakanı Sayın Abdullah Gül 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz cdorim.Saygılannüa 

4734 Sayılı İhale Kanunu'nda öngörülen Yerel Basına verilecek Resmi İlanlarda, 
hizmet alımlarında 25, yapım ilerinde 50 milyar olan eğik değerler çok düşük düzeylerde 
kalmış ve bu oranlar neredeyse Anadolu Basınım ekonomik olarak yok etmiştir. 

Bu doğrultuda; 

1-Hükümetinizin gündeminde bulunan Kamu İhale Kanunu'nda yapmayı düşündüğünüz 
değişiklikler arasında Anadolu Basınının ekonomik yönden yaşamasına kaüq,şağlttyacak 
değişiklikleri yapmayı düşünüyor mutlunuz? Düşünüyorsanız hangi tedbirleri alacaksanız? 

2-Kamu İhale Kanunu'nda Anadolu Basınını ekonomik olarak destekleyecek değişikliği 
düşünmüyorsanız, Anadolu Basınını destekleyen, yasamasını ve gelişmesini sağlayacak yasal 
düzenlemeler yapmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız, almayı düşündüğünüz 
tedbirler nelerdir ve bu tedbirleri ne'zaman yaşama geçirmeyi düşünüyorsunuz ? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYİ : B.02.0.005/O2>t/oS>lfc» Off/OS/2003 
KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 03.02.2003 tarih ve KAN.KAR.MD. 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/139-601/2781 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 04.02.2003 tarih ve B.02.KKG.0.12/106-60-17/592 sayılı yazısr. 
c) 17.02.2003 tarih ve B.O2.O.O05/031/0354 sayılı yazımız. 
d) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 01.05.2003 tarih ve KAN.KAR.MD. 

A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/470-601/2781 sayılı yazısı. 
e) Başbakanlığın 02.05.2003 tarih ve B.02.KKG.0.12/106-60-17/1945 sayılı yazısı. 

Çanakkale Milletvekili Sn. Ahmet KÜCÜK'ün, 6/139 esas numaralı sözlü soru 
önergesi iken Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 98 inci maddesi uyarınca yazılı 
soru önergesine çevrilen, Sn Başbakan tarafından bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılması tensip edilen 7/470-601 esas numaralı yazılı soru önergesi cevabı ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

-z..~2 - 0 . 
Prof. Dr. Beşir ATAL AY 

Devlet Bakanı 
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ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET KÜÇÜK'ÜN 
7/470 ESAS NUMARALI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 04.01.2002 tarihinde kabul 
edilmiş ve 21 inci maddesi uyarınca 01.01.2003 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. 

Kanunun uygulanmaya başlamasıyla, diğer sektörler üzerindeki etkileri 
açısından olduğu gibi mahalli basın üzerindeki etkileri açısından da bazı 
olumsuzlukları gündeme getirilmiştir. 

Akademisyenlerin, gazetecilerin ve basın yayın kuruluşları sahiplerinin 
katılımıyla, 20-21 Şubat 2003 tarihlerinde toplanan "İletişim Şurasında da, 4734 
sayılı Kanunun kamu ihalelerinin ilanına ilişkin esasları düzenleyen 13 üncü 
maddesinin mahalli basında yayınlanacak ilanlarla ilgili maddelerinin değiştirilmesi 
yolunda görüşler ifade edilmiştir. 

Kanunun uygulamasına ilişkin söz konusu görüş ve eleştiriler ilgili kurum ve 
kuruluşlarca dikkatle izlenmekte, yasada yapılması gereken değişiklik ve 
düzenlemelerle ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Bu çerçevede, Kırıkkale Milletvekili Sayın Halil TİRYAKİ'nin 6/356 sayılı 
önergesine verilen cevapta belirtildiği üzere, 4734 sayılı Kanunun, yaklaşık maliyeti 
25 Milyar Türk Lirasına kadar olan mal ve hizmet, 50 Milyar Türk Lirasına kadar olan 
yapım ihalelerinde, ihale ilanlarının mahalli basında yayınlanmasını hüküm altına 
alan, yaklaşık maliyeti belirtilen miktarların üzerinde olan ihalelerin mahalli basında 
yayınlanması zorunluluğu getirmeyen 13 üncü maddesinde, Kanunun 5 inci 
maddesinde sıralanan temel ilkelerden olan rekabeti, saydamlığı, eşit muameleyi 
sağlamak amaçlan da dikkate alınarak düzenleme yapılması çalışmaları 
sürdürülmekte olup, bu çalışmalarda, ihaie duyurularının mahalli basında daha geniş 
şekilde yer alması hususu gözetilmektedir. 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür: 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşimindekabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Plan ve Bütçe Komisyonu 

13.5.2003 Sah 
Saat: 14.00 

* Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
14.5.2003 Çarşamba 
Saat: 10.00 



TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI GÜNDEMI 
78 İNCİ BİRLEŞİM 13 . 5 . 2003 SALI Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- Denizli Milletvekili-Mustafa Gazalcı'nın, 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik ve Öğretim Birliği 
Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifinin (2/93), İçtüzüğün 37 nci maddesine 
göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi. 

2-ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - S E Ç İ M 

*& Rp 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

^ W 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

>•£< Rp 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 24 Milletvekilinin, Pamukbank'ın 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/10) (1) 

2. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu'na devredilen bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 
faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 26 Milletvekilinin, kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu yararına çalışan vakıf, dernek gibi kuruluşlarda bağış adı altında toplanan 
mali kaynağın araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

4. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

5. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet Müdürü 
Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

8. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 41 Milletvekilinin, tarım sektörünün 
sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

9. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

10. - İstanbul Milletvekili Cengiz Kaptanoğlu ve 83 Milletvekilinin, denizcilik sektörünün 
yeterince gelişmemesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

11. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

12. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 33 Milletvekilinin, denizcilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

13. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

(1) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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14. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 100 Milletvekilinin, kamu vakıfları ile kamu 
bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan 
kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

15. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

16. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

17. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik 
kurumlarının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe 
kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/33) 

18. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

19. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

20. - İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur ve 27 Milletvekilinin, Tarişbank'ın Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna devrinin ve satışının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis ara$tırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/36) 

21. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü 
Kurumunun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

22. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 47 Milletvekilinin, bor madeni kaynaklarımızın 
stratejik ve ekonomik değerinin araştırılarak gereği gibi değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

23. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 21 Milletvekilinin, bankacılık ve fınans 
sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak, sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

24. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin örjergesi (10/40) 

25. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel 
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 
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26. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

27. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile 
etüd eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe 
kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/43) 

28. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 39 Milletvekilinin, ülkemizin madenleri ve 
madencilik politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

29. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygım ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak 
dengeli ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/45) 

30. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/46) 

31. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

32. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM Kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

33. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

34. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılık 
alanındaki sorunların araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/51) 

35. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

36. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 
İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

37. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 
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38. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

39. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve 23 Milletvekilinin, SEKA'nın mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

40. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

41. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

42. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

43. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

44. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 

45. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

46. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 66 Milletvekilinin, kamu yönetimindeki 
atamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

47. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 Milletvekilinin, futbol karşılaşmalarında 
meydana gelen istenmeyen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

48. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

49. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/65) 

50. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 
Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 
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51. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/67) 

52. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

53. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 64 Milletvekilinin, orman köylülerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) 

54. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, yasama dokunulmazlığı 
konusunda Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

55. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmcn ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

56. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98. inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

57. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/73) 

58. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

59. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

60. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 
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1. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumuna 
katılanlara ve Türk Gecesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/146) (2) 

2. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Azerbaycan'da saldırıya uğrayan iki Türk 
üniversite öğrencisine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) (2) 

3. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, ihale ilanlarının yerel basında yayımlanmasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/158) (1) 

4. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tekirdağ'daki Kültür Merkezi Projelerine 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) (1) 

5. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, AKP Genel Başkanı hakkında verilen beraat 
kararının Hazine avukatlarınca temyiz edilip edilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/161) (1) 

6. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, fıstık çamı üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) (1) 

7. - Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk'in, zorunlu tasarruf nemalarının ne zaman 
ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/172) (1) 

8. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Yalova'da yapılan kalıcı konutların yer 
tespitine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) (1) 

9. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sisteminin bakım-onarım 
ücretine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) (1) 

10. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, BDDK ile Çukurova Grubu arasında yapılan 
protokole ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/175) (1) 

11. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Millî Emlak Genel Müdürlüğüne devredilen 
milletvekili lojmanlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) (1) 

12. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Çukurova Grubunun borcuna uygulanan ödeme 
planına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/180) (1) 

13. - Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk'in, esnafın kredi faizi borcunun silinip 
silinmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/183) (1) 

14. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, yapı denetim şirketlerine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) (1) 

15. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, belediyelerdeki imarla ilgili teknik personele 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) (1) 

16. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Karayolları Trafik Yönetmeliğine bir and metni 
eklenip eklenmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) (1) 

17. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, muhtarlar ile köy ihtiyar heyeti üyelerinin özlük 
haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) (1) 

18v - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerindeki güvenlik 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) . 

19. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, satılan İzmir-Gazicmir sosyal konutlarının 
tapularının ne zaman verileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/194) 

20. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın yapımı süren Karaçal Barajına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

21. - Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk'in, Antalya İlinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

22. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Adana Şakirpaşa Havalimanının ikinci pist ihtiyacına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 

23. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, taksilerin zorunlu trafik sigortası primlerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/198) 

24. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Adana İlindeki göç almadan kaynaklanan sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/200) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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25. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, İSDEMİR'in ERDEMİR'e devrine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/202) 

26. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, taksici cinayetlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/203) 

27. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, ülkemizin rüzgâr enerjisi potansiyeline ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) 

28. - Van Milletvekili Mehmet Kartal'ın, özelleştirme kapsamındaki Van Sümerbank 
Kundura Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/206) 

29. - Van Milletvekili Mehmet Kartal'ın, Van-Muradiyc İl Özel İdaresi sosyal konutlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/207) 

30. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, fotoğrafını okullara astıracağı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/208) 

31. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp 
Merkezinin kadro sorununa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

32. - Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, ÂKP Genel Başkanının bir danışmanının BM Genel 
Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ile yaptığı iddia edilen görüşmeye ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/210) 

33. - Ankara Milletvekili Yakup Kcpcnck'in, üst yönetim kadrolarına atamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/211) 

34. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, TÜFE'deki artışların SSK 
emeklilerinin maaşlarına yansıtılmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/212) 

35. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, bitki ıslahına yönelik yasal düzenlemeler yapılıp 
yapılmayacağına ve sertifikalı tohum kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/213) 

36. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, sürücü adaylarının trafik sınavı yerlerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/214) 

37. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezinde demirli bulunan 
tehlikeli madde yüklü bir yabancı gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

38. - Batman Milletvekili M. Nezir Nasıroğlu'nun, Batman'daki bazı karayolu yapım 
çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

39. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in,, özelleştirilen kuruluşlardaki işçilerin 
kamuda işe yerleştirilmelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

40. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Terminalinin 
genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/218) 

41. - Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın, Ergene Nehrindeki kirlilik ve taşkından 
kaynaklanan sorunlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

42. - Malatya Milletvekili Ferit Mcvlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Çat Barajı ve Tüneli 
Projesindeki sulama kanallarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/224) 

43. - Malatya Milletvekili Ferit Mcvlüt Aslanoğlu'nun, Malatya-Arguvan Yoncalı Barajı 
Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

44. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, çocuk bakıcısı sağlayan danışman 
firmaların hukuki dayanağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/226) 

45. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çctin'in, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinden 
çocuklarını TRT'de işe yerleştiren olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/227) 

46. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, bir gazetede yer alan AKP Genel 
Başkanının Saddam Hüseyin ile ilgili bir ifadesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 
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47. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, MGK ve TBMM Genel Kurul kapalı 

otıırumundaki görüşmeler hakkında AKP Genel Başkanına bilgi verilip verilmediğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/229) 

48. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, Diyanet İşleri Başkanlığında Alevilere 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

49. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçck'in, ibadethanelerle ilgili bir kararnamede 
cemevlerine yer verilmeyişine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

50. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Marmaris-Datça Karayolu yapımına ayrılan 
ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

51. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Fcthiye-Dalaman Karayolu ve Göcck Tüneli 
yapımının ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) 

52. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, görevine son verilen Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulları üyelerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

53. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Hollanda'dan gönderilen Patriot rampalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) . 

54. - Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, Kırklareli'ndeki orman 
köylülerinin sorunlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/236) 

55. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Erganililerin Ziraat Bankası Maden 
Şubesindeki hesaplarının Halk Bankası Ergani Şubesine aktarılıp aktarılmayacağına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

56. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, bitkisel yağ üretimine ve ithalatına ilişkin 
Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

57. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, olası İrak Savaşının turizm sektörüne 
etkilerine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

58. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın, gübre ve mazot fiyatlarına yapılan zamlara 
ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

59. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, hakim ve savcıların birinci sınıfa 
ayrılmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/241) 

60. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, elektrik enerjisi piyasasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

61. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, görevden alınan Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu üyelerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/243) 

62. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, çiftçilerin kredi borçlarına af çıkarılıp 
çıkarılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/244) 

63. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın, pancar üretim kotasının düşürülmesi 
nedeniyle zarar gören üreticilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/245) 

64. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın, pancar üretim kotasının düşürülmesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

65. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD Başkanı ile yaptığı görüşme hakkında 
basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) 

66. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Antalya-Elmah Çayboğazı Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) 

67. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, çiftçilerin elektrik borçlarına ve sulama 
kooperatiflerinin kullandığı elektriğin fiyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/251) 

68. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısının bir 
gazeteye verdiği demece ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) 

69. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, olası İrak savaşında yaşanabilecek 
saldırılardan korunmak için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/253) 
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70. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, olası Irak savaşı nedeniyle çiçek aşısı 
önlemi alınıp alınmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/254) 

71. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Konut Edindirme Yardımı hesaplarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

72. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Ceylanpınar'da yaşayan göçebe vatandaşların 
sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 

73. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Adliye Sarayı inşaatının 
başlatılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

74. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, muhtemel Irak harekatında Türkiye'nin 
uğrayacağı zararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/259) 

75. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, muhtemel Irak savaşının turizm sektörüne 
etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

76. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, Kırıkkale Bayındırlık İl Müdürlüğünün 
atanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) 

77. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, 4325 sayılı Kanunun tekrar uygulanıp 
uygulanmaya-cağına ve Niğde'nin kapsama alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

78. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana ve çevresindeki yer altı kaynaklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 

79. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, doğal afet mağduru çiftçilere yönelik yasal 
düzenleme çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) 

80. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, doğrudan gelir desteğinin sebze üreticilerine de 
verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

81. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sağlık sektöründe uygulanan KDV oranına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/266) 

82. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, özürlülerin Sağlık Kurulu Raporu 
sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

83. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tasarruf ve gelir artırıcı tedbirlerde Acil Eylem 
Planının dikkate alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/269) 

84. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, karnelere reklam alınacağı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

85. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tasarruf ve gelir artırıcı tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/271) 

86. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ayçiçeği primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

87. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, süne zararlısıyla mücadeleye ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

88. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, İzmit-Gölcük-Karamürsel arasında yapımı süren D-
130 karayolunun ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/274) 

89. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, tasarruf ve gelir artırmaya yönelik bazı tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/275) 

90. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Şuhut Atatürk Evine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/276) 

91. - Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın, Tekirdağ'da METEM Projesi kapsamındaki 
bazı liselere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) 

92. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, açıktan personel alımındaki yaş sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

93. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, olası Irak müdahalesinin turizm sektörüne 
etkilerine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/279) 

94. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, likit petrol gazı fiyatının indirilip indirilmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/281) 
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95. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, ticari araçların sigorta primlerinin indirilip 

indirilmeyeceğinc ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/282) 
96. - Edirne Milletvekili Nejat Gcncan'ın, ayçiçeği üreticilerine destekleme primi verilip 

verilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 
97. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tekirdağ'daki tarihi binaların korunmasına 

ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) 
98. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, kültür sitesi inşaatları için ödenek ayrılıp 

ayrılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 
99. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Büyükşchir Belediyesiyle ilgili bir 

Danıştay kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 
100. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 
101. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Başkent Öğretmenevi konaklama ücretine ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) 
102.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 

işçilerinin ödenmeyen ikramiyelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

103. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Şuhut Atatürk Evine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/290) 

104.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki ABD askerî varlığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/291) 

105. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'm, Edirne İlinin Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerinin 
kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/294) 

106.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, iki müzisyenin taltif edilip edilmeyeceğine 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

107.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

108. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Dünya Turizm Fuarında Suriye'nin İskenderun 
ve Antakya'yı kendi sınırları içinde gösteren bir harita dağıttığı iddiasına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

109. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, esnaf ve sanatkârlar ile küçük 
işletmelerin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

110.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yapı denetim kuruluşlarında pilot 
bölge seçimine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

111. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, narenciye bahçelerinin imara açılmasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) 

112. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Siirt İline kadro tahsisi yapıldığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 

113. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in bazı ilçelerine bağlı köylerde Tahtalı Barajı 
nedeniyle yapılan yıkımların ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/303) 

114. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden farklı inanç 
gruplarına ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/304) 

115.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul-Bakırköy-Yenimahalle'deki 
yeşil alanın yapılaşmaya açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

116.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, verem hastalarının aşı, ilaç ve tedavilerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) 

117.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, şekerpancarı üretim politikasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

118.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın, Kamu İhale Kanunu uygulamalarında orman 
köylülerinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 
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119.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Ncşşar'ın, bürokrat atamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

120. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şekerpancarı üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

121.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, ülkemizdeki ABD askerî varlığının TBMM 
Kararına uygun olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/311) 

122.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Diyanet İşleri Başkanının istifasıyla ilgili 
iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

123.- İstanbul Milletvekili Hasan Aydın'ın, okullara asılmak üzere fotoğrafını bastırdığı 
iddialarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

124. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Irak'a asker gönderme konusunda ABD'nin 
Türkiye'yi uyardığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

125. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanının 
açıklamalarının piyasalara etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/316) 

126. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyanet İşleri Başkanının görevden 
ayrılmasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 

127.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop-Boyabat-Kargı-Ankara Karayolu Projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/318) 

128. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop Fen Lisesi Projesinin iptal edildiği iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) 

129. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Millî Piyango İdaresince Sinop'ta yapılması 
planlanan Fen Lisesi Projesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/320) 

130.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop'un sınır ticareti kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) 

131. T Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, enerji üretim santrallerinin faaliyetlerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

132. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, 2002-2003 öğrenim yılında verilecek Başbakanlık 
burslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 

133. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'nin İskenderun Limanından füze 
sevkiyatı yaptığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) 

134.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, eşinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
başvurusuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/326) 

135. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinde Türkiye 
Cumhuriyeti aleyhine dava açtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) 

136. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde bağlantılı karayollarının duble yol yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

137. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Adana-Niğde-Ankara otoyolunun yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) 

138. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Üniversitesinin bölüneceği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) 

139.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, özürlülerin ve sokak çocuklarının sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) 

140. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) 

141.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Tanıtma Genel Müdürlüğünce hazırlanan 
"Türkiye'nin Turizm Değerleri" adlı yayına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

142.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü personelinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/335) 
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143.- Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, pancarda kota uygulamasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

144.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepc'nin, Afyon İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) 

145.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepc'nin, sağlık meslek yüksekokulu mezunlarına 
sınavlara başvuru hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/338) 

146.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İrak'taki savaşın durdurulması için girişimlerde 
bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) 

147. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, Arikara'daki bir ilköğretim okulunda 
meydana gelen olay hakkında teftiş yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/341) 

148.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İli Göle İlçesi Halk Bankası şubesinin 
kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

149. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, nişasta bazlı şeker üretim kotalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/343) 

150. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın pancar kotalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

151.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Balıkçı Barınağının düzenlenmesi 
çalışmalarına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

152.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, TEKEL'in Samsun'daki tütün alımlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

153.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Almus-Akarçay Sulama Projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

154.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Turhal SSK Hastanesinin ek bina ihtiyacına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

155.-Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, gözlükçülük kurslarına ve sağlık meslek 
yüksekokulu optisyenlik bölümü mezunlarının durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/349) 

156.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'da işten çıkarılan işçilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

157. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, işçi çıkarmalarına karşı alınan önlemlere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

158.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, işten çıkarılan işçilere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

159. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerle ilgili yargı kararları 
konusunda Valiliğin uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

160.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerde kullanılan yakıta 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/354) 

161.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'ıın, Antalya-Mersin karayolunun Silifke-Gazipaşa 
bölümüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

162. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, ihale ilanlarının yayımına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/356) 

163. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Irak politikasıyla ilgili basında yer alan 
bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/357) 

164. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, ABD'nin İskenderun'dan Kuzey Irak'a askerî 
sevkiyat yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/358) 
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165. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
yönetim kurullarında AK Parti ilçe başkanlarının görev aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/359) 

166. - Ankara Milletvekili Yakup Kepcnck'in, Ankara'da Paris Caddesinde güvenlik 
gerekçesiyle yapılan denetime ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

167. - Ankara Milletvekili Yakup Kcpenek'in, Millî Piyango biletlerinin üzerindeki bir 
değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

168. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Kalecik'teki Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesinin ne zaman tamamlanacağına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/362) 

169. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, salıverilen tutuklu ve hükümlülerin 
Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarındaki kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/363) 

170. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, TEKEL depolarındaki tütünün vasfına ve satış 
fiyatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) 

171. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün, Kiğı ve Yedisu ilçeleri 
arasındaki ulaşım sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/365) 

172. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya deniz ulaşımı projelerine 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

173. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ABD Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/367) 

174. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Mut ve Silifke'ye bağlı bazı köylerin 
Göksu Nehrinden sulanması projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/368) 

175.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'in, turizm sektörünün savaştan etkilenmesine karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) 

176. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, göçmen kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/370) 

177. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, DÖSİM'den işçi çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

178. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 

179. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel 
Müdürlüğüne ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan personele ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/374) 

180. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye 
Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

181. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özelleştirme bedellerinde taksit ertelemesi yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 

182. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, emekli gece bekçilerinin silah ruhsatı yenileme 
harçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377) 

183. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, gemi adamlarının zorunlu sağlık muayenelerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/378) 

184. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Muğla Kültürce Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun görev alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/379) 

185. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, TEKEL'in özelleştirilmesinin nedenlerine ve 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 
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186. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) 

187. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 

188. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'nin bazı ilçelerindeki karayolu onarım 
ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) 

189. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 
üniversite giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Mîllî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/384) 

190. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor-Kemcrhisar'da kapatılan Ziraat 
Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/385) 

191. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik Kitreli Kasabasında yaşanan sel 
felaketinin zararlarının karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/386) 

192. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp 
açılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) 

193. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesi Kitreli ve Duvarlı 
kasabalarının elektrik şebekesi yenileme çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

194. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köy-Kcnt 
Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

195. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğdc-Çiftlik-Kitreli'dc tarımsal sulama kuyusu 
çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/390) 

196. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Azatlı'da baraj veya gölet yapımı 
planlanıp planlanmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/391) 

197. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar'da, küçük sanayi sitesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/392) 

198. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'deki süt inekçiliği projesine 
ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/393) 

199. - İzmir Milletvekili Enver Öktcm'in Sağlık Yüksek Okulları mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) 

200. - İzmir Milletvekili Enver Öktcm'in İzmir İlindeki depremde hasar gören yerlerin afet 
kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

201. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotcrmal ısıtma sistemine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) 

202. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal merkezi ısıtma sisteminin 
yapımına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 

203. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sisteminin maliyetine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/398) 

204. - Denizli Milletvekili V. Haşini Oral'ın, Denizli'nin bazı ilçelerindeki tütün ve anason 
üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/399) 

205. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, RTÜK'ün yapacağı frekans 
ihalesinde istenen Ulusal Güvenlik Belgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

206. - İzmir Milletvekili Enver Öktcm'in, orman yangınlarının takibine ve orman 
çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 

207. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, BAö-KUR primlerinde yapılan artışa ve prim 
borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) 
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208. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, özelleştirilen kuruluşlardaki özürlü işçilerin 
durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 

209. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çamardı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 

210. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, emekli maaşlarının aylık olarak ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 

211. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinde ve Çamardı İlçesinde ağaçlandırma 
çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

212. - İğdır Milletvekili Yücel Arıantaş'ın, RTÜK'ün görev süresi biten üyelerinin yerine ne 
zaman yeni üyelerin seçileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 

213. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, İrak Savaşı ve ABD'nin malî yardımına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/408) 

214. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol sondaj makinelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/409) 

215. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman alanlarının değerlendirilmesi ve gelirlerinin 
artırılması projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/410) 

216. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Maden Kanununda değişiklik öngören Kanun 
Tasarısına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) 

217. - Antalya Milletvekili Atilla Emek'in, Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

218. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Bozyazı İlçe Millî Eğitim Müdürünün 
tayinine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

219. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Sağlık Yüksek Okulu mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 

220. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Tarsus-Çamlıyayla köprü ve yol ihalesinin iptal 
edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/415) 

221. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, Denizli İl Sağlık Müdürlüğüyle ilgili bir 
iddiaya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

222. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçck'in, İmar Kanununa göre umumi hizmete ayrılan 
alanlarda cemevlcrine yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417) 

223. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) 

224. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Ulusal Sinema Kurumu Kanunu Tasarısı 
hazırlıklarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) 

225. - Yalova Milletvekili Muharrem İncc'nin, SSK hastanelerindeki bazı uygulamalara ve 
sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

226. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerinde çalışan sözleşmeli 
personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

227. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, basında yer alan kamu bankaları genel 
müdürlerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422) 

228. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet 
Arşivi Daire Başkanlığına'yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

229. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Millî Saraylar Daire Başkanlığında çalışan geçici 
işçilerin sözleşmelerinin yenilenmemesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/424) 

230. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Kerkük'teki Türkmen ve Arapların 
güvenliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/425) 
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231. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye'nin Yunanistan politikasına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/426) 

232. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye 
hazırlanma amacıyla rapor almalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

233. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki yabancı askerî üslerin denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/428) 

234. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fransa'da soykırımı temsil ettiği iddia edilen 
bir anıtın açılışı karşısında Türkiye'nin tavrına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/429) 

235. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, 4325 sayılı teşvikle ilgili Kanunun 
süresinin sona ermesi nedeniyle yeni bir uygulama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/430) 

236. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir-Bornova Yakaköy'deki orman 
arazileriyle ilgili uygulamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/431) 

237. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un yaş haddinden emekliye sevk edilen doktorlar 
nedeniyle İzmir'deki hastanelerdeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/432) 

238. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in turizm işletmelerinin KOBİ kapsamına 
alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/433) 

239. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Karşıyaka İlçesinin SSK hastanesi 
ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/434) 

240. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ek göstergesi olmayan ve bir derece verilmesi 
uygulamasından faydalanamayan memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) 

241. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Türkçe konusunda yayımlanan bir genelgeye 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 
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8 - KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. X - İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/534) (S. Sayısı: 73 ve 73'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 13.3.2003 ve 30.4.2003) 

2. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Sağlık Bakanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına, Dair Kanun Tasarısı ile 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/554) (S. Sayısı: 
133) (Dağıtma tarihi: 6.5.2003) 

3. - Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı* 54) (Dağıtma tarihi: 19.2.2003) 

4. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı: 59) (Dağıtma tarihi: 26.2.2003) 

5. - Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları 
Raporları (1/286) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 28.2.2003) 

6. - Karayolları Trafik Kanunu ile Sigorta Murakabe Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/525) (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 10.3.2003) 

7. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/395, 1/446) (S. Sayısı: 75) (Dağıtma tarihi: 14.3.2003) 

8. X - Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Umumî Anlaşmaya Ek 6 
Numaralı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/366) (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi: 19.3.2003) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma 
tarihi: 19.3.2003) 

10. X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/390) (S. Sayısı: 83) (Dağıtma tarihi: 19.3.2003) 

11. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında 
Uluslararası Çalışma Örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/404) (S. Sayısı: 84) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) 

12. X - Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/409) 
(S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) 

13. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/422) (S. Sayısı: 86) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) 

14. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması 
Komisyonu Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 
23.3.2003) 

15. X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/449) (S. Sayısı: 88) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) 

16. X - Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/452) (S. Sayısı : 
89) (Dağıtma tarihi : 23.3.2003) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
17. X - Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/456) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 
23.3.2003) 

18. X - 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili 
Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/460) (S. Sayısı: 91) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) 

19. X - Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonunun Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/505) (S. Sayısı: 92) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) 

20. X - Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan 
Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/406) (S. Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

21. X - Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesine Getirilen Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma 
tarihi: 1.4.2003) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Birleşik Meksika Devletleri Sağlık 
Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/431) (S. Sayısı: 96) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

23. X - Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/438) (S. 
Sayısı: 97) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

24. X - Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/439) (S. Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

25. X - Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/440) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

26. X - Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/441) (S. Sayısı: 100) 
(Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yasadışı Göçmenlerin Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
İlişkin Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/479) (S. Sayısı: 101) 
(Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

28. X - Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine İlişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/442) (S. Sayısı: 102) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/448) (S. 
Sayısı: 103) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma ve 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/450) (S. Sayısı: 104) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

31. X - Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT) Anlaşmasının 
ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/462) (S. 
Sayısı: 114) (Dağıtma tarihi: 1.0.4.2003) 

32. - Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/482) (S. Sayısı: 115) (Dağıtma tarihi: 10.4.2003) 
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33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hcrsek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 
Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/410) (S. Sayısı: 119) (Dağıtma tarihi: 17,4.2003) 

34. X - Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Nihai Senet, 
Atlantik Ton Balıkçılık İşletmeleri İstatistiklerinin Toplanmasına Dair Karar, Usul Kuralları ve 
Mali Düzenlemelere Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman 
ve Köyişlcri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/516) (S. Sayısı: 120) (Dağıtma tarihi: 
17.4.2003) 

35. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde 
Değişiklik Yapan Kyoto ve Minncapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/454) (S. Sayısı: 117) (Dağıtma tarihi : 21.4.2003) 

36. - İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.4.2003) 

37. - Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/556) (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi: 21.4.2003) 

38. - Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Dışişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/396) (S. [ Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
22.4.2003) 

39. - Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri; Tarım, 
Orman ve Köyişlcri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/407) (S. Sayısı: 125) (Dağıtma tarihi: 
28.4.2003) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü 
Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/388) (S. Sayısı: 55'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
30.4.2003) 

41. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 
1.5.2003) 

42. - Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/575) (S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 
6.5.2003) 

43. - Askerî Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/579) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 6.5.2003) 

44. - Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/580) (S. Sayısı: 132) (Dağıtma tarihi: 6.5.2003) 

• 
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