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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
1. - TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin'in, 15 Kasım 2003 Cumar

tesi günü, İstanbul'da, iki ayrı sinagog önünde meydana gelen patlamalarda 
hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağ
lığı ve yaralananlara da acil şifalar dileyen konuşması 

B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut'un, Tekirdağ İlinin 

düşman işgalinden kurtarılışının 81 inci yıldönümüne ilişkin gündemdışı 
konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 

2. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İlinin 
eğitim ve öğretimle ilgili sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin 
gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

3. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, sosyal dayanışmaya ve sivil top
lum örgütlerinin bu konudaki faaliyetlerine ilişkin gündemdışı konuşması 
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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Devlet eski Bakanı Ramazan Mirzaoğlu hakkında Meclis soruştur

ması açılması amacıyla Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 
tarafından hazırlanan rapora ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/394) 

2. - Dışişleri Komisyonu Başkanlığının, (1/285) esas numaralı Yolsuz
luğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısının, yeniden değerlendirilmek üzere Komis
yona geri verilmesine ilişkin tezkeresi (3/395) 

3. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, (6/758) esas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/122) 

4. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, (6/800), esas 
numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/123) 

5. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirliklerine 
yaptığı resmî ziyarete katılması uygun görülen milletvekillerine ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi (3/396) 

6. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'ya yaptığı resmî ziyarete 
katılması uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
(3/397) 

7. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yaptığı resmî 
ziyarete katılması uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tez
keresi (3/398) 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASİ VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. - İstanbul Milletvekili Hüseyin Beşli ve 63 milletvekilinin, Devlet 
eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ile Devlet eski 
Bakanı Recep Önal hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/3) 

2. - İstanbul Milletvekili Hüseyin Beşli ve 63 milletvekilinin, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/4) 

IV. - ÖNERİLER 
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Hükümetin Irak politikası ile ilgili (8/4) esas numaralı genel görüş

me önergesinin öngörüşmesinin Genel Kurulun 18.11.2003 Salı günkü bir
leşiminde yapılmasına ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma 
süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet Halk Parti Grubu önerisi 

2. - Genel Kurulun 19 Kasım 2003 Çarşamba günkü birleşiminde, söz
lü soruların görüşülmemesine, gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin 
yeniden düzenlenmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi 

V. - SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. - Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 140 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 140:143 
1. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Büyükşehir 

Belediyesiyle ilgili bir Danıştay kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/286) ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması 140:142 

2. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, muhtarların özlük 
haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) ve yazılı 
soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması 142:143 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 144:246 
1. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer 

alan yeni bir Anayasa hazırlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1014) 144:145 

2. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, adlî kolluk ve ticarî sır 
konularındaki düzenleme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek'in cevabı (7/1125) 146:147 

3. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, silahlarla ilgili yapılması 
gereken yasal düzenlemelere ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1235) 148:149 

4. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, 4969 sayılı Kanunun Geçici 
2 nci maddesi ile SPK Kanununun 22. maddesinin (g) bendinin uy
gulamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1265) 150:177 

5. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Çankaya Belediyesinin 
1992-2003 yıllarına ait Emlak, Çevre Temizlik Vergileri ile otopark ücreti gelir
lerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1266) 178:183 

6. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, silah taşıma ruhsat harcına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1287) 184:185 

7. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, uyuşturucu trafiğinin ön
lenmesi açısından narkotik köpeklerin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1301) 186:187 

8. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, 
BDDK-TMSF'ye devredilen bankaların kredi dökümlerine. 
Doğan Grubunun borçlarının yeniden yapılandırılmasına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 

Şener'in cevabı (7/1306,1319) 187:201 
9. - Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu'nun, Ankara-Kızılay 

Meydanının yaya trafiğine kapatılması uygulamasının nedenlerine ve kal
dırılıp kaldırılmayacağına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Ak
su'nun cevabı (7/1314) 202:204 

10. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, İzmir-Bergama altın 
işletmesi ocaklarından çıkarılan paşanın yol çalışmalarında kullanılıp kul
lanılmadığına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in 
cevabı(7/1318) 204:205 
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11. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İsrail'in Suriye toprak
larını bombalamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/1330) 206:207 

12. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Irak'taki gelişmelere kar
şı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/1331) 207:208 

13. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ithal yiv setli otomatik av 
tüfeklerinin ruhsatlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Ab-
dülkadir Aksu'nun cevabı (7/1338) 209:210 

14. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir toplantıda sarf ettiği 
sözlere ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 
(7/1350) 210:211 

15. - Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, uluslararası pamuk 
piyasasındaki gelişmelere karşı alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı (7/1354) 212:213 

16. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, cezaevi infaz 
koruma memurlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 
(7/1355) 214:215 

17. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz'ın, Sabah Yayıncılık hisse 
senetlerinin satışına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1359) 215:244 

18. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, kamu çalışanlarının istek 
dışı emekliliğe zorlandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1380) 245:246 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, Türk sinemasının 89 uncu yıldönümüne ve 14 Kasım 

Sinema Gününe, 
Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu, Düzce'de meydana gelen deprem afetinin 4 üncü yıl

dönümünde, Düzce'deki sosyal ve ekonomik durum ile alınması gereken önlemlere, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Beykoz İlçesinin sorunlarına ve özelleştirme kap

samında bulunan Beykoz Deri ve Kundura Fabrikasında yaşanmakta olan son gelişmelere ilişkin 
gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, cevap verdi. 

Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 milletvekilinin, Çorum İlinin turizm potansiyelinin 
değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için (10/140), 

Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 milletvekilinin, Samsun İlinin ekonomik, sosyal, kül
türel ve kentsel sorunlarının araştırılarak (10/141), 

Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İz

mir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, hükümetin Irak politikasıyla 
ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçlan konusunda genel görüşme (8/4) 

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerinin gündemdeki yer
lerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

(10/8, 48) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin 
tezkeresi okundu; daha önce verilen 3 aylık çalışma süresini doldurması nedeniyle, İçtüzüğün 
105 inci maddesine göre, komisyona 1 aylık kesin süre verildiği bildirildi. 

Slovenya Ulusal Meclisinin, TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyeti 
Slovenya'ya resmî davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi, kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı : 146), 
2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş

kin (1/523) (S. Sayısı : 152), 
Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları 

henüz gelmediğinden, ertelendi. 
3 üncü sırasında bulunan, Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasın

da Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Tasarısının (1/687) (S. Sayısı: 276) tümü üzerin
deki görüşmeler tamamlanarak, 1 inci maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

18 Kasım 2003 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.04'te son verildi. 
Yılmaz Ateş 

Başkanvekili 
Mevlüt Akgün Mehmet Daniş 

Karaman Çanakkale 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR No. : 29 
14 Kasım 2003 Cuma 

Raporlar 
1. - Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 31.7.2003 Tarihli ve 4967 

Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/658) (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi : 14.11.2003) (GÜNDEME) 

2. - 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/698) (S. Sayısı: 280) (Dağıtma tarihi: 14.11.2003) 
(GÜNDEME) 

17 Kasım 2003 Pazartesi No.: 30 
Rapor 

1. - Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya 
Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/670) 
(S. Sayısı: 281) (Dağıtma tarihi : 17.11.2003) (GÜNDEME) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'in, Bilim Araştırma Vakfı mensupları hakkındaki bir 

araştırmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1103) 
2. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gön

derilecek araştırma ve öğretim görevlisi kadrolarının ne zaman verileceğine ilişkin Maliye Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1104) 

3. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, kamu kurum ve kuruluşlarının çocuk bakımevi ücret
lerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1112) 

4. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Mamak Belediyesinin, Millî Emlak Genel Müdür
lüğünden alarak sattığı arsalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1113) 

5. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, kütüphanelere alınan yayınlara ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1114) 

6. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Mamak Belediyesinin usulsüz olduğu iddia edilen 
bazı işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1116) 

7. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı uy
gulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1118) 

8. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Almanya'daki bir toplantıya Millî Görüş 
Teşkilâtı Genel Başkanını davet etmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1122) 

9. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, MGK Genel Sekreterliği Yönetmeliğine ve Millî 
Güvenlik Siyaseti Belgesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1127) 

10. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, off-shore hesabı açan kamu kuruluşu olup 
olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1136) 

11. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün 1998 yılında SSK'ya yapılan sözleşmeli personel 
alımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1137) 

12. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinde personeli olmayan sağlık kurumlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1167) 
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13. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin açtığı 
kömür ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1170) 

14. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, polis meslek yüksek okullarındaki kız öğrenci 
kontenjanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1175) 

15. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, ücretsiz ders kitaplarına ekli Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanı imzalı bildirilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1187) 

16. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Düzce depremzedelerinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1189) 

17. - Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in, Başbakanlık Teftiş Kuruluna soruşturulması için 
verilen dosyalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1214) 

19. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, İstanbul Üniversitesi sosyal tesislerinin malî 
denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1215) 

19. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünce toplanan harç 
paralarının yatırıldığı bankalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1216) 

20. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, İstanbul Üniversitesi Çapa ve Cerrahpaşa kampüs-
lerindeki inşaat projelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1217) 

21. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, ABD'den alınacak 8,5 milyar dolarlık kredinin şart
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1219) 

22. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, batık banka sorumlularına yönelik yasal düzen
lemelere ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1222) 

23. - Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek'in, Irak'a asker gönderilip gönderilmeme konusun
da yaptığı bir açıklamaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/1225) 

24. - Ankara Milletvekili A. İsmet Çanakçı'nın, kredi kartları ile ilgili yasal bir düzenlemeye 
gidilip gidilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1238) 

25. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, ABD ile imzalanan kredi anlaşmasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1242) 

26. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları'nın, Dubai'de Türkiye ile ABD arasında im
zalanan kredi anlaşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1243) 

27. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, 4811 ve 4876 sayılı kanunların uygulanmasına ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1259) 

28. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya-Yeşilköy'de inşa edilen bir otele ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1263) 

18 Kasım 2003 Salı No. : 31 
Tasarı 

1. - Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/699) 
(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve İçişleri ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 11.11.2003) 

Teklifler 
1. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in; Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/199) (Plan ve Bütçe ve İçişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003) 
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2. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve 
Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi (2/200) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 7.11.2003) 

3. - Ankara Milletvekili Telat Karapınar'ın; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/201) (Anayasa Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.11.2003) 

4. - Ankara Milletvekili Telat Karapınar'ın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve 
Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 4736 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/202) (Plan ve Bütçe ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.11.2003) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Düzce'li depremzede temsilcilerinin 

gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.11.2003) 

2. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılan 
kitapların maliyetine ve bir firmanın finanse ettiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/844) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003) 

3. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şırnak İlindeki kömür rezervlerine ve 
üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 13.11.2003) 

4. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan orman 
köylerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.11.2003) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın, TMO'nun buğday alımlarına ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1464) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003) 
2. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın, doğrudan gelir desteği ve mazot bedeli 

ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1465) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.11.2003) 

3. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme 
kapsamına alınmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1466) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003) 

4. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, bazı eylemlerde polisin göstericilere yaptığı 
müdahalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1467) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.11.2003) 

5. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın, kamuda çalışan mimar, mühendis ve doktorların 
aylıklarında iyileştirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1468) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003) 

6. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Anamur İlçesindeki bir yol projesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1469) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.11.2003) 

7. - Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in, uzman erbaşların özlük haklarıyla ilgili yeni düzen
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1470) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.11.2003) 
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8. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, OHAL dönemindeki gönüllü köy korucularına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1471) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003) 

9. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Antalya'nın Kaş ve Kale ilçelerinde yaşanan sel 
felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1472) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003) 

10. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Melen Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1473) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.11.2003) 

11. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Seydişehir Alüminyum Tesisinin Eti Holdinge olan 
borcunun Hazinece üstlenilmesinin IMF niyet mektubunda belirtilip belirtilmediğine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1474) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.11.2003) 

12. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kanuna aykırı telefon dinleme iddialarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1475) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.11.2003) 

13. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana'da afet kapsamındaki bir gayrimenkulun 
satıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1476) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.11.2003) 

14. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Gümrük Birliğinden sonra, üçüncü ülkelerde 
Türk ihracatçılarına uygulanan tarife dışı engellere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) 
yazılı soru önergesi (7/1477) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003) 

15. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bankalar aracılığıyla yurt dışına döviz transferine 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1478) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003) 

16. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, adliyelerde dava dosyalarının kaybolması ve rüş
vet iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1479) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.11.2003) 

17. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi arazisine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1480) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.11.2003) 

18. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, yıllık ders planı çizelgesinde Atatürkçülükle 
ilgili konular bölümüne yer verilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1481) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.11.2003) 

19. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışanların 
döner sermayeden aldıkları paylara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1482) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.11.2003) 

20. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, AB ülkelerine domates ihracatında karşılaşılan zor
luklara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1483) (Başkanlığa geliş tari
hi : 13.11.2003) 

21. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, muhtar maaşlarının iyileştirilip iyileştiril-
meyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1484) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.11.2003) 

22. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Yalova'da onarım ihtiyacı bulunan deprem konut
larına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1485) (Başkanlığa geliş tari
hi : 13.11.2003) 

23. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Ankara Altındağ Endüstri Meslek Lisesinde 
norm kadro fazlası öğretmenlerin bir anket çalışmasında görevlendirilmelerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1486) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.11.2003) 

24. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, belediyelerden diğer kurumlara atanan personele 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi 
(7/1487) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2003) 
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25. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir denizcilik şirketinin Kıyı Emniyeti ve Gemi 
Kurtarma Genel Müdürlüğüne olan borcuna ve Genel Müdürün görevden alınmasına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1488) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.11.2003) 

Meclis Soruşturması Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Hüseyin Beşli ve 63 Milletvekilinin, bakanlıkları sırasında ilgili 

kuruluşların raporlarının gereğinin yapılmasını geciktirerek ve gerekli tedbirleri zamanında al
mayarak görevlerini yerine getirmemek suretiyle Türkiye Halk Bankasının zarara uğramasına sebep 
oldukları, usulsüz işlemlerin yapılmasına imkân sağladıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 230 uncu maddesinin ikinci fıkrasına uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ile Devlet Eski Bakanı Recep Önal haklarında Anayasanın 
100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına iı.ş.Jn öner
gesi (9/3) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.11.2003) 

2. - İstanbul Milletvekili Hüseyin Beşli ve 63 Milletvekilinin, doğalgaz alım anlaşmalarında 
Devlet alım satımına fesat karıştırdığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine 
uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile ayrıca 
bakanlıkları sırasında uyguladıkları yanlış ve usulsüz enerji politikalarında ilgili kurum ve kuruluş
ların uyarılarını dikkate almayarak kamuyu zarara uğrattıkları ve bu suretle görevi ihmal ve görevi 
kötüye kullanma fiillerini işledikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu mad
desinin ikinci fıkrasına ve 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski 
Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/4) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 13.11.2003) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
İS Kasım 2003 Salı 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
1. - TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin'in, 15 Kasım 2003 Cumartesi günü, İstanbul'da, iki 

ayrı sinagog önünde meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakın
larına ve milletimize başsağlığı ve yaralananlara da acil şifalar dileyen konuşması 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, 15 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da iki ayrı sinagog 
önünde patlama yaşandı. Maalesef, bugün tarihi itibariyle 25 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce in
sanımız da yaralandı. Ülkemizde çok sık rastlamadığımız bu saldırıyı, sivil vatandaşlarımıza 
yönelik yapılmış, kabul edilemez ve affedilemez bir terörizm olarak görüyoruz. 

Dünya, bölge ve ülke barışında terörizmin her türlüsüne karşı dünya ülkeleriyle ortak hareket 
etmemiz gerektiğini, kendi içimizde de kenetlenmemizin artık zarurî hale geldiğini bir kez daha 
hatırlatmak istiyorum. 

Öte yandan, bölge ve dünya ülkeleri, terörizme karşı geliştirilecek yöntemlerin, sadece, daha 
fazla şiddet, daha çok baskı, daha çok işgal olmadığını bilmelidirler. 

Değerli milletvekilleri, bu acı günde, müsaadenizle, sizler adına, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi olarak terörün her çeşidini şiddetle kınıyorum, vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyorum, ölen
lere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç değerli arkadaşımıza gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Tekirdağ İlinin düşman işgalinden kurtarılış yıldönümü münasebetiyle 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Tevfık Ziyaeddin Akbulut'a aittir. 
Buyurun Sayın Akbulut. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un, Tekirdağ İlinin düşman işgalinden kur

tarılışının 81 inci yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Ak
su'nun cevabı 

TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tekir
dağ İlimizin düşman işgalinden kurtarılışının 81 inci yılı nedeniyle gündemdışı söz almış 
bulunuyorum, Yüce Heyetinizi ve bizi izleyen aziz vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. 

Ben de, öncelikle, geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'da meydana gelen vahşi terör olaylarını 
nefretle lanetliyorum. Olaylarda hayatlarını kaybeden yurttaşlarımıza Cenabı Haktan rahmet, keder
li ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralanan değerli yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyor 
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ve acil şifa dileklerimi sunuyorum. Ülkemiz, bir daha böyle üzücü olaylara sahne olmasın diye 
temenni ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere, Tekirdağ, Marmara Denizinin kuzeyin
de, İstanbul ve Çanakkale İlleri arasında yer alan, Trakya yöremizdeki 3 ilden biri olup, yeşille 
mavinin bütünleştiği, tarım, sanayi ve turizmi içine alan bir ilimizdir. İlimizin, Merkez İlçeyle bir
likte 9 ilçesi (Çerkesköy, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Marmara Ereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy) ve 
273 köyü bulunmaktadır. Tekirdağ İlinin 2000 yılındaki nüfusu 623 591'dir. 

Tekirdağ İli, coğrafî konumu dolayısıyla stratejik önem taşıyan, Anadolu ile Balkanlar arasın
da geçit bölgesi olup, ülkemizi, Avrupa'ya, dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerine bağlayan yegâne 
yol güzergâhı üzerinde bulunmaktadır. 

İlimizin bilinen tarihçesi, ilk olarak M.Ö. 4000 yıllarında Kuzey Asya'dan ve Güney Rusya'dan 
gelen ve "Trak" ismini alan kavimlerin bölgeye yerleşmesiyle başlar. 

1356 yılında, Rumeli'ye ilk geçen Osmanlı komutanı, Orhan Gazi'nin oğlu, Rumeli fatihi Şeh
zade Süleyman Paşa ve maiyetindeki Evranos Gazi ile Hacı İlbey Gelibolu'yu ele geçirerek Tekir
dağ'ı fethetmişlerdir. Daha sonra, Tekirdağ, bir Osmanlı şehri olarak gelişmiştir. 

Birinci Dünya Savaşından sonra, Mondros Mütarekesi nedeniyle, işgal kuvvetleri 20 Temmuz 
1920'de Tekirdağ'ı işgal etmişse de, 13 Kasım 1922'de, bu işgale silahlı kuvvetlerimizce son 
verilerek, Tekirdağ Türk yönetimine kazandırılmıştır. 

İlimiz, önceleri "Tekfurdağı" olarak adlandırılmış ve 1927 yılında, Tekir Dağlarının rengine 
izafeten, "Tekirdağ" olarak adını almıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi, adları Tekirdağımızla özdeşleşmiş şahsiyetler
den bahsederek sürdürmek istiyorum. Bilindiği üzere, Tekirdağ İlimiz, "Üç Kemaller Diyarı" diye 
de anılmaktadır. 24 Aralık 1840'ta büyük vatan şairi Namık Kemal burada doğmuştur. Çanakkale 
Destanını yazan 19 uncu Tümen, Mustafa Kemal tarafından Tekirdağ'da hazırlanmış ve 23 Ağustos 
1928'de Atatürk, Harf İnkılabı vesilesiyle Tekirdağ'a gelip "Başöğretmen" olarak ilk dersi vermiş
tir. Ayrıca, Yahya Kemal'in "Yol Düşüncesi" isimli şiirinde, Tekirdağ'dan "Fetihler Ufku Tekirdağ" 
diye söz etmesi, tarihimizde önemli bir yer tutmaktadır. 

Ayrıca, 18 inci Yüzyıl başlarında ortaya çıkan Macar bağımsızlık hareketinin önderi II. French 
Rakoczi ve taraftarlarının savaşta yenilgiye uğramaları üzerine, Padişah III. Ahmet tarafından 
Tekirdağ İlinde ikamet ettirilmesi ve Tekirdağ'da misafir edilmesi, tarihimizde geçmiş önemli bir 
olaydır. Bu Macar kahramanının ikamet ettiği ev, şimdi, restore edilerek müze haline getirilmiştir. 

Öte yandan, Tekirdağ'da doğmuş olan büyük vatan şairi Namık Kemal'in de doğduğu ev 
orijinaline uygun yeniden inşa edilerek müze haline getirilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; vergi sıralamasında Türkiye'nin ilk 10 şehri arasında yer alan 
Tekirdağımız, maalesef, şimdiye kadar, yatırımlarda 63 üncü sıralarda yer almaktaydı. İlimiz, ay
rıca, geliriyle giderini karşılayan illerin 3 üncü sırasında yer almaktadır. 

İlimizin en önemli sorunlarının başında yer alan Tekirdağ-İstanbul Karayolu bağlantısı, 
1998'de ihale edilmesine rağmen, şimdiye kadar ciddî bir çalışma yapılamamıştır. Yaz aylarında 
günde 35 000 aracın geçtiği uluslararası bu yolda, hükümetimizin bir yıldan beri yaptığı çalışmalar
la önemli mesafeler alınmış bulunmaktadır. 

Diğer yandan, iktidarımız zamanında başlatılan 15 000 kilometrelik duble yol projesi kap
samına alınan Tekirdağ-İpsala-Yunanistan yolu çalışmaları da aralıksız devam etmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
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TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Devamla) - Bu yolun 10 kilometrelik kısmı yıl sonunda 
bitirilmiş olacaktır. 

Tekirdağ halkının yıllardır özlemle beklediği Namık Kemal Üniversitesinin açılması için de 
AK Parti milletvekilleri olarak yasa teklifi hazırlamış ve Yüce Meclisimize sunmuş bulunmaktayız. 

Tekirdağ kamuoyu, sivil toplum örgütleri ve meslekî kuruluşları, kurulacak üniversitenin sos
yal, kültürel ve toplum yaşamına katkı ve faydalarını yakinen bilmektedirler, dolayısıyla, 2 fakül
tesi hazır olan üniversite arzusunun gerçekleşmesini heyecanla beklemektedirler. İnşallah, AK Par
ti İktidarında, bu büyük idealimiz de gerçekleşmiş olacaktır. 

Tekirdağ tarımında özellikle buğday ve ayçiçeği ekimi yaygın olup, Türkiye buğday üretiminin 
yaklaşık yüzde 5'i, ayçiçeği üretiminin ise yüzde 27'si Tekirdağ İlinden karşılanmaktadır. 

Ayçiçeği üreticilerimizin sorunlarını yakinen bilmekteyiz. Üreticilerimizin durumlarının iyileş
tirilmesi yolunda hükümetimizin uygulamaları, tarafımızdan yakinen takip edilmektedir. 

İlimiz ilköğretim alanında 850 derslik ihtiyacı bulunmakta olup, bu yıl, Millî Eğitim Bakanlığı 
ve İl Özel İdaresi imkânlarıyla 150 derslik yapılacak ve Eğitime Yüzde Yüz Destek Projesiyle de 
30 derslik inşa ettirilerek, bu sorunun çözümü konusunda önemli bir mesafe alınmış olacaktır. 

Tekirdağ İli ve ilçelerimizin bugüne kadar çözümlenemeyen -Şarköy ve Hayrabolu karayol
larının çözümünde olduğu gibi- diğer sorunları da iktidarımız döneminde tek tek ele alınarak 
çözüme kavuşturulacaktır. 

Bu duygular içerisinde, bizi izleyen tüm vatandaşlarımızın ve siz değerli milletvekillerimizin 
gelecek ramazan bayramını en samimî duygularla kutluyor; hepinize sevgiler ve saygılar 
sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akbulut. 
İçişleri Bakanımız Sayın Aksu, Hükümet adına söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Ziyaeddin Akbulut'un, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtarılışı 
nedeniyle yaptıkları gündemdışı konuşma üzerine söz almış bulunuyorum; konuşmama başlamadan 
önce Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtarılışının 81 inci yıldönümü nedeniyle, başta Tekir-
dağlı vatandaşlarımız olmak üzere, bütün milletimizi kutluyorum. 

Sayın Akbulut, konuşmalarında, cumartesi günü hep birlikte yaşadığımız ve yalnızca Türk 
Musevî cemaatini değil, aynı zamanda bütün Türk Milletini hedef alan menfur bombalama 
hadisesine de temas ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Milletine yönelen bu menfur, bu alçak saldırı, Türkiye'nin istik
rarını ve bölgesindeki etkinliğini de hedef almıştır. Bu saldırının adı terördür. Terör, kimden gelirse 
gelsin ve kime yönelirse yönelsin, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve onun için de lanetle 
kınıyoruz. Hiçbir gerekçe de, terörü suç olmaktan çıkaramaz. 

Bilindiği üzere, 1970'li yıllarda başlayan geniş terör eylemleriyle karşı karşıya kalmış, terör
den çok ıstırap çekmiş bir ülkeyiz. Teröre bağlı olarak, sayıları binlerle ifade edilen insanımızı kay
bettik. Bu bakımdan, Türk kamuoyu, terör konusunda çok hassastır. Biz, Hükümet olarak da bunun 
bilincindeyiz. Bu konuda, yıllarca çok ıstırap çeken bir ülke olarak, ta 1990'lı yıllardan beri, terör
le mücadelede, muhakkak uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğunu hep vurgulayageldik ve bu 
konuda da bizim hazır olduğumuzu, bu konuyla ilgili olarak her ülkeyle işbirliği yapmaya açık ol
duğumuzu da her vesileyle beyan ettik. Şu ana kadar da 43 ülkeyle, terörle, uyuşturucuyla, insan 
kaçakçılığıyla, organize suçlarla mücadelede işbirliği konularını içeren ikili güvenlik işbirliği anlaş-
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ması, 6 ülkeyle de, çok taraflı işbirliği anlaşması imzaladık; ama, bütün ülkelerin, bu konuda, daha 
duyarlı, daha hassas olmaları gerekmektedir. 

Son terör eylemi nedeniyle, maalesef, 25 vatandaşımızı kaybettik, 300'ün üzerinde insanımız 
yaralandı; bunların bir kısmı, o gün, ayakta tedavi gördü, 77 vatandaşımız hastanelere yatırıldı, bun
ların 7'sinin de durumları biraz ağırdı. Ben, bu terör eyleminden dolayı hayatını kaybeden vatandaş
larımıza Allah'tan rahmet dilerken, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tabiî, bu patlamaların vuku 
bulduğu bölgede, birçok işyeri, ev hasar görmüştür; bütün bu vatandaşlarımıza da geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, olayı duyar duymaz İstanbul'a gittim ve hemen, olay yerlerini ve has
taneleri ziyaret ettim. Şunu gördüm ki, başta Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı olmak üzere, 
bütün yetkili savcılar ve güvenlik kuvvetlerimizin bütün yetkilileri, canla, başla, olayın çözümü için 
gayret gösteriyorlardı. Sayın Başbakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 20 nci Kuruluş Yıl
dönümü münasebetiyle Kıbrıs'ta bulunuyorlardı; programlarını kesip, aynı gün akşam İstanbul'a 
geldiler ve birlikte, yaralı vatandaşlarımızı dolaştık, hayatını kaybedenlerin yakınlarını evlerinde 
ziyaret edip taziyede bulunduk ve onların, birazcık olsun, ıstıraplarına ortak olduk. 

Bunları şunun için söylüyorum: Bu olayın başından itibaren, Hükümet olarak, devlet olarak, 
var gücümüzle oradaydık, bundan sonra da orada olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bu olayın aydınlatılması için, başta İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Başsavcısı ve diğer yetkililer olmak üzere, güvenlikten sorumlu bütün makamlarımız, bütün devlet 
birimlerimiz, tam bir işbirliği içinde, çalışmalarını aralıksız sürdürmektedirler. Önemli mesafeler 
alınmıştır, ciddî bilgi ve bulgulara ulaşılmıştır; inanıyorum ki, çok yakın bir zamanda, olayın bütün 
yönleriyle aydınlatılması mümkün olacaktır. 

Esasen, amacımız, bu tür eylemleri meydana gelmeden önleyebilmektir. Bu nedenle, istihbarat 
çalışmalarına da aralıksız devam edilmektedir. Bu noktada önemli olan, Hükümetimizin ve güven
lik güçlerimizin, bu ve benzeri olayların karanlıkta kalmaması için, aydınlatılması ve önlenmesi 
konusunda samimî kararlılıklarıdır. İşte, biz, baştan beri bu kararlılığı gösterdik ve göstermeye 
devam edeceğiz. 

Ben, Yüce Allah'tan, ülkemizin bir daha böyle bir terör eylemiyle karşı karşıya kalmamasını 
diliyor; bu vesileyle, tekrar, hayatını kaybeden bütün yurttaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı, hastalarımıza acil şifalar diliyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Gündemdışı ikinci söz isteği, Şanlıurfa İlinin eğitim sorunlarıyla ilgili olmak üzere, Şanlıurfa 

Milletvekili Sayın Mehmet Vedat Melik'e aittir. 
Buyurun Sayın Melik. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
2. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İlinin eğitim ve öğretimle ilgili 

sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı 

MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Şanlıurfa İlinin 
eğitim ve öğretimle ilgili sorunlarını dile getirmek üzere, şahsım adına gündemdışı söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Bu arada, geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen terörist saldırıda hayatlarını kaybeden tüm 
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ve saldırıyı şiddetle kınıyorum. 

Değerli arkadaşlar, kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. "İlköğretim, kız ve 
erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır" diyen Anayasamızın 42 
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nci maddesini uygulamak bir siyasî iktidarın en temel görevlerinden biridir; ancak, temsilcisi bulun
duğum Şanlıurfa İlinde, Anayasanın 42 nci maddesini bugünkü şartlarda tam olarak uygulamak 
mümkün değildir; çünkü, derslik sayısı yetersizdir. Derslik sayısı yetersiz olduğundan dolayı, okula 
kaydını yaptıran çocuklar ya sürekli olarak okula gidememekte veya okuldan gerekli eğitimi 
alamamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin neresinde olursak olalım, Şanlıurfa İli dediğimiz zaman 
herkesin ilgisini çekmekte olduğunu görmekteyiz. Urfa'yı çok yakından tanımayan insanlarımız, 
biraz da gıpta ederek, Urfa'nın çok önemli gelişmelerin merkezi olacağını söylemekte, bu yüzden, 
Urfa'da yaşamanın bir şans olduğunu ve zaten temel sorunlarının da çözülmüş olduğunu belirtmek
tedirler. Zaten, bu mutlu tablonun bir göstergesi de Urfa sırageceleri değil midir diye düşünmek
tedirler. Aslında, insanların bu duygu ve düşüncelere kapılmalarının tek nedeni, GAP projesiyle il
gili olarak yıllardır yapılan yayınlardır; ancak, gerçekler hiç de öyle değildir. Nüfusu, tarihi, kültürü 
ve ekonomik değerleri bakımından Türkiye'nin en önemli illerinden biri olan ve cumhuriyet tarihi 
boyunca uygulamaya konulan en büyük bölgesel kalkınma projesinin sözde merkezi sayılan ilimiz 
Şanlıurfa'da eğitim tam bir felakettir. 

Şanlıurfa, gelişmişlik sıralamasında, Türkiye'de, 68 inci sıradadır. Bu sıralamaya esas olan gös
terge de, o ilin eğitim durumudur; yani, Urfa İli, eğitim itibariyle, 81 il içinde 68 incidir. Öğrenci 
seçme sınavlarında Urfalı öğrencilerin başarı oranı da bunun ayrı bir göstergesidir; çünkü, değerli 
arkadaşlar, ilimizde 300 sınıf öğretmeni açığı vardır. Başta, İngilizce, Türkçe, matematik olmak 
üzere, birçok derste, toplam 700 öğretmen açığı vardır. Birkaç istisna hariç, merkezdeki okulların 
tamamında ikili öğretim devam etmektedir. 2002-2003 öğretim yılında, ilköğretimde derslik başına 
düşen öğrenci sayısı 62'dir. Suruç, Ceylanpınar ve Halfeti Millî Eğitim Müdürlüklerine ise halen 
atama yapılamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası, bundan bir süre önce, Sayın 
Başbakan tarafından önemli bir törenle başlatıldı. Sanıyorum, bütün il valileri ile millî eğitimle il
gili tüm yetkililer de oradaydı. O töreni ben de büyük bir heyecanla izledim ve herhalde, bizim bil
mediğimiz, eğitimle ilgili çok yeni projeler hayata geçirilecek diye düşündüm; ancak, çok kısa bir 
süre içinde genel bütçeden millî eğitime ciddî bir kaynak ayırma düşüncesinde olmayan hükümetin, 
eğitim sorununun çözümünde derslik problemini hayırsever ve ekonomik durumu yerinde olan 
vatandaşlarımızın vicdanlarına havale ettiğini anlamış olduk. 

Değerli milletvekilleri, derslik sıkıntısı, elbette, yalnız Urfa'ya özgü bir problem değildir; baş
ta, İstanbul ve Başkent Ankara olmak üzere, birçok ilimizde bu sorun mevcuttur; ancak, ülkemiz
de, yüzde 80'leri aşan okuryazar insanlarımızın büyük bir çoğunluğu ilkokul mezunudur ve bundan 
sonra da, ekonomik şartlardan dolayı, ancak ilköğretim mezunu olabileceklerdir. Bu yüzden, ilköğ
retim, ülkemiz ve Şanlıurfa İli için çok önemli bir kademedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın efendim. 
MEHMET VEDAT MELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu nedenle, şimdi, ben, bu kür

süden, Sayın Millî Eğitim Bakanımıza sesleniyorum: Gelin, Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampan
yasını, Şanlıurfa'da, sizin öncülüğünüzde, hep birlikte başlatalım. İlk ve ortaöğrenimdeki tüm 
sorunların çözümüne, öncelikle derslik meselesini hallederek başlayalım. Bunun için de, Şanlıurfa 
il ve merkez ilçelerinde boş duran veya atıl bulunan resmî kurum binalarını derhal okullara ek bina 
olarak tahsis edelim. Bu binaların bakım ve onarımı için, 500 yataklı devlet hastanesinin odalarının 
tefrişinde olduğu gibi, Şanlıurfa halkının büyük ilgi göstereceğinden eminim. Okul sıralarını da En
düstri Meslek Lisesine yaptıralım. 

Gelin, ikinci yarıyıl başlayıncaya kadar Urfa'ya en az 100 derslik kazandıralım ki, hiç olmaz
sa, 4 000 öğrenciyi tekli eğitime alarak, 60-70 kişilik sınıflardan kurtaralım. Millî eğitimimize büt-
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çeden gerekli payı ayırıncaya kadar, Şanlıurfa'da uygulayacağımız bu örneği bütün ülkeye yayalım 
ve ülkede eğitim kampanyasının asıl sahibinin, cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında olduğu gibi, 
devlet olması gerektiğini bir daha gösterelim. 

Yüce Meclisin, tüm vatandaşlarımızın ve bölge halkının yaklaşmakta olan ramazan bayramını 
terör ve şiddetten uzak geçirmeleri dileğiyle kutlar, saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Melik. 
Hükümet adına söz isteği vardır; Sayın Millî Eğitim Bakanımız Hüseyin Çelik söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Mehmet Vedat Melik'in gündemdışı yapmış olduğu 
konuşmasını cevaplandırmak üzere, Hükümet adına söz almış bulunuyorum; hepinizi, en derin say
gılarımla selamlıyorum. 

Sayın Melik'in yakınmalarına hak veriyorum. Sayın Melik, Urfa'nın eğitim açısından son 
derece geri kalmış bir ilimiz olduğunu ifade etti; buna, söyleyecek söz bulamıyorum. Maalesef, bazı 
illerimiz vardır ki, derslik başına düşen öğrenci sayısı, hâlâ, 60'ın, 70'in üzerindedir. Buna İstanbul 
da dahildir. İstanbul'un bazı ilçelerinde, bir dersliğe düşen öğrenci sayısı, eğer sabahçı-öğlenci 
eğitim olmazsa, 105'tir; ama, sabahçı-öğlenci eğitim yapıldığı için, ikili öğretim yapıldığı için bu 
rakam 45-50'ye düşmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Millî Eğitim Bakanlığı olarak, Şanlıurfa'ya ve eğitim açısından Şan
lıurfa benzeri birçok sıkıntısı olan illerimize bu sene öncelik verdik ve bu yıl, sadece ilköğretim 
yatırımları için Şanlıurfa Valiliğine, özel idaresine tahsis ettiğimiz para 15 trilyon Türk Lirasıdır. 

2003 yılında yatırım programında olan; ama, 2003 yılında arsa ve benzeri problemlerden 
dolayı başlatılamayan, temeli atılamayan, ihalesi yapılamayan 11 tane proje vardır. Bunların bir kıs
mı lise ve dengi okullar, diğerleri ilköğretim okullarıdır. Buna ilave olarak, biz, biliyorsunuz, 2003 
yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından, eğitim yatırımları için 450 trilyon para aldık ve 
buradan en büyük payı Şanlıurfa İline ayırdık. Şanlıurfa'ya 37 000 metrekare kapalı alan yeni 
eğitim- öğretim binası yapmak üzere bir programlama yaptık. 2004 yılı içerisinde yine İMKB'den 
alacağımız ekkaynaklarla buna takviyede bulunacağız, bunu destekleyeceğiz. Şu anda, hemen, 
Sayın Milletvekilimizin ve Meclisin değerli mensuplarının bunu bilmesinde fayda var. İMKB'den 
aldığımız kaynakla, Şanlıurfa merkezinde 720 öğrencilik bir lise öğretim binası, yine, merkezde 960 
öğrencilik bir ilköğretim okulu, yine merkezde, 960 öğrencilik ikinci bir ilköğretim okulu; Ceylan-
pınar'da 960 kişilik bir ilköğretim okulu, Şanlıurfa merkezinde kız ve erkek pansiyonu da bulunan 
bir anadolu öğretmen lisesi ve Suruç İlçemizde de 480 kişilik bir ilköğretim okulunu yapmayı plan
lamış bulunuyoruz. Önümüzdeki aylarda -biliyorsunuz, bu yeni İhale Yasasından dolayı bunlar 
hemen başlatılamıyor- önümüzdeki günlerde bunların ihalelerini yapacağız, temelini atacağız. 

Değerli arkadaşlar, öğretmen açığı, Türkiye çapında, özellikle iki branşta en fazla kendisini 
hissettiriyor; İngilizce ve bilgisayar öğretmeni açığımız var. Bu yıl, bildiğiniz gibi 2003 yılı Bütçe 
Kanunu çerçevesinde, bütün Türkiye'de 35 000 kadro ihdas edildi; bunun, 23 200'ü eğitim alanına 
ayrıldı. 20 000'i Millî Eğitim Bakanlığına, öğretmen tayin etmek üzere verildi, 3 200'ü de üniver
sitelerimizin ihtiyaçları için tahsis edildi. 

Bu yeterli mi; elbette yeterli değil. Biz, bu açığı kapatmak, 5 000 İngilizce öğretmeni ve 4 000 
de bilgisayar öğreticisi tayin etmek üzere, Maliye Bakanlığımızdan, Devlet Personel Başkan
lığımızdan 9 000 yeni atama için kadro talep ettik ve bunu aldık. Dün Bakanlar Kurulunda karar
name imzalandı ve Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderildi. Ancak, bunlar, daimî statüde öğretmen 
olmayacaklar, yılda maksimum 10 ay çalıştırılmak üzere geçici görevli olarak tayin edilecekler. En 
azından şu anda, bundan başka imkânımız yok; çünkü, yeni kadro alamadığımız için, yeni kadro ih-
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das edilmediği için, böyle geçici bir tedbirle İngilizce öğretmeni ve bilgisayar öğretmeni ih
tiyacımızı, Türkiye çapında karşılamaya çalışacağız. 

Öte yandan, Sayın Milletvekilimiz, resmî binaların okul binaları olarak tahsis edilmeleri gerek
tiğini ifade etti; bunlarla ilgili gerekli onarımların, Şanlıurfa halkı tarafından yapılacağını ifade et
ti. 

Değerli Milletvekilim, bildiğiniz gibi, okullar, kurslar gibi rasgele yerlerde açılamaz. Herhan
gi bir binayı, siz, okul olarak tahsis edemezsiniz. Okul için, bildiğiniz gibi, çok ayrıcalıklı, özellik
li mekânlar gerekiyor; ama, kursları, herhangi bir iş hanında, iş merkezinde veya bir başka resmî 
binada açabilirsiniz. 

Biz, önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki süreç içerisinde, başta Şanlıurfa olmak üzere, göç alan 
ve eğitim açısından ciddî problemleri olan illerimize öncelik vereceğiz. Doğu ve güneydoğuda, baş
ta Şanlıurfa ve Diyarbakır olmak üzere, Batman ve Van İlleri, en fazla göç alan iller konumundadır. 
Göç alan illerimizde, kırsal kesimdeki okullarımız boşalıyor; ama, il merkezlerinde ciddî yığılmalar 
olduğu için, çok kısa sürede, çok ciddî derslik ihtiyaçları doğuyor. Türkiye çapında, aslında, bu 
mesele, halledilmesi gereken, önemsenmesi gereken bir meseledir. 

Ben, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Millî Eğitim Bakanlığının bütçesini takdim ederken de 
söyledim değerli arkadaşlarım; şu anda, Türkiye'de, sabahçı-öğlenci dediğimiz ikili öğretimi kaldır
dığınız zaman, ideal şartlarda, Avrupa standartlarında eğitim yapmamız için, bizim, ekstra 100 000 
derslik inşa etmemiz lazım; bunun için de, yaklaşık 10 katrilyon lira ekkaynağa ihtiyaç var. Bu kay
nağın çok kısa sürede temin edilmesi ve bu 100 000 dersliğin hemen yapılması mümkün görül
memektedir. Bunun için, biz, alternatif arayışlar içerisindeyiz. Bakınız, 2003 yılında, yatırımlar çok 
düşük bir seviyede seyrettiği halde, yatırım bütçesi çok kısıtlı bir bütçe olduğu halde, 15 000 yeni 
derslik inşa edilmiştir; 2003 yılı içerisinde, 15 000 yeni derslik inşa edilmiştir. 

Sayın Melik, bu "Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası"yla birlikte ümitlendiğini ifade etti. 
Sayın Melik, ümitleriniz boşa çıkmamıştır. Bakınız, 11 Eylülden sonra, elli günde, 170 tane okul in
şa etmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığı ile özel sektörde, iş sahasında, iş dünyasında çalışan, hayır
sever olan, vergi mükellefi olan insanlarla sözleşme imzalanmıştır ve bu, artarak devam etmektedir. 

Ümit ediyoruz ki, 2004 yılının sonuna kadar, bu şekilde "Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampan
yası" çerçevesinde, ekstradan 500 tane okul inşa edeceğiz. Bu da, aşağı yukarı, ortalama olarak alır
sanız, 8 000 derslik eder. Millî Eğitim Bakanlığı, 16 000-17 000 civarında derslik inşa etmeyi prog
ramlamaktadır. Önümüzdeki yıl içerisinde, yani 2004 yılının sonunda, 25 000 yeni derslik yapmış 
olacağız. 

Sınıf sayısını 30 olarak değil de 40 olarak düşünürseniz, Türkiye'nin ihtiyaç hissettiği, şu anda 
acilen yapılması gereken derslik sayısı 70 000'e iner. Yani, bu mesele, böyle, çözülemez gibi gör
düğümüz veya gözümüzde büyüttüğümüz bir mesele değildir. Türkiye, aslında, üç yıl içerisinde, 
bütün derslik ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahiptir ve buna yönelik çalışmalar yapılmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, 2023 yılma kadar öğrenci potansiyelimiz nedir, bununla ilgili 
demografik hesaplar yaptık. 2023 yılında, öğrenci sayımızda 3 000 000 azalma oluyor. Yani, 7 yaş 
ile 19 yaş arasındaki öğrenci kitlemizde 3 000 000 kişilik bir azalma oluyor. Bunları da hesaba 
katarak, Türkiye, önündeki bu yirmi yılı çok iyi programlamak durumundadır. Biz. buna yönelik 
olarak çalışıyoruz. 

Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası bir yıl boyunca devam edecek. Elbette, bunun yan
sımaları, derslik başına düşen öğrenci sayısı kabarık olan illerimizde daha fazla olacaktır, işadam-
larımız bize müracaat ettikleri zaman, yurt yaptırmak istedikleri zaman, okul yaptırmak istedikleri 
zaman, biz, onları özellikle geri kalmış yörelere yönlendiriyoruz. Bu yönlendirmemiz esnasındaki 
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pilot illerimizden birisi de Şanlıurfa'dır. Değerli Milletvekilimiz bundan müsterih olabilir. Bu, 
bireysel olarak benim meselem veya sadece Hükümetimizin meselesi değil, bu hepimizin 
meselesidir. Eğer, Şanlıurfa'da ekstra bir şey yapmak istiyorsanız, bu konuda bizim de destek ol
mamızı istiyorsanız, biz, her zaman bu faaliyetlerde sizinle birlikte oluruz, orada yapılması gereken 
şeyleri birlikte yaparız. 

Devlet, eğitim meselesini sadece hayırseverlere bırakmamıştır, Hükümetimiz, sadece, bu 
meseleyi hayırseverlere havale etmemiştir. Halkımız, eğitim konusunda son derece duyarlıdır, bun
dan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Bakın -ben, şu anda isim 
vermek istemiyorum- Türkiye çapında büyük marketler zincirine sahip olan bazı firmalar gelir
lerinin yüzde l'ini "Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası"na tahsis etmek üzere önümüzdeki 
günlerde bize gelecekler ve onlarla sözleşmeler imzalayacağız. Bu, az gibi görünebilir; ama, bunlar 
toplandığı zaman büyük miktarlar ortaya çıkar ve büyük çapta ihtiyacımızı gideririz. Bu yıl, 2004 
yılı konsolide bütçesinde, Millî Eğitim Bakanlığı, yüzde 8,5'lik payla Türkiye Cumhuriyeti tarihin
deki en büyük bütçeye sahip olan bakanlık unvanını almıştır. Biliyorsunuz bundan önceki yıl, 2003 
yılında konsolide bütçeden eğitime ayrılan pay 6,9'du. Yatırım bütçesi küçüldüğü halde, yatırım 
bütçesine ayrılan para 8 katrilyondan 7,5 katrilyona düşmesine rağmen, Millî Eğitim Bakanlığına 
ait yatırımlarda artma olmuştur. Hükümetimiz, eğitimi birinci öncelikli meselesi olarak ilan etmiş
tir. Bir taraftan konsolide bütçenin imkânları, bir taraftan İMKB ve benzeri kuruluşlardan yapılan 
katkılar, bir taraftan Dünya Bankası, Avrupa Kalkınma Bankası, Avrupa Birliği projeleri, öte yan
dan da ikinci sektör dediğimiz özel sektörün ve nihayet üçüncü sektör dediğimiz sivil toplum örgüt
lerinin, vakıfların ve derneklerin katkılarıyla Türkiye'deki eğitim meselesini ancak bu şekilde 
çözebiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de her yıl 1 300 000 öğrenci okula başlıyor. Bu, Avrupa'daki bir
çok ülkenin toplam öğrenci sayısına bedeldir. Yaklaşık 19 000 000 öğrencimiz var; genç ve dinamik 
bir nüfusumuz var. Böyle olduğu için, gençlerin, çocukların eğitimi daha bir önem kazanmaktadır. 
Hükümet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, gereken duyarlılığı, başta Sayın Başbakanımız olmak 
üzere, bütün Bakanlar Kurulu üyelerimiz ve Meclisimiz gösteriyor. Önümüzdeki süreç içerisinde, 
sizin de bizim de şikâyet ettiğimiz bütün bu konuları, hep birlikte elbirliğiyle çözeceğiz. 

Öğretmen açığıyla ilgili olarak, Sayın Milletvekilimizin şikâyetine benzer şikâyetler diğer il
lerden de gelmektedir. Norm kadroyla ilgili yeni bir düzenleme yapıyoruz, yığılmaları önlemeye 
çalışıyoruz. Eğer bu yığılmaları önlersek, Türkiye'de öğretmen açığımız kalmayacaktır. 

Değişik vesilelerle söyledim, huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum; aslında, öğ
retmen açısından da varlık içerisinde yokluk çekiyoruz. Türkiye'de toplam 630 000 öğretmenimiz, 
ilk ve ortaöğretimde de 13 500 000'e yakın öğrencimiz var; böldüğünüz zaman, ülkemizde 1 öğret
mene düşen öğrenci sayısı aşağı yukarı 20'dir. Bu, Avrupa standardıdır değerli arkadaşlarım. Av
rupa'nın bazı ülkelerinden de daha iyi durumdayız; 630 000 öğretmen, 13 500 000 öğrenci... 

Ne var ki, belli yerlerde yığılmalar olmuş. Zaman zaman duyarsınız, Plan ve Bütçe Komis
yonunda da söyledim, şu anda Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında, gereksiz yere, çalışıyor
muş gibi görünen bir yığın öğretmen vardır. Biz, her tarafta İngilizce öğretmeni sıkıntısı çekerken, 
şu veya bu genel müdürlüklere geçici veya kalıcı görevlendirmelerle İngilizce öğretmenleri görev
lendirilmiş ve masa başında oturtulmuştur. Biz bunları okullara gönderiyoruz. Birçok genel müdür
lüğümüzde bulunan fazla öğretmenleri esas işleri olan okula, sınıfa gönderiyoruz, yönlendiriyoruz. 
Bunları yaptığımız zaman da, yine, özellikle muhalefet partimize mensup değerli milletvekili ar
kadaşlarımız, bunu, bir kıyım olarak değerlendiriyorlar, bir siyasî kadrolaşma olarak değerlen
diriyorlar. 

Şundan kesinlikle müsterih olabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Gerek "depo öğretmen" kavramı 
gerekse de bu tür yığılmalar, şahsen, beni rahat-sız ediyor, sizi de rahatsız etmelidir; öğretmenin 
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deposu olmaz. Öğretmenleri, bir yerde, yığınak halinde bir arada tutup, onları, atıl olarak orada 
bırakmak; ama, diğer taraftan da, okullarımızın öğretmensizlikten kırılmasına sebep olmak veya 
bunu savunmak, kabul edilebilir bir mesele değildir. 

Ben, bu vesileyle, değerli arkadaşlarıma, şunu, tekrar ifade etmek istiyorum: Eğer, biz, Tür
kiye'de öğretmen dağılımını adil bir şekilde yapabilirsek, olması gerektiği şekilde yapabilirsek, öğ
retmen açıklarını büyük çapta önlemiş olacağız; ama, belli branşlarda açığımızın olduğu kesindir. 
Bunların başında da İngilizce ve bilgisayar öğretmenliği gelmektedir. Bunlarla ilgili olarak da, eks
tradan 9 000 yeni öğretmen ataması yapacağımızı bir kez daha tekrarlamak istiyorum ve bana bu 
açıklamaları yapma fırsatı verdiği için, değerli Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Vedat Melik'e 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve bu vesileyle, eğer bir daha huzurunuza çıkma şansım olmaz
sa, gelecek ramazan bayramınızı da tebrik ediyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Gündemdışı üçüncü söz, sosyal dayanışma ve sivil toplum örgütleri konusunda söz isteyen, 

Tokat Milletvekili Sayın Resul Tosun'a aittir. 
Buyurun Sayın Tosun (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
3. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, sosyal dayanışmaya ve sivil toplum örgütlerinin bu 

konudaki faaliyetlerine ilişkin gündemdışı konuşması 
RESUL TOSUN (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; ben de sözlerime 

başlamadan önce, cumartesi günü yaşanan terör olayını şiddetle kınıyor ve bu terör eyleminden 
hükümetimize verilmek istenen mesajı, hükümetimiz, sahiplerine iade etme basireti ve dirayeti gös
terdiği için, hükümetimizi de ayrıca kutlayarak sözlerime başlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, hepimiz bir sene önce milletvekili seçildik ve seçildiğimiz günün hemen 
ferdasında, ertesinde odalarımız ziyaretçi akınına uğradı. Gelen ziyaretçilerimizin yüzde 90'ına 
yakını iş, aş istemekte ve hastasını tedavi ettirmek için bizlerden medet ummaktaydı. Yine, siz, 
değerli milletvekili arkadaşlarım seçim bölgelerine gittiğinde, mahalleleri gezdiğinde, köyleri 
ziyaret ettiğinde karşılarına sayısız yoksul çıktı, fakir çıktı, garip çıktı: bunlar yardım istedi, ihtiyaç
larının giderilmesini bizlerden talep etti. Maalesef, ülkemizin, devletimizin ekonomik imkânları çok 
yeterli olmadığı için, devletimizin bütün fakir fukaraya el uzatmasının mümkün olmadığını da her 
birimiz çok iyi biliyoruz. 

1980'li yıllarda ihdas edilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu. ondan önce 65 
yaşın üzerindekilere ödenen birtakım cüzî meblağlar da, maalesef fakirlerimizin, yoksullarımızın 
ihtiyaçlarını gidermeye yeterli olmadı. Her ne kadar yeterli olmasa da. bu fon vasıtasıyla, şu anda, 
Türkiye'de, milyonlarca vatandaşımız, alamadığı ilacı alabilmekte, bazı ihtiyaçlarını karşılayabil
mektedir. 

Yine, hükümetimizin kış günü 800 000 ton civarında kömür dağıtması da bu fon sayesinde ger
çekleşecektir; ama, değerli arkadaşlar, hepiniz takdir edersiniz ki. bunların hiçbirisi yeterli değildir. 
Aslında, toplumumuz da, Batı toplumu gibi bir toplum olsa sosyal patlamaların olması kaçınılmaz
dır. Kırsalda hâlâ komşusu açken tok yatmamaya inanmış insanımız, fakir komşusunun evindeki iğ
nesinden ipliğine, tuzundan biberine kadar hepsinden haberi vardır, onu karşılamaya çalışır. Küçük 
illerimizde ve ilçelerimizde, yine, komşuluk hâlâ geçer akçedir ve evine bir ekmek alan baba, bir 
ekmek de fakir komşusuna gönderebilmekte, pişirdiği çorbadan bir tabak da fakir komşusuna gön-
derebilmektedir; ama, değerli milletvekilleri, hepiniz geziyorsunuz, görüyorsunuz hele fakir fukara 
evlerini ziyaret ettiğinizde, eminim ki, her evden yüreğiniz dağlanarak çıkıyorsunuz. İşte, o zaman, 
ister istemez hepinizin, İstiklal Marşı Şairimizin "ya hamiyetsiz olaydım ya da param olsaydı" 
dediği gibi dediğinizi duyar gibiyim. 
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Değerli milletvekilleri, her şeyi devletten beklemeyen insanımız, fakir fukaraya karınca 
kararınca yardım ediyor; ama, bu yardımlar, inanın, yaraların çoğunu saramıyor, yaralar hâlâ acıyor. 
İşte, bu noktada, gerek belediyelerimizin gerek özellikle ramazan ayında hayır duyguları kabaran 
milletimizin gerek kimi toplum örgütlerinin imkânlarını değerlendirerek yaptığı hayır çalışmalarını 
burada şükranla yâd etmek istiyorum. 

Ancak, benim bugün, asıl gündeme getirmek istediğim şudur: Biraz önce, Millî Eğitim 
Bakanımız da üçüncü sektörün, sivil toplum örgütünün girişimlerine değindi, onlardan bahsetti. Ben 
de, burada, örnek bir faaliyet, örnek bir çalışma içine giren Ankara Ticaret Odasının "İğneden İp
liğe Gönül Panayırı" isimli girişimine temas etmek istiyorum. Evinizde ihtiyaç fazlası olan eşyanız, 
giymediğiniz elbiseniz, kullanmadığınız mobilyanız, kenara attığınız ve varlığından dahi haberdar 
olmadığınız, unuttuğunuz halınız, kiliminiz, beyaz eşyanız, bütün bunları, bir kampanya başlatarak, 
ihtiyaç fazlası kullanılmayan eşyaları bizzat evinden gidip almak, getirip onları tamir etmek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Buyurun, toparlayın lütfen. 
RESUL TOSUN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
ATO, yaptığı bu güzel çalışmayla, örnek çalışmayla, ihtiyaç fazlası eşyası olan vatandaşların, 

ücretsiz telefon hattına haber verdiklerinde, gidip, doğrudan evinden bu eşyalarını alıyor; eğer, 
beyaz eşyaysa, bozuksa tamir ediyor, boyasızsa boyuyor, elbiseyse yıkıyor, sökükse dikiyor, 
ütülüyor, paketliyor, koca bir depoda raflara diziyor; sonra da, aynı şekilde ihtiyacı olan fakirin, 
eğer götürmeye gücü yetmiyorsa, evine kadar götürüyor. Gücü yetenler, geliyorlar, bir marketten 
alışveriş yapar gibi, ihtiyacı olan her eşyayı, iğneden ipliğe, sepetine koyup, kuruş ücret vermeden 
alıp evlerine götürüyor. 

Değerli kardeşlerim, işte sivil toplum örgütü budur, işte sosyal dayanışma budur, işte yardım
laşma budur. (AK Parti sıralarından alkışlar) Ben, bu örnek çalışmasından dolayı Ankara Ticaret 
Odasını kutluyorum ve bütün şehirlerimizde, benzer kampanyalarla, ihtiyaç sahibi insanlarımıza 
yardım elinin uzatılmasını temenni ediyorum. 

Sözlerime son verirken, gelecek ramazan bayramınızı şimdiden kutluyor, saygılar sunuyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tosun. 
Hükümetin bu konuda söz isteği var mı efendim? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Yok 

efendim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Efendim, gündemimizde, Genel Kurula sunulacak metinlerin uzun olması nazara alınarak, 

Kâtip Üyemizin bunları oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi var; okutuyorum: 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
I. - Devlet eski Bakanı Ramazan Mirzaoğlu hakkında Meclis soruşturması açılması amacıyla 

Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora ilişkin Başkanlık tez
keresi (3/394) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Devlet eski Bakanı Ramazan Mirzaoğlu hakkında, mevzuata aykırı olarak gerçekleştirildiği id

dia edilen atamalar konusunda, Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan 
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ön inceleme raporu, Başbakanlığın 7.11.2003 tarihli ve B.02.0.TKB.090-2174 sayılı yazısına ekli 
olarak Anayasanın 100 üncü maddesine göre gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza intikal ettiril
miştir. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, Meclis soruşturması açılması, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda l'inin (55) vereceği önergeyle istenebilmektedir. 

Böyle bir önerge olmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının söz konusu dosyayla 
ilgili olarak Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi resen yürütmesi mümkün bulunmadığından, 
daha önce yapılan uygulamalar doğrultusunda, konunun Genel Kurula sunulması ve anılan dos
yanın milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılması Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir. 

Bu tezkerenin okutulmasıyla, konu Genel Kurulun bilgisine sunulmuş olup, Başkanlığımızda 
bulunan dosya sayın milletvekillerinin tetkik ve değerlendirmelerine açılmıştır. 

Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 
Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Dışişleri Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 
2. - Dışişleri Komisyonu Başkanlığının, (1/285) esas numaralı Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının, yeniden değerlen
dirilmek üzere Komisyona geri verilmesine ilişkin tezkeresi (3/395) 

14.11.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündeminin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komis
yonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 5 inci sırasında yer alan, (1/285) esas numaralı Yolsuzluğa 
Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının, 
İçtüzüğün 88 inci maddesine göre, Komisyonumuza geri verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Dülger 

Antalya 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN - Tasarı. Komisyona geri verilmiştir. 
2 adet Meclis soruşturması önergesi vardır. 
Önergeler bastırılıp, sayın üyelere de dağıtılmıştır. 
Şimdi, Meclis soruşturması önergelerini ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunacağım. 
Birinci önergeyi okutuyorum : 
D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
I. - İstanbul Milletvekili Hüseyin Beşli ve 63 milletvekilinin, Devlet eski Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı II. Hüsamettin Özkan ile Devlet eski Bakanı Recep önal hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/3) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/9) raporunda (s. 396 
vd) ayrıntılı olarak açıkladığı üzere; 

2001 yılı sonu itibariyle kur farkı ve faizler hariç olmak üzere, 1 110 838 milyar TL takipte 
alacağı bulunan Halk Bankasından kullandırılan usulsüz kredilerle ilgili olarak düzenlenen denetim 
raporları zamanında işleme konulmamış, raporlarda adı geçen ve genellikle aynı isimlerden oluşan 
sorumlular hakkında mevcut ağır suçlamalara rağmen herhangi bir işlem yapılmamış ve Bankanın 
yeniden yapılandırılması aşamasına kadar görevlerine devam ettirilmişlerdir. 

Bunun sonucunda, Hüsamettin Özkan'ın Halk Bankasından sorumlu ilgili Devlet Bakanı olarak 
göreve başladığı 1997 yıl sonunda 12 trilyon lira olan takip tutarı görevden ayrıldığı yıl sonunda 
375 trilyon liraya, görevden ayrıldıktan sonraki 2001 yılında ise, sorumlu olduğu dönemde verilen 
ve daha önce temerrüde uğradığı halde takibe intikal ettirilmeyen kredilerin takibe intikal ettiril-
mesiyle 1,1 katrilyon liraya çıkmıştır. 

2001 yıl sonu itibariyle görülen 1,1 katrilyon liralık takip rakamı gerçek değerleri ifade et
meyip yukarıda da izah ettiğimiz üzere bu rakamlara faiz ve kur farkı dahil değildir. Faizleri ile bir
likte bu rakam yaklaşık 3,5 katrilyon liradır. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Türkiye Halk Bankası AŞ 1996 Yılı Raporunun 6, 
8, 22, 23, 26, 27,28, 30, 31, 35, 39, 40, 44 ve 45 numaralı temennilerinde yer alan ve 2'si idarî bün
ye, 12 adedi ise firmalara açılan kredilerden oluşan 14 ayrı konuya ait hususların ilgili Bakanlıkça 
(Hazine Müsteşarlığı) incelenmesi ve soruşturulması istenilmiş, bunlardan; 31, 35 ve 40 no'lu 
temennilerde yer alan firmalara kullandırılan kredilerle ilgili soruşturmalar ancak Temmuz 2000 ve 
Kasım 2001 tarihlerinde tamamlanabilmiş, diğer konulardaki soruşturmalar ise 1998 ve 1999 yılı 
içerisinde tamamlanmıştır. 

1998 yılında soruşturması tamamlanan 6, 8, 22, 23, 26, 27, 28 ve 39 no'lu temennilerle ilgili 
olarak düzenlenen raporlar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığınca savcılığa suç 
duyurusu olarak intikal ettirilmiştir. 

Halk Bankasının bağlı olduğu Devlet eski Bakanı Hüsamettin Özkan tarafından savcılıklara in
tikal ettirilen raporlar objektif olmadığı gerekçesiyle geri istenmiş ve Başbakanlık makamından 
alınan 24.12.1998 tarih, TEFTİŞ.M.184 sayılı onayla, 6, 8, 26, 27, 28, 22 ve 39 no'lu temennilerle 
ilgili olarak Başbakanlık müfettişlerine yeniden inceleme yaptırılmıştır. 

Söz konusu onay üzerine, Başbakanlık müfettişleri tarafından düzenlenen 6.7.1999 tarih, 
14/99-152/33 sayılı raporda bankalar yeminli murakıplarınca düzenlenen raporlardan sadece 39 
no'lu temennide belirtilen görüşe katılınmamış, diğerlerine aynen katılınmıştır. Ayrıca, sorumluluk 
konusundaki anlaşmazlıkta da yönetim kurulu üyelerinin de dahil edilmesini istemiştir. 

Ayrıca, söz konusu Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda objektiflik konusunda bankalar 
yeminli murakıplarınca hazırlanan raporlar için "...Bütün raporların T. Halk Bankası kayıt, belge ve 
bilgilerine dayalı olduğunun müşahede edildiği ve bu raporlar hakkında, Cumhuriyet Savcılıkların
ca kovuşturma yapılmasını sağlayacak iznin verilmesi veya verilmemesinin 399 sayılı KHK'nın 
1 l/d maddesine göre T. Halk Bankasının bağlı bulunduğu Devlet Bakanının takdirlerine bağlı ol
duğu..." belirtilmiştir. 

Buna rağmen savcılık izni konusunda bir gelişme olmamış ve bu kez Başbakanlık makamın
dan alınan 1.2.2000 tarih, TEFTİŞ.M.004 sayılı onayla 1996 yılı 30, 23, 45 ve 1997 yılı 41 no'lu 
temennilerle birlikte, daha önce incelenmiş olan 1996 yılı 6, 8, 26, 27, 28, 22 ve 39 no'lu temen
nilerin de incelenmesi istenilmiştir. 
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Başbakanlık müfettişleri tarafından düzenlenen 4.7.2000 tarih, 11/2000-03 sayılı raporda; 6, 8, 
26, 27, 28, 22 ve 39 no'lu temennilerle ilgili olarak daha önceki rapordaki görüşe aynen katıhnmış-
tır. 

1996 yılı Halk Bankası YDK raporunda belirtilen usulsüz işlemlerle ilgili olarak banka yet
kilileri hakkında soruşturma açılması için izin verilmesi konusunda gelişme olmazken, haklarında 
birçok soruşturma raporu olduğu halde görevden alınmayan banka yetkilileri tarafından usulsüz 
krediler verilmeye devam edilmiş ve banka zararı artırılmıştır. Örneğin, 1996 yılı YDK raporunun 
35 inci temennisinde soruşturulması istenen ve 1997, 1998 ve 1999 yılı raporlarında da bu konuda 
tenkit edilen Yenişehir Şubesi 516 sayılı firmasıyla ilgili kredi işlemlerinin soruşturulması bir yana, 
1997 yılı sonu itibariyle 3,2 trilyon lira olan firma riski, 1998, 1999 ve 2000 yıllarında verilen ilave 
kredilerle 45 trilyon liraya yükseltilmiştir. Bu firmayla ilgili olarak açılan dava halen devam etmek
tedir. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Türkiye Halk Bankası AŞ 1997 yılı raporunun 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 35, 41 ve 42 numaralı temennilerindeki firmalara açılan usulsüz kredi iş
lemlerinden oluşan 11 ayrı konunun ilgili Bakanlıkça (Hazine Müsteşarlığı) incelenmesi ve soruş
turulması istenilmiş, bu temennilerden yalnızca İzmir Şubesine ait 1384/1 ve 1384/2 sabit no'lu fir
malara kullandırılan kredi için soruşturma 22.10.1999 tarihinde tamamlanmış, diğer temennilerde 
belirtilen konulardaki soruşturmalar ise banka yönetimi ve ilgili Bakanın değişmesinden sonra 2001 
ve 2002 yılında sonuçlandırılabilmiştir. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından Halk 
Bankasıyla ilgili olarak hazırlanan 1997 yılı raporu 27.1.1999 tarih, 90 sayılı yazı ekinde Başbakan
lığa iletilmiştir. 

Halkbankın 1997 yılı hesapları ise KİT Komisyonunca usulsüz işlemlere rağmen "açılmış ve 
açılacak soruşturmalar saklı kalmak kaydıyla" 11 kabul, 10 ret oyuyla ibra edilmiş, Hazine Müs
teşarlığınca incelenmesi ve soruşturulması istenilen 11 konudan sadece 101,1384/1 ve 113 no'lu fir
mayla ilgili işlemlerin Banka Teftiş Kurulunca incelenmesi istenilmiş, diğer konular raporda yer al
mamıştır. Ancak, şartlı ibra olamayacağı gerekçesiyle, 27.5.2003 tarihinde konu tekrar Meclis gün
demine alınmış ve KİT Komisyonu raporu doğrultusunda Bankanın hesapları ibra edilmemiştir. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Türkiye Halk Bankası AŞ 1998 yılı raporunun 9, 
15, 16, 20, 23,25, 27, 28,29, 34,35 ve 39 numaralı temennilerinde yer alan l'i idarî bünye, 11 adedi 
firmalara açılan kredilerden oluşan 12 ayrı konunun ilgili Bakanlıkça (Hazine Müsteşarlığı) in
celenmesi ve soruşturulması istenilmiş; ancak, bunlarla ilgili soruşturmalar da ilgili Bakan ve ban
ka yönetiminin değişmesinden sonra 2002 yılı kasım ayında tamamlanabilmiştir. 1998 yılı raporu, 
6.1.2000 tarih, 34 sayılı yazı ekinde Başbakanlığa iletilmiştir. 

Yukarıda belirtilen konuların dışında, 1998 yılı Halk Bankası YDK raporunun 21 inci temen
nisinde belirtilen Levent Şubesinden 46 sabit no'lu firmaya kullandırılan kredilerle ilgili olarak da 
kredilerle ilgili olarak da soruşturma yapılmış, bankalar yeminli murakıpları tarafından düzenlenen 
21.2.2000 tarih, R-9, R-8, R-8 sayılı rapor üzerine bankalar yeminli murakıplarınca düzenlenen 
21.2.2000 tarih, R-9, R-8, R-8 sayılı rapor, 12.4.2000 tarih, 1055 sayılı yazıyla izin için Devlet 
Bakanlığına (Hüsamettin Özkan) gönderilmiş, 15.11.2000 tarih, 11/2000-7 sayılı Başbakanlık Tef
tiş Kurulunda belirtilen görüş nedeniyle 2.3.2001 tarihine kadar izin verilmemiştir. İlgili Devlet 
Bakanlığınca (Recep Önal) 2.3.2001 tarihinde soruşturma izni verilmiştir. Aynı konuda Cumhurbaş
kanlığı Devlet Denetleme Kurulunca düzenlenen 17.9.2001 tarih, 2001/4-13 sayılı rapor da sav
cılığa intikal ettirilmiştir. 

Halk Bankasındaki usulsüz kredilerle ilgili, basında, hemen hemen her gün, çok ciddî id
diaların yer aldığı haberler yayımlanırken, yukarıda da belirtildiği üzere, bankalar yeminli murakıp
larınca düzenlenen ve adlî mercilere intikal ettirilen raporlara izin verilmemiş, bankanın 1997 ve 
1998 yılı Yüksek Denetleme Kurulu raporlarındaki temennilerde belirtilen konularla ilgili soruştur-
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malar, ancak, banka yönetimi ve ilgili Bakanın değişmesinden sonra tamamlanabilmiştir. Hakların
da usulsüzlük iddiası olan yöneticiler görevlerinde tutulmaya devam edilmiş, hatta, bazıları terfi et
tirilmiştir. Bunun yanı sıra, soruşturma açılması istenilen bazı firmalara büyük montanlı yeni 
krediler verilmek suretiyle banka zararı artırılmıştır. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca komisyona gönderilen 23.5.2003 tarih, 732 sayılı 
yazıda; 

"...YDK tarafından 1996, 1997, 1998 yıllarında talep edilen toplam 37 temenniyle ilgili soruş
turmalar 2002 yılının kasım ayı itibariyle tamamlanarak, sonuçları Kurula intikal etmiştir. Bu soruş
turmaların 25'inde banka yönetiminde bulunan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin işlem 
ve eylemlerinin TCK'nın 230 ve 240 inci maddelerinde belirtilen fiillere uygun olduğu vurgulan
mıştır. ...37 soruşturma temennisinin 2'si hariç diğerleri 4616 sayılı Yasayla TCK'nın zamanaşımını 
düzenleyen 102 nci maddesi kapsamına girdiği belirtilmiştir. İki soruşturma konusundaki yar
gılamanın devam ettiği bilinmektedir. Bu dönemde "Haziran 1995 ayında Bankaya Genel Müdür 
olarak atanan kişi, 2001 yılı nisan ayına kadar, yönetim kurulu üyeleri de bir, iki değişiklik hariç, 
kredilendirme işlemlerinin eleştirildiği tüm dönemlerde (1996-2001) görevde kalmışlar ve Banka 
yönetimi 4603 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, 2001 yılı nisan başında tümüyle değiş
miştir" 

Hususlarına yer verilmiştir. 
Görüleceği üzere, geciktirilerek gereği zamanında yerine getirilmeyen 37 temenniden 25'inde 

TCK açısından suç işlendiği sonucuna varılmış; ancak, 4616 sayılı Yasa ve zamanaşımı nedeniyle 
sorumlular hakkında müeyyide uygulanamamıştır. 

Haklarında TCK uyarınca işlem yapılması gereken Banka yöneticilerinin ısrarla görevde tutul
masıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca düzenlenen 2001/4 sayılı 
raporun 63 üncü sayfasında; 

"... Raporlarda bu tür ifadelere rastlanırken sorumlular arasında genellikle aynı isimlerin yer al
dığı görülmektedir. Yıllardan beri yazılan raporlardaki ağır suçlamalara rağmen sorumlular hakkın
da herhangi bir işlem yapılmamış, adı geçen şahıslar Bankanın yeniden yapılandırılması aşamasına 
kadar görevlerine devam etmişlerdir. 

Haklarında bu kadar iddia bulunan banka yöneticilerinin uzun süre ısrarla görevde tutulması ile 
tahsil edilemeyen kredi tutarları ve korunup kollanan kredi borçluları arasında doğrusal bir ilişki 
bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır..." 

Öte yandan; Yüksek Denetleme Kurulunca 72 sayılı KHK'nın verdiği yetki uyarınca, önceki 
yıllarda olduğu gibi, soruşturulmak üzere Hazine Müsteşarlığına (Bankalar Yeminli Murakıplar 
Kurulu) intikal ettirilen Halk Bankasının 1996, 1997 ve 1998 yıllarına ait raporlarında belirtilen 
temennilerle ilgili soruşturmaların tamamlanmaması üzerine 1999 yılı raporunun 5, 6 ve 7 nci 
temennisinde bu hususa yer verilmiş ve aynı raporun 149 uncu sayfasının üçüncü paragrafında ay
nen; "TCK açısından genel zamanaşamı 1-5 yıl olup; YDK'nın 1996 yılı raporunda yer alan temen
nilerle ilgili olarak zamanaşımı dolmak üzeredir. İlgili Bakanın zamanında takibat yapabilmesiyle 
ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talebini imzalamaması nedeniyle dosyaların zamanaşımına uğ
raması ihtimaliyle birlikte ilgili ve yetkililerin sorumlulukları da gündeme gelecektir" denilmek 
suretiyle gecikmelerin önemi vurgulanmıştır. 

Raporun 149 uncu sayfasında belirtilen bu uyarıya rağmen gerekli tedbirler alınmamış, Halk 
Bankası 2001 yılı YDK raporunun 8 inci temennisinde bazı konuların zamanaşımına uğradığı vur
gulanmıştır. 

Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanan raporlarda temennilerle ilgili soruşturmaların bir an 
önce tamamlanması istenirken, Devlet eski Bakanı Recep Önal tarafından Başbakanlık makamın-
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dan alınan 27.3.2000 tarih, 2000/650 sayılı onayla T. Halk Bankasının 1997 ve 1998, T. Emlak Ban
kası 1998 ve TC Ziraat Bankasının 1998 yılı temennileri tekrar gözden geçirilmek üzere iade edil
miştir. Başbakanlık makamından 27.3.2000 tarihinde onay alınmasına rağmen, temenniler, 4.8.2000 
tarihinde iade edilmiştir. 

Bunun yanı sıra, Vakıflar Bankası eski Genel Müdürü Hasan Kılavuz tarafından 23.4.2003 
tarihinde Komisyona yapılan açıklamada "...Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanına gittim. Dedim ki: 
Üstat, bu size verdiğim raporları size güvenerek verdim; ama, bu raporlar benim patronumun elin
de çıktı ve bana baskı var. Bu nasıl bir iştir? O zaman bana kendisinin ifadesi: 'Yahu, maalesef bize 
de çok baskı var' dedi. Bana, açtı, o tarihte Halk Bankasına verilen bir 40 000 000 dolarlık bir 
krediden bahsetti ve ben krediyi gördüm. İşte bunu özellikle Hüsamettin Özkan Bey ilgili yerlere 
ulaştırmamızı önlüyor dedi" şeklinde iddialara yer verilmiştir. 

Sonuç olarak; Halk Bankasının bağlı olduğu Devlet eski Bakanı Hüsamettin Özkan ve Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet eski Bakanı Recep Önal hakkında; Yüksek Denetleme Kurulu 
denetçileri ve bankalar yeminli murakıplarınca düzenlenen raporların gereğinin yapılmasını gecik
tirerek ve bankayla ilgili gerekli tedbirleri zamanında almayarak bankanın zarara uğramasına sebep 
olmak ve usulsüz işlemlerin yapılmasına imkân sağlamak suretiyle, 3046 sayılı Bakanlıkların 
Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 21/3 üncü maddesi uyarınca denetim ve gözetim 
görevini yerine getirmedikleri kanaatine ulaşılmıştır. 

Bu nedenle, Devlet eski Bakanları Hüsamettin Özkan ve Recep Önal haklarında Türk Ceza 
Kanununun 230/2 nci maddesinden, Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1- Hüseyin Beşli (İstanbul) 
2- Polat Türkmen (Zonguldak) 
3- Cemal Yılmaz Demir (Samsun) 
4- A. Yekta Haydaroğlu (Van) 
5- Zülfükar İzol (Şanlıurfa) 
6- Mehmet Faruk Bayrak (Şanlıurfa) 
7- Mehmet Daniş (Çanakkale) 
8- Suat Kılıç (Samsun) 
9- Şaban Dişli (Sakarya) 

10- Mahfuz Güler (Bingöl) 
11- Adem Baştürk (Kayseri) 
12-Halil Ürün (Konya) 
13- Faruk Koca (Ankara) 
14- Feyzi Berdibek (Bingöl) 
15- Mehmet Kerim Yıldız (Ağrı) 
16- Ahmet Yaşar (Aksaray) 
17- Hüsnü Ordu (Kütahya) 
18- Ali Temür (Giresun) 
19-Ömer Çelik (Adana) 
20- Murat Yıldırım (Çorum) 
21- Ekrem Erdem (İstanbul) 
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22- Halil Kaya(Van) 
23- Mehmet Özlek (Şanlıurfa) 
24- Fuat Ölmeztoprak (Malatya) 
25- Mevlüt Akgün (Karaman) 
26- Abdullah Çalışkan (Adana) 
27- Burhan Kuzu (İstanbul) 
28- Yahya Akman (Şanlıurfa) 
29- Tayyar Altıkulaç (İstanbul) 
30- Nazım Ekrem (İstanbul) 
31 - Şemsettin Murat (Elazığ) 
32- Abdurrahim Aksoy (Bitlis) 
33- Mehmet Salih Erdoğan (Denizli) 
34- Remziye Öztoprak (Ankara) 
35- Temel Yılmaz (Gümüşhane) 
36- Hasan Aydın (Giresun) 
37- Egemen Bağış (İstanbul) 
38- Sedat Kızılcıklı (Bursa) 
39- Maliki Ejder Arvas (Van) 
40- Mustafa Cumur (Trabzon) 
41- Abdullah Veli Şeyda (Şırnak) 
42- Fahri Keskin (Eskişehir) 
43- Enver Yılmaz (Ordu) 
44- Kemalettin Göktaş (Trabzon) 
45- Soner Aksoy (Kütahya) 
46- Tevfık Ziyaeddin Akbulut (Tekirdağ) 
47- Ahmet Münir Erkal (Malatya) 
48- Ahmet Rıza Acar (Aydın) 
49- Mehmet Fehmi Uyanık (Diyarbakır) 
50- Mehmet Özyol (Adıyaman) 
51 - Ali Yüksel Kavuştu (Çorum) 
52- Cahit Can (Sinop) 
53- Fehmi Öztunç (Hakkâri) 
54- Mehmet Sarı (Osmaniye) 
55- Nurettin Aktaş (Gaziantep) 
56- Mehmet Mehdi Eker (Diyarbakır) 
57- Hasan Murat Mercan (Eskişehir) 
58- Ali Ayağ (Edirne) 
59- Erdoğan Özegen (Niğde) 
60- Memet Ali Suçin (Batman) 
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61- Cemal Uysal (Ordu) 
62- Ahmet Koca (Afyon) 
63- Vahit Kirişçi (Adana) 
64- Fikret Badazlı (Antalya) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Anayasanın 100 üncü maddesinde ifade olunan "Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür 

ve karara bağlar" hükmü uyarınca, soruşturma önergesinin görüşülme gününe dair Danışma Kurulu 
önerisi daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 

İkinci önergeyi okutuyorum : 
2. - İstanbul Milletvekili Hüseyin Beşli ve 63 milletvekilinin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski 

Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan hakkında Meclis soruşturması açılmasına iliş
kin önergesi (9/4) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Meclisin kararıyla görev yapan "yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyut

larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu (10/9)" raporunda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; 

Doğalgaz uygulamalarıyla ilgili olarak; 18 Şubat 1998 tarihli Trusgaz aracılığı ile alınacak 
doğalgaz anlaşmasına ek mektupta (Side Letter); doğalgaz alım sözleşmelerindeki fiyat formülünün 
değiştirilmesi nedeniyle, Mayıs 2003 sonu itibariyle, yaklaşık 388 000 000 ABD Doları fazla öden
mesine sebebiyet verilmiş, anlaşmada 2 milyar metreküp olan alım taahhüdü 8 milyar metreküpe 
çıkarılmış, tarafların inisiyatifinde bulunan ve 1 yıl olan alım taahhüdü "gayri kabili rücu" olarak 
23 yıla uzatılması ve yasal değişiklikler olduğunda müşteri devirlerinin Trusgaz'a yapılacağı ön
görülmüştür. Bu ek mektupta. Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı M. Cumhur Ersümer'in şahit 
olarak imzası bulunmaktadır. 

Ancak, bu ek mektup imzalanırken, ülke menfaatlarının korunmadığı, 1996 yılında imzalanan 
fiyat formülüne uymayan yeni bir formül ihdasıyla eski anlaşmanın hilafına, eski anlaşma tarih-
sayısını taşıyan ve önceki anlaşmadaki formülü değiştirerek (Side Letter'deki formülü havi) yeni bir 
metin imzalanmıştır. Öncelikle, sonraki bir tarihte yapılan bu anlaşmaya eski tarih olan önceki an
laşmanın tarihinin konulması ve bu aleyhte anlaşmanın, eski tarihten itibaren uygulanıyor olduğunu 
göstermeye çalışmak ve uygulamak açık kanunsuzluktur. Yapılan bu işlemler ve mevcut bilgiler 
kapsamında olaylar değerlendirildiğinde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı M. Cumhur Er
sümer hakkında TCK'nın 205 inci maddesi, Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci maddesi 
uyarınca Meclis soruşturması açılması gerektiği. 

Ayrıca, doğalgaz alım anlaşmalarında; 
Alım garantisi anlamına gelen "al ya da öde" (take or pay) yönteminin uygulanması, 
Bu anlaşmalar kapsamında saptanan fiyat formülünün, daha sonra usulsüz olarak Türkiye aley

hine değiştirilmesi, 
Mavi Akım hattının ihalesiz olarak OHS Konsorsiyumuna verilmesi, 
Benzer işlere göre, yaklaşık 75 000 000 ABD Dolarına daha pahalı yaptırılmasına sebebiyet 

verilmesi, 
Doğalgaz çevrim santrallarına gaz verilmemesi halinde, yüksek ceza ödenmesi öngörülmesine 

karşılık, Rusya'nın doğalgaz sağlayamaması halinde, bu cezaların Rus tarafına yansıtılmaması 
sonucu kamu zararına yol açılması, 
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Türkmenistan doğalgazının Türkiye'ye gelmesi engellenerek Rusya'nın arz kaynaklarının, 
Mavi Akım hattı gerçekleştirilerek ulaşım kaynaklarını ve 12 Aralık 1997 yılında imzalanan anlaş
manın 4 üncü maddesinde; Rusya Federasyonunun izni olmadan üçüncü ülkelere gaz veril
meyeceğine imkân tanınarak ve yasalar müsait olduğunda, alınan doğalgazın dağıtımının Turus-
gaz'a devrinin Side Letter'da öngörülmesi ile RAO GASPROM'un (Rusya'nın) arz kaynaklarını, 
ulaşım yollarını ve pazarı kontrol etme politikasına hizmet edilmesi, 

Batı hattında alınan yıllık 6 milyar metreküplük doğalgaz bedelinin yüzde 70'inin mal karşılığı 
ödenmesi olanağının 24 Mart 1994 yılında imzalanan protokolde kaldırılarak ülkemiz ticaretine 
büyük bir darbe vurulması, 

Hususlarının da, açılacak soruşturma komisyonunca dikkate alınmasının uygun olacağı belir
tilmiştir. 

Doğalgaz sözleşmeleri kapsamında, batı hattından alınan doğalgazla ilgili olarak yapılan ikin
ci fiyat revizyonu sonucu Türkiye aleyhine, önce yüzde 25, daha sonra da 3 USD/1 000 metreküp 
fiyat artışına neden olunmuştur. Ayrıca, Rusya tarafının yükümlülüklerini yerine getirmemesi 
sonucu doğan yaklaşık 13 500 000 USD alacağımızdan vazgeçilerek, ülkemiz menfaatları korun-
mamıştır. Bu durumda Rusya tarafının bu revizyondan fevkalade avantajlı çıktığı, bu revizyonu im
zalayan dönemin Genel Müdürünün ve Doğalgaz Daire Başkanının sözleşmede öngörülmüş olan 
BOTAŞ Yönetim Kurulundan yetki alma şartına uymadan bu işlemleri yapmış olduklarının anlaşıl
dığı ve bu konuların Bakanlığın bilgisi dahilinde olduğu tespit edilmiştir. 

Enerji politikaları uygulamaları ile ilgili olarak; 
"Doğalgaz alım anlaşmalarının ihtiyacın üzerinde miktarlarda bağıtlanması nedeniyle, gaz faz

lasının doğalgaz çevrim santrali arında tüketilmesine yönelik yaklaşımı sonucu, bugün gelinen nok
tada ihtiyacımız olmadığı halde yüksek fiyatlarla elektrik alınmak durumunda kalınmıştır. Doğal
gaz santrallarının yaygınlığı; gaz yönünden ağırlıklı olarak tek bir ülkeye (Rusya) bağımlılığın 
yanında, dövize dayalı ve pahalı olmaları nedeniyle de önemli sorunları beraberinde getirmiştir. 
Anılan hususların tümü, 1993 yılından itibaren DPT tarafından eleştirilip gerekli uyanlarda 
bulunulmasına rağmen, Bakanlık tarafından dikkate alınmamışlardır" denildikten sonra; 

Enerji politikalarıyla ilgili "Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında aşağıda belirtilen konular
da yine belirtilen nedenlerle Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılarak ayrıntılı olarak irdelenmesi, ... gerektiği" belirtilmişse de; 

Aradan geçen süre zarfında düzenlenerek yetkili makamlara ve kamuoyuna intikal ettirilen 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ve Hazine Müsteşarlığı raporları Meclis soruştur
masını gerektirecek yeni bilgi ve belgeler içermektedir. 

Hazine Müsteşarlığı KİT Genel Müdürlüğünün 28.4.2003 tarihli "Enerji Fiyatlarının Dünya 
Seviyesine İndirilmesi ve Kamu Yükümlülüklerinin Asgarî Düzeye Düşürülmesi İçin Temel 
Strateji" adlı raporunda: 

"Yap-işlet, yap-işlet-devret, işletme hakkı devri ve mobil santral uygulamaları nedeniyle özel 
şirketlere 2020 yılına kadarki dönemde kümülatif olarak 70-100 milyar ABD Doları tutarında 
ödeme yapılacak olması, ülkemiz açısından önemli risklere yol açacaktır. 

BOTAŞ'ın doğalgaz ithalat sözleşmeleri nedeniyle Hazine açısından önemli riskler bulunmak
tadır. 

2003-2020 döneminde BOTAŞ'ın doğalgaz ithalat sözleşmeleri kapsamında 558 milyar met
reküp gaz karşılığı yaklaşık 94 milyar ABD Doları ödeneceği tahmin edilmektedir. İyimser tahmin
lerle bile, 2014 yılı sonuna kadar arz fazlası olması beklenmektedir. Bir başka anlatımla, ülkemiz 
2003-2014 döneminde tüketemeyeceği doğalgaz için açıktan toplam 14 milyar ABD Doları 'al ya 
da öde' bedeli ödemek zorunda kalacaktır. Bir başka anlatımla, bu gaz fazlasını sözleşmede Türkiye 
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aleyhine konulan hüküm gereği Türkiye'nin fazla gazı dışarıya satış yasağının da getirilmesi ve böy
lece Türkiye'nin elinin kolunun ayrıca bağlanması da Türkiye'nin sözleşmeyle bilerek zarara mah
kûm kılınmasıdır" denildikten sonra; 

1. Ödemelerin döviz bazlı olması nedeniyle cari ödemeler dengesi üzerinde olumsuz baskı 
oluşması, 

2. Talep artış hızının beklenenin altında seyretmesi halinde, Hazine ve BOTAŞ'ın "al ya da 
öde" yükümlülükleri çerçevesinde tüketilmeyen gazın bedelini ödemek durumunda kalacak olması, 

3. Dışa bağımlılığın artması, 
4. BOTAŞ'ın finansman açıklarıyla karşı karşıya kalması ve açıkların genel bütçe transferleriy

le kapatılacak olması nedeniyle, zaten ağır bir borç yükü altında olan Hazinenin mevcut risklerinin 
daha da artması, 

5. BOTAŞ'ın doğalgaz ithalatının pahalı gerçekleşmesi (2003 yılında BOTAŞ'ın ortalama it
halat fiyatı 133 ABD Doları civarında gerçekleşecek olup, 60-100 ABD Doları aralığında bulunan 
uluslararası rakamların oldukça üzerinde seyretmektedir), 

6. Mobil ve otoprodüktör santral uygulamalarının, elektrik enerjisi üreten KİT'ler açısından 
önemli maliyetlere yol açması hususları da muhtemel riskler olarak sıralanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca düzenlenen 21.7.2003 tarih, 2006/6 sayılı 
Raporun "Genel Değerlendirme" bölümünde ise, aynen; 

"Kurulu güç-üretim miktarı ilişkisine bakıldığında, doğalgaza dayalı üretimin kurulu gücüne 
oranla fazla; hidrolik kaynaklı üretimin ise az olduğu dikkati çekmektedir. 

Ülkemizdeki elektrik enerjisi üretiminde doğalgazın ağırlığı son yıllarda giderek artmıştır. 
Enerjide kaynak çeşitlendirmesi gerekli olmakla birlikte, ağırlıkla ithal doğalgaza dayanan bir 
üretim biçimine yönelinmesi; hem enerji maliyetlerini hem de dışa bağımlılığı artırmıştır. 

Dışa bağımlılıkta da bir ülke (Rusya Federasyonu) öne çıkmaktadır. 2000 yılındaki toplam 
doğalgaz ithalatının yüzde 67,3 l'i, 2002 yılında da yüzde 66,38'i bu ülkeden yapılmıştır. Boru hat
larıyla taşman doğalgazın yüzde 95'i bu kaynaktan sağlanmaktadır. Bu durum, stratejik arz güven
liği açısından sakıncalar yaratabilecek niteliktedir. 

Türkiye, kişi başına 1,912 kilovat/saatle Avrupa'nın (AB) en az elektrik tüketilen ülkesi ol
masına rağmen, yakın yıllara kadar sürekli olarak elektrik enerjisi açığı sorunuyla karşı karşıya kal
mıştır. 

Son yıllarda açığın giderilmesi için girişilen çeşitli üretim yöntemleri ise ciddî bir planlama 
sürecinden geçirilmemiş, bunun sonucunda bu kez de 2008-2010 yıllarına kadar elektrik enerjisi 
fazlası sorunu ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Enerji planlamasında kullanılan arz-talep tahmin modelleri, doğru olmayan verilerle doğalgaz 
santralları lehine yanıltılmış; üretim değerleri bakımından da gerçek gereksinimlerin üzerinde 
sonuçlar elde edilmiştir. Yatırım gerçekleşmeleri ise çoğu zaman bu öngörülerin bile üzerinde ol
muştur. 

Enerji fazlası nedeniyle bir yandan EÜAŞ üretimleri düşürülürken, öte yandan yap-işlet san
dallarından işletme hakkı devredilen santrallardan ve bazı hidrolik santrallardan, fazla üretimin 
alım zorunluluğu bulunmamasına rağmen fazla üretim satın alınmıştır. 

EÜAŞ üretim kapasitesinin büyük bölümünün atıl bırakılması, bu kuruma yakıt sağlayan TKİ 
ve TTK'nın malî yapısında da bozulmalara yol açmaktadır. 

Enerji fazlası, yeni oluşturulmaya çalışılan serbest enerji piyasasının işleyişini de olumsuz 
biçimde etkilemektedir. 
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Doğalgaza dayalı elektrik enerjisi santrallarının toplam kurulu güç içindeki ağırlığı nedeniyle, 
doğalgazın yeterli miktarda ve düzenli biçimde sağlanması gerekir. Ne var ki, elektrik enerjisi 
üretimindeki plansız uygulama alışkanlıkları doğalgaz alanında da kendini göstermiş ve ciddî bir 
doğalgaz fazlası sorunu ortaya çıkmış bulunmaktadır. Alım anlaşmalarında yapılan revizyonlara 
rağmen, 2003'te 7,8; 2004'te 7,7; 2005'te 12,2; 2008'de 13,2; 2010'da 17,1 ve 2011'de 18,3 milyar 
metreküp doğalgaz fazlası olacaktır. Üstelik bu hesaplamaya esas olan BOTAŞ'ın talep öngörüleri 
abartılıdır, örneğin, 2003 - 2020 yılları arasında toplam talepte yüzde 340, konut sektöründe yüzde 
317, elektrik enerjisi sektöründe yüzde 291, sanayi sektöründe yüzde 653 oranında artış gerçek
leşeceği öngörülmektedir. 

Gerçek ihtiyaçların çok üzerindeki alım anlaşmalarının günümüzde henüz "al ya da öde" gibi 
ciddî sorunlara yol açmamış olmasının nedenleri; bazı ülkelerin kendi yükümlülüklerini yerine 
getirmekte gecikmeleri, bazı alım anlaşmalanndaki yükümlülüklerin de görüşmelerle ötelenmiş ol
masıdır. 

BOTAŞ'ın Rusya'dan aldığı doğalgaza ilişkin üç ayrı anlaşmadaki fiyatlar birbirinden farklıdır. 
Turusgaz I ve II anlaşmaları, aynı hattı kullanan Gazexport anlaşmasından 11-13,5 dolar/l 000 met
reküp kadar pahalı imzalanmış, bu durum 2002 sonuna kadar ülkemiz aleyhine yaklaşık 240 000 
000 dolar fark yaratmıştır. 

TETAŞ tarafından üstlenilen alım garantili sözleşmelerdeki aşırı yüksek enerji fiyatlarını den
gelemek amacıyla, en fazla 5 yıl süreyle, kamu elindeki santrallarda (EÜAŞ) üretilen ucuz elektrik 
TETAŞ'a tahsis edilmiştir. Ne var ki ekonomik gerçeklerden kopuk biçimde yüksek düzeylerde 
bulunan enerji fiyatları, bütün arz fazlasına karşın piyasayı yeni üreticiler için çekici hale getirmek
tedir. Serbest tüketicilere piyasa fiyatının biraz altından enerji satabilmeyi amaçlayan bu yeni 
üreticilere ruhsat verildiğinde, TETAŞ kaynaklı enerjiye talep daha da azalacak; bu durumda alım 
garantisi olmayan EÜAŞ üretimi kısılacak ve dolayısıyla TETAŞ'ın şimdiki paçal fiyat yapısı da 
bozularak enerji fiyatları daha da yükselecektir. Bu kısır döngü, elektrik enerjisi arz ve talebinin ger
çekten dengeleneceği 2008-2010 yılına kadar sürecektir. 

YİD, Yİ ve İHD projelerinde kamu yararını gözetmeyen, hatalı ve usulsüz çok sayıda işlem ve 
uygulama belirlenmiştir. Bunlar; 

Yap-işlet-devret projeleri yapılabilirlik raporlarına özen gösterilmemiştir. Bunlar yönetmeliğe 
aykırı, yüzeysel biçimde hazırlanmış, bazı projelerin yapılabilirlik raporu ise hiç alınmamıştır. Mev
cut yapılabilirlik raporları yönetmelikteki standartlara uymamakta, projeyi değerlendirmek için 
gerekli bilgileri içermemektedir. Bakanlık, verilmeyen raporları şirketlerden istemediği gibi, eksik 
bilgi içeren raporları da kontrol etmemiştir. Görevlendirme kararları yapılabilirlik raporlarına 
dayanmamıştır. 

Yapılabilirlik raporları hazırlanırken gerçek bir finansman planı hazırlanmamış; fınans 
kuruluşlarının niyet mektuplarıyla yetinilmiştir. Teklif edilen kredi faiz oranları ve masrafların ger
çekliği tartışmalıdır. Hazine kayıtlarına göre bazı projelerde gerçekleşen faiz oranları yapılabilirlik 
raporlarında belirtilenden daha düşüktür. 

Enerji birim fiyatının ana öğelerinden birini oluşturan yatırım tutarları konusunda, hemen 
bütün uygulamalarda şirketlerin bildirimlerine itibar edilmiş, bunların doğruluğu araştırılmamıştır. 
Bakanlık, kendi yaptığı çalışmalardaki birim yatırım maliyeti ile şirketlerin sunduğu maliyeti kar
şılaştırıp aradaki farkı bile belirlememiştir. Bazı projelerde yatırım tutarları şirketler tarafından hiç 
bildirilmemiş; buna rağmen, nasıl saptandığı belirsiz enerji fiyat teklifleri Bakanlıkça kabul edilerek 
sözleşmeler imzalanmıştır. 

Gerçek miktarının üzerinde bildirilen yatırım tutarları, elektrik tarifelerinin yüksek olmasının 
en önemli nedenini oluşturmuştur. 
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Evvelce gerçekleştirilmiş benzer uygulamaların, maliyet fiyatlarından; bazı santralların inşaat, 
elektrik, makine, proje ve mühendislik belgelerinden yararlanarak, fiilî ölçümlerle yaptırılan hesap
lamalardan, Hazine Müsteşarlığından alınan kredi ve teşvik bilgilerinden, yine Hazine Müsteşar
lığınca teşvik belgeleri kapatılmış projelerdeki ekspertiz raporlarından elde edilen sonuçlar; hemen 
bütün projelerde yatırım tutarlarının şirketler tarafından gerçeğin çok üzerinde bildirildiğini ortaya 
koymuştur. 

Bildirilen yatırım tutarları içinde, maliyete eklenmemesi gereken öğeler yer almıştır. Teşvik 
uygulamalarından ve yatırım indiriminden yararlandığı için vergi ödemesi söz konusu olmayan şir
ketlerin maliyet hesaplarında vergi kalemlerinin yer aldığı; "etüt-proje harcamaları", "diğer har
camalar" gibi başlıklar altına ilgisiz harcamaların konulduğu, grup şirketlerine nedeni bilinemeyen 
büyük tutarlı kaynaklar aktarıldığı görülmüştür. 552 000 000 dolar yatırım tutarlı bir projede 160 
000 000 dolar etüt-proje harcaması bildirilmiştir. Proje tutarının yüzde 80'ini global olarak "diğer 
harcamalar" kalemi içinde gösteren örnekler vardır. 

Teşvik belgelerinin Hazine Müsteşarlığınca yönetime uygun biçimde ve süresi içinde kapatıl
madığı, buna bağlı olarak yatırım maliyetlerinin gerçekliğinin bu aşamada da denetlenmediği görül
müştür. 

Özkaynağın ve projenin iç kârlılık oranları konusunda da şirket bildirimleriyle yetinilmiş, bu 
bildirimler Bakanlıkça kontrol edilmemiştir. İç kârlılık oranlarının şirketler tarafından düşük gös
terildiği, yapılan hesaplamalardan anlaşılmaktadır. 

Doğalgaz santrallarında BOTAS'ın zamanında gaz sağlama yükümlülüğünü yerine 
getirememesinden dolayı Elektrik Enerjisi Fonu (EEF) kaynaklarından 4 santrala toplam 125 897 
420 dolar ödeme yapılmak zorunda kalınmıştır, denilmektedir. Söz konusu ödemenin, BOTAS'ın 
hukuken ödeme yapamayacağının anlaşılması üzerine, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
21.6.2000 tarih ve 12228 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile Elektrik Enerjisi Fonu 
Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin (b) bendi 23.8.2000 tarihinde yapılan değişiklikle sel, yangın, 
deprem, sıcak savaş halleri gibi mücbir sebep halleri arasında "ikincil yakıtla çalışabilen doğalgaz 
santrallarının, ikincil yakıta geçmeleri için Bakanlıkça talimat verilmesi" hususu ilave edilerek 
yapılmış olması dikkate alındığında, hukuken imkân olmadığı ve mücbir sebep hali de söz konusu 
olmadığı halde, ikincil yakıta geçme talimatını vermesi nedeniyle Cumhur Ersümer görevini kötüye 
kullanmış olmaktadır. 

Yukarıda açıklandığı üzere; "Ek mektup" imzalanırken, dayanağı olan 1996 yılında imzalanan 
anlaşmanın hilafına, eski anlaşma tarih-sayısını taşımakla birlikte, önceki anlaşmadaki formülü 
değiştirme fiili nedeniyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı M. Cumhur Ersümer hakkında dev
let alım-satımına fesat karıştırma suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesinden; 
ayrıca, bakanlıklarında uygulanan enerji politikalarının; gerek Devlet Denetleme Kurulu gerekse 
Hazine Müsteşarlığı raporlarında açıklanan yanlışlık ve usulsüzlüklerin ve yol açtığı kamu zararının 
ortaya konulması ve bu konuların soruşturulması için Başbakanlıktan talepte bulunulması nedeniy
le; dönemin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları olan M. Cumhur Ersümer ve Türkiye aleyhine ol
duğu bilinerek yapılan fiyat indirimi nedeniyle Zeki Çakan haklarında, görevlerini gereği gibi 
yerine getirmedikleri gibi, ilgili kurum ve kuruluşların uyarılarını da dikkate almayarak kamuyu 
zarara uğratmaları fiilinden Türk Ceza Kanununun görevi ihmal ile görevi kötüye kullanma suç
larını düzenleyen 230/2 ve 240 inci maddeleri uyarınca Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci 
maddesi gereğince Meclis soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

İlgili bütün raporlar soruşturma komisyonu kurulduğu takdirde komisyona sunulacaktır. 
1- Hüseyin Beşli (İstanbul) 
2-Polat Türkmen (Zonguldak) 
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3- Cemal Yılmaz Demir (Samsun) 
4- A. Yekta Haydaroğlu (Van) 
5- Zülfükar İzol (Şanlıurfa) 
6- M. Faruk Bayrak (Şanlıurfa) 
7- Mehmet Daniş (Çanakkale) 
8- Suat Kılıç (Samsun) 
9- Şaban Dişli (Sakarya) 

10-Mahfuz Güler (Bingöl) 
11- Adem Baştürk (Kayseri) 
12- Halil Ürün (Konya) 
13- Faruk Koca (Ankara) 
14- Feyzi Berdibek (Bingöl) 
15-M. Kerim Yıldız (Ağrı) 
16- Ahmet Yaşar (Aksaray) 
17- Hüsnü Ordu (Kütahya) 
18- Ali Temur (Giresun) 
19- Nurettin Aktaş (Gaziantep) 
20- Abdullah Çalışkan (Adana) 
21- M. Mehdi Eker (Diyarbakır) 
22- Ömer Çelik (Adana) 
23- Murat Yıldırım (Çorum) 
24- Ekrem Erdem (İstanbul) 
25- Halil Kaya (Van) 
26- Mehmet Özlek (Şanlıurfa) 
27- Fuat Olmeztoprak (Malatya) 
28- Mevlüt Akgün (Karaman) 
29- Burhan Kuzu (İstanbul) 
30- Yahya Akman (Şanlıurfa) 
31- Tayyar Altıkulaç (İstanbul) 
32- Nazım Ekren (İstanbul) 
33- Şemsettin Murat (Elazığ) 
34- Abdurrahim Aksoy (Bitlis) 
35- M. Salih Erdoğan (Denizli) 
36- Remziye Öztoprak (Ankara) 
37- Temel Yılmaz (Gümüşhane) 
38- Hasan Aydın (Giresun) 
39- Hasan Murat Mercan (Eskişehir) 
40- Ali Ayağ (Edirne) 
41- Erdoğan Özegen (Niğde) 
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42- Egemen Bağış (İstanbul) 
43- Sedat Kızılcıklı (Bursa) 
44- Maliki Ejder Arvas (Van) 
45- Mustafa Cumur (Trabzon) 
46- A. Veli Şeyda (Şırnak) 
47- Fahri Keskin (Eskişehir) 
48- Enver Yılmaz (Ordu) 
49- Kemalettin Göktaş (Trabzon) 
50- Soner Aksoy (Kütahya) 
51- T. Ziyaeddin Akbulut (Tekirdağ) 
52- A. Münir Erkal (Malatya) 
53- A. Rıza Acar (Aydın) 
54- M. Fehmi Uyanık (Diyarbakır) 
55- Mehmet Özyol (Adıyaman) 
56- A. Yüksel Kavuştu (Çorum) 
57- Cahit Can (Sinop) 
58- Fehmi Öztunç (Hakkâri) 
59- Mehmet Sarı (Osmaniye) 
60- Ahmet Koca (Afyon) 
61- Vahit Kirişçi (Adana) 
62- Fikret Badazlı (Antalya) 
63- M. Ali Suçin (Batman) 
64- Cemal Uysal (Ordu) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Anayasanın 100 üncü maddesinde ifade olunan "Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür 

ve karara bağlar" hükmü uyarınca, soruşturma önergesinin görüşülme gününe dair Danışma Kurulu 
önerisi, daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, saat 18.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 16.34 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 18.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair 2 adet önerge vardır; okutuyorum: 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, (6/758), esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş

kin önergesi (4/122) 
13.11.2003 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 414 üncü sırasında yer alan (6/758) esas numaralı sözlü 

soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Selami Yiğit 
Kars 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum : 
4. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, (6/800), esas numaralı sözlü sorusunu 

geri aldığına ilişkin önergesi (4/123) 
14.11.2003 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 456 ncı sırasında yer alan (6/800) esas numaralı sözlü soru 

önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş tezkereleri 

vardır; bu 3 adet tezkereyi ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım. 
5. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirliklerine, yaptığı resmî ziyarete ka

tılması uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/396) 
13.11.2003 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Uluslararası Finans Rnstitüsünün yıllık toplantısına katılmak üzere 19-22 Eylül 2003 tarihlerin

de Birleşik Arap Rmirliklcrine yaptığım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin 
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de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderil
miştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
Liste : 
Bülent Gedikli (Ankara) 
Faruk Çelik (Bursa) 
Egemen Bağış (İstanbul) 
Hüseyin Beşli (İstanbul) 
Nazım Ekren (İstanbul) 
Şaban Dişli (Sakarya) 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci tezkereyi okutuyorum : 
6. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İtalya'ya yaptığı resmî ziyarete katılması uygun görü

len milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/397) 
13.11.2003 

Türkiye Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, bir heyetle birlikte 3-4 Ekim 2003 tarihlerinde İtalya'ya yap

tığım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve 
bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
Liste : 
Ömer Çelik (Adana) 
Egemen Bağış (İstanbul) 
Hüseyin Beşli (İstanbul) 
Şaban Dişli (Sakarya) 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü tezkereyi okutuyorum : 
7. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya'ya yaptığı resmî ziyarete katılması uygun 

görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/398) 
13.11.2003 

Türkiye Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, bir heyetle birlikte 1-3 Eylül 2003 tarihlerinde Almanya'ya 

yaptığım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görül
müş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
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Liste : 
Ömer Çelik (Adana) 
Egemen Bağış (İstanbul) 
Nimet Çubukçu (İstanbul) 
Nazım Ekren (İstanbul) 
Şaban Dişli (Sakarya) 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi var

dır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
IV. - ÖNERİLER 

A) SİYASI PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Hükümetin Irak politikası ile ilgili (8/4) esas numaralı genel görüşme önergesinin öngörüş-

mesinin Genel Kurulun 18.11.2003 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ve görüşmelerin tamam
lanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet Halk Parti Grubu önerisi 

18.11.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 18.11.2003 Salı günü saat 14.00'te yapılan toplantısında siyasî parti grup
ları arasında oybirliği sağlanamadığından, aşağıdaki Grup önerimizin Genel Kurulun onayına 
sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Ali Topuz 
İstanbul 

Grup Başkanvekili 
(8/4) esas numaralı "hükümetin Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince 

talepleri ve sonuçları" konusunda genel görüşme önergesinin Genel Kurulun 18.11.2003 Salı gün
kü birleşiminde görüşülmesi ve görüşmenin bitmemesi durumunda görüşmelerin tamamlanmasına 
kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Lehinde iki söz isteği vardır. 
Birinci söz isteği İstanbul Milletvekili Sayın Onur Öymen'e aittir. 
Sayın Öymen, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Irak'taki son gelişmelerle il

gili olarak genel görüşme açılmasına dair Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubunun verdiği öneri 
hakkındaki düşüncelerimizi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, 
15 Kasımda İstanbul'da meydana gelen insanlıkdışı terörist saldırıyı Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
olarak şiddetle kınadığımızı huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Bu olayda hayatını kaybedenlere 
Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, komşumuz Irak'ta sekiz aydan beri yaşanan önemli gelişmeler bölgemiz
deki güvenlik ve istikrar ortamını ciddî biçimde zedelemiş ve ülkemizin güvenliği üzerinde de son 
derece önemli bir tehdit unsuru oluşturmuştur. Ülkemizin gündeminde ön sırada yer alan bu geliş
melerle ilgili olarak, ne yazık ki, hükümetin izlediği politikalar, çelişkili ve istikrarsız bir nitelik 
taşımıştır ve ülkemizin çıkarlarını ve itibarını zedeleyecek özellikler taşımıştır. 
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Cumhuriyet Halk Partisi olarak, başından beri bu konuda uyarılarda bulunduk hükümete, ül
kemizin çıkarlarının en iyi şekilde korunması için yapılması gerekenleri anlatmaya çalıştık; 
Anayasamızın özellikle meşruiyet şartını arayan 92 nci maddesine dikkati çektik ve askerî 
müdahalenin dışında kalınması için atılması gereken adımlar hakkında önerilerimizi anlattık. Ne 
yazık ki, hükümet, bu önerilerimizin, şimdiye kadar hep tersini yapmıştır. 6 Şubatta bu Meclisten, 
Yüce Meclisten bir yetki almıştır ve bu yetki çerçevesinde Türkiye'deki üslerin ve tesislerin 
onarımı, genişletilmesi için Amerikan askerlerini ülkemize davet etmiştir. Oysa, o tarihte, daha, 
Türkiye üzerinden cephe açılması konusunda Meclisten yetki alınmamıştı. O tarihte de söy
lediğimiz gibi, hükümet, arabayı atların önüne koşmuştur. Milyonlarca dolar harcanmıştır; ama, işin 
esasıyla ilgili olarak, bu Meclisten yetki alınmadan bu işler yapılmıştır. Neticede, 1 Mart 2003 
tarihinde, hükümetin sunduğu tezkere Mecliste reddedilmiştir ve yapılan bütün bu çalışmalar an
lamını kaybetmiştir. Amerikalılarda haksız bir beklenti yaratılmıştır; Türk-Amerikan ilişkileri bun
dan zarar görmüştür. 

Bununla da yetinilmemiştir. 8 Şubat 2003 tarihinde Amerikalılarla bir mutabakat muhtırası im
zalanmıştır. Basına da sızan bilgilerden anlaşıldığına göre, bu muhtırada, hükümet, bir savaş 
durumunda Amerika'yla yapılacak işbirliğinin ayrıntıları üzerinde, Amerikan yetkilileriyle görüş 
birliğine varmıştır. Oysa, biraz önce söylediğim gibi, bu konuda da Meclisten yetki alınmamıştı. 
Amerikan yetkililerinin açıkladığına göre, Amerikalılara vaatte bulunulmuştur; bu yetkinin Meclis
ten alınacağına dair vaatte bulunulmuştur; Amerikan askerleri gemilere yüklenmiştir ve Türk sahil
lerine kadar getirilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin bir bütün halinde olumsuz oy vermeleri ve Adalet 
ve Kalkınma Partisinin 100'e yakın değerli milletvekilinin de bizimle birlikte oy kullanmaları 
sonucunda bu tezkere reddedilmiştir; Türkiye'nin itibarı yükseltilmiştir. Bunun için, bu tezkereyi 
reddeden bütün arkadaşlarımızı kutluyoruz. Türkiye, bu olaydan, itibarı yükselmiş bir devlet olarak, 
Meclisin kararı sayesinde çıkmıştır ve dünyada, gerçekten, pek çok ülkede saygınlığımız artmıştır. 

Ne yazık ki, bunu izleyen günlerde, yine, hükümetin bazı yanlışlar yaptığını gördük. 20 Mart 
2003 tarihinde Meclise sunulan tezkere, birçok açıdan Türkiye için sıkıntı yaratmıştır. Bu tezkerede, 
hükümet, bir taraftan Amerikan uçaklarının Türkiye üzerinden uçuşu için izin istemiş; fakat, bir 
taraftan da Kuzey Irak'a Türk askerlerinin gönderilmesi için Meclisten yetki almıştır. 

Değerli arkadaşlar, hükümet, bu yetkisini kullanamamıştır. O yetkiyi alırken ileri sürdüğü 
gerekçeler, daha sonra değişmemiştir. Hükümet, son derece ciddî bir durumun olduğunu ve Kuzey 
Irak'taki terör unsurlarının Türkiye'nin millî birliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini söylüyor. 
Bu kadar ciddî bir durum var idiyse ve Meclisten yetki aldıysanız, bunu niçin kullanmadınız?! Kul
lanmamanın bir tek izahı vardır; çünkü, Amerika, Kuzey Irak'a Türk askerlerinin gönderilmesine 
razı olmamıştır. Dünyada hangi ülke vardır ki, sınırının güvenliğinin korunması için, başka ül
kelerin rızasına, icazetine ihtiyaç duysun?! Maalesef, Türkiye, bu duruma düşürülmüştür. 

Kuzey Irak'taki teröristlerin tasfiyesi için, hükümet, Amerikalılarla işbirliği yaptığını ilan et
miştir; fakat, bugüne kadar tek bir terörist yakalanıp Türkiye'ye teslim edilmiş değildir. İşte bütün 
bunlar, Türkiye'nin zaafı olarak görülmüştür. Dahası, hükümet, öyle anlaşılıyor ki, yine 
Amerikalıların telkiniyle, Meclisten bir af yasası çıkarmıştır, "Eve Dönüş Yasası" adı altında bir af 
yasası çıkarmıştır. 

Değerli arkadaşlar, bu yasanın sonucu, tam bir fiyasko olmuştur; hapishanedeki PKK terörist
lerinin yanı sıra Hizbullah teröristleri ve Sivas katliamı sanıkları serbest bırakılmış; ama, dağ-
dakileri indirmek mümkün olamamıştır. İşte bunlar, çok ciddî sıkıntılar yaratmıştır. 

O zaman, bu Meclis kürsüsünde uyardık, dedik ki, böyle bir yasa çıkarırsanız, terör azalmaz, 
artar. Ne yazık ki, haklı çıktık. Sayın Genel Başkanımızın bugün Grupta açıkladığı gibi, bugün, 
hükümet, bir taraftan İstanbul saldırısıyla ilgili olarak Hizbullah teröristlerini arıyor; fakat, aynı 
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hükümet, bir taraftan da hapishanedeki Hizbullah teröristlerini serbest bırakıyor eve dönüş yasası 
çerçevesinde. Büyük hata olmuştur bunlar. Bunları zamanında uyardık; ne yazık ki, yeterince dik
kate alınmamıştır. 

Süleymaniye Şehrinde meydana gelen olayları biliyoruz; bunları hatırlatmama gerek yok. Tür
kiye'nin itibarı kırılmıştır, sarsılmıştır, millî gururumuz zedelenmiştir; ama, bir protesto notası 
verilememiştir, özür dilenmesi Amerikalılardan istenememiştir. İşte, bütün bunlar, Yüce Meclisin 
bütün yönleriyle düşünmesi, irdelemesi gereken konulardır. 

Şimdi, neticede, hükümet 7 Ekimde yeni bir tezkere geçirdi Meclisten ve bu tezkerenin gerek
çesini okuduğunuz zaman, çok açık bir şekilde, hükümetin Irak'a asker gönderme niyetinde ol
duğunu görüyorsunuz. Hiçbir kuşkuya yer vermeyecek bir şekilde, hükümet diyor ki: "Cumhuriyet 
hükümeti, Türkiye'nin, çokuluslu güçlerin bir parçası olarak Irak'ta istikrar ve güvenlik harekâtına 
askerî güç katkısında bulunmasının yerinde ve gerekli olduğuna karar vermiştir." Bir ay geçiyor, 7 
Kasımda "asker göndermemeye karar verdik" diyor. Bu arada çeşitli demeçleri var. "Efendim, kom-
şumuzdaki yangına kayıtsız kalabilir miyiz" ve asker gönderilmesine itiraz eden muhalefeti eleş
tiriyor hükümet. 7 Kasımdan üç gün önce, Washington Büyükelçimiz aracılığıyla Amerikalılara 
sitemde bulunuyor: "Niçin oradaki güçleri ikna edemediniz?" Üç gün sonra "asker göndermemeye 
karar verdik" diyor. Bunlar büyük çelişkilerdir, Türkiye'yi yaralamıştır. Asker göndermemekle 
hükümet iyi yapmıştır, doğru karar vermiştir; ama, izlenen yollar, yöntemler, Türkiye'nin itibarını 
son derece zedeleyen bir durum yaratmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Kuzey Irak'ta sıkıntılar, saldırılar, istikrarsızlık ve tehdit devam ettiği 
halde, hükümet, maalesef, oraya asker gönderme arzusunu yerine getirememiştir, biraz önce söy
lediğim gibi. Biz, bunu bir eksiklik olarak görüyoruz. 

Daha kötüsü, Amerika'yla Dubai'de imzalanan bir anlaşma çerçevesinde, Kuzey Irak'a asker 
göndermemeyi kabul etmiş durumdadır hükümet. 8,5 milyar dolarlık kredi karşılığında Kuzey 
Irak'a asker göndermemeyi taahhüt ettik. Bir taraftan orada durumun ciddiyetini anlatacaksınız, 
Meclisten yetki isteyeceksiniz, bir taraftan da Kuzey Irak'a asker göndermeme konusunda anlaşma 
imzalayacaksınız... Bunların metinleri, ne yazık ki, hâlâ gizli tutuluyor. Bu anlaşmanın uygulanması 
konusunda Sayın Başbakan diyor ki: "İstersek uygularız, istemezsek uygulamayız." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Böyle anlaşma olur mu arkadaşlar?! Yani, istersek uy

gulayacağız, istemezsek uygulamayacağız. O zaman, anlaşmayı niye yapıyorsunuz? Anlaşmalar 
devletleri bağlayan metinlerdir. Bir anlaşmayı imzaladıysanız uygulayacaksınız; uygulama 
niyetiniz yoksa, imzalamayacaksınız. İşimize gelirse uygularız, gelmezse uygulamayız; bu, devletin 
ciddiyetini azaltır. Hiçbir ciddî devlet, böyle bir iş yapmaz. 

Şimdi, bu anlaşma, ancak Meclisçe onaylanırsa yürürlüğe girer; onaylanmadıkça, isteseniz de 
bu parayı alamazsınız. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için onaylanması lazım. İçinde siyasî hüküm
ler olan, süresi bir yılı aşan bir anlaşma olduğu için, mutlaka, Meclisin onaylaması lazım. Anlaşma 
imzalanalı bir ayı geçti arkadaşlar, daha, Meclise sunulmuş değildir; hâlâ, gizli tutuluyor. Meclisin 
yetkisinde. Meclisin onayına bağlı bir konuyu nasıl gizli tutarsınız?! 

Sayın Dışişleri Bakanı defalarca bize dedi ki: "Efendim, hiçbir gizliliği yoktur; size bunu 
vereceğiz." Verdiği yok. Üzerinden günler geçti, haftalar geçti, metni alamadık. İçeriğini, sadece, 
gazetelere sızan bilgilerden öğreniyoruz. Bütün bunları üzüntü verici buluyoruz. 

Şimdi, bütün bu olaylar karşısında Sayın Dışişleri Bakanımız diyor ki: "Muhalefet, sadece 
konuşuyor." Peki, ne yapacaktık?! Ne yapmamızı bekliyordunuz?! Muhalefetin görevi, görüşlerini 
açıklamak değil midir; konuşmak değil midir?! 
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Daha da vahimi var -onu da bu vesileyle huzurunuzda ifade etmek istiyorum- bundan büyük 
bir üzüntü duyduk. Ümit ediyoruz ki, Sayın Bakanın bu sözleri basına yanlış yansıtılmıştır; ama, 
Avrupa'daki sosyaldemokratları överken Sayın Dışişleri Bakanı, Türk gazetecilerine "Türkiye'deki 
sosyaldemokratlar, nasyonal sosyalisttir" demiştir. 

Değerli arkadaşlar, nasyonal sosyalizm ırkçı bir ideolojidir. Bu ithamı reddediyoruz. (CHP 
sıralarından alkışlar) Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda, bizim örgütümüzde, bizim üyelerimiz 
arasında bir tek nasyonal sosyalist yoktur. Nazi sözü, nasyonal sosyalizmin kısaltılmışıdır. Böyle 
sözleri, muhalefete, sosyaldemokratlara layık göremezsiniz. Biz buna müstahak değiliz. Sayın 
Dışişleri Bakanının bu kürsüye gelip özür dilemesini istiyoruz, eğer söylediyse. Söylemediyse, tek
zip etmesini istiyoruz. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Bir telefon açıp sorsanız... 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Bunlar, hafife alınacak sözler değildir arkadaşlar; bunlar, 

telefonda konuşulacak konular değildir. Bunlar ciddî ithamlardır. Biz, İktidar Partisi hakkında böy
le küçültücü sözler söylemiyoruz ve hiç kimsenin de bizim Partimiz ve Türkiye'deki sosyal demok
ratlar hakkında böyle sözler söylemesini kabul etmiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, sözlerimi tamamlarken, şunu ifade edeyim; geçtiğimiz aylarda yaşadığımız 
olaylar milletimizi üzmüştür, incitmiştir. Protesto edememişizdir bu vahim olayları. Bütün bu 
nedenlerle, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Irak'la ilgili gelişmelerin Yüce Meclisin çatısı al
tında enine boyuna tartışılmasını istiyoruz. Bunun için bir genel görüşme önergesi verdik, bu genel 
görüşmeyle ilgili Grup önerimizin Yüce Mecliste onaylanmasını istiyoruz ve bütün bu saydığım 
konular hakkında ayrıntılı görüşlerimizi ifade etme şansına bu şekilde sahip olmak istiyoruz. 

Biz inanıyoruz ki, Adalet ve Kalkınma Partisine mensup arkadaşlarımız da buna olumlu oy 
vereceklerdir ve Meclisin denetim görevini yerine getirmesine engel olmayacaklardır. Aksi takdir
de, bu, Meclisin çok önemli bir fonksiyonunu yerine getirmesini güçleştirecektir ve rejimimizi 
zedeleyecektir. 

BAŞKAN - Toparlar mısınız efendim. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle, Yüce Meclise saygılarımı 

sunuyorum ve genel görüşme önergemizle ilgili Grup önerimizin kabulünü, desteklenmesini istir
ham ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öymen. 
Lehte ikinci söz isteği, İstanbul Milletvekili Sayın Şükrü Elekdağ'a aittir. 
Buyurun Sayın Elekdağ. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümet 

tarafından izlenen Irak politikası hakkında genel görüşme açılmasını teklif eden Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup önerisi hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak görüşlerimi açıklamak 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, esas konumuza girmeden önce, dinci fanatik örgüt tarafından İstanbul'da 
iki sinagoga yapılan saldırıyı lanetlemek ve bu konudaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu alçakça saldırıya, global terör hareketinin Türkiye halkası ve Tür
kiye'ye bir yansıması olarak bakmak gerekiyor; bununla, Türkiye'ye bir mesaj verilmek istendiği de 
muhakkak. İlk bakışta, eylemle, Ankara'ya, Amerika ve İsrail'le işbirliği yapmadığı takdirde, terör
den kurtulacağı mantığının dayatılmak istendiği sonucuna varılabilir; ancak, eylemcilerin vermek 
istedikleri mesaj, bu dayatmayı muhakkak içermekle birlikte, bunu aşıyor. Zira, İstanbul'daki vah
şetin sorumlusu olan dinci fanatik örgütler, Amerika'ya karşı verdikleri mücadeleyi, Batı, Hıris-
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tiyanlık ve Siyonizm üçlüsü ile İslam arasındaki hesaplaşma bazına oturtuyorlar. Dünyaya bu pers
pektiften bakan örgütlerin, İslamî değerlerle evrensel demokratik değerleri bağdaştıran bir yönetim 
sisteminin dünyadaki yegâne ve tartışılmaz temsilcisi olan ve radikal İslamm panzehiri olarak 
görünen ve görülen Türk modelinin tahrip edilmesine bir numaralı önceliği vermeleri doğaldır; 
yani, İstanbul'u sarsan saldırıda, değerli arkadaşlarım, uluslararası terör ağının esas hedefi, Tür
kiye'nin laik demokratik cumhuriyeti ve ülkemizin istikrarı ve huzurudur. 

Bu özel ve teröre karşı mücadeledeki cephesel konumu, Türkiye'ye, Amerikalı ve Avrupalı 
müttefiklerine yönelik olarak taleplerini yenilemek için bir fırsat oluşturuyor. Amerika, 
PKK/KADEK'i tasfiye konusunda Türkiye'ye verdiği sözleri, hiç gecikmeden, derhal yerine getir
melidir. Aksi takdirde, global terörle mücadeleyi, terör tehdidinin ortak olduğu ve bir bütün oluş
turduğu tezi üzerine bina eden Amerika'nın bu yaklaşımı tartışmalı hale gelecektir; en kötüsü, 
PKK'yı bir koz olarak elde tutmak istediği yolunda, bizim inanmak istemediğimiz, fakat, artan bir 
yoğunlukla yapılan spekülasyonlar güç kazanacaktır. Bu da, Amerika'nın global terörle mücadele 
davasının moral temellerini zayıflatacaktır. 

Avrupa'ya gelince: Avrupa'nın da, terörle mücadele konusunda, sadece kendi güvenliğini 
düşünmesinin ve "beni sokmayan yılan bin yaşasın" mantığıyla kenarda durmasının hem riskli ol
duğunu hem de ahlakî olmadığını artık anlaması lazımdır. Bu bakımdan, Avrupa Birliği, teröre kar
şı daha aktif bir mücadeleyi, PKK/KADEK'i tüm Avrupa'da bir terör örgütü olarak ilan etmek 
suretiyle başlatmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, esas konumuza geliyorum. Hükümetin Irak'la ilgili olarak izlediği 
politikaya, bu konuda Meclise sunduğu tezkerelere ve bunların uygulamalarına bir göz attığımız 
zaman, bu alanda büyük zikzaklar çizildiğini ve çarpıcı tutarsızlıklara yol açıldığını görüyoruz. Bu 
durumun ülkemizin çıkarlarına zarar verdiği ve itibarını zedelediği bir gerçektir. Türk dış-
politikasının saygınlığı, inandırıcılığı ve caydırıcılığı, bu tutarsızlık ve yanlışlıklardan ciddî bir 
hasar görmüştür. 

Hatalar silsilesi, hükümetin, Anayasamızın amir hükümlerini dikkate almadan ve meşruiyet 
koşulları gerçekleşmeden, ülkemize yabancı askerlerin daveti için yetki istemesiyle başlamıştır. Ay
rıca, hükümet, ülkemizdeki bazı üslerin, limanların ve tesislerin modernleştirilmesinde Amerikan 
askerlerine görev verilmesi için Meclisten yetki istemiştir ve almıştır. Böylece, Amerika tarafından, 
Türkiye üzerinden Irak'a karşı bir cephe açılacağı hususunda kuvvetli bir beklenti yaratılmıştır. 
Amerika da, tabiatıyla, savaş planlarını buna göre yapmış, tüm asker nakli ve lojistik ikmal hazır
lıklarını bu duruma göre düzenlemiştir. 1 Martta, Meclis, Irak'a karşı bir kuzey cephesi açılması 
amacıyla 65 000 Amerikan askerinin Türkiye'de konuşlandırılmasını öngören hükümet tezkeresini 
reddedince, bu gelişme, Washington'a bu hususta önceden verilen vaatler nedeniyle, Amerika 
üzerinde bir şok etkisi yapmış, büyük hayal kırıklığı yaratmıştır. Türk-Amerikan ilişkilerinin bu 
tutumdan gördüğü zarara hepimiz tanık olduk değerli arkadaşlarım. Ortaya çıkan bu durum, 
tamamen siyasal öngörüsüzlüğün, düşünmeden ve konuya hâkim olmadan yapılan vaatlerin, koor
dinasyon olmamasının ve gayriresmî kanalları resmî kanallar gibi çalıştırmanın ürünüdür; fakat, ne 
yazık ki, bu dirayetsizliğin faturası Türkiye'ye çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 1 Mart tezkeresinin Meclis tarafından reddi hükümet üzerinde sarsıcı et
kiler yaptı. Bu karar dolayısıyla bir pişmanlık duygusu içine girildiğini, yapılan açıklamalar ortaya 
koyuyordu. Bu ortamda Amerika'yla ilişkilerin tamiri için Irak'a asker gönderilmesinin en iyi yön
tem olduğu üzerinde karar kılındı. İlginç olan, hükümetin daha önceki deneyiminden hiçbir ders al-
mamasıydı. Hükümet, Irak'taki olayların seyrini, tırmanan gerilla savaşını, tam bir çıkmaza giren 
Amerikan stratejisini, Irak'ın militan İslamla Amerika arasındaki savaşın merkezi haline geldiğini, 
Amerikan askerlerine yönelen şiddetin Amerika'nın maşası ve yardakçısı olarak algılanacak Türk 
askerlerine de misliyle yöneleceğini hiç dikkate almadan, Irak'a asker göndermek için aylarca çaba 
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gösterdi, bu hususta son derece heveskâr bir yaklaşım sergiledi. Hükümet, aylarca, Türkiye'nin 
Irak'a asker göndermesinin önemini, bunun Türkiye için ne kadar önem taşıdığını anlatmaya çalış
tı. "Komşusunda yangın varken Türkiye, eli kolu bağlı duramaz" şeklinde açıklamalar yapıldı. Tür
kiye'nin, Ortadoğu denkleminde yerini almasının muhakkak gerektiğinin altı çizildi, yani, sizin an
layacağınız, değerli arkadaşlarım, hükümet, Irak'ta gittikçe yoğunlaşan ve işgal kuvvetleri için bir 
batağa dönüşen bir savaş içerisinde Türkiye'nin yer alması için, elinden ne gelirse yaptı. 

7 Ekim 2003'te hükümet, Türk askerinin Irak'a gönderilmesi hususunda yetki almak için Mec
lise sunduğu tezkereyi 358 oyla geçirdi. Hükümet, tezkereye gerekçe olarak şunları belirtiyordu: "1 
Mart ile 7 Ekim şartları tamamen farklıdır. 1 Martta Türk askeri Irak'a savaş için gidecekti, o zaman 
işgalin bir parçası olacaktı; fakat, şimdi, askerimiz barış için, insanî yardım ve yeniden inşa mis
yonuyla gidiyor Irak'a" deniliyordu. Ayrıca, Türk askerinin konuşlanacağı yerler hakkında risk 
analizleri yapılmıştı. Birliklerimiz, bu analizlerin ışığında en müsait yerlere yerleştirilecekti. 

Değerli arkadaşlarım, bu söylenilenlerin hiçbirinde en ufak bir gerçek payı yoktu. Ekimde 
Irak'taki şartlar, 1 Marta nazaran çok daha ağırlaşmıştı. Türk askeri büyük risklerle karşı karşıyay
dı. Askerimizin bir mıknatıs gibi gerilla kuvvetlerini üstüne çekeceği ve ciddî kayıplara maruz 
kalacağı belliydi. Nitekim, Bağdat'taki Türk Büyükelçiliğine yapılan bombalı saldırı, Türk askerini 
Irak'ta nelerin beklediğinin bir habercisiydi. Ancak, Sayın Başbakanın, bu saldırının Türkiye'nin as
ker göndermesiyle ilgili olmadığını söylemesi, hükümetin, durumu gerçekçi bir şekilde değerlen
diremediğinin somut kanıtını oluşturdu. Ayrıca, Irak'taki tüm aktörler, Türkiye'nin Irak'a asker gön
dermesine karşıydı. Hatırlayacaksınız, kararın alınacağı sırada, Irak'taki Geçici Konseyin, Türk as
kerinin Irak'a gelmesi meselesini müzakere ettiği ve oybirliğiyle Türk askerinin Irak'a gelmesini 
reddettiği bilgisi Cumhuriyet Halk Partisine ulaştı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (Devamla) - Bunun üzerine. Genel Başkanımız Sayın Deniz 

Baykal, müdahale ederek, gerekli ikazlarda bulundu "bu konuda, acele etmeyelim, biraz daha 
düşünelim" dedi; ama, bu sağduyulu sese kulak verilmedi. Hükümetin mantığı "Amerika bunu biz
den istiyor, nasıl olsa aşiret reislerini ve diğerlerini ikna eder, Türk askeri de Irak'a gider" şeklin
deydi; ama, beklenenin tersi oldu ve aşiret reisleri, Amerika'yı, Türk askerinin gelmemesi hususun
da ikna etti. 

Değerli arkadaşlarım, bu, tam bir fiyaskodur. Biraz öngörü, biraz teenni, biraz sağduyu, Tür
kiye'nin bu duruma düşürülmesini engellerdi. Türk dışpolitikasını, son yıllarda, bu kadar derin bir 
gaflete, öngörüsüzlüğe ve acemiliğe kurban eden bir başka örneği gerçekten hatırlayamıyorum. Or
taya çıkan durum, Türkiye'yi, bölgede ağırlığı olan bir aktör olmaktan çıkardı, Türkiye'nin böl
gedeki ağırlığını ve etkileyici gücünü ciddî bir zafiyete duçar etti. 

Değerli arkadaşlarım, bu durumda, hükümetin, Meclisten aldığı yetkiyi iade etmesi veya Mec
lisin verdiği yetkiyi geri alması en isabetli hareket tarzıdır. 

Değerli arkadaşlarım, dışpolitika, ulusal gücün beynidir. Bu beyin; yani, dışpolitika, bir ül
kenin ulusal gücünü oluşturan tüm unsurları birleştirir, yoğurur ve onları ulusal hedeflere yönlen
dirir. Eğer, bir ülkenin politikasının vizyonu bulanık ve iradesi zayıfsa ve ulusal çıkarlarını güçlü 
dış merkezlerden gelen .dayatmalar nedeniyle isabetle değerlendiremiyorsa, o ülkenin askerî kuv
veti, stratejik konumu, ekonomik gücü ve nüfus büyüklüğü fazla anlam taşımaz. Bu durumda, 
beyin, işlevini yapamaz, ulusal çıkarlar korunamaz. Bu söylediklerim, zannediyorum, Türkiye'nin 
bugünkü durumunu tarif ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak, hükümet, Irak politikası bağlamında, zikzaklı, çelişkili, 
tutarsız yaklaşımlar izlemiştir. Bu politikalar Türkiye'nin ulusal çıkarlarına zarar vermiş, güvenilir-
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ligine ve itibarına gölge düşürmüştür. Ülkemizin bu duruma düşürülmesi çok acıdır, Türkiye buna 
layık değildir. 

Bu gelişmelerin ışığında, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak genel görüşme açılmasını 
öneriyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elekdağ. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN - Aleyhte söz isteği Ordu Milletvekili Sayın Eyüp Fatsa tarafından talep edilmiştir. 
Buyurun Sayın Fatsa. 
Süreniz 10 dakika. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Par

tisi Grubunun, Irak'ta yaşanan olaylar ve son gelişmeler ve hükümetimizin Irak'a gerektiğinde as
ker gönderilmesiyle ilgili 7 Ekim 2003 tarihinde Meclisten aldığı yetki tezkeresi hakkında bir genel 
görüşme açılması önerisi üzerinde, AK Parti Grubu adına aleyhte söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, şahsım ve AK Parti Grubu adına, 15 Kasımda İstanbul'da mey
dana gelen terör olayında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil 
şifalar diliyor, terörü şiddetle telin ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, Irak'ta harekât öncesinde ve sonrasında yaşanan gelişmeler, bölgeyi ve Tür
kiye'yi yakından meşgul etmiştir ve etmeye de devam etmektedir. Hükümetimiz, mesaisinin azım-
sanmayacak bir kısmını Irak meselesine hasretmek durumunda kalmıştır. 

Değerli arkadaşlar, malum olduğu üzere, 1 Mart 2003 tarihinde, Irak'a, Amerika Birleşik Dev
letleri önderliğinde girişileceği kesinlik kazanmaya başlayan askerî harekât bağlamında, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı ülke kuvvetlerinin Türkiye'ye 
kabulü hakkında hükümet tezkeresi Yüce Mecliste salt çoğunluğun desteğini alamamıştır. Oy
lamanın bu şekilde sonuçlanmasının ardından, keyfiyet, kamuoyumuzda etraflı şekilde tartışılmış, 
Yüce Meclisin bu kararı genel bir desteğe mazhar olmuştur. Bu tarihten sonra, Irak bağlamındaki 
gelişmeler, hızla bir savaşa gidildiğini daha belirgin bir şekilde ortaya koymuştur. 

Değerli arkadaşlar, bu çerçevede, Amerika Birleşik Devletlerinin Irak'a karşı girişeceği 
harekâtın çok yakında başlayacağı dikkate alınarak ve bu ülkenin acil talebi doğrultusunda, hava 
sahamızın Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki hava unsurlarına açılması ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin, geçici bir süre, yurtdışına gönderilmesi için, 19 Mart 2003 tarihinde, yeniden, Yüce 
Meclisimize hükümetimiz başvurmuştur. Irak'ta savaşın başladığı gün olan 20 Martta Meclisimiz, 
hükümetin bu yetki talebini onaylamıştır. Bu kararımızda, harekât konusunda Amerika Birleşik 
Devletlerine muhalefet eden müttefik Fransa ve Almanya gibi ülkelerin de aynı yönde davranarak 
hava sahalarını koalisyon unsurlarına açmış olmasının önemli bir faktör olduğunu da gözönünde 
bulundurmak gerekir. 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'un, geniş çaplı çatışmaların sona erdiğini açıkladığı 
1 Mayıs 2003'ten sonra Irak'ta yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde gelişmeler dinamik bir seyir 
izlemiştir. Koalisyon güçlerince askerî harekâtta elde edilen başarı neticesinde, savaş döneminden 
istikrar ve güvenliğin tesisi aşamasına geçilmiş, egemenliğin Irak Halkına devredilmesi yolunda ilk 
adımlar koalisyon hükümeti tarafından atılmaya başlanmış, bu ülkenin yeniden imarına yönelik 
projeler hayata geçirilmeye çalışılmıştır. 

Bilindiği gibi, hükümetimiz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1483 sayılı Kararında -
Irak'a istikrar ve güvenliğin tesisine katkıda bulunulması- Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere yapılan 
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çağrıyı ve müttefikimiz Amerika Birleşik Devletlerinin bu husustaki resmî talebini dikkate alarak,, 
Irak'a Türk askeri gönderilmesi konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiştir. Yüce Mec
lisimiz, 7 Ekim 2003 tarihinde, hükümetimize, Irak'ta barışı koruma amaçlı birlik gönderme 
konusunda izin vermiştir. Bu iznin alınması, komşu Irak Halkıyla dayanışmamızın ve Irak'ta 
durumun bir an önce normale dönmesine yardımcı olmak arzumuzun bir işareti olarak değerlen
dirilmelidir. 

Diğer taraftan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 16 Ekimde oybirliğiyle kabul ettiği 1511 
sayılı Kararıyla, Irak'ta tam egemen bir yönetimin ortaya çıkma sürecini daha belirgin hale getirecek 
bir çerçeve ortaya koymuş, ayrıca, Irak'ta, geçiş döneminde, güvenlik ve istikrarı sağlamak üzere, 
birleşik komuta altında çokuluslu bir gücün kurulmasına yetki vermiştir. Ülkemizin Irak'taki istik
rar gücüne muhtemel katkısı bu bağlamda Güvenlik Konseyinden kaynaklanan bir yetkiye de 
dayandırılmıştır. 

Hükümetimiz, tezkerenin kabulüne giden süreçte ve sonrasında, asker gönderilmesi hususun
da ne ısrarcı olmuştur ne de aceleci bir yaklaşım sergilemiştir. Kararı izleyen dönemde, 
hükümetimiz, durumu tüm yönleriyle değerlendirmiş ve Amerika Birleşik Devletleriyle yaptığı 
temaslar sonucunda, Irak'taki istikrar gücüne kuvvet katkısında bulunulmasından bu aşamada im
tina edilmesinin uygun olacağı kararına varmıştır. 

Bu çerçevede, Irak'a Türk askerinin gönderilmesi konusu bu aşamada hükümetimizin gün
deminden çıkmış bulunmaktadır. Bu durum, 7 Kasım 2003 tarihinde kamuoyumuza açıklanmış, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden alınan iznin kullanılmayacağı da duyurulmuştur. Dolayısıyla, bu 
konudaki tezkerenin yeniden ele alınmasına ihtiyaç kalmamıştır. 

Hükümetin kullanmayacağını açıkladığı izinle ilgili bir tezkere için Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde yeniden bir genel görüşme açılmasını uygun bulmadığımızı belirtiyor, Grubumuzun 
kararının bu talebin reddi yönünde olacağını açıklıyor ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Fatsa. 
Aleyhte başka söz isteği?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, öneriyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, öneriyi tekrar okutuyorum : 
(8/4) esas numaralı hükümetin Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince 

talepleri ve sonuçları konusunda genel görüşme önergesinin Genel Kurulun 18.11.2003 Salı günkü 
birleşiminde görüşülmesi ve görüşmenin bitmemesi durumunda görüşmelerin tamamlanmasına 
kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu mad
desine göre vermiş olduğu Grup önerisi biraz önce okundu; şimdi, öneriyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. (CHP sıralarından gürültüler) 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, sayar mısınız. 
BAŞKAN - Görülüyor efendim... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, sayar mısınız. Tartışmalı durumlarda sayma 

durumunuz var, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayıyorum, Sayın Başkan. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Efendim, sayamadınız; o süre saymak için... 
BAŞKAN - Efendim, ben saydım; ama, siz, makama güvenmediniz; ben sayıyorum; bu, çok 

önemli. 
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HALUK KOÇ (Samsun) - Estağfurullah, makama güveniyoruz; ama, sayım için gerekli süreyi 
kullanmadınız. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Sayalım lüften. Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. (AK Par
ti sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, lütfen, sükûneti muhafaza edelim. Bir talep üzerine saydık iki tarafı da, 
neticede hepimizin görmesi gerekiyordu. 

Teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine 

göre verilmiş bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
2. - Genel Kurulun 19 Kasım 2003 Çarşamba günkü birleşiminde, sözlü soruların görüşül

memesine, gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin AK Parti 
Grubu önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 18.11.2003 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda siyasî parti grupları 

arasında oybirliği sağlanamadığından, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince, Grubumuzun 
aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Eyüp Fatsa 
Ordu 

AK Parti Grubu Başkanvekili 
Öneri: Genel Kurulun 19 Kasım 2003 Çarşamba günkü (yarın) birleşiminde; sözlü soruların 

görüşülmemesi, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kıs
mının 41 inci sırasında yer alan 280 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına, 40 inci 
sırasında yer alan 277 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 5 inci sırasına alınması, bu birleşimde 
gündemin 5 inci sırasına kadar olan işlerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması. 

BAŞKAN - Öneriyle ilgili söz isteği?.. Yok. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre vermiş olduğu 

öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. - SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. - Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Dilekçe Komisyonunda boş bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 

1 üyelik için, Bursa Milletvekili Sayın Abdulmecit Alp aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bir Danıştay 

kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniy
le konuşması 
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BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu soru, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, yazılı soruya çevrilmiş ve önerge 

gündemden çıkarılmıştır. 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kepenek, buyurun. 
Süreniz 5 dakika. (CHP sıralarından alkışlar) 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; soru önergeme değin

meden önce, ben de, halkımızın karşılaştığı, cumartesi günü yaşadığımız ağır terör saldırısını şid
detle kınadığımı ve bundan sonra böyle olayların olmaması için hükümetimizin ve Meclisimizin 
gerekli önlemleri alacağını umut ettiğimi belirtmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, sözlü soru önergem aylar önce verildi ve Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanının, Ankara'nın simgesiyle, amblemiyle ilgili Danıştayın verdiği bir kararı uygulamamasına 
yöneliktir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının, Ankara'nın amblemini değiştirmesiyle ilgili 
düzenlemesi Ankara İdare Mahkemesince iptal edilmiş, Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon eski Mil
letvekili Rahmi Kumaş'ın dilekçesiyle bu karara varılmış; belediyenin itirazı üzerine, Danıştay, 
belediyenin itirazını reddetmiş ve karar kesinleşmiştir. Başkentin göbeğinde -Ankara'da- Büyük
şehir Belediye Başkanı, yargı kararlarını uygulamamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu, çok kaygı verici bir durumdur. Yargı kararlarına uymama, kurallara 
uymama, İdare Kurulu kararlarına uymama, Koruma Kurulu kararlarına uymama, Ankara Büyük
şehir Belediye Başkanının yaptığı ne ilk icraattır ne de sonuncusudur. 

Bu durum karşısında, Sayın Kumaş, İçişleri Bakanlığına suç duyurusunda bulunmuştur; ancak, 
bu suç duyurusu da dikkate alınmamıştır. Ankara'nın göbeğinde, Büyükşehir Belediye Başkanı, yar
gı kararlarını dinlemeyerek, suç işlemektedir. 

Aynı Büyükşehir Belediye Başkanı başka bir şey yapmıştır; ekim ayı ortalarında, burada, uy
gulamalarıyla ilgili yaptığımız bir Meclis görüşmesi sırasında söz alan Cumhuriyet Halk Partili üç 
milletvekilinin resimlerinin bulunduğu afişler bastırarak bunları elektronik panolara yerleştirmiş ve 
kendi kurguladığı, kendin pişir kendin ye kabilinden televizyon programlarında, sözüm ona, 
buradaki suçlamaları yanıtlamaya kalkmıştır. 

Bir büyükşehir belediye başkanının, Meclisteki bir görüşmeye yönelik olarak, böyle bir tutum 
takınmaya, bu tür davranışlara girmeye hakkı olmaması gerekir. Onu denetlemesi gereken, onun 
durumuyla ilgili, burada, halkın huzurunda, Ankara halkına ve Millet Meclisine hesap vermesi 
gereken kişi Sayın İçişleri Bakanıdır ve üzülerek belirteyim, Sayın İçişleri Bakanı -biraz evvel 
buradaydı- şu anda yoktur. 

Değerli arkadaşlar, bir şey daha dikkatimi çekti. Adalet ve Kalkınma Partisi bir siyaset okulu 
açıyor. Bu siyaset okulunda, Ankara'nın, bu yasa tanımaz, bu kural tanımaz, bu saldırgan Büyük
şehir Belediye Başkanına "cumhuriyetten günümüze kadar Başkent Ankara" diye ders verdiriliyor. 

Sayın milletvekilleri, böyle bir tutumun, saydamlık, doğruluk, hak, hukuk, eşitlik ve demok
ratik yönetim kavramıyla uzaktan yakından bir bağı yoktur. Ben, Ankara Büyükşehir Belediye Baş
kanının, hele hele sizin siyaset okulunda ders verecek ve bu işleri yapacak durumda olmadığını, 
kayıtlara düşürmek üzere burada söylüyorum; çünkü, yaptıkları ve burada söylenemeyen onca uy
gulama, yasa tanımazlık, kural tanımazlık ayyuka çıkmıştır; hiçbir konuda hesap vermemiştir; ne 
malî konularda ne idarî konularda ne uygulama konularında ve bunun hesabının Mecliste verilmesi 
gerekmektedir. 

Ben, terörsüz bir dünya diliyorum, terörsüz bir Türkiye diliyorum ve bu duygularla, hepinize 
iyi bayramlar diliyorum. 
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Sayın Başkan, saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kepenek. 
2. -Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu önerge de üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin 

son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilmiş olup, önerge, gündemden çıkarılmıştır. 
Sayın Koçyiğit'in söz hakkı bakidir; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, konuşma hakkı 5 dakika; 1-2 dakika geçebilir. Konuşma bitinceye kadar 

Genel Kurulun çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Koçyiğit. 
MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin sorunları ve özlük hak

larına ilişkin olarak geçen yasama yılında vermiş bulunduğum sözlü soru önergesi üzerindeki 
görüşmeye, ancak bu yasama yılında sıra gelmiş bulunuyor; yani, konuşma hakkı elde etmiş 
oluyorum. Bu vesileyle, Yüce Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. 

Bu arada, geçen cumartesi günü İstanbul'da bombalı saldırıda hayatlarını kaybeden tüm yurt
taşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, yakınlarına başsağlığı diliyor, olayı şiddet ve nefretle 
kınıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün ülkemizde 35 000 köy, 17 000 mahalle muhtarı ol
mak üzere, toplam 52 000 muhtarlığımız vardır. 

Muhtarlar, yönetim biriminin en uç noktasında, devletin temsilcisi olarak, olanaksızlıklar 
içerisinde ve çok zor koşullar altında günde 24 saat mesai yapmaktadırlar. 

Muhtarlarımız, seçimlerin ilk halkası olup, devletimizin vatandaşa dönük en üst noktasındaki 
hizmet birimleridir. Demokrasinin tabanını oluşturan seçilmiş muhtarlarımız, yöresindeki sorunlar
da akla gelen ilk ve değişmez adrestir. 

Muhtar, mahallî idare birimi olan köy idaresinin başı olup, aynı zamanda, partilerüstü konum
dadır; köydeki ve mahalledeki her şeyin hesabının sorulduğu tek adrestir. Peki, muhtarlara ne ver
dik de ne istiyoruz?! Peki, yetkisi var mı, olanağı var mı?! Her şeyin sorumlusu olarak muhtarları 
görüyoruz. Üzülerek belirtmeliyim ki, bugün, muhtarların sahibi yoktur, kaderleriyle baş başa 
bırakılmışlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; muhtarlarımızın sorunu çoktur, köyün yolu olmaz, muh
tarlar suçlanır; suyu, elektriği ve telefonu olmaz, muhtar eleştirilir. Nüfus işlerinden ikametgâh 
kâğıdına, asker kaçağından sınır davasına kadar tüm işlemlerin çözüm yeri muhtarlıktır; bakaya 
kalan veya asker kaçağı olan birisinin bulunması için hesap muhtardan sorulur. Muhtar, köyde ev
lendirme memurluğu yapar. Küçük bir yanlışlık yapsa muhtarın yakasına yapışılır; ormanda yangın 
çıkar, yangın çıkaranı bul diye fatura muhtara kesilir; köye yanlışlıkla bir kaçakçı girer, hesabı yine 
muhtardan sorulur. 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar zor koşullar altında görev yapan mahalle muhtarlarının bütçesi 
yoktur. Köy muhtarlarının bütçesi vardır; ancak, bu bütçenin de gelir kalemi yoktur. Hepimizin bil
diği gibi, köy bütçesinin gelir kalemini oluşturan "salma" adı altında köy halkından alman 20 liradır. 
Evet, sadece 20 lira; 20 000 000 lira değil. Bugün dolaşımda 25 000 liralıklar bile yokken, 20 liray
la bir köyün geçindirilmesi mümkün değildir. 
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Bu kadar geniş ve kapsamlı görevleri zor koşullar altında yerine getirmeye çalışan muhtar
larımız, büyük geçim sıkıntısı çekmektedir. Muhtarlarımız geçimlerini nasıl sağlar diye, bugüne 
kadar hiçbir yetkili makam sormamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, muhtarlarımız, bugün, herhangi bir sosyal güvenlik kurumu şemsiyesi 
altına bile alınmamışlardır. Tüm bu sorumluluklar karşısında muhtarlarımızın almış oldukları 
ödenekler oldukça yetersizdir. 1977 yılında, muhtarların ödenek ve sosyal güvenlik konularını 
içeren 2108 sayılı Yasa çıkarılmıştır. Buna göre, 3 000 gösterge rakamı memur maaş katsayısıyla 
çarpılarak muhtar ödenekleri belirlenmektedir. Bu ödeneğin rakamsal tutarı 102 000 000 liradır. 
Evet, bugün, muhtarlarımız, aylık 102 000 000 lirayla geçinememektedir. 

Yine, aynı yasaya göre, muhtarlar herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi değillerse, 
zorunlu olarak Bağ-Kura tabi tutulmuşlardır. Muhtarlar, en düşük Bağ-Kur primi olarak ayda 140 
000 000 lira ödemektedir. Aldıkları 102 000 000 lira maaşın üzerine 38 000 000 lira da ceplerinden 
koyarak 140 000 000 lirayı tamamlamaya çalışmaktadırlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen tamamlayın. 
MUHSİN KOÇYİĞİT (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Tabiî, bu 140 000 000 lirayı ödeyemeyen muhtarlarımız, bugün, Bağ-Kur tarafından icraya 

verilmişlerdir; hepsi, köşe bucak, Bağ-Kurdan kaçmaya çalışmaktadırlar. 
Muhtarlarımız, bağ, bahçe, tarla, inek, ne varsa satarak, bu Bağ-Kur icra kıskacından kurtul

maya çalışmaktadırlar. Bu nedenle, bir an önce, hükümetimiz, bir yasa getirerek, hatta, önümüzdeki 
dönemde çıkacak yerel yönetimler yasası içerisinde, muhtarların maaşlarını 3 000 gösterge yerine 
9 000 göstergeye çıkararak, onların da onurluca ve insanca yaşayabilecekleri bir düzeyde maaş al
masını sağlamalıdır. Ayrıca, önümüzdeki dönemde kamu reformu çerçevesinde yapılacak çalış
malarda muhtarların il genel meclisinde, belediye meclisinde temsilci bulundurmaları sağlan
malıdır. Aynı şekilde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı içerisinde de yöreyi en iyi tanıyan 
muhtarların bir temsilcisi bulunursa, çok daha iyi olur. 

Bu vesileyle, yakın gelecekteki bayramınızı kutlar, hepinize saygılar sunar, iyi akşamlar 
dilerim. 

Sağ olun. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koçyiğit. 
Sayın milletvekilleri, alman karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 

üzere, 19 Kasım 2003 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
İyi akşamlar diliyorum. 

Kapanma Saati: 19.04 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yeni bir Anayasa 
hazırlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in 
cevabı (7/1014) 

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 N A 

Aşağıdaki sorular ımın başbakan Sayın R e c e p T a y y i p E R D O Ğ A N 
taraf ından söa tö olarak cevaplandır ı lması hususunu saygı lar ımla arz eder im. 

Atil lâ B A Ş O Ğ E U 
Adana Mil le tveki l i 

H ü k ü m e t Programının 12 nci sayfasında "Mevzua t ımızdak i p e k ç o k 
yasakçı hükümle r nedeniyle , ü lkemiz h u k u k devle t inden çok kanun devle t i 
g ö r ü n ü m ü vermektedi r . " eleştirinizin ve "Ar t ık ü lkemize dar ge len yürür lükteki 
A n a y a s a yer ine kat ı l ımcı ve özgür lükçü bir Anayasa hazı r layacağız . B u 
Anayasan ın hazırJanmasmda, kendi fikirlerimiz kadar, muhalefe t par t i ler inin ve 
t ü m top lumsa l kesimler in katı l ımını e n etkin b iç imde sağ lama çabası i ç inde 
o lmaya söz veriyoruz.'* ifadelerinin ge reğ i olarak; 

a. Hang i çalışmaları yürütmektes in iz? 
b. H a n g i çalışmaları t amamladın ız? 
c. Bugünden sonrası için nasıl bir ça l ı şma takvimi hazır ladınız? 

T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI / %4Y./2003 

Bakan ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifeden, 28/7/2003 tarihli ve A.01 . 
0.GNS.0.10.00.02-7/1014-2705/10085 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Katarlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 31/7/2003 
tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-222-23/3572 sayılı yazı. 

c) 7/] 0/2003 tarihli ve 823 sayılı yazımız 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen, Başbakanlığın ilgi (b) yazısı ile 
Bakanlığımıza intikal ettirilen Adana Milletvekili Atillâ Başoğhı tarafından Sayuı 
Başbakana yöneltilen ve Bakanlığımızca cevaplandın İması tensip olunan 7/1014-2705 
Esas No.lu yazılı soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin 
derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. 
maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde üişikte 
sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim. \ 
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T.C. A N K A R A 
ADALET BAKANLİĞİ „J~J2003 

Bakan 

Sayın 
Atillâ B A Ş O Ğ L U 
Adana Milletvekili 
T B.M.M. 

Sayın Başbakana yöneltilen v e Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip 
olunan 7 /1014-270 Esas No . lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur: 

Hükümet Programında ve Hükümetimizce hazırlanan Acil Ey lem 
Plânında "Demokratikleşme ve Hukuk Reformu ile İlgili Yapılacak Faaliyetler** 
Bölümünde yeni bir Anayasa Tasarısının hazırlanmasına yer verilmiştir. 

Bilindiği Özere, yazılı anayasa geleneğinin uygulanmaya başladığı i lk 
Anayasadan bu yana, yürürlüğe konulan anayasalarımızın tamamı olağanüstü 
dönemlerde v e olağanüstü şartlarda hazırlanmıştır. 1982 Anayasas ı , sonraki 
yıllarda bir ç o k kez değiştirilmiş ise de , bunlar istenilen v e beklenen sev iyeye 
ulaşmamıştır. 

Demokrasiyi kurum ve kurallarıyla hâkim kılan, uluslararası gelişmelerin 
dışında kalmayan ve hukuk devletini e sas alan bir anayasa ihtiyacı uzun suredir 
dile getirilmektedir. 

Devlet , toplum ve birey arasında yapılan '"sosyal söz l e şme" niteliğinde 
olan anayasalar, temel hak v e özgürlükleri en üst seviyede teminat altma almalı, 
özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı niteliklere sahip çağdaş ve demokratik devleti 
tesis etmeli v e bütün kurum ve kurallarıyla hukuk devleti i lkesini hayata 
geçirmelidir. 

Devletin temel nizamının ve şeklini belirleme özell iği olan anayasaların 
hazırlanmasında, geniş toplumsal mutabakatın sağlanması ç o k önemlidir. M e c l i s 
çoğunluğuna dayalı tek taraflı hazırlanarak yürürlüğe konulacak bir anayasa, her 
zaman meşruiyet tartışmaları ile karsı karşıya kalabilecek olduğundan, bunun 
önlenebilmesi ve toplumsal mutabakatın sağlanabilmesi için hazırlık sürecine 
toplumun tüm kesimlerinin dahil edilmesi gereklidir. 

Yine hazırlıkları tamamlandığında taslak metnin kamuoyuna sunularak 
tartışmaya açılması, eleştiriler doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi v e 
bundan sonra kabulü prosedürüne sunulması, toplumsal mutabakat bakımından 
da önem taşımaktadır. 

""Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasma katılma" kenar 
başlıklı Anayasanın 175. maddesi hüknrö de dikkate alınarak, yukarıda yapılan 
açıklamalar çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Mecl is inde grubu bulunan siyasî 
parti temsilcilerinden oluşan Uzlaşma Komisyonunca bu y ö n d e çalışma 
yapılarak Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun Teklifinin hazırlanması 
gerekmekte olup. Bakanlığımızca bu konuda istenilecek her türlü teknik destek 
sağlanacaktır. 

Bi Igi leri n ize arz ederim. T 

Cemil ÇİÇEK-
Bakan ) 
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2. - Konya Milletvekili Atilla Kart 'in, adlî kolluk ve ticarî sır konularındaki düzenleme çalış
malarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1125) 

09.09.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

--Aşağıdaki sorulanının Adalet Bakanı Sn,CemrI Çiçek tarafından yazılı 
olarak cevaplandınbnasın) Anayasa'nm 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince 
saygıyla talep ederim, 

Atilla Kart 
Konya Milletvekili 

-Bilindiği gibi: "Adli Kolluk" teşkilatının, Hukuk Devleti 
yapılanmasında ne kadar gerekli ve önemli olduğu ve bu yolda uzünlzaınandan bu 
yana çalışmaların devam etmekte olduğu bir vakıadır, 

-Keza. yargı bağunsıdığiDm gerçckleştirilrnesî surecinde yapılmakta 
olan diğer çalışmalar bir tarafa, özellikle yolsuzlukla mücadele kapsamında, 
Bankacılık mevzuatında ve TBMM-İçtüzüğünde mevcut olan "ticari sır* 
düzenlemesinin engel teşkil etmekte olduğu da bir vabadır^.B^kc«ıu<^îetüaik 
değişikliği teklifi niteliğinde çalışmalar tarafımdan yapılmıştır. 

-Bıı değerlendirmelere göre: 
adli kolluk yapılanmasının kurulması konusunda Adalet Bakanlığı 

tarafından sürdürülmekte olan her hangi bir çalışma mevcut mudur'?-Varsa, hangi 
aşamadadır? Böyle bir çalışma yoksa, yargıdaki ve hazırlık' sorutturması 
aşamasındaki teknik yapılanma ve hızlanma nasıl, sağlanabilecektir? 

-Bankacılık ve bağlı mevzuattaki "ticari sır" düzenlemesi konusunun 
değiştirilmesi yol unda yine Adalet Bakanlığı tarafından yapıbnakta olan her hangi bir 
çalışma var mıdır"? Varsa hangi adamadadır? "Ticari sır" düzenlemesinin, 
yolsuzlukla mücadele konusunda engei tenkil ettiğine inamyorırtûjufiuz? Bu takdirde, 
nasıl bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz? 
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T.C ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI }j~J?./J20Wİ 

Bakam 

95" U 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

11X51: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 6/1O/20O3 tarihli ve 
A.OI.O.GNS.0.10.00.02-2878 sayılı yazanız. 

b) 16/10/2O03 tarihli ve 854 sayılı yazımız. 

îlgi {a) yazınız, ekinde alman, Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1125-3024 
Esas No.lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi 
îçiıı ilgi (b) yadımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek sure verilmesi istenilmiştir. 

Söz. konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
s unu lın ustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI ~J..../20Û3 

Bakan 

S ay m 
Atilla KART 
Konya Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yönelttiğini?: ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 
7/1125-3024 Esas No.lu soru önergesinin cevabı, aşağıda sunulmuştur. 

Ceza adaletinin etkin, verimli ve makul surede gerçekleşmesi için. Cumhuriyet 
başsavcılarının gözetimi ve denetiminde suçların delil, iz, eser ve emarelerini 
araştırmak, soruşturmak, suçluları yakalamak ve bunları adlî makamlara teslim etmek 
ve bu hususlarla ilgili gerekli diğer işlemleri yapmak üzere adlî kolluğun kurulması, 
görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan 
"Adlî Kolluk Kanunu Tasarısı" bakanlıklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 
görüşüne sunulmuş olup, gelen görüşler değerlendirilmektedir. 

ö t e yandan, kamu hizmetinin gizliliği gerektirdiği istisnaî hâller hariç, 
demokratik ve şeffaf yönetimin sağlanması bakımından mevzuatta yer alan "sır" 
kavramının yeniden belirlenmesi ihtiyaç hâline gelmesi, Hükümet Programında ve 
Acil Eylem Plânında da gereksiz yere genişletilen "gizlilik kültürü" ile mücadele 
edileceği, kamunun bütün eylem ve işlemlerinde şeffaflığın asıl, gizliğin istisna 
olacağının öngörülmesi nedeniyle, bu konuda yürürlükteki mevzuatta gerekli 
değişiklikleri yapmak üzere Bakanlığımızca oluşturulan Komisyon, çalışmalarına 
devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. \ 

Cemil ÇİÇEJ 
Bakan 
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3. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak 'in, silahlarla ilgili yapılması gereken yasal düzen
lemelere ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun cevabı (7/1235) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Bireysel Silahsızlanma Günü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde 
acılı aileler yakınlarını anarlarken, Umut Vakfı yetkililerinin de 
açıklamalarıyla acı ve bir o kadar da ürkütücü gerçekler kamuoyuna 
sunuldu. Bir yılda 557 kişinin kaza kurşunuyla can verdiği anlatıldı. Bu 
can verenlerin çoğunun da küçük ve masum çocuklar olması ayrıca 
üzücü ve gerçektir. Ülkemizde size veya bir sevdiğinize doğrultulmaya 
hazır ruhsatlı 1.5 milyon ve kaçak tahminen 3 milyon silah ve onların 
milyonlarca ölümcül kurşunu var. İyi niyetli tahminle ülke insanımızın % 
87'si silahlı bulunmaktadır. 

Bu nedenle; 

1- Bu vahim tablo karşısında "Taşıma ruhsatlı" silahları da 
kapsayacak şekilde yasal düzenlemeler yaparak önlem almayı 
düşünüyor musunuz? 

2- Oyuncak üretimi ürünlerinin çoğunun silah olmasının ve küçük 
yaşta erkek çocuklarının beyinlerine oyun yoluyla öldürme 
dürtüsünün yerleşmemesi için, ilgili (Kreş, Ana sınıfları ve Çocuk 
Kulüpleri) kuruluşlara ne gibi düzenlemeler getireceksiniz? 

3- Ülke çapında "Küçük yavrularımıza oyuncak da olsa silah 
almayın" kampanyasına destek olmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
KİŞLÜRİ BAKANLİĞİ 

Emniyet Genci Müdürlâğâ 

K<mu: Yazıl; Som önergesi. 

TBMM BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ; a)TaWM Baüanliğinır. 0t>.İöJ!0O3 tarih ve KANX\ÎU1D.A.Öİ.CNS.O.İO,00.02-7;1235- 3İ5İ' 
İIW0O sav ılı yomu. 

b) Başbakanlık taunlar ve KararUr Genel Mûd0riûgQwu0&IO.20O3 tarih ve B.02.0 JÜCG.0.12/106-

tanır rvîijjeft ekili Muharrero TOPRAK tarafında.;» T.B.M.M. Başkanlığına sunulan ve Sayın 
fi^Uıkjıiiiiıiz,! «?>t»iı aiıtaı. Sayın BitşİMkajunuzca (k kendileri adına taralımdan cevaplandırılması 
istenilen. ı ,"!2.İS j soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

1 Sslah rü!^.i!l.ı:ı i!e iîgjü liîevajjfts, gfınûıı gelişe» ve üeğişe» şartlarına uyguıı hale getirilebilmesi 
için yasal düzenleme yapılın,™ dujütıülmektedir. 

2-Okul öncesi Eğitim Programı, Türk Milli Eğitiminin Genci Amaları ve Temel İlkelerine uygun 
olarak hazıılanıniç vs u>gularımak(ııdır. Eğitim Programlarında çocukların gelişim özellikleri» göre 
belirlenen heder ve L-ızarolnıası beklenen davranışlar doğrultusunda eğitim etkinlikleri gerçekleştirilmekte 
tim. çTK'i.ıfciîtnn *m^"\. rıhıp<i?!. duygusal, sosyal ve dil !ie!rçirnferini ohımsttr yönde etkileyecek eğitim 
materyali ve ayancık kııflapilirKmasmaczengösterümektcdic. 

3- Küçük Y tadarımıza Oyuntak da Olsa Silah Almayın " kampanyası kapsamında; başta oyuncak. 
üreticileri ve aileknia bilmçleEidıriircıesi konusunda çalışmalarm yapılmasınm önemli oldugıı 
düşünülmektedir. 

Bilgilerraiz? arz ederim 

Abdülkadir AKSU 
İçişleri Bakanı 
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4. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin 'in, 4969 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi ile SPK 
Kanununun 22 nci maddesinin (g) bendinin uygulamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener 'in cevabı (7/1265) 

TÜRKIYE BÜYÜK MSIXET MECLİSÎ BASKANLIĞTNA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazdı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim, 09.10.2003 

İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

1-12 Ağustos 2003 tarihînde yayınlanan 4969 sayıl} kanunun Geçici Madde-2 hükümleri, 
geçmişe yürürlü ohrtasırun getirebileceği Anayasaya aykırılık iddiasının yanı sıra bir diğer 
hukuk tekniği sorunu da taşımaktadır. Bu sorunlu maddenin içeriği "geçici" başlığı taşımasına 
karşın, geçici nitelikte olmayıp, süreklilik arz eden hükümler içermektedir. 

Geçici maddeler ya bir olaya veya bazı olaylara uygulanarak ya da belirli bir zaman 
süresiyle kısıtlı olarak yürürlüğe girer ve sflrenin birimiyle işlevini tamamlayarak yürürlükten 
kalkar. 4959 sayılı kanunun Geçici-2. maddesinde, ne uygulanacağı Özel durum öngörülmüş, 
ne de hangi tarike kadar yürürlükle kalacağı belirtilmiştir Bu ise, gerek kanun yapma tekniği, 
gerekse Anayasa hukuku açısından bir sorun kaynağı olmaktadır. Eğer, geçici madde 2, 
sadece İmar Bankası'na uygulanmak için çıkarılmış ve İmar Bankasına uyguîanddctan sonra 
yürürlükten kalkacak ise o zaman, "kişiye özel yaptırımlar içeren özel bir yasa" haline 
gelecektir. Bu da İmar Bankas! 'nda yapılacak bütün işlemleri hukuki, idari ve ceza 
yaptırımları açısından akamete uğratabilecektir. 

a- Bu yasal sorunla ilgili yasa çıkarılırken gerekli özen ve dikkat neden 
gösterilmemiştir? 

b- Bu sakıncalı dutumu ortadan kaidırmak için ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

2- SPK Kanununun 22. maddesinin (g) bendi, SPK'ya, "Sermaye Piyasasını ögüendiren her 
türlö iletim araçları İle yapıları yayın, duyuru vs reklamları izlemek bunlardan yanıltıcı olduğa 
tespit edilenleri yasaklamak ve gereği yapılmak üzere ilgili kuruluşlara bildirmek" görevini ve 
yetkisini vermiştir. Buna göre; 

a- İmar Bankası yasal izni ve yetkisi olmadan Hazine bonosu, repo işlemleri yapmak 
amacıyla ilan ve reklam verir iken, SPK bu ilanları izleyerek kendine kanunla verilen 
görev ve yetkiyi neden yerine getirememiştir? 

b- Neden bu ilanları yasaklamak için gereğini yapmamıştır? 
c- Neden İmar Bankasfmn böyle bir yetkisi olmadığı, yanıltıcı reklam yaptığı 

kamuoyuna duyurulmamıştır? 
d- Görev kusuru işleyen ve görevini yapmadığı anlaşılan SPK hakkında bu nedenle 

herhangi bir inceleme ve soruşturma açılmış mıdır? 
3- Basında SPK» İmar Bankası'nm banka olması nedeniyle konunun BDDK'ıun görev ve 
yetki alanında kaldığım söylerken neden İmar Bankası hakkında bano ahm-satmdan 
nedeniyle herşey olup bittikten sonra suç duyurusunda bulunmuştur? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI V E 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.001/01- 2 ^ . * * ° l ^ m / 2 0 0 3 

KONU : 7/1265-3221/12206 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ başbakanl ığın 20.10.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-247/4654 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 
ve Sayın Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip olunan 
7/1265-3221/12206 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Sermaye 
Piyasası Kurulu Başkanlığının 10.11.2003 tarih, KÖB/403-14919 sayılı ve Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığının 13.11.2003 tarih ve BDDK.2003.01.KİK.1-
13211 sayılı yazıları ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.AbdÜliatİf ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıs 

BANKACİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Kurul İşleri ve Kurarlar Dairesi) 

S O t i E L I 
SAYI :KÜDK.2O03.0I.KİKJ-ı311* 
KONU: Soru önergeleri ı * «j 

11 * KAblM 2003 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞIMA 
(Sn. Doc.l)r, AbdOHatif ŞENER) 

İLtıt: 27.10.2003 tarih ve B.02.0.001/(01)3232 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen tstanbul Milletvekili 
Emin ŞÎRÎN İn Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/1265-3221 sayılı soru önergesinde yer 
alan sorulardan Kurumumuzu ilgilendiren 1 nci soruya ilişkin cevabımız aşağıda 
sunulmakladır. 

Bilindiği üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün kanun, tasan ve 
lekliflerindekı değişiklik önergelerini düzenleyen 87 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası 
"Görüşülmekte olan tasan veya teklife konu kanunun, komisyon metninde bulunmayan, 
ancak tasan veya teklif ile eok yalcın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilmesini isteyen ve 
komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak görüşme 
açılır.Hıükümünü amirdir. 
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4969 sayılı Kanun* un göriişttldağü Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı 
tutanaklarından anılan maddenin milletvekilleri tarafından verilen değişiklik önergesi ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İç TüzAgü'nün 87 oci maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarlaca 
görüşülmekte olan Kanun metnine ilgili komisyonun önergeye salt çoğunlukla katılması 
suretiyle ilave edildiği anlaşılmaktadır. 

Diğer tara dan. anılan madde hükmü daha kapsamlı bîr şekilde Hükümet taralından 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan "Bankalar Kanunu île Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Miskin Kanun Tasansı,Tnda yer almakladır. 

Bilgilerini arv. ederim. 

Ö6U^~^—^ 
Ahmet ŞİRİN ) 
İkinci Başkan 
Bftşfcaa V. 

Başbakanlık 
Sermaye Piyasası Kurulu 

SAYI :KÖB// f 0 3 - < H ^ 3 ANKARA 

KONU: -i 0111/ 2003 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. AbdüHatif ŞENER) 

İlgi: Kurulumuza 30.10.2003 tarihinde tebliğ edilen 27.10.2003 tarih ve 
B.02.0.001/01.3232 sayılı yazınız. 

tlgı yazınız ile Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 20.10.2003 
tarih ve B.02.0.KKG.0.12./106-247/4654 sayılı yazısı ekinde yer alan İstanbul Milletvekili 
Sn. Emin ŞİRİN tarafından verilen soru önergesi Kurulumuza gönderilmiştir. Soru 
önergesinin 2. ve 3. maddelerinde yer alan ve Kurulumuzu ilgilendiren sorulara ilişkin 
görüşümüz aşağıda sunulmaktadır. 

I - BDDK tarafından Bankanın bankacılık yapma ve mevduat kabul etme 
izni kaldırılmıştır 

04.07.2003 tarih ve 25158 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 3.7.2003 tarih ve 1085 sayılı 
kararı ile, yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremeyen, alınması istenen tedbirleri 
almayan, faaliyetine devamı mevduat sahiplerinin haklan ve mali sistemin güven ve 
istikrarı bakımından tehlike ar2 eden Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.'nin (Banka/İmar 
Bankası) bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasına, 4389 
sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uyannea 
karar verilmiştir. 

I I - Bankanın herhangi bir sermaye piyasası faaliyetinde bulunma yetkisi 
yoktur 

Kurulumuzun 4.1.1985 tarihli toplantısında alınan karar ile Bankaya "Borsa Üyelik 
Belgesi" verilmiştir. 
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Bankanın Borsa işlemlerinin gereken özen içinde yürütülüp yürütülmediği, hesap 

kayıt ve belgelerinin dü2enli tutulup tutulmadığı ve konusu suç teşkil edecek fiillerinin 

bulunup bulunmadığı hususlarında yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 11.9.1990 

tarih ve 1-8/38-7 sayılı denetleme raporunda; Bankanın İMKB eski temsilcisi Erol 

ULUDOĞAN'ın yaptığı usulsüzlüklerin ortaya çıktığı 31.10.1989 tarihinden İtibaren 

İMKB'deki hisse senedi aracılık faaliyetlerini bütünü ile durdurduğu, borsa temsilcilerini 

geri çağırdığı ve borsadaki bürosunu kapattığı, Bankanın aracılık faaliyetinde 

bulunabilmek için Borsa Bankerliği Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin 14. 

maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde yer alan "....Bu birim için yeterli mekan, donanım 

ve personelin sağlanmış, aracılık işlemleriyle ilgili olarak ortaya çıkabilecek rizikolara 

karşı gerekli önlemlerin alınmış ve sağlıklı bir muhasebe, kayıt ve belge düzeninin 

kurulmuş olması," şartlarını yitirdiği tespitlerine yer verilmiştir. 

Konuyu görüşen Kurul Karar Organı, 25.10.1990 tarihli toplantısında Borsa 

Bankerliği Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmelikln 14. maddesinde sayılan şartları 

yitirdiği saptanan İmar Bankasının aracılık faaliyetlerinin durdurulmasına ve Borsa üyelik 

belgesinin iptal edilmesine karar vermiştir (EK.1). Bu husus 22.11.1990 tarih ve DEDA-

10/1178-5229 sayılı yazımız (EK.2) ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na, 16.11.1990 

tarih ve DEDA-10/1128-5103 sayılı yazımız (EK.3) ile Bankaya ve 16.11.1990 tarih ve 

DEDA-10/1127-5102 sayılı yazımız (EK.4) ile İMKB Başkanlığına bildirilmiştir. 

Banka tarafından, Borsa üyeliğinin iptali ve aracılık faaliyetinin durdurulmasına 

ilişkin 16.11.1990 tarih ve DEDA-10/1128-5103 sayılı Kurut işleminin iptali istemiyle 

Kurulumuz aleyhine açılan dava sonucunda; ilk olarak Ankara 2. İdare Mahkemesi 

tarafından 3.10.1991 tarih ve E.91/144, K.91/1584 sayılı karar ile davanın kabulüne 

karar verilmiş, ancak anılan karar, Danıştay 10. Dairesinin 22.2.1994 tarih ve 

E.1992/2567 ve 94/748 sayılı kararı ile bozulmuştur. Dosya tekrar ilk derece mahkemesi 

tarafından incelenmiş olup, Ankara 2. İdare Mahkemesince davanın reddi yolunda 

verilen 6.10.1995 tarih ve E.1995/1274, K.1995/1313 sayılı kararının davacı Banka 

tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay 10. Dairesince verilen E. 1996/232, 

K. 1996/7976 sayılı ve,28.11.1996 tarihli karar ile temyiz isteminin reddine ve Ankara 2. 

İdare Mahkemesince alınan kararın onanmasına hükmedifmiştir. Davacı Banka 

tarafından Danıştay 10. Dairesi nezdinde, Dairenin anılan kararının düzeltilmesine ilişkin 

yapılan talep ise, Yüksek Mahkeme'nin 18.9.1997 tarihli kararı ile reddedilmiştir. 
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İmar Bankasının repo ve ters repo yetki belgesi alma müracaatı ise, Menkul 

Kıymetlerin Geri AJma ve Satma Taahhüdü İle Alım Satımı Hakkındaki Seri.V, No:7 

Tebliğinin 4. maddesinde belirtilen ön şarta sahip olmaması nedeniyle işleme 

alınmayarak, Kurulumuzun 5.11.1992 tarihli toplantısında reddedilmiştir (EK.5). Alınan 

karar 18.11.1992 tarih ve İDİD/2153 sayılı yazımız ile Bankaya bild iri I mistir (EK.6). 

Sonuç olarak, İmar Bankasının 25.10.1990 tarihinden itibaren Kurulumuzun yetki 

ve izni dahilinde herhangi bir sermaye piyasası faaliyetinde bulunma yetkisi 

bulunmamaktadır. 

Sermaye piyasası faaliyetinde bulunma yetkisini haiz kuruluşlar Sermaye Piyasası 

Kurulu ve ÎMKB'nin web sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmakta olup, İmar Bankasının 

herhangi bir sermaye piyasası faaliyetinde bulunma yetkisinin olmadığı söz konusu web 

sayfasındaki yetkili kurumlara ilişkin listelerin incelenmesi ile anlaşılabilmektedir. Öte 

yandan, 27.12.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun 4 nolu Sirkülerinin 3 üncü maddesi uyannca, menkul kıymet alım 

satımı İle uğraşan aracı kurumlar ve bankaların işlem esasları ve tasarruf sahiplerinin 

dikkat etmeleri gereken hususların yer aldığı "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tasarruf 

Sahiplerine (1) numaralı duyurusu"nu, buna ek olarak bütün borsa üyelerinin Borsada 

işlem yapmaya yetkili kuruluşların ve işlem esaslarının yer aldığı "Sermaye Piyasası 

Kurulunun Tasarruf Sahiplerine (2) Numaralı Duyurusunu bu faaliyetlerin yürütüldüğü 

merkez, şube ve bürolarda görülebilir yerlere asmaları zoruniu kılınmıştır. Bunun 

yanında Kurulumuzun Seri;V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara 

İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği"nin 27. maddesinin (a) bendinde, acentanın anılan 

Tebliğ uyarınca acenta sıfatıyla yürütebileceği faaliyetler ile banka sıfatıyla yetkili olduğu 

sermaye piyasası faaliyetlerini gösterir metni iş yerinde müşterilerin kolayca görebileceği 

bir yere asmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir. Anılan düzenlemelerin amacı, ilgili 

kurumların sermaye piyasası işlemlerine ilişkin olarak yetkili olup olmadıklarının 

yatırımcılar tarafından işlem yapılmadan önce görülebilmeşini temin etmek ve 

yatırımcıların yetki belgesi olmayan kurumlar aracılığı ile işlem yapmalarını 

engellemektir. Aynı şekilde yatırımcıların yanısıra, ilgili Bankayı denetleme yetkisini haiz 

BDDK görevlilerinin de, söz konusu Bankanın yaptığı işlemlerin yetkili olup olmadığını, 

yukarıda anılan belgelerin varlığını araştırarak kolayca anlamaları mümkündür. 
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I I I - Kamu menkul kıymetlerinin ihraç ve satışı Hazine, operasyoıteJ 

işlemleri ise TCMB tarafından yürütülmektedir 

Kamu menkul kıymetleri Hazine tarafından ihraç edilmekte olup, ihraç edilen kamu 

menkul kıymetlerinin alıcılara aktarılması ve bedellerinin tahsili gibi operasyonel işlemler 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Elektronik Fon Transferi (EFT) 

ve Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT) sistemleri kullanılarak yürütülmektedir. 

TCMB'nin bu sistemleri bankalara hizmet vermekte olup, aracı kurumlar ise Takasbank 

aracılığıyla ihalelere katılabilmektedir. 

Bankaların müşterilerine kendi portföylerinden sattıkları ya da başka bankalardan 

müşterileri için satın aldıkları kamu menkul kıymetleri bankaya ait menkul kıymetlerle 

birlikte TCMB nezdindeki depo hesaplarında kayden saklanmakta/izlenmektedir. 

Bankaların müşterileri ile yaptıkları repo işlemlerine konu menkul kıymetler ise, yine 

TCMB nezdinde toplu olarak ayrı bir depo hesabında izlenmektedir. 

TCMB nezdindeki depo hesaplarında müşteri bilgisi detayı bulunmamaktadır. İlgili 

Bankanın, karşılıksız kamu menkul kıymeti satıp satmadığı ya da müşteriye ait kamu 

menkul kıymetleri üzerinde izinsiz işlem yapıp yapmadığı, ancak TCMB nezdindeki depo 

hesaplan ile ilgili Banka kayıtlarının karşılıklı incelenmesi ve ilgili Bankanın denetimi ile 

mümkün olmaktadır. 

Kurulumuzun Seri'.V, No:7 sayılı "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma 

Taahhüdü ife Alım Satımı Hakkında Tebliği"nde değişiklik yapılması hakkındaki 5 Nisan 

1994 tarih, 21896 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No:14 Sayılı 

Tebliğ ile Kurulumuzdan yetki belgesi almış yetkili kuruluşlar {banka ve aracı kurumlar) 

tarafından yapılan repo ve ters repo işlemlerine konu olan menkul kıymetlerin TCMB 

tarafından yapılacak düzenlemelere uygun olarak depo edilmesi ve işlem limitlerinin 

TCMB'nca belirlenmesi ile takas ve saklama işlemlerinin hesaben sonuçlandırılması 

öngörülmüştür. 

TCMB tarafından sorı olarak 03.08.1998 tarihinde yayımlanan genelgeye göre repo 

ve ters repo işlemlerine konu menkul kıymetlerin TCMB veya Takasbank nezdinde depo 

edilmesi zorunludur. 

Ayrıca saklamaya ilişkin yükümlülüklerin yanı sıra bankalarca İMKB dışında 

gerçekleştirilen repo ve ters repo işlemleri ile bankaların daha önceki günlerde yaptıkları 

işlemlerden vadesi bozulanların, işlemin yapıldığı günü takip eden itk iş günü en geç saat 
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09.00'a kadar Elektronik Veri Aktarım Sistemi (EVAS-II) aracılığıyla TCMB'na bildirimi 

zorunludur. 

Öte yandan, söz konusu TCMB genelgesinin 4. maddesinde TCMB müfettişlerine 

tanınan yetki çerçevesinde söz konusu Bankanın denetlenmesi mümkündür. Bu 

bağlamda, ilgili Bankanın yetki belgesinin olmadığının da, TCMB müfettişlerince 

saptanması mümkündür. Nitekim TCMB tarafından Kurulumuza gönderilen 29.08.1997 

tarihli yazıda (EK:7), TCMB'nin 5.5.1994 tarihli repo genelgesine atıf yapılarak, bankalar 

ve Takasbankın bildirimleri esas alınarak repo yapmaya yetkili kuruluşların Borsada ve 

Borsa dışında yapabileceği repo işlemlerinin toplam limitinin TCMB tarafından 

belirlenebilmesi için, faaliyetleri geçici veya sürekli olarak Kurulumuzca durdurulan 

banka ve aracı kurumların üstesi talep edilmiştir. Bu yazı üzerine, sermaye piyasası 

faaliyetinde bulunmaya yetkili banka ve aracı kurumların listesi Kurulumuzca TCMB'na 

gönderilmiştir (EK:8). Daha sonra da, sermaye piyasasında faaliyette bulunmaya yetkili 

banka ve aracı kurumların listesinin her ay itibariyle TCMB'na gönderilmesine günümüze 

kadar devam edilmiştir. Dolayısıyla ilgili Bankanın yaptığı izinsiz işlemlerin TCMB 

tarafından da tespiti mümkündür. 

Bankanın faaliyet ve mevduat toplama izinlerinin kaldırılmasından sonra Banka 

tarafından ve BDDK'nın yaptığı incelemelerde ulaştığı bilgi ve belgelerin BDDK tarafından 

Kurulumuza gönderilmesini takiben, Banka'nın 1999 yılında gerçekleştirdiği sermaye 

piyasası faaliyetlerinin SPKn ve ilgili diğer mevzuat kapsamında incelenmesi sonucunda 

düzenlenen 22.10.2003 tarih ve XV-5/3M0, XV-8/32-13, XVT-4/24-12 sayılı raporda, 

Kurulumuzun Seri:V, No:7 sayılı "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü 

ile Alım Satımı Hakkında Tebliği"ne dayanarak TCMB'nca hazırlanan ve 3.8.1998 

tarihinde yürürlüğe giren Repo Genelgesi ile belirlenen repo ve ters repo işlemlerine 

konu DÎBS'in izlenmesi gereken Banka'nın TCMB nezdindeki "Repo Bloke Deposu"nda 

1999 yılında herhangi bir DİBS'in görülmediği, buna rağmen Banka'nın 14.4.1999-

10.9.1999 tarihleri arasında müşterileri ile karşılıksız repo işlemi yaptığı tespit edilmiş ve 

Kurulun 6.11.2003 tarihli toplantısında sorumlular hakkında suç duyurusu yapılması 

karan alınmıştır. 

Fiktif ya da yetkili otoriteden izin almaksızın yapılan menkul kıymet işlemlerinin 

engellenebilmesi için saklamanın müşteri ismine yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Hisse senetlerinde 1999 yılında uygulamaya başlanan "Müşteri İsmine Saklama ve 
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İzleme Sistemi" ite gerek yatırımcıların gerekse Kurulumuzun hisse senetleri 

hareketlerini müşteri bazında izlemesi imkanı bulunmaktadır. Kamu menkul kıymetlerinin 

ihracında ve saklanmasında yetkili makamlar yukarıda da vurgulandığı gibi Hazine 

Müsteşarlığı ve TCMB'dir. Hisse senetlerinde uygulanan güvenli bir yöntem olan müşteri 

ismine saklamanın ve izlemenin devlet iç borçlanma senetlerinde de uygulanabilmesi 

için saklama hesaplarında müşteri detayına yer verilmesi amacıyla hazırlanan bir öneri, 

Kurulumuz, TCMB ve Hazine Müsteşarlığı yetkililerinin de katıldığı ve Mayıs 2002'de 

yapılan bir toplantıda Kurulumuzca gündeme getirilmiştir. Toplantıda TCMB yetkilileri 

tarafından sistemin uygulanması halinde TCMB ve Takasbank ilişkilerinin nasıl 

yapılandırılacağı, TCMB'nin toptan bankacılık anlayışına dayafı olarak çalıştığı ve 

bankaların müşteri bazında izlenmesinin söz konusu olmadığı, sistemin kurulum maliyeti 

nedeniyle piyasaya ek bir maliyet getireceği, bazı müşterilerin kendilerine ait menkul 

kıymet bilgilerinin başkaları tarafından bilinmesini istemeyebileceği ifade edilmiştir. 

Hazine Müsteşarlığı yetkilileri ise sistemin maliyetinin önem taşıdığını, çünkü yüksek 

maliyetlerin Hazinenin borçlanma maliyetlerini de artıracağı dile getirilmiş ve olumsuz 

görüş bildirilmiştir. 

Son gelişmelerden sonra, 13.8.2003 tarihinde yine Kurulumuz öncülüğünde Hazine 

Müsteşarlığında yapılan toplantıda, Kurulumuzca 2002 yılının Mayıs ayında yapılan 

toplantıda gündeme getirilen devlet borçlanma senetlerinin müşteri bazında saklanması 

ve izlenmesi konusu tekrar görüşülmüş ve bu konuda Kurulumuz koordinatörlüğünde 

çalışmalara başlanılması kararlaştırılmıştır. Kurulumuz ve ilgili kurum ve sektör 

yetkililerinin katılımı ile 20.8.2003 tarihinde Kurulumuzda yapılan toplantıda 

uygulamanın yatırımcı güveninin artırılması ve piyasanın gelişmesi açısından yararlı 

olacağı hususu bu defa genel kabul görmüş, katı I imaların bir kısmı ise, önceden olduğu 

gibi DIBS'lerin müşteri bazında saklanması ve izlenmesinin yaratacağı maliyet 

konusunda bazı tereddütleri olduğunu ifade etmişlerdir. Toplantının ardından Kurulumuz 

öncülüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile başlatılan çalışmalar devam 

etmektedir. 

IV- Bankanın denetim ve gözetimi Bankalar Kanunu hükümlerine tabidir 

Bankalar Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Bankalar Kanunu ile 

diğer kanunların bankalarla ilgili hükümlerinin uygulanmasının ve her türlü bankacılık 
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işlemlerinin denetimi, bankalann varlıkları, alacakları, özkaynaklan, borçları, kar ve zarar 

hesaplan arasındaki ilgi ve dengelerin ve mali bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların 

tespit ve tahlili BDDK tarafından yapılmaktadır. Buna göre tüm bankalarla birlikte İmar 

Bankasının da her türlü uygulama, işlem ve faaliyetlerinin denetim yetkisi BDDK'ya alt 

bulunmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kanununun 50'nci maddesinin (a) bendi hükmü uyarınca kendi 

menkul kıymetlerini halka arz eden bankalar ile sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan 

bankalar bunlarla sınırlı olarak Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi 

tutulmuşlardır. Aynı maddenin 4. fıkrasında ise bankalar ve sigorta şirketlerinin kuruluş, 

denetim, gözetim, muhasebe, mali tablo ve rapor standartları konularında kendi özel 

kanunlanndaki hükümlere tabi olduğu düzenlenmiştir. Bu çerçevede, gerekli yetki 

belgelerini Kuruldan alarak sermaye piyasası kurumu niteliğini kazanan bankalar, SPKn 

md. 50 ve 22.{f) hükmü uyarınca, salt bu işlemleriyle sınırlı olarak denetlenebilecektir. 

Ancak Kuruldan alınmış yetki belgesi bulunmayan, bu nedenle de sermaye piyasası 

kurumu niteliği taşımayan bir bankanın Kurul tarafından denetimi mümkün olmayıp, 

SPKn'a aykırı herhangi bir işlemi bulunup bulunmadığı, ancak kendi özel mevzuatlarına 

göre denetime yetkili makamların (Hazine Müsteşarlığı, TCMB ve BDDK) denetimi 

sonucunda tespit edilebilir. Sermaye Piyasası Kanununun 50'nci maddesi uyanırca kendi 

menkul kıymetlerini halka arz eden bankalar ile sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan 

bankalar bunlarla sınırlı olarak Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi tutulmuş 

olduklarından, sermaye piyasası kurumu niteliği taşımayan bankaların mevzuata aykırı 

herhangi bir işlemi olup olmadığı, ancak BDDK tarafından denetlenebilir. 

Kanun koyucu, mali kuruluşlar ve bu bağlamda bankalarla ilgili olarak, bu 

kuruluşların asü faaliyetleri ile sermaye piyasası faaliyetlerini bir bütün olarak görmüş, 

özel muhasebe, gözetim ve denetim sistemlerinin bölüntülenmemesini teminen tek 

düzenleme ve denetim makamı sistemini tercih etmiş, bu bağlamda BDDK'nu bankalarla 

İlgili gözetim ve denetim bakımından yetkili kılmıştır. Bu doğrultuda, SPKn md. 50 

hükmünde, bankalara özgü kurallar konularak, bankalar, gözetim ve denetim 

bakımından diğer sermaye piyasası kurumları ve ortaklıklardan farklı bir bir rejime tabi 

tutulmuştur. 

Bankalardaki denetim ve düzenlemede bütünlüğü esas alan bu rejim nedeniyle, 

Kurul Karar Organının 15.8.19% tarihli kararı ile bankalann bankacılık ve Borsada hisse 
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senedi aracılık işlemleri ayrıştırılmış, aracılık faaliyetlerini banka tüzel kişiliğinden ayrı 

olarak kuracakları aracı kurumlarla yürütmeleri öngörülmüş, daha sonra 4487 sayılı 

Kanunla SPKn da yapılan değişikliğe paralel olarak Kurulumuzun Seri:V, No:46 

Tebliğinde de, bankaların bankacılık ve sermaye piyasası işiemlerini ayrıştırmaya yönelik 

hukuki düzenlemeler yapılmıştır. 

Borsadaki hisse senedi işlemlerine aracılık dışında sermaye piyasası faaliyetlerinde 

bulunmak isteyen bankalar, bu faaliyetler için Kurulumuzdan yetki belgesi almakla 

yükümlüdürler. Bankaların faaliyetlerinin bir bütün halinde denetim ve gözetimi ise esas 

itibariyle BDDK'nın yetkisindedir. Bir başka ifadeyle kanun koyucu gözetim ve denetim 

bakımından bankalara ilişkin özel kanun hükümlerini saklı tutmuş olup, 1990 yılından 

itibaren sermaye piyasası kurumu niteliği taşımayan İmar Bankasının denetim ve 

gözetimi Bankalar Kanunu hükümlerine göre yetkili ve görevli makamlarca (Hazine 

Müsteşarlığı, TCMB ve BDDK) yürütülmektedir. 

Sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin yetkisi bulunmayan İmar Bankası nezdinde 

denetimlerini sürdüren yukarıda belirtilen yetkili makamlann, Bankanın izinsiz ve yetkisiz 

olarak sermaye piyasası işlemlerini yürüttüğünü tespit etmesi ya da şüphelenmesi 

halinde, sermaye piyasalannın yetkili otoritesi olan Kurulumuza bildirmesi 

gerekmektedir. 

Öte yandan SPKn md. 22 (g) hükmünde Kurula sermaye piyasasını ilgilendiren 

yayın, duyuru ve reklamları izlemek ve ilgili kuruluşlara bildirimde bulunmak görevi 

verilmiştir. Bu maddenin işletilebilmesi için herşeyden önce söz konusu yayın ve ilanları 

yapan kişi, kurum ve kuruluşun Kurul denetim ve gözetimi altında olması gerekmektedir. 

İmar Bankass ise yetki belgesinin iptal edildiği ve sermaye piyasası kurumu niteliğini 

kaybettiği 25.10.1990 tarihinden beri Kurul gözetim ve denetiminde olmayıp, bankanın 

gözetim ve denetimi BDDK tarafından yapılmaktadır. 

İzleme, gözetim ve denetim bir bütün olup, izlemede elde edilen veriler, belli 

konularda yoğunlaşman ve süreklilik arz eden gözetim sürecinde değerlendirilmekte, 

gözetim ve inceleme sonucu ulaşılan veriler ışığında ise denetim yapılmaktadır. Denetim 

sonucunda elde edilen tespitler çerçevesinde ise yapbrım uygulanmakta ve gerekli 

hukuki yollara başvurulmaktadır. 

Kurulun SPKn md. 22 (g) hükmündeki yetkisi, gözetim ve denetim yetkisine sahip 

olduğu kişi ve kurumlara ilişkindir. Kaldı ki, Maddede, izleme sonucunda ilgili kuruluşlara 
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bildirim gerekli kılınmış olup, Banka, zaten 1994 yılından beri önce Hazine 

Müstsşarlğının daha sonra BDOK'nın yakın gözetim ve denetimi altındadır. Denetime 

yetkili makamlarca görevlendirilen temsilciler, Bankanın yönetim kurulunda yer almıştır. 

Bankaya, yetkili makamlar tarafından bankanın alacağı kararlara müdahale edebilen, 

Bankanın işlemlerini yakından takip edebilen ve hukuk dışı uygulamaları karar alma 

sürecinin başında engelleyebilmeleri amacıyla veto yetkisiyle donatılmış iki yönetim 

kurulu üyesi atanmıştır. Bankanın faaliyetleri ve gözetim sonuçları denetim makamt 

tarafından değerlendirilerek, Banka yönetimindeki temsilci sayısı bire indirilmiş, veto 

yetkisi kaldırılmıştır. Görüldüğü gibi Bankanın işlemleri Bankalar Kanununa göre yetkili 

makamlarca yıllardır anlık gözetim altında tutulmuştur. Öte yandan bankalar yeminli 

murakıplarının, maliye müfettişlerinin ve BDDK'yı temsilen Banka yönetiminde bulunan 

üyelerin, izinsiz bono satışına ilişkin olarak BDDK'ya ihbarda bulundukları basında çıkan 

haberlerde ifade edilmiştir. Bu çerçevede Kurulumuzun Bankaya ilişkin ilan ve reklamları 

takip etmediği ve durumu, zaten Bankanın yönetiminde veto yetkisiyle donatılmış 

temsilcileri bulunan ve Bankayı 9 yıldır denetim ve gözetim altında tutan yetkili 

makamlara bildirmediği iddiasının ileri sürülmesi mümkün değildir. 

Banka, sermaye piyasası faaliyetine ilişkin olarak her hangi bir yetki belgesi 

olmadığı için Kurulumuzun izleme, gözetim ve denetim yetkisi alanında olmayıp, 

Bankanın usulsüz işlemleriyle ilgili hususların tespitinin banka nezdinde yapılacak bir 

denetimi gerektirdiği de açıktır. Nitekim bu husus, "İmar Bankası Tarihçesi ve Son 

Gelişmeler" başlığı altında BDDK web sitesinde yer alan bilgilerden de açıkça 

anlaşılmaktadır. Buna göre, Bankada işlemler kayrt dışı bırakılmış veya eksik beyan 

edilmiş ve gerçek mevduat rakamı kamu otoritelerinden gizlenmiştir. Bankanın bilgi

işlem sistemi Uzan Grubuna dahil olan ve Bankanın ortakları arasında yer alan Merkez 

Yatırım Ticaret A.Ş. tarafından sağlanmış ve kayıtlara ulaşım engellenmiştir. Sadece 

2003 yılına ilişkin tespit yapılması mümkün olmuş, bu kayıtlardan fiili mevduat toplamı 

ile kamu otoritelerine bildirilen mevduat arasında farklılık olduğu, İmar Off Shoredan 

yurt içine dönüştürülen mevduat olduğu, izinsiz ve açığa devlet iç borçlanma senedi 

satışı yapıldığı, mevduat faizinden yapılan kesintilerin düşük beyan edildiği tespit 

edilmiştir. Şubelerde gerçekleştirilen tüm işlemlerin genel müdürlükteki ana belleğe 

(dolayısıyla Merkez Yatırım A.Ş.'ne) transfer edildiği, her şubenin ve genel olarak 

bankanın finansal tabloları, şubelerden transfer edilen verilerin yazılım programları 
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aracılığı ile manlpüle edilmesiyle türetiidiği sadece bir kaç kişinin kullanım yetkisi olan 

GM04 adlı program kullanıldığı, verilerin manlpüle edilmesinde iki program kullanıldığı, 

programlardan birisinin mevduat, ödenecek vergiler ve gider hesaplarını fiköf 

borç/alacak kayıtları vererek az göstermek için, diğerinin bono işlemlerini muavin 

kayıtlardan silmek için kullanılmakta olduğu, şubelere manipüle edilmiş veriler 

kullanılarak hazırlanan muavin defter, mizan, defteri kebir gibi yasal defter örnekleri 

gönderildiği tespitlerine yer verilmiştir. Devlet İç borçlanma senedi işlemlerine ilişkin 

olarak işlem hacmi, muavin kayıtları silmede kullanılan bir yazılım programlan ile 

saklanmış, işlemlere ilişkin tüm fiş ve belgeler genel müdürlüğe gönderilmiş, şubelerde 

hiç bir fiş veya belge tutulmamıştır. 

BDDK raporunda açıklanan bu usulsüzlüklerin, ancak Banka nezdinde yürütülecek 

ayrıntılı bir denetimle ve sürekli gözetimle ortaya gkarılabileceği açıktır. 

V- BDDK tespitleri üzerine yapılan işlemler 

İmar Bankasının Hazine Bonosu/Devlet Tahvili sabşına ilişkin olarak Kurulumuza 

denetim ve gözetime yetkili otoritelerden yahut herhangi bir şahıs, resmi kurum veya 

makamdan 25.10.1990 tarihinden sonra herhangi bir şikayet, bildirim veya talep 

ulaşmamıştır. Ancak, son dönemdeki gelişmeler ve BDDK'ca yapılan tespitlerin 

değerlendirilmesi sonucunda 27.8.2003 tarih ve XV-5/29-8; XV-8/30-ll; XVl-4/21-

9;XIX-3/l-l sayılı raporda yer alan tespitleri değerlendiren Kurul Karar Organı, 

29.8.2003 tarinli toplantısında; sorumlular hakkında, yetki belgesine sahip olmamasına 

karşın İmar Bankası tarafından 21.10.2002-3.7.2003 tarihleri arasında yatırımcılara 

kamu borçlanma senedi satışı yapılmasının SPKn'nun 30 ve 31. maddelerine aykınlık 

teşkil etmesi nedeniyle SPKn. md. 47/A-4, yatırımcılar tarafından satın alınan kamu 

menkul kıymetlerinin zilyetliğinin İmar Bankası tarafından muhafaza edilmesi kaydıyla 

İmar Bankasında bırakılmasına, İmar Bankasının söz konusu menkul kıymetleri yatırımcı 

hesabında saklamakla yükümlü olmasına ve herhangi bir şekilde söz konusu menkul 

kıymetler üzerinde tasarruf yetkisi bulunmamasına rağmen İmar Bankası tarafından 

müşterilere satılan devlet tahvili ve hazine bonolarının en azından bir kısmının karşılığını 

oluşturan yaklaşık 98.6 trilyon TL tutarındaki devlet tahvili ve hazine bonolarının 

18.6.2003-24.6,2003 tarihleri arasında Adabank A.Ş.'ne satılması ve satış bedelinin 

29.105 milyar TL tutarındaki kısmının Adabank A.Ş.'ne olan borca mahsup edilmek 
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suretiyle alınması, geri kalan tutarın ise İmar Bankasına EFT yoluyla gönderilmesi 
hususları gözönünde alındığında, İmar Bankasının söz konusu rnenkui kıymetler 
üzerinde yatırımcı rızası hilafına yetkisi olmaksızın malik gibi tasarruf etmesi nedeniyle 
TCK md. 508-510; karşılığı bulunmayan Hazine Bonosu ve Devlet Tahviii satışı işlemleri 
gerçekleştirmeleri nedeniyle TCK md. 503-504 hükümleri çerçevesinde suç duyurusunda 
bulunulmasına karar verilmiştir. 

Anılan kurul kararı çerçevesinde sorumlular hakkında suç duyurusunda 
bulunulmuş olup, Karar 2003/42 sayılı Kurul haftalık bülteni ile kamuya duyurulmuştur. 

SPKn md. 50/(a) hükmü gereği bankaların denetim yetkisinin BDDK'na ait olması, 
banka yöneticilerinin ve sorumluların, SPKn'a aykırı fiillerden dolayı cezalandırılmalarına 
engel değildir. 29.8.2003 tarihli Kurul kararı gereği suç duyurusu yapılan fiiller, SPKn 
md. 47/A-4 hükmünde düzenlenen izinsiz aracılık; Türk Ceza Kanunu md. 503-504 
hükümlerinde düzenlenen dolandırıcılık ve md. 508-510 hükümlerinde düzenlenen 
emniyeti suiistimaldir. SPKn hükümlerine aykırı davrananların, Banka görevlisi olsalar 
bile, SPKn'na aykırılık nedeniyle cezai sorumluluğu doğacaktır. SPK'na aykırlık nedeniyle 
cumhuriyet savcdığma suç duyurusunda bulunma yetkisi de, SPKn'nun 49 uncu maddesi 
gereğince münhasıran Sermaye Piyasası Kuruluna aittir. Nitekim bu çerçevede, 
29.8.2003 tarihli Kurul toplantısında, SPKn'a ve Türk Ceza Kanunu'na aykırılığı tespit 
edilen banka sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmış ve 
gerekli suç duyuruları yapılmıştır. 

Öte yandan, Bankanın faaliyet ve mevduat toplama izinlerinin kaldırılmasından 
sonra Banka tarafından ve BDDK'nın yaptığı incelemelerde ulaştığı bilgi ve belgelerin 
BDDK tarafından Kurulumuza gönderilmesini takiben Banka'nın 1999 yılında 
gerçekleştirdiği sermaye piyasası faaliyetlerinin SPKn ve ilgili diğer mevzuat kapsamında 
incelenmesi sonucunda düzenlenen 22.10.2003 tarih ve XV-5/31-10, XV-8/32-13, XVI-
4/24-12 sayılı raporda yer alan tespitleri değerlendiren Kurul Karar Organı, 6.11.2003 
tarihli toplantısında; Banka'nın sermaye piyasasında faaliyette bulunmak üzere 
Kurulumuzdan alınmış herhangi bir yetki belgesine sahip olmamasına karşın, 14.4.1999-
10.9.1999 tarihleri arasında müşterileri ile izinsiz repo işlemi yapması SPKn'nun 30 ve 
31. maddelerine aykırılık teşkil ettiğinden, Banka'nın yönetim kurulu üyeleri ile 
sorumluluğu bulunan diğer yetkilileri hakkında SPKn md. 47/A-4 ve 49 hükümleri 
uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Karar, 2003/54 sayılı Kurul 
haftatık bülteni ile kamuya duyurulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Dr. Doğan CANSIZLAR 
Kurul Başkanı 
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Gunöacn 1" ncı sıras-ids yeralan: DEDA Başkanlığı'ma, Başkanlıkça 22.10.1990 tarihinde Kurul'aj 
»JlSfi, 22.10.1990 tarih ve 0?S2.'\üt~> sayılı rrj2ekfcer-e3i.Tc«> azKlt; 

CEOKSÜN 0£H.WS.t £ÖİM SÜNAir! VÎ TİCARET A.Ş. nezdinde yepılan denetle*» sonucv diiıenlenerı denetime 
icrada varılan «anaçlar i l e bu «nuçlar hakkındı Şirksin cevabi yazısında belirtilen hususlar ölet l emekte, 
t ıtisınifl biriikte dsçsrienöirileesi •sonuand»; 

S) Siner A.Ş. 'ne verilecek kacısycn oranının belirlendiÇi 6.1.19B3 tarih ve 19 sayıl ı yönetin kumlu 
N<:anıiEi.nda bu er ar. karsr «strıinöe daktilo yazısı i le '•% 6" yaîilmış iken, ü »rinde tiftennez kalenle oynanak 
•tüyle 'Tl 8" olarak değiştirildiği, bu kararda ıreası bulurun üç yönetin kurulu üyesinden mur*fıas aza 
ue; Kajac taraf mdii şikayete lomı edilen ve Kurulumuz denctlalyle de tesisit edilerek tutanağa alınan husus 
ıkında Şirketin cevap yazı_srxk bir açıklarca yer alladığı, ancak ¥ 5 olan konisyen oranının % 9 olarak 
(ulanmasının ve bu» gir- ar.la.st* yapı'.rasının üç yönetin kurulu üyesinden ikisinin muvafakati çerçevesinde 
ç«ilc*tiğ} belir tiinektedir. 

Bu açıklanacak, uygulana ı l s kîrar aaasında farklılık yaretıldıçı ani açılmak tadır. Kitaklın uygula 
»un (anlaşnaruüf karâra uygun olarak % 6 taueycn ürerinden /irürıildüöünden <teğil, % i alan (karâr metninde 
ı aranın dsktilo De % f> fcıçiainöe yazıldığı geniluekteSir.) oranın, yaaıcte belirtilen nedenlerle (uriiirı 
t iliğinin pazarlara firkstine yoiaçafcileceşi oiiliyet artışı v.b) % B olarjk uygulandığından tohsedilaiktedir. 
4 sc#isyon ddeııeye ilişkin kararın, yanı bir yenetie kurujn karan i l e ya da karar üzerindeki rakamn 

onacak şekilde ç iz i l -P üzerine yeni rakamın yazılması ve uygun biçimde pare£lwı*5i fcdç.ninda düzeltilmediği 
jsgıidıÇmdan, sez BORUSU eeçişıfeiığm al ağar. bir değişiklik ciarak kabul eJüerssye^sği ve tu nedaslc 
rKetift aejJtlaııasmın (ICK'nun 345 ine: caddesinde düzenlenen Ituanıai evrakta sahtekarlık suçunu ortsiaı 
iMırâcak bir gerekçi: slüştunt-jflıâı Büsinvlmekle beraber, Şirketteki yer-etin çoğun loğunun bu düzeltmeleri îıer 
ina-ı yapîfciİGC* durunda oiıusı nçdenıy-e anılan hususun şekli bir aykırılıktan öte t ir anla» taşırradığı 
marsa varıldığı, 

B) Crtaklığs bilaırUen diğer hususlara, ilişkin olarak iac şirketin gerekli uyarılara uygun hareket 
rc-çini beyan fjmesi nedeniyle Surulıarujca bu aşamada yapılacak herhangi bir işlem buidr.nadığı, 

O Şikayetçinin d.U*çe."ânde belirttiği şikîyet konuları hakkında ise Deneti» Raporu t/e Karar 

r.imn kararları ı;erçı.-.Q5iİndp ş ikayetç iye ayrıca ailui'V*rllsCHJ5 , 

belirtiiraekıe clı_y, 

Kamnun i(arar Orçanır-a takriimi -.alap edılmektı-dir. 

Müzekkere ve ski raper :1e dw/S5inın lrıcelennea sonucu yapılan görüşmede; 

Suç unsuru :>lu t̂»=dığı nbzrjnü-rio tutularak Yönetimin önerilerinin kabuiür-e elbirliği i l e karar 
İristir. 

, OiiMnin İS . r.~ .'.ırasında yt-iiîr.; JÇM 2aş>.anlığl'r.ın, âaşka^lıkça 24.10.1990 tarihinde !<arui'a 
»rilan. 2 -̂10.L530 tar..h vs 0202/1062 sayılı wze'-:<ercsirae: 

"Kurul KcL-zr ûrgaaı'r.ırı 31.5.i3'rj tarih '̂ e î4/3"73 sayUı kararı uyarır;e2, T.rr.ay 3ankası T.A.Ş.'um 
rsj işlerfe-ınin 'jarsen öıen içindt yuruiijîüp yvrüt'ilffediçi, hesap kayıt VK belgelerinin düzenli tutulup 
Itt^.sdığı ve knr.uaj :^J; " *=şkil edecek f: illarir.i.n !*l:jnup buluınaâığı h'isislarır.de yatılan inceleme âafHxu 
tc-.'.'--"?n lj.9-i?$û tarih -..•«• I-S/28-7 ss / i l ı denetlsııe raıarundb; 

lı rîan<a'nı.T TMr3 «İçi tı'.iısilcısı Iıol Uludcçan'n yaptığı us-Jİsiizlücierın ortaya çıktığı 31.10.1989 
t ırırceTı itıbarer: ÎM-<5'iî£.kı ;:iy?e seneaı a:acıl:k fssiiystlerini butunu i i e durdurduğ:. oorsa te^aılcılerıni 
h: -iâırdıöı vo izjrsa-.rk; L<Jr̂ s>iio xapii:i3i, 

""I 

ifJl- a- s M .ı? o \ 
J$L 
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2) Baâtfun srccilıiı iaal ıyst inde bulunabUnîJc için Borsa Bankerliği Belgesi Verilmesine İ l i şk in 

Sm&tralllc-i.T W « w «adâesıpjn 2 nei fıkrasının !b) bendinde yer alan " . . . Bu birim iç ia ye te r l i * * a n , 

bnanı» ve pasmri in saolsMiiş, aracıLık ijlerüeriyie i lg i l i o l a r * artara eUcabil&söc r i z iko la ra k a r ş ı 

«•ekli önlemlerin iiınfciş .« sağl ıkl ı bir nuhassbe, Kayıt ve belge Aizenuıin kurulauç o luaa ı . " ç a r t l a r u » 

' i t i rd iç i . 

tespit srhl«i$tir. 

BÜ teepitîfr ısısında, Bankanın aracı l ık faaliyetlerüün aynı röneoreliğin H üncü maâtfcsirdn 4 ttıcü 

ilkrası uyarışa KJDÜ'CS uy?vn g&rülecek bir silre djrdurulnsaı geraktiği »nucuna van.lGO.stir. 

Ksnuy* ilişkin olarak Caireıûıee yapılan d*$er:endirTeae: 

a) aşinanı.-, İ»cB'öe!:i faaliyetlerinin âar&rüinBsj, baçka hir ifadeyle borsa üyelisinin sera e r d i r i l -
e ı aay l a JÛI neç« 3a*?ya 'Menkul Kıymeti» Borsalarının Kurulu» ve Çalışsr.a Etaslarj KSlönJida Yönetue-

ik"in 7 nci madJesi.ıi» (fc! isndi uyarınca verilen loraa üyelik izniain iptaliruü, 

t ; Bade»:!). tekrar aracılık faaliyetine başlayabilme* için ffl5 Verilmişine ÎUşkin «JnetmelUc'in 
•jişlK 14 i io i »sfesinde sayıları şa r t l a r ı yerine getirdiğini tevsii edici belgeler i l e b i r l i k t e Kurvtl'a 
»Bacağı tajınn-ü ve su başvurulun Kurulca kabul ediİHBiine kalar, adı geçen Esnkaun aracıl ık faa l iye t le r in i 
rJoerj!ielik,.i^ 14 thri raddesinin 4 üncü f ıkrası uyarınca dürdurulmacn», 

c) Söz konuşa 5asM hakkında yapılacak işlerler konusunda, i l g i l i Bakanlığın ve İstanbul MsnJoıl 
yrpetjsr îrraası Baç>3r>!:âır.l.T bUe^lercâiriİJKsiai.-ı, 

uygun olacajı âuîikiii**toair. 

K-snunuo Karar Orunır-a takdimini tensiplari/ıe STJ ederim." 

Seulmektt oLıp. tuzekıcere ve eki ı apor i l e deryasının incelemesi smucu yapılan görüşriHde; 

T. İmar &r,Kası s.ş.Tıi.-ı Borsa BaıkerlİÇİ 5eîge&i VeriİJiıesîne İlişkin Yönetitelik'in 14 uncu madde
mde savılan şartları yitirdîınden aracılık faaliyelerinin dva-durulaasına ve İMKS üyelik belgeeirun ip ta l 
iiljsesine oybirliği i l s kursr •»•arıl»A$l_ir. 

Gurrietin 19 uncu sır asırda yerzlzn; İHÎL SaşScanlığı'Tun, Başkanittça J4.10.1JSC tarihinde Kural'a 
ul«r>, £4.10.2994 tarih w l'Aî sayıl ı mıîeictceresirce: 

-KunıİOTuı Karar Onraft-ır. 13.19.1990 tarihisSe yaptığı 42 nelu toplantıamSa alman 535 sayı l ı karar 
it; aB 'de* rmitalk &lınBax 02er- Lnceleneye pınarı, Baek İhjftrt ve İşletme fr.J.'nin, Hian»l Binası İnşaatını, 
(tleşae geraji mat ines i gerek*! r^sden önce b i t i ş i k l e r i :<H3asıyIa, erken bitince p i m . talepleri , BHD-JJJ* 
u kornea verdiği ; 1 0 . : » 3 gu-- ve İ71 sayı l ı «üt.alEa ve TetaUt Danişrenuuî fcal StKOJU'm v*rfi§i ' 19 &İ* 
»50 tar ih l i yanla;-; ıçışı slnrıia, fi.ale Kcoıisyornnrjîrla tekrar gürüşclBtJ$tür. 

3u touca a l j - a 22.İ5.U90 tarih ve MM/5 ^ U ; tomısyo, ıc»*- 1 B « U9 ^ İ 8 r i BHJ ^ t i l i a t i a < 1 

Knik Ea-ıı.?.» toa: Swn.S'ID yiiılâf! i l i ş ik te -inuliftişrur. 

ltopl-:tı » u r , ^ı .cr . kar* u y ^ ^ „ , t ^ ^ ( n i k ^ t a s v i p t i » sonulnası „ ^ ^ ^ j s ^ 

» i ı rde . Karar n t ı h s C : icır, -:.ır€r Crganı^.a arıerLlresı kerarlaştır^.yaîtır. 

Ter.si;larırj.:; .TTS «aâfiiri."• 

w- ^ <C t £ t ^> 
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Artır» İlk faaliyetler» 
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22 II 9 0 

fiAZ.FNB DtŞ TİCARST MOSTKÇARU<3TNA 
ANKARA 

T. Imtr BAR***» T. A.Ş.'râtı aracılık faaliyeti*** İle ilgili olarak yapılan ince
leme sortucu düzenlenen denetleme rapcruTKÎa; 

1) Harikanın ÎMKB e*M <em*ilcia] Erot t/rudc»Sa* • m ympttğı V9%ıl*GzlBkİ*tin 
ortaya çıktı?* 31.T0.J959 tarihinden itibaren fMKB'defci araeıtık faaliyetlerini 
bûtOnG ile rît.rdL-röuf.îj, bere* temsilcilerini geri çaftırdıjŞı »e borM-dakl bCrosumı 
ke.r=*rtıg», 

2) fîarıkftntn aracılık faaliyetinde bulunabilmek tçln »orsa Bankerliği Re!ge*i 
Verilmesine ilişkin Y5n«rmelık'ln lA'üttcH marideamin 2'ncî fikreninin (b) bendinde 
yer ntan "Bu birim için yererit mekan, donanım »e personelin «adlanmış, aracılık 
islerr-îeriyie İlgili olarak rsrtaya çıkabilecek rizikolara karşı gerekli önlemlerin 
alınmış ve s»£tıkiı r>ir muhasebe, kayıt ve betçe döaeninin kurulma? e>J«vasıM «Art
larım yîtîrdi£î tespit edi!rr>i**t«r-

tCoRuyu eore^er» Kurutumuz Kurur Oryanı; Borsa Bankerliği Betpes» Verilme*! ne 
İlişkin S'toetmeHk'in 14'Onefl maddesinde sayılan şartları yitirdiği MptBMn T. 
İmar Sankcs) r.A.Ş.*tîin aracılık faaliyetlerinin durdurulmasına we Seri: A, Ncr. 
023 sayılı f?»t<a Cyellk beieearinin iptaline karar vermiş. keyfiyet 16.I1.JPÇO 
tarih ve İÎEOA-1 P/J J 28-5103 sayılı yasımızla Bankaya faildiriTmittir. 

nlljrilerine ar* ederi en. 
îîtfkı DANİŞMAN 
Sermaye Pıyamst <urotu 
Balkını 

'Sermaye Piyasası Kurulu 

SAY' 
ONU 

l>]-.hA-in/ 1128-5103 ANKARA 
16~J-X1/199Q. 

İMAR DANK ASİ T.A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanlığına 
ilüyOkdere Cad. No. 42-46 

Meçi diyekoy /İSTANBUL 

Jionknnız aracılık faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan denetleme sonucunda; 

1) İMKB e»kl temsilcisi F.rol Uludoğftn'ın yaptığı usulsüzlüklerin ortaya çıktığı 
3l.in.lVB9 tarihimden ttibatf.rı İMKB'deki lıisse •enedi aracılık faaliyetlerini bütünü 

^ ıİKidurdu&umız, borsa lemsi (çilerini geıi çağırdığınız ve İK>rsadnki büronuzu 
knpnı tığınız, 

2) Aracılık faaliyetinde bulunabilmek için, Borsa Bankerliği ttelgesl Veı l lmesi-
ıv»> İlişkin Yönet melik 'in 14'ncü maddesinin 2'nei fıkracının (b) bendinde yer alan 
".. lln İnlim için y«tcrli mekan, dononirn ve personelin suçlanmış, Aracılık içlemle-
<i>t> ilgili <]|nrnk orınya çıkabilecek rizikolara k*r;ı gerekli önlemlerin nlınmı; ve 
«nülıklı ln'r mvılmsılıe, krıyıl ve tjt'fge düzeninin kurul m ug olması," şanlarını yitirrfi-

.ır^jıit edilmiştir. 
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Konuyu görüşen kurulumuz Karar Organı, aracılık faaliyetlerinizin durdurulması 
••:yn Seti: A No: 023 sayılı tMKn (iyelik "be!ge«w*iîn iptaline karar vermiştir. 

II» t>cılenle; 

I - Sermaye Piyasası Kamınu'nun 32'nci maddesinin 2'rıci fıkrası uy*tınca 
Hnııkprm. işbu karamı tebliğ talihinden itibaren, kanun'un î l ' i n c i maddesi ile 
»orsa Nı-nkrrJİRİ MrlgcM Vrtilnıeane !li*kin Yönetmeliksin 8»inet maddesinde bel ir
tiki» atrrılık faaliyetleri kııpsnmmo Rİıen iş v* işlamlerde bulunamayacafcı gibi 
ritnrı~t umarımda v«-yn ilrtn »e reklam biri oda bu tör faaliyecİPKİc tattunduğu iml imin 
vntnını-nV, lıivt>iı kr-Mmt», drylıu v« lftiır>ı kııltMiaııinyııcnkıtr. 

2 - Menkul Kıymetler noTSulfl»mın Kuruluş ve Çalıgmn l'snsları Hakkında Y 6 -
tıctmclik'in 7*iı»ci maddesinin (a)i ıkıasına göre, istanbul Mrnkul Kıymetler Borsn.fi 
üyrlipini* de sona ermiştir. 

3 - n»nkamu daha Öner verilen »o ısa üyelik B e l g e s i n i n Kurulumuz» iade 
edilmesi jrntekmektnîlr. 

nitellerini ve buna güre jjetfcftim ılca ederim. 

Rıfkı DANIŞMAN 
Sermaye Piyasası Xuru)u 
Başkan V. 

DE DA-10/1127-5102 
T. tmar Bankası %L. M 90 
Arecıltk Faaliyet teri 

İSTANBUL. MRNKUL KIYMETLER 
BORSA» BAŞKANUâlN'A 
Rintten Cad. Ha. 245 

T. imar Bankam T, A.Ş. 'nîn aracılık f«aKy*rtlerl İle ilgi!) olarak yapılar* i n c e 
leme aorucu dBer-nlenen denetleme raporurvSa; 

1) Bankanın İM«CTJ eski temci I cırt Erol UludcıŞan'ut yaptığı «wıls&cf Ele terin 
ortaya riVrtığı 31.10.1989 tarihînden îtibarem ÎMKB'defcE aracılık faaliyetlerini 
bCtCrO İle Aif*jrAı{u, horaa temsilcilerini geri çafttrdıjı ve borsadaki bCresumt 
kaparrığt. 

2) Bankanın aracılık faaliyetinde t^ıhmabilmek (cin Bonta B*nkerlf£l Belceni! 
Verilmeline Uiskln Yönetmetîk'ln 14'GneO maddesinin 2'nci fıkrasının (t>) t»eodtı»d* 
yer alan "Bu birim için y*terli mekan, donanım «e personelin «ağlanmış, ararı tık 
(alemleriyle lljrlM olarak ortaya çıkabilecek rizikolara kara» gerekli önlemlerin 
ftltnmu ve a*£lıklı bir muhasebe, kayıt ve belce düşeninin kurulmuş olması" ş a r t 
larını yittrdipi tespit edîlmlatir. 

Konuyu jörösen Kurulurmu Karar Organı; Borsa B»nkerH£i Relfesi Verilmesine 
İlişkin Yöncr melik'in 24'OncO maddesinde a»yılan «artları yitirdiği saptanan T. 
İmar Bankası T.A„Ş.'nin aracılık faattyetterin durdurulmasına ve Seri: A, N « 023 
*»yıtı iMKB Hyclik belrealnin iptaline karar rermUjtir. 
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Bortft flytllk l»lfc*Mn tpt«H fta Bftotaun, ttoı** Cy»ll|t SOM erdiğindim 
Menkul KıyınMta Bomterıam Kvnthıt t* Çftlısmt Eautert Htkktnda TOnermetlk'In 
7'fici m*ââ*A vyıttiK* Sorattida iftem yftpmuı İmkanı di oru4*ı> kalkmıştır. 

$9t koııtımı Bankacın Bomı CfeHfl temlımtma tafost konusu B»?k«R!ıgıntsca 
d»gtrİ«a<Sİr!tee«krir. 

BHjl tdinHcnesid ws gentfin] rica «derim. 

Rıfkı DANIŞMA NÎ 
$erm*y* Piyasan Kurulu 

Karar No: 666 
Toplantı No: 60 
Toplantı Tarihi: 5.11.1992 

Başkanlıkça gündemdişı olarak Kurul'a sunulan ve gündemin 18 inci 
şurasında görüşülmesine oybirliği i le karar verilen; İDİD Bask ani ığa'nın 
5.11.1992 tarih ve 1031 sayılı müzekkeresinde: 

"Müzekkere aynen yazılacak." 

Denilmekte olup, müzekkere i le eklerinin incelenmesi sonucu 
yapılan görüşmede: 

yönetimin önerisinde belirt i len gerekçeler dikkate alınarak; 
Türkiye İmar Bankam T.A.Ş. yeirepo ve ters repo yetki belgesi müracaatı 
için se r i : V, No: 7 Tebliğimin 4 üncü maddesinde be l i r t i len ön şarta 
sahip «dfflas» nedeniyle başvurusunun işleme alınmadığının bildirilmesine 
oybirliği i l e karar verilmiştir. 
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t * 
±DÎD£xıS3 

TOBCtrS ÎMAR BANKASI t U . « . 
BttyOkdere Cad. Dostta Han 
»os42-46 

HeeidiyeleOy/IyTASBBL 

İLGt: 21.8.1992 tar ih l i bastruruaus. 

Eur-ulUBUsa yaptxguu.s i l g i be» vurumu:, Menieol Kıymetlerin Corl Alsa ve 
Sataa Taahhüdü Îİe Aiaa Satımı Hakkındaki SerUV, *oe7 Tehllftl'nin f'Cb»ü 
Maddesinde be l i r t l l ea Sn «arta sahip olaattaaız nedeniyle i ş l e n e alinaanuştar. 

B i lg i edini l ses in l rica eder ta» 

Serdar AKÇA» 
înçaleme Değerlendim* ve 
İsleme Dairesi Balkana. T. 

Sl iUMAYESİ : T L . 2.S.dO0.ll!i;>.<.tftfl E k I 7 
İ O A I U J MKiiKV.'/.l •• A N K A ;t A 

I ı> A t*, ıs M r- i', t: t: z t 
C*viji!;.rtl . iü i.^ll.-ıin I.kr;,rır.: iV.srtı : 

B.02.2.TCM.0.10.00.03-32 
• •fw^i. >'*-"̂  

SERMAYE PİYASASI KURULU } Ü / 0 V> J 
DENETLEN DAİRESİ' BAŞKANLIĞI 
Doç. DR. Bahriye üçok Cad. 
OSSOO-Bsşevler/ANKARA 

İlgi: 14 Aralık 1995 tarih, 187180 sayılı yazımız. 

3ilindiği üzere Kurulunuzun "Menkul Kıymetlerin Gsri Alma veys 
Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ"de değişiklik yapılması 
hakkındaki 5 Nisan 1994 tarih, 21396 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete'ds 
yayımlanan Seri: V, No: 14 sayılı Tebliği ile Kurulunuzdan yetki belgesi 
almış yetkili kuruluşlar (banka ve aracı kurumlar) tarafından İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası (Borsa) ve Borsa dışında yapılan repo ve ters 
repo işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiş, yapılan 
değişiklikte esas itibari ile repo ve ters repo işlemlerine konu olan 
menkul kıymetlerin Bankamız nezdinde depo edilmesi ve işlem 'limitlerinin 
Bankamızca belirlenmesi ile takas ve saklama işlemlerinin hesaben 
sonuçlandırılması öngörülmüştür. 
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Bu çerçevede, 5 Mayıs 1994 tarihli.Repo Genelgemizde, Bankamızın 

bankalar ve Takasbank'ın bildirimlerini esas alarak -yetkili kuruluşun 
ertesi iş günü Borsa'da ve Borsa dışında yapabileceği repo işlemlerinin 
toplam limitini (üst sınırını) belirleyeceği açıklanmıştır. Bu nedenle 
ilgi (a) da kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere Kurulunuzca 
faaliyetleri geçici veya kesin olarak durdurulan banka ve aracı kurumların 
bilinmesine gerek duyulmaktadır. 
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SERMAYE PİYASASI KURULU 
ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ 

BANKALARIN UNVAN, ADRES VE YETKİ BELGELE 

N o 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

1 0 

11 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

17 

1 8 

1 9 

2 0 

21 

2 2 

2 3 

2 4 

2 5 

2 6 

BANKANIN UNVANI 

ABN AMRO BANK N.V 

ADABANKA.Ş. 
AKBANKT.A.Ş. 
ALTERNATİF BANK A Ş . 

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 
BANK EKSPRES A.Ş. 
BANKERS TRUST A.Ş. 
BİRLEŞİK TÜRK KÖRFEZ BANKASI A.Ş. 

BNP-AK BANKASI A.Ş. 
BANK KAPİTAL A.Ş 

CİTIBANK N.A. 
CREDIT LYONNAIS 
DEMIRBANK T.A.Ş. 

DERBANK A.Ş. 
EGEBANK A.Ş. ' 
EGE GİYİM SANAYİCİLERİ YATIRIM BANK A.Ş. 
ESBANK-ESKİŞEHİR BANKASI A.Ş. 
ETİBANKA.Ş. 

EXİMBANK A.Ş. 
FINANSBANKA.Ş. 
MNG BANK A.Ş. 
İNDOSUEZ EURO TÜRK MERCHANT BANK A.Ş. 

INTERBANKA.Ş. 
INTERNATIONALE NEDERLANDEN BANK N.V. (ING BANK) 
TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ 

İKTİSAT BANKASI T A Ş . 
KALKINMA BANKASI A.Ş. 

BANKANIN ADRESİ 
İnönü Cod. No:13-17 Taksim-İSTANBUL 

BOyükdere C. No:40 Mecidiyeköy-İSTANB'JL 
İnönü C. No:80 80090 GumOşsuyu-ISTANBUL 
Cumhuriyet Cad. No:76-7B 00200 Elmodağ-İSTANDUL 
Valikonağı C.No:10 NişEintnşı-ISTANBUL 
Koro Şehitleri C. No:43 80310 23nclrlikuyıı-I;*>TANML'L 
Cevdet Paşa Cad. No:288 80810 Bobek/İSTANBUL 
BOyükdere Cad. Doğuş Han K 4 MeckflyekOy-ISTANBUL 

Tak-ı Zafer C. Vakıf Han C Blok Taksim-İSTANBUL 
BOyükdere C.Yar» Kredi Ptaza 20-22/7 Levent/ISTANBUL 
Merkezi Nevvyork. N.Y. İstanbul, Türkiye Merkez Şubesi BOyükdere Ca 
Esentopo-İSTANBUL 
Haktan Işhanı No:4S K:4 SetOstü Kabataş-İSTANBUL 
BUyOkdere C.No 122 Özesen İş Merkezi 80280 Zinclrlikuyj-İSTANBUL 

Abkte-I Hürriyet C. No:125 80220 Şlşli-İSTANBUL 
BOyükdere Cad.No:106 Kal:1 0O20O Escntepc-İSTANPUL 
Cemal Gürsel Cad. No:370 Daire: 11 Konak Apt. Karşıyaka-İZMİR 
Tepobnşı Meşrutiyet C.141 Beyoglu-İSTANBUL 
İstiklal C.KUçükparınak Kapı S.Etibank Işhanı K:2 neyofılıı-ISTANIJUL 
Milli Müdafaa Cad. No:20 Bakanlıklar/ANKARA 

BOyükdere C. No:123 80300 Mecldiyeköy-İSTANBUL 
Mete Cod. Park Han No:40 80090 Taksim-İSTANBUL 

BOyükdere C. Yapı Kredi Plaza Doğu Kule C Blok Levent-İSTANBUL 
BOyükdere C. No:108/C Esentepe-İSTANBUL 

Spor Cd. No:92 B)k Plaza B Blok Kat:0-9 306B0 Beşlktaş-ISTANBUL 
BOyükdere C. No:165 Esentopo-İSTANBUL 
novtıkderc C. Reşit Rıza S. No:3 OOSOOMecldiyoköy-İSTANBUL 

Tablodaki Oilgller İçin Tol No : 212 G2 00/21FJ 



• SERMAYE PİYASASI KURULU 
ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ 

No 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

BANKANIN UNVANI 

KOÇBANKA.Ş. 

MIDLANDBANK AŞ. 

MİLLİ AYDIN BANKASI TARİŞBANKT.A.Ş. 

OSMANLI BANKASI A Ş 

OYAK BANK AŞ. 

PAMUKBANK T.A.Ş. 

PARK YATIRIM BANKASI A.Ş. 

ULUSAL BANK T A Ş . 

SINAİ YATIRIM BANKASI A.Ş. 

SOCIETE GENERALE <SA) 

SÛMERBANKA.Ş. 

ŞEKERBANKA.Ş. 

SİTEBANKA.Ş. 

TAT YATIRIM BANKASI A.Ş. 

TEKFEN YATIRIM VE FİNANSMAN BANK. A.Ş. 

TEKSTİLBANKA.Ş. 

THE CHASE MANHATTAN BANK 

TOPRAKBANKA.Ş. 

T. SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 

TURKİSH BANK A.Ş. 

TÜRK SAKURA BANK A.Ş. 

TÜTÜNBANK-TÜTÜNCÜLER BANKASI A.Ş. 

T. DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş. 

T.EKONOMİ BANKASI A.Ş. 

T.EMLAK BANKASI A.Ş. 

T.GARANTİ BANKASI A.Ş. 

T.HALK BANKASI A.Ş. 

T.IŞ BANKASI A.Ş. 

T.KONUT END. VE TIC. DANK. A..!J. (KIINTUANK) 

BANKANIN ADKCSİ 

Barbaros Bulvarı. Mdrbnsan Sok. Koza 1? Mrk7. C Blok 00700 Boşiktnş/İST. 

Cumhuriyet C. Non K:?-3 rimnılnfı-lr.TANnUL 

Şair Eşref Bulvarı No:3/1 30210 İZMİR 

Bankolar Cad. No:35-37 Karaköy-İSTANBUL 

Yıldız Posla C. No:17 Esontepo-İSTANBUL 

Voyvoda Cad. No.67-69 80000 Karaköy-İSTANBUL 

Büyükdere C. Meşeli Sok. No:9 80620 «l.Levent-ISTANBUL 

Cumhuriyet C. NO:233 Harbiyc-İSTANDUL 

Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe ŞİŞLİ-İSTANBUL 

Nispetiye Cad. Akmerkez E-3 Blok Kat:9 Etiler 00000 İSTANBUL 

Bankalar Cad. No:25 Karaköy-İSTANBUL 

Fulya Matı. Şenol Sk. No:13/5 ŞİŞLİ-İSTANBUL 

Abdi İpekçi C. No:63 Maçkn-İSTANBUL 

Kemerartı C. No:24/2 80030 Karaköy-İSTANBUL 

Tekten Sitesi D Blok OOGOO Etiler İSTANBUL 

Ablde-l Hürriyet C. Geçit Sok. No:10 80270 Şişli-İSTANBUL 

Emlrhan Cd. No:145 Atakule, A Blok Kat:11 80700 Dikilitaş-Beşik'.aş/İSTANB 

Büyükdere Cad.No:23 Kat:4-9 80220 Şişli-İSTANBUL 

Meclis-i Mebusan C. 137 Fındıklı-İSTANBUL 

Cumhuriyet Cad.Itır An. No:290 Harbiye-lr.TANOUL 

Büyükdere C. 108-A Esentepe-İSTAN3UL 

Barbaros Bulvarı No'121 80700 Gnlmumcu-Boşiktnş/İSTANBUL 

Yıldız Posta Cari. No:04 002C0 E-îontopc/lr.TANCtJL 

Meclisi Mebusan Cad. No:35 Fındıklı-İSTANBUL 

Çarşı C. K:2 80G20 Levent-İSTANBUL 

Büyükdere C. No:63 Maslak-İSTANDUL 

Meclisi Mebusan Caddesi No:79/1 Salıpazarı/İSTANFJUL 

Maya Akar Center Büyükdere Cd. No:100-102 00280 Esenlepo-ISTANBI.it. 

Tovflk Erdönıne.- r.ok No: 1il noprın t"wnlı>|w/l.".TANBUL 

Tablodaki bilgiler İçin Tel No. : 212 62 80/218 

http://Esenlepo-ISTANBI.it


î SERMAYE PİYASASI KURULU 
ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ 

No 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

BANKANIN UNVANI 

T. TİCARET BANKASI A Ş . 

T.C.ZİRAAT BANKASI 

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 
VVESTDEUTSCHE LANDESBANK GİROZENTRALE. MERKEZİ 
DÜSSELDORF. İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 

YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. 

YATIRIM BANKASI A.Ş. 

YURT TİCARET VE KREDİ BANKASI A.Ş. 

KANKANIN ADRESİ 

Yalıköşkü C.Hayri Dendi Sok. No:3G Kn.1.2 30-120 Balıceknpı-İSTANDUL 

T'rof. Karım Ir.mail nüıkaıı C:ıd. Nn-lO C;':ı«"ı:ıl~"ılıı-1T-TAN 111.11. 

Gümüşsüyü Vakıl Islının İnönü Cad. No:2 KnM Toknim-İRTANB'JL 

Akasyalı S. No:G 80620 4. Levent/İSTANBUL 

Büyükdere C.Yapı Kredi Plaza A Blok K.6/11 00620 Levenl-İSTANBUL 

19 Mayıs Matı. Dr.Şevket Bey Sok. No:5 80200 Şişü-İSTANBUL 

Eski Büyükdere Cad. No:31 80C70 Balknncr Plaza Maslak/İSTANBUL 

ASA : BORSA DIŞINDA ALIM SATIM ARACILIĞI YETKİ BELGESİ 

REPO : REPO-TERS REPO YETKİ BELGESİ 

Tablodaki Bilgiler İçin Tel No. : 212 62 80/218 



SERMAYE PİYASASI KURULU 
A R A C I L I K F A A L İ Y E T L E R İ D A İ R E S İ 

A R A C I KURUMLARIN UNVANI . ADRÜSI VE YETKİ BELGELERİ 

No A R A C I KURUMUN UNVANI 
A B N A M R O HOARE GOVETT İSTANBUL 
MENKUL DEĞERLER A Ş . 
ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
ADA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
AK MENKUL DEĞERLER VE YATIRIM A.Ş. 

Mete Cad. No:22/1-2 Gümüşsüyü Taks im/ İSTANBUL 
Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sok. No:25 Esentepe/ISTANBUL 
Büyükdere C. Rumel i Han No:40 I .Kat 8029O Mecidiyeköy-İSTANoUL 

AKDENİZ MENKUL DEĞERLER TİC. A.Ş. 
Gümüşsüyü İnönü Cad. No:8ü Taks im/ İSI ANBUL 
Sırncevizlor Cad.Zülf iknr iş Merk.No:43 Knt:1 Şişl i- İSTANBUL 

AKS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
AKTİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Büyi ikdor» C;ıcl Uoıılı-k I:; Merk .No:4 / K:\IA Mi'Cicliyokoy-lo l 'ANr.UI. 
Denizbank Sitesi İşçi Evleri Denizbank Al i Sok. No:*.'! Keş i lpuşa- IŞ IANBUL 

ALAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
9 ALFA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
10 
11 ALTAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Halaskargazi Cad. No: 358/1 Şiş l i - İSTANBUL 

12 ALTERNATİF MENKUL KIYMETLER A.Ş~ 

Akmerkez Nispetiye Cad. E3 Kulesi Kat 4 80600 Ulus-Eti ler/ISTANBUL 

Sarıyer Denizbank Evleri No:16 Reşitpaşa/İSTANBUL 
Cumhuriyet Cad. No:22-24 80200 Elmadağ- ISTANBUL 

13 ALTIN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
AR MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Hasan Ami r Sok. No:4 Dursoy Işhanı Kat:3 Kızıltoprak Kadıkoy/ iSTANBUL 
Küçüklanga Cad. No: 16-18 Bilir İş Merk. Kat:3 Aksaray- İSTANBUL 

ARI MENKUL KIYMETLER A.Ş. 
ARIGİL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Levent Mah. Büyükdere Cad. No:28 I .Levent / ISTANBUL 

ARTI MENKUL KIYMETLER A.Ş. 
Havyar Sok. No:44/1-5 Cihangir-Beyoğlu-İSTANBUL 

MERKEZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
Halaskargazi Cad. Şişli Sarayı Apt. No:295/4 Osmanbey-ISTANBL'L 
Annfmtnlnr Cad. No:45 Ulus-ANKARA 

AS MENKUL KIYMETLER A.Ş. Rumel i Cad. No:!? Kat:2 Nişantaşı-IS I'ANBUL 
ATA MENKUL KIYMETLER A Ş . Unıirhun Cad. No: MS Atukulc A l î lok üeılınuıncul:? I ANtU JL 
AYBORSA MENKUL DEĞERLER TİC. AŞ. 

22 B.A.B. MENKUL DEĞERLER TIC.A.Ş. 
laUıIpaşu Mulı. Lhırül i icı .w Cad. BII.-IK ly Moık. I.l Hlok İ\.)1:0 Nıı LU ::.ı:;.lı^ll-: I AN 
Büyükdere Cad. No: 57/3 Kat:1 Maslak/ ISTANBUL 

BAHADIR MENKUL KIYMETLER A.Ş. 

24 BAHAR MENKUL DEĞERLER TİC. A.Ş~ 
İnebolu Sok. Set Apt. 79/1 Setüstü 80040 Kabataş-ISTANBUL 

BARAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
Caferağa M. Eski İskele Mey. Damga S. İffet Çulhan İş Merk. 9/3 Kadıköy-ISTA 

26 BAŞAK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
Cumhuriyet Cad. Hava Palas Apt. No: 155/5 Elmadağ-ISTANBUL 

BAŞKENT MENKUL DEĞ. VE YAT . A.Ş. 
Sivritaş Sok. No:16 Kat:4-5 Mecidiyeköy/İSTANBUL 

BAYINDIR MENKUL DEĞERLER A.Ş~ 
Eski Büyükdere Cad. Yunus Emre Sok: Topçu Işhanı No: 1/5 4.Leveııt- ISTAN6U 

BENDER MENKUL DEĞERLER AŞ. 
Büyükdere Cad. Prol. Ur. Bülent Tarcan Sok. No:1 80280 Gayreltepe/ISTANBU 
Meclis-i Mebusan Cad. No:1 Ekertıen Han Kat:5 Kabataş-ISTANBUL 

BOYUT MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
BUMERANC YATIRIM VE MENK. DEĞ. A.Ş. 

Uüyükdı-ıc C.ıd. No:::/' l Şimşek A|»l. :,:i-,li-İ:'iTANHLU. 
Eski Büyükdere Cad. Yunus Emre Sok. Topçu Han N Q : 1 / 1 2 4.Lovcnt-ıS':'ANt<U 

<;AC.I.>A;.İ M I N K U I . I »I -.OI m ,ı..ı< A . : 

ÇAĞRI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
34 CAMIŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Millı-I Cad. Nt»:-|!./I l_Ak-.Mi.iy-i:-. I ANI il Jl. 
Ortaklar Cad. No:SKal~2 Mecidiyekoy'-IİÜilÂNBÜL" 
Barbaros Bulvarı Camhan No:125 Boşiktaş-İSTANBUL 

Tablodaki Bilgiler İçin Tel No. : 212 62 80/218 

file://K:/IA
http://l_Ak-.Mi.iy-i:-


SERMAYE PİYASASI KURULU 
ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ 

No ARACI KURUMUN UNVANI ADRES 

35 CAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
CENSA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Büyükdere Cad. Sakarya Apt. No:8 Kat:6 Da: 11 Şiş! i - İSTAN3UL 
Meclis-i Mcbusan Cad. No: 149/2 Fındıkl ı-Boyoğlu/ISTANBUL 

CITICORP MENKUL KIYMETLER A Ş . 
DATA MENKUL KIYMETLER TİC. A . Ş ~ 

Büyükdere Cad. No: 100 Kat: 10 00260 Esentepe/İSTANBUL 

DEĞER MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
Cemil Topuzlu Cad. Köşem Apt. No:10 Daire:3 Selamiçeşme/İSTANGUL 

39 Malaskargazi Cad. No:313/1 Şişl i - ISTANBUL 
DEHA MENKUL KIYMETLER A.Ş. 
DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Mumhane Cad. Mumhane Ticaret Merk. No:72/4 Kuınköv-ISTANBUL 

DEMİR YATIRIM A.Ş. 
Halaskargazi Cad, ş iş l i Sarayı Apt. N O : 2 9 Ü / 1 1 Şiş l i - İSTANüUL 
Büyükdorn C. Ozr.ozon İş Merkezi No: 122 B Blok Kat:5 Ksontopr»-ISTANHUL 

DER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
DERBORSA BORSA BANKERLİĞİ A.Ş. 

Abido-i Hürriyet C. No:12!.i Kat:1 »0Z<!0 ş iş l i - IS ' lANBUL 
Dervişoğlu Sk. Derviş Han No:14 Sirkeci/ ISTANBUL 

DIŞ YATIRIM A.Ş. 
DÜNYA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Yıldız Posta Cad. No:54 60280 Esentepe/İSTANBUL 
Nöbethane Cad. Kargılı Sok. Çayırlı İş Merk. No:5 Sirkoci- İSTANBUL 
Nova-Baran İş Merk. 19 Mayıs Cad. Şiş l i - İSTANBUL ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER ÂTşT 

EGE YATIRIM A. Ş. Büyükdere Cad. No:106 Kat:1 Esentepe/İSTANBUL 
Şair Eşref Bulvarı No:35/1 Montrö-İZMİR EGEMEN MENKUL KIY. YAT VE DAN. A.Ş. 

EGS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
EKİNCİLER YAT. VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
EKOL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Büyükdere Cad. Stat Han No:85 Kat:6 Mocidiyeköy/İSTANBUL 
Büyükdere Cad. Özseyen İş Merkezi No: 122 Kat:2-3 Zincir l ikuyu/İSTANBUL 

EKSPRES YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
EMLAK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Atatürk Bulvarı No: 140/4 Aksaray / İSTANBUL 
Istioye Yokuşu 8O860 Ist inye/İSTANBUL 
Yıldız Posta Cad. Timlo Işhanı No:29 Kat:3-4 80280 Esentepe/İSTANBUL 

EMPER MENKUL DEĞERLER A.Ş. ~ 
ENTEZ MENKUL DEĞERLER TİC. A.şT 

Manolyolı Sok. No:2G 3 .Lovcn t - l s rANüUL 

ERCİYES MENKUL DEĞERLER A.Ş." 
ES MENKUL DEĞERLER YATIRIM A . ş T 

Hakkı Yeten Cad. Doğu iş Merkezi No:4 Fulya/ İSTANBUL 
Rıhtım Cad. Denizciler Sok. Bayraktar Işhanı 13/1 Tophane-İSTANBUL 

ETİ MENKUL KIYMETLER A.Ş. 
EVGİN MENKUL DEĞERLER TİC. A~şT 

Meşrutiyet C.141 Tcpcbaşı Beyoğlu- ISTANBUI. 
Tunus Cad. No:33 ANKARA 

EVİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
Abdi İpekçi Cad. No:65 Nazem Apt. 80200 Macka/ İSTANBUL 

FİNANS YATIRIM A.Ş. 
Şehit Muhtar Cad. Domirkut Ap. No:70/10-11 Taks im-ISTANBUL 

F O R M MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
Nispetiye Cad. Ak Merkez B Kulesi Kat:2/3 Et i ler/ İSTANBUL 
Maçka Cad. No:73/4 Teşvikiye-İSTANBUL 

GARANTİ MENKUL KIYMETLER A.Ş. Mete Cad. Sarhan No: 38/6-7-8 80060 Taks im / İSTANBUL 
GEDİK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
GENBORSA MENKUL DEĞERLER TİC. A.Ş. 

Necatibey Cad. Alipaşa Değirmen Sok. No:24 Tophane-İSTANBUL 
Büyükdere Cad. No:82 Asma Kat 80450 Gayrei tcpe/İSTANBUL 

GENEL YATIRIM HİZ. VE MEN.KIY.TİC. A.Ş. 
GFC GENERAL FİNANS MENKUL DEĞ. A.Ş. 
GLOBAL MENKUL OEĞEHLEK A.Ş. 

Ayazağa M. Yeni çamlık C. Erdemler İş Merko;:ı No: 1/4 Soyınntopo/IS I ANBUL 
Akmerkez E 3 Blok Kat: 12 80630 Eti ler/ İSTANBUL 

70 GÜNEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Maya Akar Genler Büyiikdt-ıo C. No: IOU-10:- Kııl:14-1i> r:s<-ntt<|H'-l:V| ANHUI . 
Büyükdere C. Sivritaş S. Elbir İş Hanı No:18/2 8022U MecıdiyeKöy-lS'i A N » U L 
Maya Akar Center Büyükdere Cad. No:100-102 Kat: 12 80220 Esnntepe-İSTAN 

Tablodaki Bilgiler için Tel No. : 212 62 80/218 



SERMAYE PİYASASI KURULU 
A R A C I L I K F A A L İ Y E T L E R İ D A İ R E S İ 

No ARACI KURUMUN UNVANI ADRES 

72 HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. Sezai Selek Sok. No:21 Ü020Ü Nişantaşı- ISTANBUL 
73 HEDEF MENKUL DEĞERLER A.şT Ebulul lah Cad. Çnğlaynn Sitesi A Blok No:2G/2 1.l.r>vont-İSTANBUL 
74 MIDLAND YATIRIM A.Ş. Cumhuriyet C. Elmadağ Han No:ü K.2-.İ ISO.'.OÜ LlınacUKj-lm ANUUL 

IŞIKLAR MENKUL KIYMETLER A.Ş. Ahmet Adnan Saygun Cad Canan Sok. No;5 80810 Ortaköy/ İSTANBUL 
İKTİSAT MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
İNFO MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

'Büyükdere C. No:1GS Esenlepo-İSTANBUL 

İNTER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
Halaskargazi Cad. Kıpman Apt. Kat:7-8 Dışkapı No:399-401 Şişl i / ISI A N l ' U L 

İŞ YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A Ş . 
Mual l im Naci Cad. No:91 80840 Ortaköy/ İSTANBUL 

K YATIRIM MENKUL DEĞERLER A . ş " 
Büyükdere C. No: 100-102 Maya Aknr Contcr 80280 EGcntepe/İST 

KALKINMA MENKUL DEĞERLER A.Ş~ 
Büyükdere C.No:114 80280 Esentcpe/IS TANBUL 

İSTANBUL YATIRIM VE M E N . D E G . A S ~ 
Büyükdere Cad. Raşit Rıza Sok. No:3 80300 Mocidıyeköy/ISTANBUL 
Karamancı Holding Binası Cumhuriyet Cad. No:2S5/2 80230 Harbiye/İSTANB 

KARON MENKUL KIYMETLER A.Ş. 
KENT YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Yapı Kredi Plaza Büyükdere Cad. C Blok Kat: 16 Levent-İSTANBUL 

KOÇ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 100/102 Kat:2 Maya Akar Center Esentepe/İST 

KÖRFEZ YATIRIM A.Ş. ' 
Büyükdere Cad. Aygaz Han No: 145/1 Zincir l ikııyu-İSTANBUL 

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş~ 
Bahçeler Sok. No:25 Ü0290 Mocidiyoköy/IS TANBUL 

M E D MENKUL DEĞERLER A.Ş 
Val ikonağı Cad. No.73/2 Nlşantaşı- ISTANBUI. 

MEKSA MEN.DEĞERLER TİC. A.Ş. 
Balkaner Plaza Eski Büyükdere Cad. No:31 Kat.7 80670 Maslak-:ST ANBUL 

89 Büyükdere Cad. Fargo Işhanı No: 147/2 Zincir l ikuyu-ISTANBUL 
90 MENKA MENKUL DEĞERLER TİC. A.Ş. 
91 BANKERS TRUST MENKUL DEĞ. A.Ş. 
92İ 
9 3 [ M E T H 6 D MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
94 
9b ULUS MENKUL U f c t i b K L E H A.Ş. 

Bağdat Cad No 128/1 Feneryolu/ISTANBUL 
CevdetpaşaCad No ^08 60810 Bcbe</ISTANBUL 

Dikil itaş Mah Ayazma Deresi Sok No 23 Kat 1 Beşık ta- ; / ls rAN3UL 

2. Ulus Mühullcsı Adn«jn Soygun C i d No I/ /4 Uk ıs / 'S IANBUI 
Kasap Sok Özden Konak Işhanı No 2 Kat 4 Cspntepe İSTANBUL 

İstiklal Cad Beyoğlu İş Merkezi No 365/4 Beyoglu/Fs TANBUL 
99 ÖNER MENKUL KIYMETLER A.Ş. 

100 OYAK MENKUL DEĞERLER A Ş . 
1011 
102 PARK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Cumhuriyet Cad No 249/1 Harbiye İSTANBUL 

103 
104 
105 

106 

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Büyükdere Cad Beytem Han Kat 9 Şışlı-ISl ANBUL 

Büyükdere Cad Meseli Sok No 9 4 Levent-İSTANBUL 
Vetabayırı Sok Is Bankası Blokları C Blok D 4 Esentepe/IS TANFUL 

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. Hüdayendigar Cad. Dervişler Sok. No:1-3 KntG Siıkoci-ISTANDUL 

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. Mete Cad. No:14/8 Knt:3 Taksim-İSTANBUL 

PRESTİJ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Koro Şehitleri Cad. Atı l ım İş Mı-ıkozi Nv.'M K ü t ü Zinciı l ikuyu İS IANMUL 

PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Levent Cad. No: 13 1. Levent/ İSTANBUL 

Tablodaki Bilgiler İçin Tel No. : 212 62 80/218 

http://MEN.DEG.AS~


î SERMAYE PİYASASI KURULU 
ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ 

No ARACI KURUMUN UNVANI ADRES 

108 

110 

RİVA MENKUL DEĞERLER AŞ. 
ŞAHİN MENKUL DEĞERLER AŞ. 
SAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TIC A.Ş. 
ŞEKER YATIRIM A.Ş. 

SINAİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
SİTE YATIRIM AŞ. 

Lamartin Cad. Birlik Apt. No:19/1 Tnksiın-İSTANBUL 
Anknrn Cnd. No:??.1 Sirkeci/ir.TANRUL 
Meclis-i Mebusan Cad. No:131/1-2 Sanel Hnn Fındıklı-İSTANBUL 
Halaskargazi Cad. No:79/2 Alp Palas Apt: Harbiye-ISTANBUL 
Fulya Mah. Şenol Sok. No: 13/3 Şisli/İSTANGUL 

&l|*^fewÖ;^^ 
Bnrboros Bulvarı Akdoğan Sok. 41-43 Ocpiktnş/İSTANBUL 
BOyükdere Cad. Akabe İş Merkezi No:5 C0290 Mecidiyeköy/İSTANBUL 

SOYMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş. Tahran Cad. No:30 Kavaklıdere-ANKARA 
STOK MENKUL DEĞERLER A.Ş. BOyükdere Cad. Hayat Apt. No:28/2 Mecidiyeköy İSTANBUL 
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. BOyükdere C. Akabe I? Merk 78/80 Kat:6 D;601 80300 Mecidiyeköy/İSTANSUl 
SÜMER YATIRIM A.Ş. Eski BüyOkdere C. Tahir Aga Çeşme S. No:1 Aynzağa Tip. Msrkz. NO:13 Masi 
TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ak Merkez B3 Blok 577 Numaralı Bağımsız Bölüm Kısa Kuto K:9 Etüer-İSTAN 
TAIB YATIRIM A.Ş, 19 Mayıs Cad. Dr. Şevket Bey Sok. No:5-Şişli/ISTAN3UL 
TAKSİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İnönü Cad. No:7/5 Taksim-İSTANBUL 

123 TAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. BOyükdere Cad. Sema Apt. No:30 Kat:6 Mecidiyeköy-İSTANBUL 
TARİŞ YATIRIM A.Ş. Şair Eşref Bulvarı No:3/1 İZMİR 
TAT MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kemeraltı C. No:24/2 00030 Karaköy-İSTANBUL 
TEB YATIRIM AŞ. Meclisi Mebusan C. Fındıklı Han No:145 Fındıklı-İSTANBUL 
TEKFEN MENKUL KIYMETLER A.Ş. Teklen Sitesi D Blok F.tilor İSTANBUL 
TEKSTİL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Abide-i Hürriyet C. Geçit Sok. No:10 80270 Şişli-İSTANBUL 
TEKTAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Levent Cad. Altzeren Sok. No: 17 80620 İLevent/İSTANBUL 
TE2AL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ergenekon Mah. Cumhuriyet Cad. No:287 Kat:1 Şişli-İSTANBUL 
TİCARET MENKUL DEĞERLER VE YATIRIM A.Ş. Yalıköşkü C.Hayri Efendi S. Taşhan No:36/1 Bahçekapı-İSTANBUL 
TOPRAK MENKUL DEĞERLER A.Ş. BOyükdere Cad.No.23 K:7 Şişli-İSTANBUL 
TOROS MENKUL KIYMETLER TİCARET A.Ş. BOyükdere Cad. No:4/3 Basmanhan Şişli-İSTANBUL 
TURKİSH YATIRIM A. Ş. Cumhuriyet Cad. Itır Apt. No:295 Harb'iye-İSTANBUL 
UB ULUSAL YATIRIM A.Ş. Cumhuriyet Cad. No:233 Harbiye S0230 İSTANBUL 
ÜNİVERSAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yıldız Postn Cad. Dodomnn Tic. Morkrei No:C>2 Kat:6 Esentepo-İRTANCÎUL 
VAKIF YATIRIM A.Ş. İnönü Cad. Gümüşsüyü Vakıf İş Hanı No:2 Kot:4 Taksim/İSTANBUL 
YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:"II BüyOkdere Cad. Levent/İSTANBUL 

Tablodaki Bilgiler İçin Tel No. : 212 62 80/218 

http://Cad.No.23


î SERMAYE PİYASASI KURULU 
ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ 

No ARACI KURUMUN UNVANI 

139 
110 
141 
142 

YAŞAR YATIRIM AŞ. 
YATIRIM PİNANSMAN A.Ş. 
YURT MENKUL DEĞERLER VE YATIRIM A.Ş. 
ZİRAAT YATIRIM A.Ş. 

ADRES 

Yıldız Posta Cad. No:21 Esentepe/İSTANBUL 
Nir.poliyo Cnd. Aknıerk-v H 3 Nlok K:ır:7-« r.tilı;ı/lf.TANKIM. 
Maslak Mah. Eski l3Clyükdere Cad. No:31 K:5 Şişli/İSTANBUL 
Prof. Or. Kazım İsmail Gürkan Cad. Noi'tO Eminönü/İSTANBUL 

T 

ASA : ALIM SATIM ARACILIĞI YETKİ BELGESİ 
HAA : HALKA ARZA ARACILIK YETKİ BELGESİ 
PY : PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ YETKİ BELGESİ 
YD : YATIRIM DANIŞMANLIĞI YETKİ BELGESİ 
REPO : REPO-TERS REPO YETKİ BELGESİ 
KRD : KREDİLİ MENKUL KIYMET, AÇIĞA SATIŞ VE MENKUL KIYMETLERİN ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İZİN BELGESİ 

•
GEÇİCİ KAPANAN ARACI KURUMLARI GÖSTERMEKTEDİR. 
CITICORP MENKUL KIYMETLER A.Ş. ASA, HAA, REPO ve PY Yetki Belgelerini geçici olarak iptal etmiştir. 

Tablodaki Bilgiler İçin Tel No. : 212 62 80/218 



T.B.M.M. B : 19 18 . 11 . 2003 O : 2 

5. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'in, Çankaya Belediyesinin 1992-2003 yıllarına ait, 
Emlak Çevre Temizlik Vergileri ile otopark ücreti gelirlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ab-
dülkadir Aksu 'nun cevabı (7/1266) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Saym İÇİŞLERİ BAKANI tarafindan yazth olarak ve 
ilişikteki tablolar doldıerularak cevaplandırılmasım arz ederim. 

Çankaya Belediyesinin: 

!- 1992-2002 yılları itibariyle Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk ve 
tahsilat miktarları ne kadardır? (Tablo I) 

2- 2003 Yıh aylur itibariyle Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk ve 
tahsilat miktarı ne kadardır? (Tablo 2} 

3- 1992-2003 Yıllar^ Otopark Ücretleri Gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatı ne 
kadardır? (Tablo 3) 

4-Bu gelirlerin tahsilatından Büyukşehir Belediyesi Payı olarak tahakkuk 
eden ve buna göre yapılan ödemelerin miktarları ne kadarda"?' 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI B 05.O.MAH€.65.OO.0O2/%-iH?;, U.I./JI2003 
KONü Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 16 10.2003 tarihli ve KAN.KAR.MD.A01 O.GNS 0.10.00.02-
"M266-

3222/12215 sayılı yazısı 
Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez YARBAY'ın yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; 

Çankaya Belediyesinin 1992-2003 yılları itibariyle Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 
tahakkuk, tahsilat, büyukşehir belediyesi tahakkuk miktarı, büyukşehir belediyesine 
ödenen ve kalan miktarlar ile 1992-2003 yılları otopark ücret gelirlerinin tahakkuk ve 
tahsilatına ilişkin formlar ekte sunulmuştur 

Bilcjııeıini^e arz ederim. 

'AbdülkadirAKSU 
Bakan 
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ez ÇANKA,YA>EIEDIYESİ 20Ö3 YILLI EMLAK VERGİLER 

Yltl 

K>CAk 
ŞUBAT 

(MART _ _ 
NİSAN ' 
MAYİS__ 
İHÂZfiRAN * 

[IVKİM_ 

ARALIK 

TAHAKKUK 
"MİKTARI 

22.058.579.412.5* 
73.038.860. 

351.803.O1O.tai 
. _49S-2g9.01Q.SS3 
-__JÖ7J64J.590_.222_ 

81.912.84S.483 
_ei.082J2«.746 
45.309. 
^6\683 

L94-15İ2 
.580.462 

MİKTARI T " 
4İ1.713.440.076 

B-S. BELEPİYE 
1 TAHAKKUK İMKTAJtt 

3JH.0fl4.177.87S 
*6fQ.729.20e.134 

1,053.692,908,149 
6.090.375.198.244 
1.012.595.621.382 

123.712.863.945 
-_12PJ_113- 746J_Lt 

147.485.492.593 

46.165.517.360 
3^64.079.119 
56 420.020.057 
fr7.2* $.305.174 

5*4.2'3.348,305 
90.799.000.622 
11.063.962.297 

146.108.397.925 
15.336.952.203 

P.Ş.BEU_DIYBSB< 
OOENEN 

3.02S.111.103.4 
33.318.191.11 
56.420.029.05 
97.215.305.17 

874.087.717.58 

TOPUM j 23.491 J65.391.692pnr569.70a.6SS.7a8 1.022.406.693.062 3.886.152.346.40 

.Mustafa GÖNÇ*)?. 
îrV 

WZ 
fçANKAYA BEİ.EDIYES»NİN 6:^H!h"BETİDİy{İ^DEN'ÂÎA6AKLÂf^ 

Mtoe Girifr Ücretleri 
G»yrinışnM Saltf ve Kira Gejjftefi Payı" 
imar Cezası 
Para Cezası 
Zemin Tahrif OcrejL 
TOPLAM AJLACAK 

1S1.507.767.100 
1.5-0.000.000.000 

176.357.945.834 
250.000.000.000 

5.671.631.192.889 
7,749.696.906.823 

http://351.803.O1O.tai
http://_49S-2g9.01Q.SS3
http://81.912.84S.483
http://3JH.0fl4.177.87S
http://J65.391.692pnr569.70a.6SS.7a8


1?ANKAYA BeLEDlYfESr 19Ö2 - 2003 YILLARI ARASİ EMLÂK 

nu 
M 23.003.9^5 
3.041795.718 

MTKTAW " MIKTARI 

MS1.453.3ffi 
jLaog^oocm 
U l 2^37^000 
.5Q8.541.0Qj) 
Ö_İJ_30J?ûo 
M49.0ÜO. 000 
ejıj^üoo.ooo 

i~.5gg.ooo.oqg 
r_li8.ooo.pjuo 
286İ30».6Ö2 

Jh9jz3.l54.l91 
TAİMKKlfiniİKTÂ^r 

-ZÖ^ŞJE^e^ 
m 3 j 9 . 0 0 0 . 0 0 0 

208.932.5^9.000 
1 740.439.000.000 
3.942.5;!8.0ÛO.O00 
2.6Ş9.SS3.OQO.O00 
3.546.6̂ 11,OOO.dÖO 

17^7^^;_2jpjO^Ög 
11.509-702.556.708 

5.978,228.132 
12.92Q"94B.4j2T 

İ213-500 

27.834.5l2.ft28 

I^?İMM-liyM-f!?JZSÖL 

295.673033.S13 
509.166.061.515 
458.6l3i47.a48 
602.85e.Q62.2Q4 

T0J^pJ5^O1İ7^ 
1022.486^93.062 
5.006.321.Ö99.558 

62_.052864 

JL__6_tiZ 
_ _ _l 
_--İ_âS_iî_6J 
3^886.152.^46 
447*.3*M70 

Mustafa GDbıoÜ 

rçANKAY^ BEieplYESfillN BÎŞEHİR BELEPİYESİNbEN Âiy_taKl>Rt " 1 
U . . . . ı •— . . . . - , , _ . ı •• .ı ı 3 . — _ •!. , M ••» ıı _ -, I ı Ş«, » . ı . . ı y „ I 

Müze Qiriş jBç$tleri ~^~Z .___, . 
Gayrlrnenkij[ Ş«aQş yeKfra 6e>jrier( Payı 
jjtıar_C(3zası_ 
PjaraÇazaşı 
2>m|n Taluip Öğreti 
TOPUM ALACAK 

1S1-5g7..7g7.1Q0 
1SO0OPO.OOQ.0Q0 

1763g7.9j46.8jf4 
_a50_0$O.OOO.OQp 

5.871.831.102.889 

http://MS1.453.3ffi
http://5Q8.541.0Qj
http://i~.5gg.ooo.oqg
http://r_li8.ooo.pjuo
http://Jh9jz3.l54.l91
http://m3j9.000.000
http://27.834.5l2.ft28
http://458.6l3i47.a48
http://602.85e.Q62.2Q4
http://62_.052864
http://1SO0OPO.OOQ.0Q0
http://1763g7.9j46.8jf4


ÇANKAYA BELEDİYESİ 1992 - 2003 YİLLARİ ARASİ ÇEVRE TE 

YILI 

1992 
1993 
1~994 
1605 
1996__ 
f&97 
199fl 
1099 

~~İWÖT 
"2001 

"İ0Ö2 
2003/9 ~ 

TAHAKKUK 
MİKTARI 

85449.000.000 
206701.000.000 
404.827.000.000 
754 610 000.000 

1.151 067000.000 
1.794 849 000.000 

" 3.516.667 000.000 
5 432.67400.0000 

'""İTÎ93 150.000.000 
5.741937.586.440 

TAHSİLAT 
MKTAftl 

62.956.000.000 
173.280.000.000 
207440.000-000 
448.550.000.000 
625.215.000.000 
851420.000.000 

1.624.147.000.000 
2j85.00jj00_p.000 
2.965.150.QOO~.000 
3.509.768.183.429 

24.282.031.S86.440l 12.672.930.183.429 

fiş. BELEDİYE 
TAHAKKUK MİKTARI 

İ4.932.2DO.O00 
31.186.767.672 
37.339.0i »9 809 
80.738.496.490 

112.534.695 390 
153.255.545.665 
292.346.443.397 
393.286.2<$0.479 
533.726.91)3.770 
631.752.765.018 

2.281.099.177.707 

B.Ş. BELEDİYE 
ÖDENEN 

• • • ' 

4.652.89 
69.146.23 

9.758.93 

2.159.919.08 
2.243.377.16 

Mustafa GÜND 
tfese'fc&^Mü 

{ÇANKAYA B1ELED1YESİNİN B.ŞEHIR BELEDİYESİNDEN ALACAKLARI i 

Müze Giriş Ücretten 
Gayrimenkul Satış ve Kira Getrleri Payı 
İmar Cezası 
Para Cezası 
Zemin Tahrip ücreti 
TOPLAM ALACAK 

151.507.767.100 
1.500.000.000 000 

176.357.945.834 
250.000.000.000 

5.671.831.11£.889 
7.74B.696.9DÇ.82Î 

http://2j85.00jj00_p.000
http://50.QOO~.000
http://24.282.031.S86.440l


ÇANKAYA feELgPİYESİ 2Qff3 ftETçSttB fgMfeU^ 

fCANtO\YÂ BELEDİYESİNİN SŞEHİR BELİD VESİNDEN ALÂCAKLAJa | 
tT— L [ İL ~L I "* l I I "•**"""> " — • ~ * M — — - ^ — ^ J ^ _ J M — ^ _ _ _ J ^ | | T-^.^.-M 

MMzeGJrigUcfetten , 
Gayrimenkul Satgy yo Kira Oaifle 1 Payı 
imar Cetast ^ 
Para Cezası" " ~"~~ 
ZmninTahfj)ÖCTetr 
TOPLAMAYACAK 

1Sl.Sg7.767.100 
1.500.000.000.000 

176.3S7.945 834 
250.0QO.OOO.OPJP 

5.671.851.102.089 
7.749.646.90S.823 

http://1Sl.Sg7.767.100


1992-2003 YlUARt OTOPARK OCRET î GE 

W msmK m m ma.— , . 
im çassâan 

1992 
1993 
1994 
1995 
199B 
1997 
1998 
1999 
2 0 0 0 _ _ 

~ 2001 
2002 
2003 

TOPLAM 

0 
1320.000.000 
8.481.875.000 
6.938.000.000 

10.480000.000 
39.868.000.000 
34 612.000.000 
45.660.000.000 
39.510.000.000 

123.000.000.000 
< 68.070.000.000 
166.950.000.000 

644.7901478.000 

0 
1.320.600.000 
8.481.875.000 
6.938.000,000 

10.480.000.000 
39866.000.000 

. 34 612.000.000 
45.660.000.000 
39 510.000.000 

123.000.000.000 
66.O70.O0O.O00 
85.660.000.000 

40a39O.476.OOO 

1.320.6 
M81 .8 
«.938.0 

10.460.0 
30.868.0 
3-İ.512 0 
4x660.0 
33.510.0 

123.000.0 
68.O7Ö.0 
85.550.0 

4f 3.390.4 

Mutlafa GÛNDOz 
»dlrti 

http://40a39O.476.OOO


T.B.M.M. B : 1 9 18.11.2003 0 : 2 

6. - Konya Milletvekili Atilla Kart 'in, silah taşıma ruhsat harcına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun cevabı (7/1287) 

09.10.2003 

TBMM Başkanlığına 

—Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakam Sn.Abdülkadİr Aksu tarafindan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
Konya Milletvekgi» 

-"Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında yönetmeliğin"; 8/a-3. 
maddesine göre hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlara ve aynı yönetmeliğin 9/ş maddesine 
göre de avukatlara "silah taşım» ruhsatı" verilebilmektedir. Ancak, hakim ve savcılar» ruhsal 
harcından muaf olmalarına rağmen, avukatlar 2003 yılı itibariyle 913.000.000.TVsi ödemek 
zorunda olup. bu miktar her 5 yılda bir (o yılın miktarları üzerinden) tekrarlanmaktadır. 

--Bilindiği gibi; Avukatlık Yasasının 1/1. maddesine görS "avukatlık, kamu 
hizmeti ve serbest bir meslektir". Avukat, yargıma kurucu unsurlarından olan bağiütsii: 
savunmayı temsil eder. Aynı görevi yapan iki meslek grubu atasında, bu konuda böylesine haksız 
ve eşitliğe aykırı bir uygulama yapılmasının adalet ve hakkaniyete aykırı olduğu açıktır. Öte 
yandan; sosyoekonomik yapıdaki dengesizliklerin yarattığı sonuçlar ve avukattık mesleğinin 
mahiyetinden kaynaklanan sebeplerle; görevini icra eden avukata "husumet duygulanyla" 
bakıldığı da bir vakıadır. Son zamanlarda, görevin ierası esnasında avukatlara ve yardımcı 
personeline yönelik saldırılar artmağa başlamıştır. Öyle ki, bu saldırılar avukatlık bürosunu hedef 
alan boyutlara ulaşmıştır. Bunun son örneği 1 ay kadar evvel Konya'da yaşanmıştır. 

—Yukarıda sözünü ettiğimiz gerekçeler esas itibariyle Noterlik Mesleği için de 
geçerlidir. 

- B u açıklamalar ve değerlendirmeler ısı&ında; 

hem yasaya uygun düzenleme yapmak ve hem de eşitliği sağlamak 
amacıyla; ilgili yönetmeliğin 9/ş maddesine, "bu bend kapsamındakilerden ruhsat 
harcı alınmaz" ibaresinin eklenmesi suretiyle, ilgili yönetmelikte düzenleme 
yapılması konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

-Böyle bir düzeltme ve düzenleme yapılmayacaksa, bunun gerekçesi 
nedir? 

- 1 8 4 -
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T.B .M.M. B : 19 18 . 11 . 2 0 0 3 0 : 2 

T.C. 
JÇİŞLbRİ BAKANLIĞI 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

•̂ nyı :B ı> .̂ i !:OMı.) O f>-H>) - K y<, - f-'fyy^i //.,.'1 K<!Dü3 
KorciiYaz:!; V.ord Ö n e r d i . 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

il AJİ. 2ü.ja2ı»0i ntm ve KAN.KAK.MÜ.A.Ol.0.ÜN'S.Ü.İü.v>0.ü2 - 32J7 -7/1287-İ267 sayılı yadınız. 

Karıya Milletvekili Ati!!:. KARTtarafradan TBMM Bakanlığına sunulan ve tarafımdan yazılr olarak 
cevaplandırılması istenilen t '?l2K?) no"İD soru öneıgesinin, cevabı aşağıya çıkartıhnıştu, 

6136 Sayıh Kanunun 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi " Bakanlar Kurulu Karan ile 
silnh laşıyıhihTkJsr'iv Vırt v:t??r devirt, belediye, reci idnre ve kiinij iktisadi teşebbüsleri memur ve 
vfisnsuplarrnı, ayrı; Kauunur. "":;cixcddjâiııin iiçiöiciifıkrasının"1,2,3.vc A numaralıbeııdlerindeaayılankişilerin 
faşıyacalctorı veya bııhmd ıhacakları ateşli silahlamı taşrorasaıa veya taıluRdurulntas™ yetki veren kayıt ve belgeler 
tonca tabi değildir." .^ckiii'nieıüı. 

Q t i ??>* Kaıar Sayılı Yonettûentiğin Silah taşmalarına izi» verilen kamu görevlileri başliklı 8'inci 
maddesindefiDfcsavıiıkaııiıııajstırade^^^ fa) bendinin<3)numa<ah 
ali bendimde " Haknn: e?nY»r!ur.iy<H başsavcısı, cımırHiriver savcısı ile bu meslekten sayılanlara', taşıma ruhsatı 
verilebileock diğer meslek mensupları başlıklı 9'uncu maddesinde ise kamvı görevlileri amanda sayılmayan diğer i& ve 
iıici>kl Ü*: uftipSan u^iîiıiiş O!L$ bu ııudiaıia biriaci fıkrasının (i) bendi" Barolara kayıtlı bulunan av ukattata, 1512 
bciydı Notcıiık Kujıııınıltıiküınkffiı^gOEeıjoledik hizmetlerini yîküten noterlere1' peklinde hükümler yer almakladır. 

Silah rthsallansi'lr yerMan harç muafiyet Kanunen silah taşımca yetki Yerilmiş kamu personeline 
getinimrçtii'.buradn kriter Liinu lîizmerı*.erme veya hayati rehlite jçinde bulunma değil, görevlen gereği silah taşıyan 
devlet ınemuTİaımı nıhsaîiannin harca tabi tulurmamasjdır. Dev & memuru olmayan, özel bukuk çerçevesinde kişilere 
belirli ücret karsıh«, "fıizrrter veren avukatlara verilen silah ruhsatlarından harç alınmaması dunimunda vine. 
V önetmeliğe grve !»>»«K' y<Mİn<j> v^fnıiş v^ k=nr!i lıizmdi «mlabilecek işleri yapan bazı meslek mensııpîarmm (san 
basın kartı iilıibi b,ıs>ın mensupları, banka müdürleri, Tarım satış kooperatifi yöneticileri noterler, kaınu kurumu 
niteliğindeki ıı;..^!; Liiidı;^h;ÜUÛ yüiıstlcilcıî ^ibi) nJısatîaîUîdsn harç alınması ^^illik ilksdiK aykırı olacağı gibi. 
hali İM.nda Rai um kayjıru uıafnıjan s.ilu|ı aşiıtıa i.oıi olan ikilet meiıımiaıı ve emeklileri dışındakilere muafiyet 
gethünıeîrjşîir 

Ayıtta, Avukatlık KÎIIIUIUHKIÜ da belirtildiği 3*«e serbest ularak avukatlık yapanlar ile 657 sayılı Devlet 
Memurları Kamımın ve diğer wc\ Kanunlara göte devlet memura olarak görev yapîal haki™ ve savcıların görev 
{kınımla;» ayın niı?!rtoe<ie;);>dij 

Yukarıda vuptkı ik^ıki:muiuı çâi<;̂ vc îrkde: hı̂ uv v £ ıliğer veıgıleıiıt aııcak kanun üc konulflbüeûeği ya da 
ortadan bldinlabileceğir.e göre süah inşıına yetkisine sahip avukatlara, Kanurra aksi bir yönümk, Yönelmelik 
değişikliği ire Inrc muafiyeti getirilmesinin aıümkün olmadığı gibi benzerhizmetleri verendi^ mestek.whıpknnden 
hare arınması nedeniyle böyle bir düzenleme yapılması duşunübnemektedir. 

Uilgııerinizc ar/, eueriın. 

İlkidir AKSU 
İçişleri Bakanı 
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7. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu 'nun, uyuşturucu trafiğinin önlenmesi açısından nar
kotik köpeklerin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun 
cevabı (7/1301) 

TÜRKÎYE BCÎYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIĞFNA 

Aşağıdaki soruların Sayuı içişleri Bakanı Abdülkadir AKSU 
tarafından yazalı olarak cevaplandırılması hususunu saygılanmla arz 
ederim- " ^ k â ^ 

Atilla BAŞOĞlAj 
Adana Milletvekili 

1. Uyuşturucu trafiğinin, transit geçiş yolu olarak ülkemizi seçtiği 
malumlarınızdır. Bu trafiğin önünün kesilmesi açısından, 
şehirlerarası otobüs tenninaüerinde ve karayollanııda yapılan 
kontrollerde narkotik köpekleri kullanılmakta mıdır? 
Kullanılmakta ise, bu kullanım ne yoğu»! aktadır? 

2. Narkotik köpeklerinin kullanımı söz konusu ise, var olan 
kullanımın kapasitesinin arttırılması için çalışmalar yapılmakta 
mıdır? 

T.C. 
KjVLIîRİSAJCANLiGl 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı -BAT i K i M ' ı 12.04 i;< • '• {•-'W*, *•:• •: /(O'l i '7003 

Konu.YazsI: Som 6neraec.ı 

TRMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 20. S!}.2ttW taah ve KAN RAR.MD.A.OI.0.GNS.0.10.00.02 - 3237-7 : n01-32S3 sayılı yazım. 

Adana Milletvekili Atılla BAŞOĞLU taralından TBMM Başkanlığına sumtlım ve tarafımdan yazılı 
n tor* I: revftr*!:»«d»ı ılındı ilenilen (7' I.Vll i tıolıı son* öner^cstmn, cevabı »şaığıya çıkartılmıştır 

J- Biündiijc v(îl>i ülkemiz ImUındujju coğrafi konum itibariyle, doğudan batıya Afyon ve türevlerin iru 
büijjüü Ju^u . j ,.*. jci.Tt.A j_,u^Hüüûu lUaddeleriıı ve t» j o^tumu* madde iıııalaîıııda kullaıulaı) kimyasal 
maddeJcnu ycaadış; ticaretinden etkiiamnektedır. 

Ülkemcdı: 30 ay D gfirev belcesinde, havalimanları, kara ve deniz hudut kapılarında, ihtiyaç 
durumunda ise şehirlerarası otobüs terminallerinde, tren garlarında ve genel yol uygulamalarında kullanmak: 
üzer« toplam 49 ndeı polis, Narkotik Köpeği bulunmakta ve bunlar gerek rutin gerekse ihbarlı aramalarda 
imkanlarfijı^siinık': kullanılmakladır 

?00? yıh!»dn Polis Narkotik Köpekleri kınanarak, 258 Kğ Eroin, 22» Kğ Esrar, 27R (Cğ Bazmorfm, 
ftl Kğ Aiyon sakrzı, "?22 Kg Asiı anhidrit ele geçirilmiştir. 

ı'.üiuıiii/.i ş^^Ciiiüğ., !;,». i.Ai'U'ük köpeğin bulunduğu b51gciii:ı (uiİ7.ın potansiyeli ya da ekonomik 
duruaıu gibi '.»ireı.». fcıktoı ara ı'mdım etkilenmekte ver değişkenlik göstermektedir. 
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2 N:xk<Hifc köpek I*.-ir: 1997 y ilindim sonra günümüze kadar başardı ve etkin bir biçimde, uyuşturucu 
Tis mücadele tuıüanıtauıktodır. jhmıuyet OeneJ Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize SuçiarJa Mücadele Daire 
Başkanlığı bünyesinde faaliyet gosreren Köpek Bgitim Mcrk«i Şube Müdürlüğü tarafından, yılda iîç defa v e 
her biri vnkiaşih i2 haft:> sınevı k\ırs programlan düzenlenmekledir.Bu programlarda. Emniyet Genci 
Mi'ıdıVlüğii bîişıo olmak <ı?er..-. Uüımiıtc Müsteşarlığı. Jandarma Genel Komutanlığı v* Hava Kuvvetleri 
Komuianltğı personeli ve köpekleri eğitilmiş ve halen egililnıektedir. Ülkemiz geleninde mücadeleci 
kurumla: d.ı, '00 ' Ty: ü=crijwfc n.ukoîik köpeği iatiLiaffi edilmektedir. 

Uyuşturucu madde- koçakçıiıgı bakımından Anoelıkii illerin ihtiyaçlarının karşılanması ve daha sonra 
ülke genelinde naıkclı!'. kSpefclsrJnin faygınlsştırılırası amacıyla pmje -ve hedefler belirtilmiş 
kapsamda çalınmalar sürdürülmekledir 

f)ilitiierini« arz edcıim. 
ffdüikadir AK.SC 
İçişleri Bakam 

8. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin 'in, 
BDDK-TMSF'ye devredilen bankaların kredi dökümlerine, 
Doğan Grubunun borçlarının yeniden yapılandırılmasına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener 'in cevabı (7/1306, 

1319) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayıa Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazıl* 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.10.2003 

Eroin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

BDDK'nm Baymdırbank vesilesiyle bünyesine geçen, yüzde. 13 ila yüzde 16 
mertebesinde senelik îûû olan bazı kredileri libor ;-2.S yani, senelik yüzde 3-3.5 
mertebelerine indirdiği anlaşılmıştır. 

BDDK'nm bu operasyonu yapmasının sebebi, anlaşıldığına göre kredi teminaüannra daha 
manalı bir hak getirilmesi ve bazı kredilerde temdit ve yeniden yapılandırma komisyonunun 
alınabilmiş olmasıdır. 

Sorular: 

i- Bank 20ÖD başta olmak özere BDDK-TMSF bünyesine intikal eden bankalardaki 
yeniden yapılandırılan, vadesi uzatılan ve faizi düşörüiun kredilerin dökümü ve 
yeniden yapılandırılma şartlan nelerdir? 

2- Devletin gerek iç, gerek dış kaynaklardan borçlanma faizleri çok daha yüksek 
seviyelerde ikea ve Hazine TMSF'yi for.ladığı paralan asgari yüzde 9-yüzde 10 ile 
temin edebilirken, BDDK-TMSFniri bu yüksek maliyetli fonlar karşılığında 
bünyesindeki bankalardaki bazı kredilerin yeniden yapılandırılmasında kendi 
maliyetinin çok, çok; altmda bir faiz kabııl etmesi makul müdür? Bu konuda Başbakan 
olarak, konuyu tetkik etmeyi ve gerekli tedbirleri olmayı düşünüyor musunuz? 
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T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet B a k a m ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doe.Dr.Abdüllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandtnlmasrm saygılarımla arz ederim. 15.10.2003 

Emin ŞÎRÎN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

S o m l a r : 

1- Doğan Grubunun, Özelleştirme Yüksek Kurulu ile borçlarım yeniden yapılandırdığı 
hasından, öğrenilmiştir. Yine anlaşıldığına göre, bu yeniden yapılandırma kanuni 
mecburiyet olmasına rağmen, SPK ve lıMKB'ye bildirilmemiştir. 

Doğan Grubunu» kamu bankaları ile, diğer özel bankalar ve yurtdışında 
"bulunan off-shore bankalarla, yabancı bankalardan aldtğî kredilerin yeniden 
yapılandırılmaları SPK ve ÎMKB'ye bildirilmiş midir? 

2- BDÖK, Doğan Grubu başta olmak üzere ii\m borçluların, başta Vakıf Olî-Shore 
KKTC, Ziraar Bankası N w York ve Frankfurt şubeleri olmak feere, yurtiçi ve 
yurtdışı, tüm bankalardaki yeniden yapılandırmaları takip etmekte midir? 

3- B« yeniden yapılandırmaların gerekli mercilere zamanımla bildirilntemeleri halimle 
mesuller hakkında ne gibi tedbirler ahn;nas; öngörülmektedir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLİĞİ VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.001/01-3^ tf/İt/2003 
KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ «a)Başbakanlığın 23.10.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-251-36/4711 sayılı yazısı. 
b)20 10 2003 tarih ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-7/1319-3317/12394 sayılı yazınız 
c>13.11.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1319-3317/12394 sayılı yazınız 

istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 
ve Sayın Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandınlması tensip olunan 
7/1306-3295/12353 esas sayılı yazılı soru önergesinin ve Bakanlığımıza tevcih edilen 
7/1319-3317 /12394 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'mn 14.11.2003 tarih ve BDDK.2003 01.KİK. 1-
13262 sayılı yazısı ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'mn 11.11.2003 tarih ve KOB/402-
14913 sayılı yazısı ve ekleri ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.AbdülLat i f ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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Başbakanlık 
Sermaye Piyasası Kuru/u 

SAYI : KÖB/ U02-/ /U,Si3 ANKARA 
KONU: M / 11 / 2003 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr, Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: 28.10.2003 tarih ve B.02.0.001/(01)3223 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel 
Sekreterliği'nin 20.10.2003 tarih ve A.01.0.GNS.O.10.00.02-7/1319-
3317/12394 sayılı yazısı ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Sn. Emin ŞİRİN 
tarafından verilen soru önergesi Kurulumuza gönderilmiştir. Doğan Grubunun 
borçlarının yeniden yapılandırılması hakkındaki soru önergesinin 1 ve 3. 
maddelerinde yer alan ve Kurulumuzu ilgilendiren sorular ile bu sorulara 
ilişkin cevabımız aşağıda sunulmaktadır. 

L Doğan Grubunun Özelleştirme Yüksek Kurulu île borçlarını 
yeniden yapılandırdığı basından öğrenilmiştir. Yine anlaşıldığına göre bu 
yeniden yapılandırma kanuni mecburiyet olmasına rağmen SPK ve 
ÎMKB'ye bildirilmemiştir. 

Doğan Grubunun kamu bankaları ile diğer özel bankalar ve yurt 
dışında bulunan off-shore bankalarla yabancı bankalardan aldığı kredilerin 
yeniden yapılandırılmaları SPK ve İMKB'ye bildirilmiş midir? 

a) Sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırım kararlarını 
etkileyebilecek veya yatırımcıların haklarım kullanmalarına yönelik önemli 
olay ve gelişmelerde kamuya açıklanacak özel durumlar ve bunların 
açıklanma esasları kurulumuzun 06.07.1993 tarih ve 21629 sayılı Resmi 
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Gazete'dc yayımlanarak yürürlüğe giren Scri:VIII, No:20 "Özel Durumların 

Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ile düzenlenmiştir. 

Daha sonra, yatırımcıların zamanında, tam ve doğru olarak 

bilgilendirilmesi suretiyle sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde 

işleyişini temınen, gerekli bilgilerin kamuya açıklanarak yatırımcıların kendi 

yatırım kararlarını vermesi esasına dayanan kamuyu aydınlatma sisteminin 

işleyişini kuvvetlendirmek amacıyla özel durum açıklaması yapılması gereken 

durumların kapsamını genişleten Seri:VllI, No:39 "özel Durumların Kamuya 

Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" yukarıda yer alan Seri:VIII, No:20 

Tcbliği'nin yerine geçmek üzere 20.07.2003 tarih ve 25174 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Eski Tebliğin 3. maddesinin "E}Ortaklığm Mali Yapısına ilişkin 
Değişiklikler" başlıklı bölümünün b} bendinde; Kurul Tebliğleri uyarınca 
kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %10*u veua daha 
fazlasına tekabül eden borçlar için alacaklıların, birlikte veva 
münferiden alacaklarının bir kısmından veya tamamından 
vazgeçmeleri veva vadelerini uzatmaları kamuya açıklama yapılmasını 
gerektiren durumlar arasında sayılmıştır. 

Son durum itibariyle yürürlükte olan Scri:VIII3 No:39 Tebliği'nin 5. 
maddesinin "e)Ortaklığm Mali Yapısına İlişkin Değişiklikler" başlıklı 
bölümünün 2. maddesinde önceki Tebliğin yukarıda yer alan hükmü aynen 
korunmuş ayrıca 7. maddesinde de; ortaklığın borçlarının ertelenmesi 
veva yeniden yapılandırılması talebinde bulunması, sözkonusu 
taleplerin sonuçlanması kamuya açıklama yapılmasını gerektiren durumlar 
arasında sayılmıştır. 

Görüldüğü üzere, eski Tebliğ'de son bilanço aktif toplamının %10'u veya 
daha fazlasına tekabül eden borçlar için alacaklıların alacaklarının bir 
kısmından veya tamamından vazgeçmeleri veya vade uzatmaları açıklama 
yükümlülüğünü gerektirirken, 20 Temmuz 2003 tarihinde yürülüğe giren yeni 
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Tebliğ ile her hangi bir orana bağlı olmaksızın borçlu şirketin borçlanılın 

ertelenmesini veya yeniden yapılandırılmasını talep etmesi ve bu talebin 

sonuçlanması açıklama yükümlülüğü kapsamına alınmıştır. 

Aynı Tebliğ'in 10. maddesi uyarınca; önceden yapılmış olan özel durum 
açıklamalarında meydana gelen gelişmeler ve değişikliklerin sürekü olarak 
güncellenerek kamuya duyurulması; 12. maddesi uyarınca da, Sermaye 
piyasası araçlarından herhangi biri bir Borsada işlem gören ortaklıklarca, özel 
durumlar veya özel durumlardaki değişikliklerin ortaya çıktığı veya öğrenildiği 
anda en seri haberleşme vasıtasıyla ilgili Borsaya bu özel durum hakkında bir 
açıklamanın ulaştırılması zorunludur 

Tebliğ hükümlerine aykırılık durumunda uygulanacak müeyyide 
Sermaye Piyasası Kanunü(SPKn)'nun 47/A maddesinde düzenlenmiş olup, 
sözkonusu kanun maddesi çerçevesinde mevzuata aykırı işlemlerde ilgililere 
idari para cezası uygulanmaktadır. 

SPK'n'nun 47/A maddesinde; 

"Bu Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve 
formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket 
ettiği tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişiler hakkmda gerekçesi belirtilmek 
suretiyle Kurul tarafından 2 milyar liradan ] 0 milyar liraya kadar para cezası 
verilir. İdari para. cezalannm uygulanmasından önce ilgilinin savunması alınır. 
Savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde 
savunma verilmemesi halinde, iİgüinin savunma hakkından feragat ettiği kabul 
edilir. İdari para cezalannm verilmesini gerektiren fiillerin tekrarı halinde, 
verilen para cezası iki katı, ikinci ve müteakip tekrarlarda üç katı arttnlarak 
uygulanır." 

denilmektedir. 

Madde hükmünde yer alan idari para cezasına ilişkin alt ve üst limitin 
2003 yıh için geçerli yeniden değerlenmiş tutarları 7,6 ve 38 milyar TL'dir 
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Ayrıca. gerekli özel durum açıklamasının zamanında yapılmamasının 

hisse senedi fiyatı üzerindeki etkileri de incelenmekte ve mevzuata 

aykırılıkların tespiti halinde olay SPKn.'nun 47/A3 maddesi kapsamında da 

değerlendirilmektedir. Nitekim aşağıda açıklanan POAŞ'ın borç ertelemesi bu 

yönüylede Kurulumuzca incelenmektedir. 

b) 13.10.2003 tarihinde basında yeraian, Petrol Ofisi A.Ş.(POAŞ)'nin 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ötB)'na olan 271 trilyon TLlık borcunun 2007 
yılına ertelendiğine ilişkin haberler üzerine, İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası(İMKB) Başkanlığınca POAŞIdan açıklama istenmiş olup POAŞ 
tarafından aynı gün yapılan ve aynı tarihli İMKB günlük Bülteni'nde 
yayımlanarak kamuya duyurulan açıklamada; 

"Şirketimizin (özelleştirme İdaresi'ne oları 271.2 trilyon TL'hk borcunun 
vadesinin uzatılmasına ilişkin olarak basında haberler yeralmaktadtr. 271.2 
trilyon TL düzeyindeki sözkonusu borcumuzun vadesi 2007 yıîtna uzatılmış ve 
bunun karşılığında Özelleştirme İdaresi Başkanhğı'na toplam. 90 trilyon TL'hk ek 
banka teminat mektubu verilmiştir. Ayrıca, vade uzatımı nedeni ile yıllık faiz 
oranında (TÖFE*L05) bir değişikliğe gidilmemiştir. Sökonusu borç tutan 
şirketimizce kamuoyuna açıklanmış olan son bilançodaki aktif toplamının % 
10'unu aşmamaktadır. 

denilmiştir. 

Aynı gün ÎMKB Başkanlığınca ÖİB'dan da açıklama istenmiş, ÖÎB'nin 
13.10.2003 tarihli İMKB Bülteni'nde yayımlanan cevabi yazısında; 

"...Bilindiği üzere İdaremizin Petrol Ofisi A.Ş. sermayesinde bulunan %25,8 
oranındaki hissesi, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 16.07.2002 tarih ve 2002/41 
sayılı kararına istinaden 31.07.2002 tarihinde imzalanan hisse satış sözleşmesi 
çerçevesinde, 116.253.505.350.000 TL senet takasının gerçekleştiği tarihte peşin, 
bakiye 277.258.179.150.000 TL ise peşinat ödemesinin yapıldığı tarihi izleyen 3 
yılda, 3 taksitte, ödeme tarihlerindeki 12 aylık tüketici fiyat endeksi artış oram 
üzerine %5 oranında ilave yapılarak hesaplanacak (12 aylık TÜFE* 1,05) faiz 
oranından işleyecek faizi ile birlikte tahsil edilmek üzere toplam 
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387.511.684.500.000 TL bedelle. ÎMKB Toptan Satışlar Pazarında (TSP) İş Doğan 
Petrol Yatırımları A.Ş. 'ne satılmıştır. 

116.253.505.350.000 TL tutarındaki peşinat bedelim TSP'de senet 
takasının gerçekleştiği 08.08.2002 tarihinde ödeyen alıcı, 07.08.2003 tarihinde 
yaptığı başvuruda, satış bedelinden vadeye bağlanan tutarın, herbin 
54.251.635.830.000 TL'hk taksitler halinde, 2003 yılından itibaren 5 yılda, 12 
ayhk TÜFE*1,05 oranından işleyecek faizi ile birlikte ödenmek üzere yeniden 
vadelendintmesini talep etmiş ve bu talep Özelleştirme Yüksek Kurulunun 
03.09.2003 tarih ve 2003/50 sayüı karan ile kabul edilmiştir.'' 

ifadelerine yer verilmiştir. 

Yukarıda (a) bendinde belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde 
Kurulumuzun 14.10.2003 tarihü yazısıyla POAŞ'dan; 

1. ÖİB*ye yaptığı başvuru, borcun yeni ödeme planı ve koşullan ile 
verilen ilave teminata ilişkin detaylı bilginin Kurulumuza iletilmesi, 

2. Kurulumuzca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesi uyarınca 
yapılacak işleme esas oluşturmak üzere, ÖÎB'na 07.08.2003 tarihinde yapılan 
vade uzatılmasına ilişkin başvurunun ve başvurunun ÖlB tarafından 
sonuçlandırılmasının Tebliğde belirtilen esaslar çcrçexresinde zamanında 
kamuya açıklanmaması hususunda savunmasının gönderilmesi, 

talep edilmiştir. 

Ayrıca Kurulumuzun 16.10.2003 tarihli yazılarıyla POAŞ yönetim kurulu 
üyelerinden de ayrı ayrı konuya ilişkin savunmaları istenmiştir. 

Şirket ve yönetim kurulu üyelerine SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca 
verilen 30 günlük savunma süreleri 14.11.2003 ve 16.11.2003 tarihinde 
dolacak olup, süre sonunda Kurulumuzca ilgili mevzuat çerçevesinde konu 
değerlendirilecek ve alınacak karar diğer tüm kararlarda olduğu üzere 
Kurulumuz Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulacaktır, 

Konuyla ilgisi olması nedeniyle, POAŞ'm 13.10.2003 ve 14.10.2003 tarihli 
ÎMKB Günlük BülteniYıdc yayımlanan diğer özel durum açıklamaları EK/l 'de 
verilmektedir: 
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c) 20.3 0.2003 tarihinde basında yer alan, Doğan Grubunun Borsa 
şirketlerinden olan POAŞ, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.(Doğan Holding), 
Doğan Yaym Holding A.Ş.(Doğan Yaym) ve Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık 
A.Ş.(Hürriyetinin banka kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin 
haberler üzerine ilgili şirketlerden 22-10.2003 tarihli Kurulumuz yazıları ile 
Seri:VTII, No:39 "özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Esaslar 
Tcbliği"nin 'Doğrulama Yükümlülüğü* başlıklı 8. maddesi kapsamında 
açıklama yapmaları istenmiştir, ilgili şirketler tarafından yapılan özel durum 
açıklamaları EK/2'de verilmektedir. 

Yukarıda (a) bendinde belirtilen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, 
şirketlerin EK/2'de yer alan öze] durum açıklamarma ilave olarak 
Kurulumuzun Doğan Holdingi hitaben 01.11.2003 tarihli yazısıyla, gruba 
doğrudan veya dolaylı olarak dahil olan ve hisse senetleri İMKB'de işlem gören 
şirketlerin, off-srıore bankalar dahil, yurt içi ve yurt dışı bankalardan alınmış 
olup da yeniden yapılandırılan ve yukarıda anılan Tebliğlerin hükümleri 
kapsamına girmesine rağmen özel durum açıklaması yapılmayan banka 
kredisi bulunup bulunmadığı, varsa bu kredilerin eski ve yeni koşullarına 
ilişkin bilginin Kurulumuza iletilmesi istenmiştir. 

Doğan Holdîng'in 05.11.2003 tarihli yazısında; "Şirketin ve Gruba 
doğrudan veya dolaylı alarak dahil olan ve hisse senetleri İMKB'de işlem gören 
şirketlerin, aff-shore bankalar dahil, yurt içi ve yurt dışı bankalardan 
01.01.2000 tarihinden itibaren kullanmış olduğu veya bu tarihten önce almmış 
olmakla birlikte vadesi bu tarihten sonra doları tüm kredi işlemlerinin 
incelendiği ve Kurulun gerek 06,07.1993 tarih ve 21629 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:WI, No:20 "Özel Durumların Kamuya 
Açıklanmasına ilişkin Esaslar Tebliği" ve gerekse bu Tebliğ'in yerine geçmek 
üzere 20.O7.2003 tarih ve 23 J74 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe yiren SeriVJJI, No:39 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına 
İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri kapsamına girmesine rağmen özel durum 
açıklaması yapılmayan banko kredisine rastlanmadığı" ifade edilmiştir. 

II. Soru önergesinin 2. maddesinde yer alan "BDDK Doğan Grubu 
başta olmak üzere tüm borçluların başta Vakıf Off-Shore KKTC, Ziraat 
Bankası Ne w York. ve Frankfurt şubeleri olmak, üzere yurt içi ve yurt 
dışı tüm bankalardaki yeniden yapılandırmaları takip etmetete midir?" 
şeklindeki soru Kurulumuzun görev ve yetki alanına girmemektedir. 

III. Soru önergesinin 3. maddesinde bu yeniden yapılandırmaların 
gerekli mercilere zamanında bildirilmetneleri halinde mesuller hakkında 
ne gibi tedbirler alınmasının öngörüldüğü sorulmaktadır. 
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Sermaye piyasalarının güven, karar l ı l ık ve açıklık iç inde ç a l ı ş m a s ı n d a e n 
öneml i i lkelerden birisini " k a m u y u ayd ın la tma" ilkesi o l u ş t u r m a k t a d ı r . Anonim 
şirket lerdeki iç ve d ı ş denet imlere r a ğ m e n gerek h i s se sened i sah ip le r in in gerek 
o r t a k olmayı d ü ş ü n e n l e r i n en iyi k o r u n m a l a r ı n ı n yo lu a n o n i m ş i rke t in 
faaliyetleri h a k k ı n d a gerçek, açık ve yeterli bilgi sahib i o lmalar ıd ı r . K a m u y u 
ayd ın la tma i lkesinin ilk yönü , ha lka a r z edilecek m e n k u l k ıymet le r h a k k ı n d a 
t a m , doğru ve z a m a n ı n d a bilgi ve rmek ve yat ı r ımcı lar ın bu. bilgileri 
değer lendi re rek yatır ım yapmas ın ı s ağ lamak t ı r . Hisse sened i sah ip le r in in 
menfaat ler i a n c a k bu yolla korunabi l i r . 

Se rmaye p iyasas ında d ü r ü s t ve açıklık iç inde iş leyen t icare t s i s t emin in 
ku ru l ab i lmes i için, k a m u n u n z a m a n ı n d a , t a m ve d o ğ r u bilgilendiri lmesi 
gereğinden, hareke t le , SPKn md. 16 /A h ü k m ü n d e ve b u h ü k m e para le l o la rak 
çıkar ı lan Seri.VIII, No:39 Tebliğinde, s e r m a y e piyasas ı a r a ç l a r ı n ı n değer in i 
etkileyebilecek önemli olay ve gelişmelerin k a m u y a a ç ı k l a n m a k üzere İMKBVe 
bildirilmesi z o r u n l u kı lmmışt ı r . 

Yukar ıda d a belirtildiği üze re , Tebliğde öngörü len bildirim 
y ü k ü m l ü l ü k l e r i n e u y m a y a n l a r a u y g u l a n a c a k müeyyide S P K n ' n u n "İdari P a r a 
Cezaları" başl ıkl ı 4 7 / A h ü k m ü n d e ö n g ö r ü l m ü ş t ü r . Ayrıca, S P K n ' n u n "Cezai 
S o r u m l u l u k " başlıklı 47 . maddes in in A-3 h ü k m ü n d e se rmaye p iyasas ı 
a raç la r ın ın değerini etkileyebilecek, ya l an , yan l ı ş , yanıl t ıcı , m e s n e t s i z bilgi 
ver<tn.; h a b e r yayan; y o r u m yapan ya d a aç ık l amak la y ü k ü m l ü o lduklar ı 
bilgileri aç ık lamayan kişilere uygu lanacak müeyyideye yer ver i lmişt i r . Yukar ıda 
da belirtildiği üzere olayın özelliğine göre bu tayin y a p ı l m a k t a ve SPKn . ' nunda 
öngörü len yapt ı r ımlar u y g u l a n m a k t a ve sonuç la r ı ile b i r l ik te k a m u o y u n a 
a ç ı k l a n m a k t a d ı r 

Kuru lumun , SPKn ile verilen b u yetki ve görevler çerçeves inde , 
K u r u l u m u z a yans ıyan şikayetleri , p iyasada m e y d a n a gelen gelişmeleri , h i s s e 
senet ler i f iyatlarında o l u ş a n olağan dışı hareket ler i , h a l k a aç ık ş irket lere 
i l işkin o la rak yapı lan açıklamalar ı d ikka te a la rak , iz leme ve dene t im 
çal ışmalar ını gerçekleş t i rmekte ve mevzua ta aykırı l ıkların tespit i ha l inde 
s o r u m l u l a r h a k k ı n d a s u ç d u y u r u l a r ı n d a b u l u n m a k t a , i da r i p a r a cezası 
u y g u l a m a k t a , ilgili merci lere k o n u y u int ikal e t t i rmek te ve gereken 
durumlarda . , Şirket i zahnameler inde , Kurul ve Bor sa b ü l t e n l e r i n d e k a m u y a 
a ç ı k l a m a yapı lmasın ı s ağ l amak tad ı r . 

Bilgilerinize a rz eder im. 

Dr. Doğan CANSIZLAR 
Kurul Başkanı 
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Ek: 1 
TARİH:13/1Û/MM 

HABER: 

PTOFS Petrol Ofisi A.Ş. nin 13,10.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'ntm Sari:Vlll. No: 39 sayılı Tebfiği uyarınca yapılan açıklamadır. 
ilgi: 13.10.20C3 tarih, 13014-5301 sayılı öze! durum açıklamamız. 
31.07.2002 taıihirKle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İş Barkası Grubu ve Doğan Gruöu'nun eşit 
payla ortak olduktan Sirkelimiz arasında imzalanan hisse satış sözleşmesi çerçevesinde satış 
bedelinden vadeye bağlanan 271_2 trilyon TL tutarındaki anapara borcunun 2005 yılında dolacak vadesi, 
İdare ile varılan anlaşma uyarınca 2007 yılına kadar yeniden yapılandırılmıştır. Diğer bir deyişle vade 
uzatımı 2 yıla karşılık yelmektedir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından benzer uygulamalar daha 
önce de yapılmış olup sozkonusu uygulama Şirketimize özgü nitelikte değildir. 
Öte yandan. 2003 yılı içerisinde sozkonusu borca iişkin 50 trilyon TL'lik bir ödeme yapılmış olup Aralık 
2003 başına kadar toplam 20 trilyon TL civarında bir ödame daha gerçekleştirilecektir. Böylece, 2002 
yılında peşin olarak ödenmiş olan 1163 triyon TL'lik tutar ite birlikte 2003 yılı sonu itibariyle toplam 
ödememiz 186 trilyon TL'nin üzerinde oluşacaktır. Vade uzatımı nedeniyle 2002 yılındaki hisse alım 
anlaşmasındaki yılık faiz oranında herhangi bir indirim veya değişiklik de sozkonusu değildir. 
Vadesi düzenlenen borç vo faizlerin teminatı olarak daha önce Özelleştirme İdaresi Başkanlığı lehine 
tesis edilmiş olan lıisse senedi rehnine ve diğe; teminatlara ilaveten Eylül 2003 tarihinde İdareye 90 
triyon TL tutarında da banka teminat mektubu verilmiştir." 

TARIH:14/10/2003 

HABER: 

PTOFS Petrol Ofisi A Ş.'rtin 14.102003 tarihti yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
"Konu: Sermaye Piyasam Kurulu'nun SeriMli. No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirkettmizce hazırlanan basın açıklaması aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 
Özeleştirme İdaresi ile POAŞ'a ait %25«3 hissenin alımına ilişkin anlaşma 8 Ağustos 2002 tarihinde 
imzalanmıştır. 
Bu anlaşmaya göre, alım bedeli 387.5 trilyon TL'dir. Bunun %30"una tekabül eden 116.3 trilyon TL 
anlaşma tarihinde peşin olarak ödenmiştir. 
Yine anlaşmaya göre, bakiye 271.3 trilyon TL'nın aşağıda belirtilen vadelerde ödenmesi 
kararlaştırılmıştır. 
8 Ağustos 2003 tarihinde 77.5 triyon TL 
8 Ağustos 2004 tarihinde 116.3 İniyor TL 
8 Ağustos 2005 tarihinde 77,5 triyon TL 
Yeniden yapılandırma anlaşmasına göre taksitler aşağıda gösterileri vadolortia ödenecektir. 
2003 yılında 54.3 trilyon TL 
8 Ağustos 2004 tarihinde 54.2 trilyon TL 
8 Ağustos 2005 tarihinde 54.3 trilyon TL 
8 Ağustos 200G tarihinde 54.2 trilyon TL 
8 AğusLos 2007 tarihinde 54.2 trilyon TL 
Her taksitle birlikle o taksite isabet eden faiz ödemesi de yapılacaktır. 
2003 yılı ödemeleri; 
Ağustos 2003 tarihinde 40 trilyon TL 
Eylül 2003 tarihinde 10 trilyon TL 
Olarak yapılmış olup. Kasım 2O03 tarihinde bakiye 4,3 trilyon TL ana para ile bu takside isabet eden 17.8 
trilyon TL faiz ödenecektir. Böylece 2003 yılı toplam ödemesi 72,1 trilyon TL'ya ulaşmaktadır. 
Bu da göstermektedir ki yeniden yapjlandınma ile 2003 yılı içinde ödenmesi gereken 78.1 trilyon TL'lik 
faiz ertelenmekte oiup İKI nedenle do Özelleştirme İdaresine 90 trilyon TL tutarında teminat moktubu 
verilmiştir. 
Her şirket çin otağan bir borç yapılandırma isteminin sıradışı bir olaymış gibi görtererek POAŞ'ın itibarım 
zedelemeye yönelik bu tür yayınlara karşı her türlü yasal girişimde bulunacağımızı kamuoyunun 
bikjiterınp saygılarımızla sunarız" 
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Ek: 2 
TARİH:23/W/20Ö3 

HABER: 
PTOFS Petrol Ofis» A-Ş.'nin 23.10 2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

"Konu: Sermaye Piyasası Kunılu'nıın Seri:Vtll, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıKlamadır. 
Ortak niteliklere sahip 3-4 gazeteden oluşan belirli bir basında Şirketimiz alet edilerek Şirketimizin bir 
büyük ortağının itibarım kasıtlı olarak zedelemeye yönelik haberler yayınlan ma teladır. Bu nedenle 
Şirketimiz aşağıdaki açıklamayı yapma gereğini duymuştur. 
Şirketimizin 31.12.2002 tarihi itibariyle toplam 1,311 milyon USD olan banka kredileri 30.09-2003 tarihi 
itibariyle 073 milyon USD seviyesine inmiş, diğer bir deyişle net 338 milyon USD'Hk anapara geri 
ödemesi gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin borç ödeme gücüne ve güçlenen bilançosuna bağlı olarak 
sözkonusu krediler içinde Aralık 2002 tarihi itibariyle 1 yıldan kısa vadeli banka kredilerinin aranı %74 
iken aynı oran Eylül 2003 terhinde %19 seviyelerine indirilmiştir. Aynı dönemde 2 yıldan utun vadeli 
kredilerin oranı ise %14'ten %30'a yükseltilmiştir. 
Her basiretli şirket gibi bilanço yapışım daha da iyileştirmek amacına yönelik olarak Şirketimiz de normal 
ticari ılşkiler içerisinde çalıştığı bankalarla sürekli olarak bire bir görüşmeler ve günün koşullarına göre 
çeşitli anlaşmalar yapmaktadır. Basında çıkan Şirketimiz kredilerine İlişkin haberler de bu kapsamda 
değerlendirilmelidir. Vadelerin uzaması çalıştığımız bankaların Sirkelimize olan güven artışını 
göstermektedir. Kradilor itibariyle bire bir bakıldığında hiçbir kredimiz kamuya aç.ıklanmış olan son 
bilançodaki aktif toplamımızın %1 Onundan daha büyük değildir. Bu nedenle, 2002 yılı cirosu 6.5 
katrilyon TL. aktif büyüklüğü 3.2 katrilyon TL olan; 2003 yılı cirosunun 8 katrilyon TL düzeyinde oluşması 
beklenen Şirketimiz için ortak niteliklere sahip 3-4 gazeteden oluşan belirli bir basında kasıtlı olarak 
Şirketimizin t>ir büyük ortağının itibarını zedelemeye yönelik olarak Şirketimizi karalama kampanyası 
konusu edilen kredilerin bilançomuzun %10'untian küçük olması nedeniyle bir özel durum açıklamasına 
kortu edilmemesi doğal olup, konuya İlişkin yasal düzenlemelere da aykırılık oluşturmamaktadır. 
Bunun yamsrra, Şirketimizi kasıtlı olarak gündeme getiren basın kuruluşlarının bütün gayretlerine ve 15 
günlük sürekli karalama kampanyalanna rağmen Şirketimiz hisse fiyatlarında borsanın olağan 
rıarcketieri dışında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No.39 "özel Durumların Kamuya 
Açıklanmasına ilişkin Esaslar Tebliği'nin 8. maddesinde açıklanan nitelikte bir hareket oluşmamış, 
böylece tasarrul sahiplerinin yatırım kararlarını yanlış yönlendirebilecek bir oluşum da meydana 
gelmemiştir. Bu nedenle de özel durum açıklamasına gerek duyulmamıştır. 
Diğer taraftan, Şirketimizin mali durumuna ilişkin bilgilerin 3 ayda bir yayınlanan ve 6 ayda bir bağımsız 
denotimden geçen mali tablolarımızda ve dipnotlarımızda tüm aynntriarı ile kamuoyunun bilgisine 
sunulmakta olduğunu, dolayısıyla haber ve yorumlarda iddia edildiği nitelikte, yönetmeliklerde 
tanımlandığı biçimde haBca açıklanmayan herhangi bir hususun olamayacağını kamuoyunun 
değerlendirmelerine arz ederiz.™ 

TAR|H:22/10/2003 

HABER: 
DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş nin 22 10.2003 tarihli yazısı aşağıya çjkarılmışbr. 

'Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun SöriıVlIl, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin banka kredilerinin yeniden yapılandınlmasına ilişkin olarak Star Gazetesi'nin 21.10.2003 
ve 22.10.2003 tarihli nüshalarında Sırrı Çağlar imzası ile yayınlanan ve şirketimizi ticari teamüllere 
aykırı işlemler yapmış gibi göstermek suretiyle kamuoyu önünde zor duruma düşürmeye çalışan kasıtlı 
ve yanıltıcı haber ve yorumlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
Söz konusu haberlerin Şirketi mi zce kullanılan banka kredilerinin yeniden yapılandınlmaaına ilişkin 
bölümü Demirbank Bahreyn Şu&osi'nden kullanılıp da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Bank 
2000 Oft Shore Limited'e (Bayırdjrbank A.Ş.'nin Off Shora Bankası) intikal ettirilen kredHor olup. faizleri 
vaddorinde tamamen ödenmiş ve 11.03.2003 tarihinde yeniden yapılandırılmış olan bu kredilere iişkin 
bilgiler ana hatları ile aşağıdaki gibidir. 

Kullanılan Krediler ve Kullanım Tarihleri: 

Kredi Kullanım 
Tarihi 

1Û.U4.2O0O 
10.04.2000 
08.06.2000 
08.06.2000 
Toplamlar 

Kredi Ana para Geri 

Ödeme Tarihi 
10.04.2002 
10.04.2002 
10.06.2002 
28.03 2003 
28-032003 
Toplamlar 

Oövız Cinai 
Euro 
Usd 
Usd 
Euro 
Usd 
Euro 

Ödeme Tarihleri ve Tutarları: 

Döviz Cinsi 
Euro 
Usd 
Usd 
Usd 
Euro 
Usd 

Euro 

Kredi Tutarı 
8.850X100,-

11.500.000,-
14.000.000,-
26.000.000.-
25.500.000,-
34.850 000.-

Kredi Geri ödeme 
Ödeme Tutarı Yüzdesi (%) 
8850.000,-

11.500.000,-
5.G0Û.00Û,-

850.000,-
2.600.000,-

17.850.000,- 70.-
11.450.000,- 32,85 
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V a d e 
28.0~3.2OCW 
2 8 . 0 3 . 2 0 0 4 
2 8 . 0 3 2 0 0 5 
2 8 . Û 3 . 2 0 0 5 
2 8 . 0 3 . 2 0 O 6 
2 8 . 0 3 . 2 0 0 6 
28 .O3.20O7 
2fl .Oa.20O7 
28.Ci3.20OU 
2 8 ^ . 3 ^ 2 0 0 8 
Toplamlar 

Döviz Cinsi 
Usd 
Euro 
Usd 
Euro 
Usd 
Euro 
Usd 
Euro 
Usd 

_EU£P. ,.. 

Bakiye Kredi T u t a » 

Usd 
Euro 

S50.0O0. 
2.600.O0O,-

650.00O.-
2.600-000,-

850.000.-
2.600.00O.-
2.55O.0O0,-
r.eoo.ooo,-
2.55O.0O0,-
7 . 8 0 0 . 0 0 0 -7.650.O0O.-

2 3 . 4 O 0 . 0 0 0 . -

Diğer taraftarı, şirketimizin mali durumuna ilişkin bilgilerin 3 a y d a bir yayınlardın ve 6 a y d a bir b a ğ ı m s ı * 
denet imden g e ç e n mali tablolarım urda ve dip notları m iz da yeterl i aç ık l ık la k a m u o y u n u n bılgtsıno 
sunulmak la olduğunu, dolayısıyla haber ve yorumlarda iddia edfldtöi plBİ yıl larca giz lan«n herhangi bir 
konunun Olamayacağını Kamuoyunun değertendinmelerine arz ederiz." 

TARİH: 24/10/2003 

HABER: 
DYHOL Doğan Yayın Holding A.Ş.'ain 24.10.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seıt.VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Başkanlığınızın 22.10.2003 tarihli yazısı ile ilgili olarak, SPK'nun SeıtVIII, No:39 sayılı özel 
Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğfnin Doğrulama Yükümlülüğü başlıklı 8. 
Maddesine istinaden 20.10.2003 tarihli Star Gazetesinde yer alan Şirketimizin banka kredilerinin 
yapılandırılmasına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyu bilgilerinize arz ederiz." 

TARİH:24.'10/2003 

HABER: 
DYHOL Doğan Yayın Holding A-Ş.'nin 24.10.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

'Kortu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VM. No: 39 sayılı Tebliği uyannca yapılan açıklamadır. 
Başkanlığınızın 22.10.2003 tarihli yazısı ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 
39 sayılı özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğinin Doğrulama Yükümlülüğü 
başlıklı 8. maddesine istinaden 20.102003 tarihli Star Gazetesinde yeralan Şirketimizin banka 
kredilerinin yapılandırılmasına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Doğan Yayın Holdino 
A.Ş.. Demımank'ian 08.06.2000 tarihinde 2 yıl vadeli 5 milyon ABD doları tutannda kredi 
kullanmıştır. Kred. kullanıldığı tarih itibariyle Demirbank fon kapsamında bulunmamaktadır 2001 
yılı içinde Oemırbak-tn fon kapsamına alınmasından sonra, kredinin temdidi için mutad bankacılık 
prosedurfen çerçevesinde banka İle görüşülmüş, vadenin uzablması bankaca kabul edilmiş 
olrnasına rağmen, vade temdidine gerek görülmeyerek 10.06.2002 tarihinde kredi anapara ve 
faizler, dahil nakden ve defaten kapatılmıştır. Kredi ödeme belgesi ekte bilgilerinize suru/İraktadır 
Sfetonusu kapanmış kredi dışında fon kapsamındaki bankalar ile herhangi bir kredi ilişkimiz 
bulunmamakladır. Konuyu bilgilerinize arz ederiz.' » ' ^m^ 

TA«IM:22M 0/20O3 

HABER: 
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.S.'nin 22 10.2003 tarihli yakısı aşağıya çıkarılmıştır. 

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri.VHI. No: 3 9 sayıl) Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
20.10.2003 tarihli Star GazetesiYıdc yar alan Şirketimizin banka kredilerinin yeniden yapılandırılmasına 
ilişkin haberlerle ilgili oteirak SPK'nun SerhVIU, No:39 saydı Özei Durumların Kamuya Açıklanmasına 
ilişkin Esaslar Tebllgi'nin Doğrulama yükümlülüğü başlıklı 8Tnci maddesi kapsamında yapılan açıklama: 
Sirkatimi?, 20.10.2003 tarihli Star nazeteslnde sözü edilen bankalardan nakdi kredi kuRanmamış ve 
hiçbir nakdi veya gayri nakdi borcu için yeniden yapılandırma laleb'mde bulunmamıştır." 

TARlH:28r10^2003 

HABER: 
HURGZ Hürriyet Gazetecil ik ve Matbaacıl ık A.ş.'nın 28.10.2003 tarihti yansı aşağıya çıkarılmıştır. 

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:V1ll, No; 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: Vll l , No: 39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin 
Tobligi'nin Doğrulama Yükümlülüğü başlıklı 8. maddesine istinaden yapılan açıklama: 
24 10.2OO3 tarihli Star gazetesinde "Hürriyet de Öteiendi* başlığı altında yayınlanan yazıda konu edilen 
krödiler Hürriyet Gazetesi'nin yayıncısı olan Şirketimiz tararından kullanılmamıştır. Sdzkonusu krediler 
iştirakimiz (Mart 2003 ayından itibaren bağlı ortaklık) HOm'yet Sınai ve Ticari Ürünler Pazarlama San. 
ve Tic. A .Ş . tarafından o tarihte fon kapsamında bulunmayan Demirbank Bahreyn Şubesinden 
10.08.2000 tarihinde 1.295.O00 USD ve 1.000.000 EUR tutarteurınrja olmak üzere kullanılmıştır. 
Sozkonusu krediler ile Şirketimizin kefelet dahil hiçbir ilişkisi bulunmamakladır 
Aynı yayında sözü edilen 891.600 CHF ve 1.600.000 D E M tutanndaki gayri nakti krediler şirketimiz 
İsrafından Demirbank Güneşli Şubesi" nin harici garantisi ile yurtdışı yabancı bir bankadan kullanılmış 
olup. bu gayri nakdi krediler için Demirbank Güneşli Şubesi'ne nakdi teminat verilmesi taahhüt 
edilmiştir. Sözkonusu krediler iddia edildiği gibi Türk Lirasına çevrilmemiştir. Harici garanti 
kapsamındaki kredi taksitleri vadelerinde ödenmekte olup, herhanrji bir temdit işlemi sozkonusu 
dogildir. Ayrıca krediler kuHamlırkan verilen Hazîne Bonosu, Eurcbond gibi nakdi teminatlar, gtimJn 
koşullarına güre kredi riskini kapsayacak şekilde ilgili bankaya verilmektedir, işbu teminatlar 
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş bilanço dipnotlarının '19. maddesinde belirtilmektedir." 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Kural işleri ve Kararlar Dairesi) ^ •. 

v* ü E £ 1 1 
SAYI : BDDK.2003.Ö I .KİK. 1- 0 * b 4 * 

KONU; Soru önergeleri W * KASİM 2003 

DEVLKT BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. DoçJ)r. Abdfillatif ŞENER) 

İLGİ: a) 28.10.2003 tarih ve B.02.0.001/(01)327l, 
b) 28.10.2003 tarih ve B.02.0.001/(01)3223. 
sayılı evrak akjş ve talimat formları. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formları ekinde gönderilen istanbul Milletvekili 
Emin ŞİRİN tarafından tevdi edilen 7/1306-3295 ve 7/1319-33Î7 sayılı soru önergelerinde 
yer alan hususlardan Kurutnumuzu ilgilendirenlere ilişkin cevaplarımız aşağıda 
sunulmaktadır. 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN1 in 7/1306-3295 Saydı Önergesi: 

1) 3009.2003 tarihi itibariyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Foıııı (Fon) bünyesinde takip 
edilen geri ödeme anlaşmalarına ilişkin adet ve tutar dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Hakim Ortaklar ve Firmalar 

Diğer Kurumsal Borçlar 

-İstanbul Yaklaşımındaki Firmalar 

-Diğer 

Bireysel Borçlular (30.04.2003 tarihi 
itibariyle) 

TOPLAM 

Adet 

8 

409 

19 

390 

2.225 

2.642 
... 

Tutar (Milyon USD) 

3.792,0 

584,(1 

147,0 

437,0 

5,7 

4.381,7 

Hakini ortak ve firmalar ile imzalanan geri ödeme anlaşmalarının 2 adedi İstanbul 
Yaklaşımı çerçevesinde imzalanmış olup, 3,792 milyon dolar tutarındaki geri ödeme 
anlaşmalarının; 

- Yü2de 79"!uk kısmı ilk üç yılı anapara geri ödemesiz olup. on beş yıllık vadeye 
yayılmıştır. Tutarı 3,001.9 milyon dolardır. 

- Yüzde I3:lük kısmı 2 yılı geri ödemesiz olup, on yilhk vadeye yayılmıştır. Tutan 
492.8 milyon dolardır. 
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- Yüzde 8'h'k kısmı ise 5 ila 8 yıllık vadelere yayılmıştır. Tutarı 297,4 milyon dalardır. 

Diğer taraftan, Fıina devredilen ve halen Fon bünyesinde bulunan Pamukbank 
TA.Ş'nce, banka yetki sınırlamaları çerçevesinde yönetim kurulu ve genel müdürlük 
kararlarıyla, İstanbul Yaklaşımı Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Alacaklı Bankalar 
Konsorsiyumu kararlarıyla ve tüketici kredilerine ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde, bankaya 
geri ödemelerinde .-«M-ıın yaşanan, yasal takip işlemleri başlatılmış veya idari yollardan geri 
ödeme programlarına bağlanmış borçlulara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 

PAMUKBANK TA.Ş. 

Kurumsal Borçlular 

İstanbul Yaklaşımı 
Kapsamındaki Kurumsal 
Borçlular 
Bireysel Borçlular 

Geae! Toplam 

„ _ . J 

ADET 

171 

20 

11.956 

12.147 

YAPILANDIRILAN BORÇ 
TOPLAMI 

5.537.774.7X1.978 TL 
83.317.605 USD 
30.530.329 EUR 

136.818.645.478 TL 
68.715.469 USD 

11.987.135.685.413 TL 

17.661.729.112.869 TL 
152.033.074 ÜSD 
30.530.329 EUR 

Ayrıca, liayındırbank A.Ş. ve bu banka ile devren birleştirilen bankalar tarafından 
kullandırılmış. Fon tarafından satışı yapıldığı halde hisse satış sözleşmeleri uyarınca satın alan 
bankalar tarafından kabul edilmeyen ancak "canlı" niteliğini koruyan ve banka bilançosunda 
risk yaratan krediler, tesis edildikleri koşullar ile değişen ekonomik şartlar nedeniyle ticari ve 
bankacılık uygulamaları çerçevesinde (inansal yeniden yapılandırma işlemine tabi 
tutulmuştur. Banka risklerinin yeniden yapılandırılması için, mevcut riskleri ile oranüh olarak 
teminatların güncel hale gelmesi, yapılandırma tarihi itibariyle Önceki dönemlere ait faiz, 
komisyon vb. borçlarının bulunmaması, protokol konusu olan borç tutarında mutabık 
kalınması, piyasa kofullarına ve bankanın borçlanma maliyetlerine uygun faiz oranı 
uygulanması konularında borçlularla protokol yapılması kararlaştırılmıştır. 

Bu kapsamda gerçekleşen yeniden yapılandırma işlemleri neticesinde; risk tasfiyeleri 
gerçekleşmiş, vadeler İtibariyle devam etmekte olan krediler ve yapılandırmaya rağmen 
seyyaliyet kazanamamışı veya ödeme au/inc düşmüş olup Fona devir ve temlik edilmiş 
krediler de bulunmaktadır. 

Bayındırtumk A.Ş. bünyesinde yeniden yapılandırılan kredilerin adet ve tutarları 
aşağıdaki lahloda gösterilmiştir. 

BAYINDIRBANK A.Ş. 

Kurumsal Borçlular 

ADET 

93 

YAPILANDIRILAN BORÇ 
TOPLAMI 

39.840.150.946.081 TL 
135.973.454 USD 
21.138.214 EUR 

BANK 2000 OFF SHORE 
Kurumsal Borçlular 

ADET 
33 

YAPILANDIRILAN BORÇ 
TOPLAMI 
275.443.103 USD 

36.390.482 EUR 

Bank 2000 OfTShore'ıın yeniden yapılandırılan kredilerine ilişkin bilgiler ise aşağıda 
yer alan tabloda gösterilmektedir. 
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2) Fona devir ve temlik edilen borçlarm yeniden yapılandırılması, 4389 sayılı 
Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına istinaden 
gerçekleştirilmektedir. 

Fona devir ve temlik edilen borçların tahsilatı ve yeniden yapslandırıİmasında; 
• Ülkenin genel ekonomik durumu, 
• îstahdama etkileri, 
• Kullanılan kredi karşısında borçlunun gösterdiği teminatlar, 
• Cebrî icra süresi, 
• Cebri icra sonucunda yapılması muhtemel tahsilat, 
• Borçlunun aciz haline düşmesi durumunda, 5 yıl sonra borçtan tamamen 

kurtuluyor olması 
gibi faktörler gözönünde bulundurulmaktadır. 

Atacakların tahsilatında, cebri k ıa yolu ile devralınacak aktiflerin, borçlu firma 
faaliyetlerin] tamamen durduracağı, işsizliğe yol açacağı ve sonuçların genel ekonomik 
durumda yaratacağı olumsuzluklar değerlendirilmektedir. 

Borçlunun mal varlığının Fon alacağına yetmediği hallerde, tahsilat pek mümkün 
olmamaktadır. Özellikle grup şirketlerine, bankalarınca piyasa faizlerinin üzerinde yüksek 
faizlerle kredi açılmış, bu krediler ödenemeyince yenileme, vade uzatma yollarına 
başvurulmuştur. Böylece grup firmalarından alaeaklar yükselmiştir. Ancak bu kredilerin 
karşılığında verileri teminatlar, kullanılan krediler ile karşılaştırıldığında çok düşük 
kalmaktadır. Teminatın çözümü yolu ile tahsilat sağlanmaya gidilmesi halinde, alacağın çok 
küçük bir kısmının, uzun bir süre sonunda tahsil edilebilme olasılığa ile karşılaşılmaktadır. 

Borçlunun aciz haline düşmesi halinde ise. 5 yıllık süre sonunda borçlu, borçlarından 
tamamen kurtulmaktadır. 

Tüm bu faktörler ve hukuki süreçlerde yaşanan zorlukların da bir sonucu olarak, Fon 
alacakları borçlanma faizinden daha düşük oranlarda faiz uygulanarak geri ödeme planlarına 
bağlanabilmektedir. Bu suretle alacakların çözümlenmesi kamu yaran açısından daha etkin 
bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır, 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/1319-3317 Sayılı Önergesi: 

2-3) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devir ve temlik edilen borçlarm yeniden 
yapılandırılması veya geri ödeme planının belirlenmesi çalışmaları sırasında, ilgili borçlunun 
Fon dışı diğer bankalar ile imzalamış olduğu geri ödeme anlaşmalarının takip edilmesi 
yönünde kanuni bir zorunluluk bulunmamaktadır, Dıma rağmen, borçlunun Fonla yapacağı 
anlaşma şartlarını yerine getirip getiremeyeceğini tespit etmek amacıyla talep 
edilebilmektedir. 

Ayrıca bankaların, kredi borçluları ile yaptığı yeniden yapılandırma anlaşmalarının 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirmelerini gerektiren kanuni bir 
zorunluluk bulunmamakladır 

Bilgilerini ar/, ederim. 

Ahmet ŞİRİN 
İkinci Başkan 
Başkan V. 
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9. - Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu 'nun, Ankara-Kızılay Meydanının yaya trafiğine 
kapatılması uygulamasının nedenlerine ve kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun cevabı (7/1314) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazdı olarak 

cevaplandırılmasını Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve tŞep 

ederim. İ3.10.2003 

Mehmet S. KESİMOĞLU 

Kırklareli Milletvekili 

İçişleri Komisyonu Üyesi 

Ankara-Kızılay Meydanının yaya trafiğine kapatılması hakkında, 

3 Fl;.m 2003 tarihinde Ankara'nın merkezi Kızılay'daki Atatürk Bulvarı Üzerindeki A yaya 

geçidi cam ve beton barîyerferle kapatıldı. Yayaların metrodaki ûi geçitleri kullaıımalan 

zorunkı hale getirildi. Bit uygulama ile, karşıdan karşıya geçişlerdeki süre ve mesafe 

artacaktır. Yayaların yönlendirildiği alt geçitlerde izdiham yaşanacaktır, Ayrıca, bu 

uygulama ile, Kızılay ve AsatürkBulvarları adeîa otoyola dönülecektir. Zaten yoğun olan 

trafik: daha da yoğunlaşarak gürültü, bava kirliliği ve trafik kazalan artacaktır. Öz-ürfüler 

için zaten büyük zorluklarla dolu olan Kızılay Meydanı tam anlamıyla ulaşılamaz olacak, 

yaşlılar bu uygulama nedeniyle büyük zorluklar yaşayacaklardır. Bu uygulama İte, 

yayaların en teme! hakkı olan kent merkezini kullarıma, kültüre! ve sosyal faaliyetlere 

rahatça katılma haklan engellenmektedir. Atatürk Bulvarım ve Kızılay Meydanını dört 

parçaya ay iran ve. kenî merkezindeki yaya hareketlerini kısıtlamaya yönelik bu düzenleme 

ile, bu sılam yaya olarak kullanmak durumunda ola» kentlilerin uluslararası ve ulusal yasa 

ve yönetmeliklerle rstîmaıı haklan açık bir şekilde ihlal edilmektedir. 

Bu anlamda uygulamaya konulan bu ulaşım politikasının dufdurulmast konusunda ne 

düşünüyorsunuz?, 

Bu uygulamayı kararlaştıran ve bayata geçiren yetkililer hakkında her hangi bir işlem 

yapmayı düşünüyor musunuz?, 

Bu uygulamanın esas hedefi ve amacı nedir?, Konunun hassasiyeti ve önemini göz önüne 

alarak, konuya ilişkin bir araştırma yapmayı düşünüyor musunuz?, 
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TC. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Emniyet Gene! Müdfirlöğii 

Sayı :B.05.l.bGM.Q.»2.W.ÜI , • f V - !•••/>?i f ? //../11/2003 
Kflnıı:V,ı?ılı ,V*nı ı'Hıçrsw« 

TBVJM BAŞKANLIĞINA 

ÎLCîi: 20.10.J003 laritı vs KAN K.,VK.MD.\.O1.O.GNS.O.10.0O.02-'7/!314-33I0/Î23{?5sayılı yazınc. 

Kırklareli Mılfervekiü M«hmet S. KESİMOCLU tamftndan TBMM Başkanlığına sunulan ve 
tonıfırndı» varili olmak cevfit>i«m1trıim;Ki islenilen (7* 1.114 ) no"lu som Önergesiuiıı. cevabı aşağıya 
çricartıfmışfi' 

Ankara Valiliği İl Hafik Komisyonunun akut olduğu Cl- 10.2003 tarih ve 2003/147 sayılı karan ile 
Ulus ve Kızılay bölgelerim yönelik - geçici" trafik düzenlerse kararı. 20.1Q.2003 tarihinde uyKidaröaya 
başlanılmış ve yaklay k |S) «önlük uygulama sonuçlan, İl Trafik Komisyonunda değerlendirilmiştir. 

Yapılar? deficrlçtxf«nr«; nel «resinde.. Jl Trafik Komisyonumu) 0i 10 2003 tarih ve 2003/147 sayıl! 
kararı ip'.al tdilerîk. 

I-Kıalay k-;ıv$ajşı trafik düzeninin eskiden olduğu gibi çalıştırılmasına. 
2-Va.j aiiUuj ındu» Ji ^.^kml Lullmuıiülan uyyılaııuiüiıuıı dc\am euıuahıe, 
3-M2Ü3V kavşağın» gelen araçlarla sağa dönüşlerinin yeşil oklu ırklarla düzenlenerek 

sürekliliğinin'iağbnmys: 
4 Atatürk Bulvarının, Usrnanl; kavşağı ile Ulus kavjağı arasının çift yönlü hale getirilmesine, 
5-Cumhuriyet Caddesinin, Ulus kavşağından, Baruthane kavşağı istikametine lek yön olarak devam 

etmesine. 
ft-Hürı.flhanc kavşa»- ı'ş|ı>amerinden gelecek araçların. Osmanlı kavşağından sote. dönüşlerine ve 

Adnan Saygım Caddesine giriş verilmesine. 
"! r, Aüıi-ik Sül'-ar; feıliıda. Zafer çarşısı ötui, Sıhhiye Otdu Evi onü ve İller Başkası önüne, 

Büyükşehsf fitîediye &<«kauiı̂ ııta yaya alt geçit yapılmasına 
h) Cani. ay? Mlgevinö .̂ Kızılay'» gelen araçlar i!e Ziya GÖkalp ve Gazi Mustafa Kemal 

Bulvarından Kızjl.ıya gcieu araştırın kavşağa gdmcden 'V dönüşü yapabilmelerine imkan sağlayacıtk ait 
yapı düzenlemelerinin geçici olarak yapılmasına, 

£} Atatörk Bulvarı ferinda, (Osmanlı Kavşağından îJhıs kavjağı istikametine Posta Caddesi ve Kedi Seven 
Sokak çıkışlau ile istanbul Caddesi uzennde Uda Tiyatrosu ile Gençlik Parkı arasına yaya alt geçidi yapılmasına 
ayrıca, alt geçitler hariç, diğer düzenlemelerin Bûytikşehir Belediye Başkanlığı tarafından 03.11.2003 Pazajpçi günü 
ramamlanamk uygiitoniTueına karar verilmiştir. - ^r 

Bijgiîcriuttc arz edsı ini - ^ jf 

/A&kstât AKSU 
/ / İçişleri Bakam 
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T.C . 
İÇİŞLER! BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Gene l Müdürlüğü 
SAYI . B . 0 5 . 0 . M A H . 0 . 6 5 . 0 0 . 0 0 2 / £ I V ^ A - 3 V>. .7t ( . /2003 
K O N U : Yazıl ı Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİS İ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T B M M Başkanlığının 2 0 . 1 0 . 2 0 0 3 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02 -7 /1314-3310 /12385 
sayılı yazıs ı . 

Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S. KESıMOĞLt f 'nun "Ankara-Kızıfay Meydanının yaya trafiğine 
kapatılması uygulamasının nedenlerine ve kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin" yazılı soru Önergesiyle ilgili 
olarak Valilik vasıtasıyla Ankara Buyukşehir Belediye Başkanlığından alınan 04 .11 .2003 tarihli ve 1146 sayılı 
yazıda; 

0 3 . 1 0 . 2 0 0 3 tarihinde başlayan uygulamanın Ankara II Trafik Komisyonunun 01 .10 .2003 tarih ve 
2003/147 sayılı kararı doğrultusunda yapıldığı, 

Ülkemizde, trafik kurallarına riayet etmeyen sürücü ve yayalardan dolayı bir çok kazanın meydana 
geldiği, ölüm ve yaralanmalara ilave olarak maddi v e sosyal kayıpların ortaya çıktığı, tüm bu olumsuzlukların 
önlenebilmesi için ise yaya-taşıt kesişim noktalarının ortadan kaldırılması gerektiği, nitekim düzenleme yapılarak 
yayalar alt geçitleri kullanmaya başladıktan sonra Kızılay Kavşağında yaralamalı hiçbir kazanın meydana 
gelmediği, 

Kızılay kavşağında yapılan düzenlemelerle yaya hareketlerinin engellenmediği, yaya-taşıt kesişme 
noktaların ortadan kaldırıldığı, taşıt trafiğinin devamlı hale getirildiği ve yayaların da güvenli bir şekilde karşıya 
geçişini sağlayacak güzergah oluşturulduğu, yürüyen merdivenler ile asansörlerin devreye konularak yayalara 
gerekli kolaylıkların sağlandığı, 

Uygulamadan dolayı hiçbir olumsuzluğun yaşanmadığı , ayrıca Kızılay'ın da halka açık bir meydan 
oJmadıgı, bundan dolayı hiç kimsenin hakkının engellenmediği, uygulamanın amacının Kızılay Kavşağındakı 
olumsuzlukların düzene sokulması olduğu, 

belirtilmektedir. 

Diğer taraftan, Kızılay meydanındaki yaya geçişlerinin metro alt geçidinden yapılması hakkında Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılan referandumla ilgili olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
31 10 2003 tarih ve Hz .2003 /248 sayılı yazısı üzerine, konunun araştırılması ve gerekiyorsa incelenn 
9 11.2003 tarihli onay alınmıştır 

Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir A K S U 
Bakan 

10. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Izmir-Bergama altın işletmesi ocaklarından 
çıkarılan paşanın yol çalışmalarında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Zeki Ergezen 'in cevabı (7/1318) 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİS İ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağtâa ye r a\an sorunun Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zek i Ergezen 
taraf ından yazdı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz eder im. 

Prof. Dr .Nevin Gaye. E'rbatur 
Adana Mi l le tvek i l i 

İ zm i r Bergama Al t ın iş le tmes inde açık ocaklardan çıkarılan pasa, Karayöl iar i 
öenel Müdür lüğünce ce.vre.dz yapılmakta ofan yol genişletme çatısmalarmda a l t 
teme! gereci olarak kullanılmakta mıdır? 
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B A Y I N D I R L I K V E İ S K A N B A K A N L I Ğ I 
Araş t ı rma, P lanlama v e Koordinasyon Kuru lu Başkan l ığ ı 

A N K A R A 

SAYI : B.09.APK.0.22.00.00.19/ 1^5 
KONU : Adana Milletvekili 

Prof.Dt.Gaye ERBATUR'un 
Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 20.10.2003 tarih ve A.OLO.GNS.0.10.00.02-7/1318-3314/12389 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Adana Milletvekili Prof.Dr.Gaye ERBATUR'un , Iztııir-
Bergama Altın İşletmesi ocaklarından çıkarılan paşanın yol çalışmalarında kullanılıp 
kullanılmadığına ilişkin, Bakanlığımıza yönelttiği 7/1318 bsas Sayılı Yazılı Soru Önergesinin 
cevabı ekte gönderilmekledir. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

ADANA MİLLETVEKİLİ 
PROF.DR. NEVİN GAYE ERBATUR'UN 
T.B.M.M. 7/1318 ESAS SAYILI YAZILI 

SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORU: 

İzmir Bergama Allın İşletmesinde açık ocaklardan çıkarılan pasa, Karayolları Genel 
Müdürliiğü'nce çevrede yapılmakta olan yol genişletme çalışmalarında alt temel gereci olarak 
kullanılmakla mıdır? 

CEVAP: 

İJonir-Aliaga-Bergaıııa-Ayvalık Devlet Yolunun. bölünmüş yol haline getirilmesinde 
kullanılan Bergama Altın İşletmesine ait pasa malzemesi; Bergama Altın İşletmesi ocaklarında, 
ahin rezervine ulaşmak amacıyla^ maden yutağının üstünden alınarak, söz kotmsu işletmeci 
Normandy Madencilik A.Ş. 'nîn sahasında depolanan, siyanürle muamele görmeyen, tamamen 
doğal malzemeden oluşan dekapaj mulzemesidir.Bu malzeme, İzmır-Aliağa-Bergama-Ayvalık 
Yolunun Bergama Kavşağı-Ayvalık kesiminin bölünmüş yol olarak genişletilmesi 
çalışmalarında dolgu malzemesi, kırılıp elenip temel ve asfalt rmcın olarak kullanılmaktadır. 

Söz konusu Andezit malzeme, dolgu, temel ve asfalt mıcırı olarak Yollar Fenni 
Şartnamesi kriterlerine uygun olup. taşıma mesafesinin kısalığı sebebiyle de yol yapım 
maliyetlerini önemli ölçüde düşürmekledir. 
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11. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu 'nun, İsrail'in Suriye topraklarını bombalamasına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı 
(7/1330) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim.« 

ÂHua BAŞOĞlM 
Adana Milletvekili 

1. 4.10.2003 tarihînde, İsrail Ordusu'na ait savaş uçaklarının Suriye 
Devleri topraklarım bombaladığı malumlarınızdır. Uluslararası 
terörizme destek verdiği savıyla, Suriye topraklarını bombalayan İsrail 
Devleti'nin bu davranışı, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde mi 
cereyan etmiştir? 

2.. İsrail Devleti'nin, Suriye Devleti topraklarına uluslararası hukuka 
aykırı bir şeküde müdahale ettiğini düşünüyorsanız; İsrail Devleti'nin 
Birleşmiş Milletler nezninde kınanması için, hükümetinizce 
diplomatik girişimlerde bulunulmuş mudur? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21 /20Û3/SPG Y/456868 
Konu : Ya/ılı Soru Önergesi 

07.11.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi: 3U Ekim 2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1330-3354/12498 sayılı yazıları. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlu'nıra Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın 
Başbakanımızca eşgüdümümde yanıtlanması tensip olunan ilgide kayıtlı ya/ılarına ekli soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmakladır. 

Saygıla;imla aıv.edcrim. ^Ajo^yv< 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA B A Ş O Ğ L U ' N U N 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1. 4 Ekim 2003 tarihînde, İsrail Ordusu'na «it savaş uçaklarının Suriye Devleti topraklarım 
bombaladığı malumlarınızdır. Uluslararası terörizme destek verdiği savıyla, Suriye 
topraklarım bombalayan İsrail Dcvleti 'nin bu davranışı, uluslararası hukuk kuralları 
çerçevesinde mi cereyan etmiştir? 

2. İsrail Devletı 'nin, Suriye Devleti topraklarına uluslararası hukuka aykırı bir şekilde 
müdahale *tri&ini düşünüyorsanız; İsrail Dcvleti 'nin Birleşmiş Milletler nezdinde kınanması 
için, Hükuınenaı>ce diplomatik girişimlerde bulunulmuş mudur? 

YANITLAR: 

1 israil'in Suriye 'ye >önclik eylemi, bu ülkenin egemenliğinin bir ihlali olduğu için 
uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde mütalaa edilemez. Dışişleri Bakanlığımızca 6 Kasım 
2003 tarihinde yapılan açıklamana, sözkonusu eylemi kabul edilemez bulduğumuz, bu olayın 
bölgede serilimi tırmandırmasından büyük endişe doyduğumuz ve bütün t a ranan» mevcut 
durumun hassasiyetinin bilinci içinde, azami itidal ve sağduyuyla hareket edeıek, gerginliği 
gidermelerini beklediğimi?; vurgulanmışın-. 

2. Bilindiği üzere, Suriye'nin, topraklarına gerçekleştirilen eylem nedeniyle İsrail ' in 
kıruınmasmn yönelik olarak bir karar çıkartılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi n e b i n d e siirdürdüsü çabalan akim kalnus, ancak B M Genel Sekreteri yayınladığı 
açıklamada, sö^konusıı hava saldırısından büyük iiy.ünrtl duyulduğunu bildirmiştir. Türkiye, 
konuyla ilgili görüşlerini ilgili diplomatik platformlarda ve ikili temaslarda uygvm vesilelerle 
dile getirmektedir. Nitekim, Türkiye 'nin tulumundan duyulan memnuniyet , Birleşmiş 
Milletler Arap Grubu (iyeleri tarafından birçok kere anılan örgüt nezdindeki Daimi 
TemsıJcılıgınıizc ifade edilmiştir. Ayrıca, üyesi olduğumuz. Islaro Konferansı Örgütü'nün 11-
17 r.kım 20O.1 tarihlerinde Malezya 'da gerçekleştirilen 10. Zirve Toplantısı ile öncülük 
enıguıır/ İrak'a Kom.şu Ulkck-r Girişinıi 'nin 1-2 Kasım 2003 tarihlerinde Şam'da yapılan 4 
Toplantısında kabul edilen belgelerde, bu konuda Suriye'yle dayanışma içinde olunduğu 
vurgulanmıştır. " 

12. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Irak'taki gelişmelere karşı alınan önlemlere 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı 
(7/1331) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşandaki soruların Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atilla B A Ş O Ğ B J 
Adana Milletvekili 

1. Komşu ülke Irak'ta, savaş sonrası kargaşa ortamının halen devam 
etmekte olduğu malumlarınızdır. Söz konusu kargaşaların ne zaman 
son bulacağı ve son bulduğunda ortaya ne tür bir sonuç çıkacağı henüz 
bir açıklık kazanamamışken; Irak'taki olası bir parçalanmadan, en 
büyük menfaati, şu anda bölgede mevcut bulunan ülkelerden 
hangisinin sağlayacağını düşünmektesiniz? 

2. Irak'taki oluşumlar nedeniyle Türkiye'nin zarar görmesini engellemek 
için, hükümetiniz önlemler almış mıdır? Eğer önlem alınması söz 
konusu ise, bu önlemlerin içerikleri nelerdir? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2003/SPG Y/460518 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

10.11.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi: 24 Ekim 2003 tarih ve A.01.Û.GNS.0.10.G0.02-7/133I-3355/12499 sayılı yazıları. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlıı'nurı Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın 
Başbakanımızca eşgüdümümde yanıtlanması tensip olunan ilgide kayıtlı yazılarına ekli soru 
önergesinin cevabı ilişikte s unu] in akladır. 

Saygılarımla antetlerim. 

Abdullah Gül 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR; 

1. Komşu ülke İrak'ta savaş sonrası kargaşa ortamının halen devam etmekte olduğu 
malumlarınızdır. Sözkonııstı kargaşaların ne zaman son bulacağı ve son bulduğunda ortaya ne 
tür bir sonuç çıkacağı henüz bir açıklık kazanamamışken; Irak'taki olası bir parçalanmadan en 
büyük menfaati, şu anda bölgede mevcut bulunan ülkelerden hangisinin sağlayacağını 
düşünmektesiniz? 

2. Irak'taki oluşumlar nedeniyle Türkiye'nin zarar gömıesini engellemek için, Hükümetiniz 
önlemler almış mıdır? Eğer önlem alınması sftzkonusu ise, bu önlemlerin içerikleri nelerdir? 

YANITLAR: 

1. Harekaı sonrası, donemde Irak'ta yaşanan arzu edilmeyen gelişmeler, Türkiye'nin yıllardır 
kararlılıkla savunagekliği Irak'ın loprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin behemehal korunması 
ilkelerinin ne kadar yaşamsal olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Trak'ın toprak 
bütünlüğünün muhafazası bölgemizdeki hassas dengelerin gözetilmesi bakımından da bir 
zorunluluk teşkil etmekledir. Parçalanan bir İrak tüm bölge için derin bir istikrarsızlık ortamı 
doğurmaya adaydır ve hiçbir bölgesel ülkenin çıkarına olmayacaktır. 

2. Yakından izlemekte olduğumuz, komşumuz Irak'ta yaşanan ve yaşanabilecek gelişmeler. 
Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla yakından irtibatlıdır. Bu nedenle, ülkemizin güvenlik 
ve istikrarına yj&mr verebilecek olası gelişmelerin önünün alınmasına yönelik tedbirler ve 
hareket tarzları tabiatıyla mevcuttur. 
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13. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu 'nun, ithal, yiv setli otomatik av tüfeklerinin ruhsat
larına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun cevabı (7/1338) 

TÜRKIYE BÜYÜK MİLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki soruların Saym Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ©derim..« 

Adana Milletvekili 

1. Geçtiğimiz hükümet döneminde ülkemize, avcı ruhsatnamesi sahibi 
vatandaşlarımıza satılmak Özere, büyük miktarlarda 'yiv setli 
otomatik av tüfeği* ithal edilmiştir. Yine aynı hükümet döneminde, söz 
konusu tüfeklerin taşıma ruhsatlan, bulundurma ruhsatına çevrilmiştir. 
Yurttaşlarımızın devlet organlarmm verdiği ifedelere güvenerek, 
yüksek bedeller karşılığında satın aldıkları söz konusu tüfeklerin 
taşıma ruhsatlarının, bulundurma ruhsatına çevrilmesi, birçok ilgiliyi 
mağdur durumuna düşürmüş ve devletlerine olan güvenlerinin 
zedelenmesine sebep olmuştur. Yurttaşlarımızın mağduriyetlerinin 
giderilmesi amacıyla; söz konusu tüfeklerin bulundurma ruhsatlarının, 
taşıma ruhsatına çevrilmesi konusu, hükümetinizin gündeminde yer 
almakta mıdır? 

2. Söz konusu tüfeklere tekrar taşıma ruhsatı verilmesi imkanı 
doğmadığı takdirde, ilgili yurttaşlarımızın mağduriyetlerinin 
giderilmesi ve devlet itibarını sarsıcı böylesi bir durumun olumsuz 
sonuçlarının ortadan kaldırılarak, devletimize olan güvenin yeniden 
tesis edilmesi açısından, tüfeklerin bedellerinin ödenerek toplatılması 
olasılığı söz konusu mudur? 

TC. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.01 lûH o 3 - z - O ? . » - ^ ^711/2003 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 24.10.2003 tarih veKAN.KAR.MD.A.OLGNS.0.10.00.02-7/1338-3362/ 
12506 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Mûdürrüğünün 08.102003 tarih ve B.O2.0.KKG.0.12/106-
253-15 / 4855 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve sayın 
Başbakanımız tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/1338 ) no'hı soru önergesinin, cevabı 
aşağıya çıkartılmıştır 

1- Harp tüfeği sayılan otomatik yivli tüfeklere bu güne kadar av tüfeği olarak ithal izni verilmediği 
gibi tasıma ya da bulundurma ruhsatı da düzenlenmemiştir. 

Otomatik yivli tüfeklerin dışmda kalan yan otomatik yivli tüfeklere daha önce " Yivli Av Tüfeği 
Ruhsatı" düzenlenebilirken 29.12.1999 tarihinde yürürlüğe giren 99/13749 Karar Sayılı Yönetmelik 
değişikliği ile yivli av tüfeğmin tanımı yeniden yapılmış, harp tüfeklerinden sayılan bu yan otomatik yivli 
tüfekler, av tüfeği kapsamı dışmda bırakılmıştır. Bu silahlara, yivli av tüfeği taşıma ruhsatı verilememektedir. 
Ayrıca, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce edinilen ve ruhsata bağlanmış olan yan otomatik yivli 
tüfeklere mülkiyet hakkınm muhafazasını «gl«m«ir amacıyla yalnızca bulundurma ruhsatı verilmesi 
uygulamasına geçilmiş olup, baka yan ve tam otomatik anş yeteneğine sahip olmayan yivli av tüfeklerine 
taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilmekledir. 
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Ayrıca, yan otomatik yivli tüfeklere tasana ruhsatı verilmemesine ilişkin işlemin ve bu istemin 
dayanağı olan Yönetmelik hükmünün iptali talebiyle açılan davada Danıştay lO'uncu Dairesinin 23.10.2002 
tarih ve Esas No:2000/794, Karar No: 2000/4029 sayın karan ile kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması 
açısından sözkonusu uygulamalann hukuka uygunluğu onanmıştır. Bu nedenle, yan ya da tam otomatik yivli 
tüfeklere tasıma ruhsatı verilmesi mümkün görülmemektedir. 

2-Taşuna ruhsatı verilmesi mflmkfln olmayan ve kişilerin mülkiyetinde bulunan silahlaan 
toplatılarak bedellerinin ödenmesi hımnmmda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

AKSU 
İçişleri Bakanı 

14. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu 'nun, bir toplantıda sarf ettiği sözlere ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü 'nün cevabı (7/1350) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

AtüTâBAŞOÛEü 
Adana Milletvekili 

17 Ekim 2003 tarihli basınımız Yağh Tohumlu Bitkiler Danışma Kurulu 
toplantısına katılarak Türklerin kendine has bir karar alma tarzı bulunduğunu 
ifade ettiğinizi bildirmiş ve "Türklerin karar alma gelenekleri hakkında bir örnek 
vereyim. Biz yüzlerce karar alıyoruz, en son Milli Güvenlik Kurulu 5nda 
çözülüyor Biz çözemezsek, işte Törk modeli kendine yönelik çözüm 
buluyor" sözlerini söylediğinizi aktarmıştır. 

a. Yaşanılan bir takım aksaklıkları dile getirirken müstehzi bir şekilde "Türk 
modeli" ibaresini kullanarak Türk milletinin değerlerini incittiğinizin 
farkında mısınız? 

b, Türk milletinden, dışa vurmuş olduğunuz bu ifadelere dair özür dilemeyi 
düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİSLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

£ £ ü ı : K D D / S p 1 ° 1 ' ^ 12/11,2003 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 27.10.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1350-3393/12583 sayılı 
yazınrz. 

İlgi yazınız ekinde alınan Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'na ait 7/1350-3393 esas 
nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekle sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A<aNr^-_ 
Sami GÜÇLÜ 

Bakan 

YAZIL! SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Atilla BAŞOGLU 
Adana Milletvekili 

Esas No : 7/1350-3393 

17 Ekim 2003 tarihli basınımız Yağlı Tohumlu Bitkiler Danışma Kurulu 
toplantısına katılarak Türklerin kendine has bir karar alma tarzı bulunduğunu ifade 
ettiğinizi bildirmiş ve "Türklerin karar alma gelenekleri hakkında bir örnek vereyim. Biz 
yüzlerce karar alıyoruz, en son Milli Güvenlik Kurulu'nda çözülüyor Biz çözemezsek, 
işte Türk modeli kendine yönelik çözüm buluyor." sözlerini söylediğinizi aktarmıştır. 

Soru a) Yaşanılan bir takım aksaklıkları dile getirirken müstehzi bir şekilde 
"Türk modeli" ibaresini kullanarak Türk milletinin değerlerini incittiğinizin farkında 
mısınız? 

Soru b) Türk milletinden, dışa vurmuş olduğunuz bu ifadelere dair özür 
dilemeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap a-b ) Anılan konuşmada Yağlı Tohumlu Bitkiler Danjşma Kurulunun 
görevlerini yerinde, zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirmesi gerektiği 
vurgulanmıştır Bu hususun Yüce Türk Milletinin değerleriyle ve bu değerlerin 
incitilmesi ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. 
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15. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu 'nun, uluslararası pamuk piyasasındaki gelişmelere 
karşı alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun 'un 
cevabı (7/1354) 

T Ü R K Î 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 N A 

Aşağıdaki sorular ımın B a ş b a k a n Recep Tayy ip E R D O Ğ A N taraf ından 
yasalı o larak cevaplandı r ı lması h u s u s u n u saygılarımla arz eder im. 

<=SttihA 
Atil lâ B A Ş O Ğ L U 

Adana Milletvekili 

Ü l k e m i z ta r ımmtn e n öneml i üret imlerinden birisi ve sanayimizin ö n d e 
gelen girdisi olan pamuk a l a n ı n d a Dünya piyasalar ında son derece ö n e m l i 
gel işmeler yaşanmaktad ı r . 

Türkiye ve D ü n y a borsa la r ında Ekim baş lar ında i .10-1 .20 A m e r i k a n 
d o l a n aras ında işlem görmek teyken son 20 gün içer i r inde N e w York Bor sa s ında 
dört defa t avan yaparak 1.60 A m e r i k a n dolarına yükseldiği b i l inmektedir . B u 
yüksel iş te p a m u k üreticisi ü lkeler in rekoltelerinde bekleni len düşüş öneml i bir 
unsur teşkil e tmektedi r . Örneğin Brez i lya pamuk rekol tes inde % 5 0 mik ta r ında 
b i r düşüş bek l enmek te tketL, Ç i n ' d e açıklanmayan ancak Brez i lya ' dak i 
miktarlar ın ö tes inde bir düşüş y a ş a n m a k t a olduğu bi l inmektedir . 

Geçmiş ten ed ind iğ imiz tec rübe le r vesilesiyle D ü n y a piyasalar ında p a m u k 
fiyatlarının öneml i b i r pa t l ama yaşayacağı ve r eko r fiyatlara u laşacağ ı 
öngörü lmekte iken, bu değ i ş imden çiftçimizin faydasının ar t ın imast için, tac i r 
ve sanayic imiz in el ler indeki p a m u ğ u bugün ucuz fiyatlarla sat ıp yarın paha l ı 
Fiyatlarla geri a lmasının ö n ü n e geçmek için n e gibi tedbirler a tmay ı 
düşün üy orsu ımz? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKAM LIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B 14.0.BHİ Ol - ' i - 11 ^ 
Konu :Yazı lı Soru Önergesi 

1 1 KAS» 2003 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ F N A 

tlgi:a) 27.10.2003 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1354-3397/12587 
savılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 30.10.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-255-4/4857 
sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Sayın Başbakanımıza yönelttiği 
ve Sayın Başbakanımızın da, kendileri adına tarafım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği yazık soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ali COŞK1 
Sanavi ve Ticaret Bakanı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'KUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVABIMIZ 

Ülkemizde pamuk üretimi ve kullanımı. kısaca pamuk politikası, izlenen tanın, sanayi 
ve ticaret politikaları ile uluslararası gelişmelerden yoğun bir şekilde etkilenmektedir. 1980'li 
yılların başında net pamuk ihracatçısı ulan ülkemiz, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki 
gelişmelere bağlı olarak, pamuk ithal eden bir ülke haline gelmiştir. 1980 yılında üretimin 
% 39'u ihraç edilirken, son yıllarda bu oran % 31lere düşmüştür. Duna karşın, pamuk 
ithalatımız ayui dönem içerisinde % 900 oranında artmıştır. 

1996 yılından beri pamukta tam bir serbestlik politikası izleyen ülkemizde, ithalatın 
anması pamuk üretimimizi tehdit eder duruma gelmiştir. Toplam pamuk üretimimizin 
yaklaşık 1/3'ünü alarak değerlendiren Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri 
uyguladıkları girdi. ile fiyat desteği politikası ve 1998 yılından beri uygulanan prim sistemi, 
ülkemizde pamuk üretiminin düşüşünü engelleyen unsurlar olmuştur. Birliklerin imkanlarının 
giderek daralması ve kısıtlı bütçe kaynakları, pamuk destekleme politikalarının yeterince 
uygulanmasını güçleştirmektedir. 

Buna ilaveten. 2000 yılından itibaren tanm sektöründe serbest piyasa fonksiyonlarının 
artırılması ve devlclin etkisinin en aza indirilmesi için "Tarımsal Reform Programı" 
uygulamaya konulmuş bulunmaktadır. Bu program çerçevesinde tarım satış kooperatifleri ve 
birliklerinin idari ve mali açıdan özerkleştirilmesi amacıyla 4572 sayılı "Tarım Satış 
Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun" 16.06.2000 tarih ve 24081 Sayılı Resmi Gazetc'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ve buna göre hazırlanan anasözleşmelerde devlet 
tarafından bu kuruluşlara destekleme alımı görevi verilmesi öngörülmediğinden birlikler, 
yetkili organ [.irinin kararlarıyla, ürün alım, fiyat ve değerlendirme politikalarım, piyasa 
koşullarını gözeterek, ortak üreticilerinin menfaatlerini koruyacak ve varlıklarını idame 
ettirecek şekilde belirlemek durumundadırlar. 

Ekim 2003 ayı başında Livcrpool Pamuk Borsasında A İndeks pamuklar 1,47 S/Kg 
(2.067.721 TL/Kg). Mcmphis tipi pamuklar ise 1,55 $/Kg (2.176 223 Tl ./Kg) fiyattan işlem 
görürken Kasım 2003 ayı başında bu fiyatlar A İndeks için 1,72 S/Kg (2.549.571 TL/Kg)'a 
Memphis tipi için ise 1.80 S/K» (2.663.609 TL/Kg)'a yükselmiştir. Buna karşılık, Tariş 
Pamuk Birliği sezon başında 900.000 TL/Kg olarak açıkladığı kiitlü pamuk alım fiyatını 
(işleme ma-srafları hariç, lif karşılığı 2.25Û.00OTL/Kg) Ekim 2003 ayı sonlarına doğru 
975000 TL/Kg (lif karşılığı 2.437.500 TL/KgVa yükseltmiştir. Piyasaya daha geç giren 
Anibirlik ise küüü pamuk alımlarını 1.000.000 TL/Kg (lif karşılığı 2.500.000 TL/Kg)'elan 
sürdürmektedir. Kasını 2003 başı itibariyle pamuk tarım saüş kooperatifleri birliklerinin kutlu 
pamuk alım miktarları 315 bin tona ulaşmıştır. 

Birliklerin ürün alım fiyatları ile işleme masrafları da dikkate alındığında, dış piyasa 
fiyatları ile bir uyum içerisinde ukluğu görülmektedir. Buna ilaveten, 1998 yılından beri 
çiftçilerin gerçek üretim değerlerinin kendilerine yansıtılabilmesi için prim ödemesi yoluyla 
üreticiler desteklenmektedir. Bu çerçevede, 2003 yılı ürünü küüü pamuk üreticilerine 
destekleme primi verilmesine ilişkin 29.09.2003 tarih ve 2003/6197 sayılı Bakanlar Kumlu 
Kararı 01.10.2003 tarih ve 25246 sayılı Resmi Gazetc'de yayımlanmıştır. Verilecek prim 
miktarının ve uygulama esaslarının belirlenmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 

Anlaşılacağı üzeru, pamukta; imkanlar dahilinde üreticimiz ve sanayicimizin 
menfaatlerini korumaya ve iluiyaçltırına cevap vermeye yönelik dengeli bir politika 
uygulanmaktadır. 

Ancak, üikcmizııı lokomotif sektörlerinden olan tekstil ve konfeksiyon sektörünün ana 
girdisini oluşturan pamuk ürününe ilişkin ticari kararlat, tamamiyle piyasa koşullarında ve 
piyasa aktörleri tarafından alınmaktadır. Bu ürün sezonunda da, yine aynı anlayış içerisinde 
hareket edilmesinin uygun olacağı düşünülmekledir. 
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16. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu 'nun, cezaevi infaz koruma memurlarına 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek 'in cevabı (7/1355) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sayın Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M îçl&ssügtTnün 96. vd. 
maddelerine göre Adalet Bakam Su. Cemil ÇİÇEK tarafından yazıh olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

22.10.2003 
Feridun P. BALOĞL4J 

Aııtaiya-Mîltetveldli 

I. Cezaevlerinde görevli infaz koruma başmemur ve mermırlannın sayısı kaçtır? Görevin 
özelliği açıstndan bu sayı yeterli midir? Son 10 yılda göreve başlatılan infaz koruma 
memuru sayısı kaçtır? Yükseköğrenim diploma}] personelin oram nedir? 

1. Benzer görevlerde çalışanlara göre» daha az maaş aldıkları bilinen: bu personele, bir 
fleret artışı düşünülmekte midir? Özel tazminat ya da yıpranma zammı verOmesine 
ilişkin çalışma var mıdır? 

3. Cezaevlerinde görev yapan personel "açık görüş" günlerinde de cahştmlrnaktadtr. Hu 
fazla çalışma karşılığı bir ödeme yapılmakta mıdır'? Yapılmakta ise miktarı nedir? 
Yapamıyorsa nedenini açıklar mısınız? 

4. Söz konusu görevlilere, görevlerinin özelliği ve yıpratıcı niteliği dikkate alınarak daha 
erken emekli olmalarına ilişkin bir olanak sağlanacak mıdır? 

5. Cezaevinde görevli personelin^ özel durumu ve görev şartlan gozonüne alınarak, ceza 
evlerinin bulunduğu bölgede konut tahsisi sağlanması konusunda bir çalışma 
yapılmakta mıdır? 

T.C 
ADALET BAKANLIĞI 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 

073287 U11.03 
Sayı : B.03.0.CTE.0.00.20/ 

..../..../2003 
Konu : İnfaz ve koruma memurları hakkında. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 

İLGİ : 27.10.2003 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1355-3403/12592 sayılı yazınız; 

İlgi yazınız ile CHP Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazıh olarak cevaplandınlması talep edilen 7/1355-3408 esas nolu soru 
önergesine ilişkin Genel Müdürlüğümüzle ilgili hususlar güncelleştirilerek, maddeler halinde aşağıda 
belirtilmiştir. 
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1- Cezacvlcıimizdc 2819 infaz ve koroma başmemuru ve 17593 infaz ve koruma memuru 
çalışmakta olup, cezaevlerinde yapılan işin önemi ve Özelliği dikkate alındığında bu sayının çok, 
yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikle Maliye Bakanlığından yeierli sayıda açıktan atama 
izni alınamamakladır. Son 10 yılda göreve başlatılan infaz ve koruma memuru sayısı 4038 olup. 
yükseköğrenim diplomalı ataması Adlî Yargı Adalet Komisyonuna ait personelin oranı ise %7.5 'dit. 

2- Cezaevi personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi ile mali ve .sosyal haklarında değişiklik 
ve iyileştirme yapılmasına ilişkin mevzuat çalışmaları devanı etmekte olup. sonudaııclığında tüm 
teşkilata duyurulacaktır. İnfaz ve Koruma memurlarının uygulamada "yıpranma71 olarak adlandırılan 
"fiili hizmet süresi zammı" bulunmamaktadır. 

3- Ceza infaz kurumları ve tutukcvleriraizde görevli personel vardiya sistemine göre çalışmakla 
ve nöbet tutoıakuıdır. Yapıları vardiya çizelgesine göre tutulan nöbetlerin bir kısmının açık görüş 
günlerine rastlaması da mümkündür. Bu günlerde tutulan nöbet nedeniyle fazla çalışma ücreti 
verilmesine imkân bulunmamakladır. Kaldı ki vardiya sistemine göre hıiulan nöbetlerden -sonra 
ilgililer isiirahatlı sayılmakta ve bu süreler de peısonelin yıllık izinlerinden diişölmcmektedir. 

4- Ceza infaz kurumhrı ve tutukevlerinde görev yapan personelin, kurumlarında geçen çalışma 
süitlerinin her yılı için görev unvanlarına göre iki veya üç aylık sürelerinin fiili hizmetlerine eklenmesi 
sureliyle diğer iştirakçilere nazaran daha erken emekli olabilmelerine olanak sağlanması amacıyla 
çalışmalar devam etmektedir. 

5- Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapan personelin sosyal imkanlarının 
artırılabilmesi amacıyla, bu personele "lojman" temini çalışmaları devam etmekfe olup; hu çerçevede 
2001 yılından buyana Bandırma, Adana. Ceyhan, Kartal. Kocaeli. Aydın ve Bilecik Cezaevi 
personeline yönelik toplam 616 lojman temin edilmişLİr. 

Bil ellerinize arz olunur. 

17. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz'in, Sabah Yayıncılık hisse senetlerinin satışına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener 'in cevabı (7/1359) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorutanmın Devlet Bakanı Sayın Doç.OrAbdüllatif ŞENER 
tarafından yazıtı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim, 
21.10.2003 

FaKrettin POYRAZ 
Bilecik Milletvekili 
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SORULAR: 

İMK,B/de işlem gören Sabah Yayıncılık A.Ş.'ye ait hisse senetleri Park 
Grubu ve M.T.M. A,Ş.*ye satılarak el değiştirmiştir, Bu el değiştirme İşlemi İle ilgili 
olarak SPK, 04.07.2003 tarihinde aldığı kararla, Sabah Yayıncılık A.Ş. diğer 
ortaklarına ait hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunma zorunluluğunu 
yerine getirmemesi sebebiyle: 

Park Grubu'na ait idari para cezası uygulamış; 

Söz konusu cezanın uygulanmasının çağrıda bulunma zorunluluğunu ortadan 
kaldırmadığını duyurmuş ve Sabah Yayıncılık A.Ş, diğer ortakların* BK rnd. 101 ys. 
hükümleri uyarınca Park Grubu ve M.T.M. A.Ş. aleyhine aynen ifa davası 
açabileceklerini, Park Grubu'nun Sabah Yayıncılık A.Ş. hisselerini M.T.M. A.Ş.'ye 
devretmiş olmalannın çağrıda bulunma zorunluluğunu ortadan kaldınrıadığı 
hususlarında bilgilendirmiş; 

Akabinde muhtelif kararlar ile Park Grubu'na tanınan sûreyi uzatmış ve nihai 
olarak 19.09,2003 tarihinde aldığı karan İ.M.rCB'ye şu şekilde duyurmuştur. 'M.T.M. 
Haber Yatırım ve Ticaret A.Ş. (MTM A.Ş'nin Sabah Yayıncılık A.Ş/nin diğer 
ortaklarına ait hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunma zorunluluğundan 
muafiyet verilmesi başvurusu kabul edilmeyerek; MTM A.Ş.'ye "Seri: IV, No:8 Halka 
Açık Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kuflahılmasma ve Çağrı 
Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına ilişkin Esaslar TebBği" uyarınca 
çağrıda bulunma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Kurul karannda belirtilen 
şartların yerine getirilmesi suretiyle Kurul Karan'mn tebliğinden itibaren 1 ay içinde 
Kurulumuza başvurması hususunun bildirilmesi kararlaştırılmış ve bu husus 
30.08.2003-04.07.2003 tarih ve 2003/32 sayılı Kum\ Haftalık Bülteni ile Kamuya 
duyurulmuştur, 

MTM A.Ş. 07.08.200S tarihli yazısı İle ek süre talep etmiş, bu talebin 
değerlendirildiği 08.08.2003 tarih ve 41/1012 sayılı Kurul toplantısında, MTM A.Ş/nin 
bir aylık ek süre talebi uygun bulunmuş ve 04.08.2003-08.08.2003 tarihlî Kurul 
Haftalık Bülteni He konu kamuya duyurulmuştur. 

Kurulumuzun 19.09.2003 tarih ve 49/1119 saydı toplantısında, MTM A.Ş.'nin 
04.07.2003 tarih ve OB.08.2003 tarihli Kurulumuz karartan uyarınca verilen süreler 
içerisinde, Sabah Yayıncılık A.Ş, hisse senetleri için çağnda bulunma yükümlülüğünü 
yerine getirmek üzere Kurulumuza başvuruda bulunmaması nedeniyle, SPK'da 
belirlenen idari para cezası uygulanmak üzere SPK'nun 47/A maddesi uyarınca 
kamuya duyurulmasına karar verilmiştir." 

Yukarıdaki tespitlerimin ışığı artında, aşağıdaki sorularım m şeffaf olarak 
cevaplandırılmasının kamu vicdanının tatmin olması açısından gerekliliğine inanır, 
saygıiar sunarım. 
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1-Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin Park Grubu ve MTM A.Ş.'ye hisse satışı ne zaman 
olmuştur? 

2-Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin Park Grubu ve MTM A.ş/ye hisse satışı 2000 
yılında cjerçekleştiyse Sermaye Piyasası "Serî N, No:8 Halka açık Anonim Ortakların 
Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kulları ıtmasma ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya 
Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleriyle ilgili duyuru neden 
04.07.2003 ve 2003/32 sayılı Kurul Karar* ile kamuya geç olarak duyurulmuştur? 

3-Sabah Yayıncılık A.Ş. LivLK.B'de işlem gören hisse senedi adedi ile küçük 
yatırımcının elinde bulunan hisse senedi adedi ve en son kapanış fiyatı île yatırımcıya 
çağn yapılması gereken tutar ne kadardır? 

4-Sabah Yayıncılık A.Ş."nin hisse senetlerinden T.M.S.F.'de rehin bulunan ve 
hazine alacağını teşkil eden tutar ne kadardır? 

5-SP.K. neden 46. Maddedeki yetkileri kullanmamaktadır. Bu yetkisini 
kullanmaması nedeniyle haklarında herhangi bir soruşturma varmıdır? 

6-S.P.K böyle bir karar ve uygulamayla, yani haien İ.M.ICB.'de işlem görüp 
hissesi el değiştiren şirketlerin küçük yatırımcıya çağn yapmaması sonucunda, küçük 
yatırımcının uğrayacağı mağduriyet karşısında, şirketin yeni sahipleri yalnız îdari para 
cezası ile kurtulması sonucunu doğuracak bir içtihad mı oluşturmaktadır? Bu 
uygulamanın sürmesi halinde küçük yatınmcının haklan nasıl korunacaktır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.001/01- 1^^ W U/2003 

KONU : 7/1359-3411 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ :27.10.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1359-3411/12635 sayılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Sayın Fahrettin POYRAZ tarafından tevcih edilen 7/1359-
3411/12635 esas sayılı yazılı soru Önergesinin cevabına ilişkin olarak Sermaye Piyasası 
Kurulu Başkanlığı'nın 11.11.2003 tarih ve OFD.1799/14914 sayılı yazısı ve ekleri 
ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.AbdOllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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Başbakanlık 
Sermaye Piyasası Kurulu 

•*~r. 

SAYI Q f î U ' V a e / l d 3 m ANKARA 
KONU M . H . 2 f i 0 S 

DEVLET BAKANLIĞI ve BAŞBAKAN YARDIMCiLIĞI'NA 

{Sn. Doç. Dr. Abdüllatrf ŞENER) 

İLGİ: 4 11.2003 tarih ve B.02.001 sayıJı yazınız. 

Jlgi yazınız ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 27.10.2003 tarih ve 

KAN.KAR.MD/A 01 O.GNS.0.10.00.02-7/1359-3411/12365 yazısı ekinde yer alan Bilecik 

Milletvekili Sn Fahrettin POYRAZ'ın 2110.2003 tarih ve 7/1359-3411 sayılı soru önergesi 

Kurulumuza gönderilmiştir. İlgi soru önergesinde yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu ile 

ilgili olanların yanıtları aşağıda sunufmaktadrr. 

t. Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin Park Grubu ve MTM A-Ş-Ve hisse satışı ne zaman 
olmuştur? 

Sabah Yayıncılık AŞ {Şirketinin 20.10.2000 tarihli özel durum açıklamasında; Şirket 
ortaklarından Medya Holding A.Ş. (Medya)'nin sahip olduğu (A) Grubu hisse senetlerinin1 

6.270.000.000.000 TL nominal değerli kısmının (toplam hisse senetlerinin %19'u) Penyelüks 
Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.. Park Marina İşletmeciliği Turizm Denizcilik Trcaret A.Ş., Park 
Savunma Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Ziraat Trbbi ve Kimyevi Maddeler ve Ekipmanlar Ticaret 
AŞ . 8e Turgay CİNER ve Erhan AYGÜN'e (Adt geçen şahıslar ve şirketler birlikte Park Grubu 
olarak anılacaktır) devredilmesine izin verildiği ve keyfiyetin ortaklar pay defterine kaydedilmesine 
karar verildiği ifade edilmiştir 

23.10.2000 tarihli özel dururn açıklamasında ise, Erhan AYGÜN'ün sahip olduğu hisse 
senetlerinin bir bölümünün tekrar Medya'ya satılması suretiyle devredilen hisse senedi tutannın 
% 15,93 olarak değiştiği bildirilmiştir. Sonuç olarak devredilen hisseler, Şirketin sermayesindeki 
imtiyazlı (A) Grubu hisselerin %50'sini, toplam sermayeyi temsil eden hisselerin ise %15,93'ünü 
oluşturmuştur. 

Kurulumuza 20.12.2000 tarihinde ulaşan Şirket'in 19.12.2O0C tarihli özel durum 
açıklamasında ise. Şirkette Park Grubunun sahip olduğu topfam 5.255,921.880.000 TL nominal 

^irku-t esas .sözleşmesine £i>re ytfiKiim knndu üyelerinin yandan bir razlasınm A Grubu hisse sahibi 
ortakliintı çoğunluğunun anstcrooeiŞİ adaylar arasından seçilmesi /orunludur. YöucLim kurulu üyelerinin 
islilusı durumunda yupı İncik ilk ydicl kurul loplantıatu kadar yönetim kurulu üyesi atanmasına ilişkin Türk 
Ticaret Kımııiiu'mııı .* i 5" inci maddesinin uvyulamuasını «erekti ren hallerde do ayrı» kurala uyulacağı esas 
sivlcv netle besini Initkutl ir 
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değerli (A) Grubu hisse senetlerinin MTM Haber Yatırım ve Ticaret A.Ş. (MTM A.Ş.)*ye 
devredilmesine izin verildiği ve keyfiyetin ortaklar pay defterine kaydedilmesine karar verildiği 
belirtilmiştir. 

Söz konusu pay devirlerine ilişkin özel durum açtklamalan İMKB Bülteni aracılığı ile kamuya 
duyurulmuştur(EK/1). 

II. Sabah Yayıncılık A-Ş.'nin Park Grubu ve MTM A.Ş-V© hisse satışı 2000 yırında 
gerçekleştiyse Sermaye Piyasası "Seri:IV, No:8 Halka Açık Anonim Ortaklıkiann Genel 
Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi 
Toplanmasına ilişkin Esaslar Tebliği" hükümleriyle ilgili duyuru neden 04.07.2003 ve 2003/32 
sayılı Kurul Karan ile kamuya geç olarak duyurulmuştur? 

Yukarıda belirtilen Medyanın sahip olduğu payların Park Grubuna satışına ilişkin özel 
durum açıklaması ivedilikle incelenmiş ve inceleme sonuçlannın görüşüldüğü Kurul Karar 
Organı'nın 04.01.2001 tarih ve 1/6 sayılı toplantısında; Park Grubu için Serr:IV, No:8 "Halka Açık 
Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına. Çağrı Yoluyla Vekalet veya 
Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebüğ"(Tebliğ)'nin 17. maddesinin 2. fıkrası uyannca, 
23.10,2000 tarihli Medya'nın özel durum açıklamasında Şirket'in hisse senetlerinin blok halinde 
3.250 TL fiyat üzerinden satıldığı açıklaması dikkate alınarak, paylan devir alan gerçek ve tikel 
kişilerin (Park Grubu), aynı fiyat üzerinden Şirket'in diğer ortaklarına ait hisse senetlerini satın 
almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğünün doğduğuna ve Şirketin karar tarihinde mevcut 
yönetim kurulu üyelerinin, ortaklık sermayesinde temsil ettikleri pay gruplarına iletmelerini teminen, 
Seri: IV, No:8 Tebliğimiz uyarınca, Kurulumuza başvurmaları hususunda bilgilendirilmelerine karar 
verilmiştir. Kurulumuz kararı Î0.01.2001 tarihli yazılarla ilgili taraflara bildirilmiş olup, söz konusu 
Kurulumuz kararı ayrıca 2.1.20O1-5.1.2O01 tarih ve 2001/1 sayılj Kurul Haftalık Bülteni ile kamuya 
duyuru lmuştur(EK/2). 

Park Grubu, kendilerine çağrı yükümlülüğü getiren 04.01.2001 tarih ve 1/6 sayrlı Kurulumuz 
kararının iptali istemiyle 02.03.2001 tarihinde Ankara 3. idare Mahkemesi nezdinde E.2001/270 
sayılı dosya ile dava açmıştır. Anılan davaya ilişkin Mahkeme 29.03 2002 tarih ve K. 2002/630 
sayılı kararı fle davanın reddine hükmetmiştir. Söz konusu mahkeme kararı 29.05.2002 tarihinde 
Kurulumuza tebliğ edilmiş olup, Park Grubu kararı Danıştay nezdinde temyiz etmiştir. Dosya halen 
Danıştay incelemesindedir. 

Bu arada. Park Grubu'ndan Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin {A) grubu paylarını devralan MTM 
A.Ş. Kurulumuza gönderdiği 05.02.2001 tarihli yazısı ile; 

-Anılan pay iktisabının Şirket'in faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla Sabah 
Yayıncılık A.Ş 'nin mali yapısını güçlendirmek açısından gereklilik ve zorunluluk arzettiğini, 

-Bu kapsamda 05.12.2000-04.01.2001 döneminde toplam 25.876.838 ABD Dolarlık fonun 
MTM A.Ş.'clen Satel Sabah TV Prodüksiyon A.Ş.'ne aktarıldığı, Şirket kayıtlarının incelenmesi 
durumunda bu fonun personel giderleri ve kağrt ithalatı için kullanıldığının tespit edilebileceğini, 

• KiL-uiuıııuy.lii hflırru.N hıljakf ııydTUKiî MTM A.Ş "",20 Park Grubu, %\5 Vargı Grubu ve %6* Çukurova 
t.rııkı oriiiklıjiı iU- kısrulnuif hır j i rkdm 
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-iktisap edilen payların toplam imtiyazlı payların %50'sine eşit olduğunu, bu pay ile tek 
başına MTM A.Ş. nin Şirket yönetim kuruluna üye atama yetkisine sahip olmadığını, 

-MTM AŞ 'nin Şirket'te yönetim kontrolünü sağlayabilmesi için imtiyazlı paylara sahip diğer 
ortaklarla birlikte hareket etmesinin gerektiği, ancak böyle bir anlaşmanın mevcut olmadığını, 

ifade ederek, anılan pay devri nedeniyle MTM A.Ş.'nin Tebliğ'de belirtilen çağrıda bulunma 
yükümlülüğü kapsamına girmediğinin düşünüldüğünü, ancak Kurulumuzca yükümlülüğün doğduğu 
yönünde bir soruca ulaşılması durumunda ise, verilen bilgiler çerçevesinde bu yükümlülükten 
muafiyet talep edildiğini bildirmiştir. 

Park Grubuna çağn yükümlülüğü getirilmesine ilişkin Kurulumuz kararına karşı idari yargıda 
şözkonusu grup tarafından açılan iptal davası hakkındaki "davanın reddi yönündeki" Mahkeme 
Kararının 29.05.2002 tarihinde Kurulumuza tebliğinden hemen sonra Park Grubunun Sabah 
hisse senetlerlndeki çağrı yükümlülüğünü yerine getirmemesi hususu ile MTM A.Ş.'nin çağrı 
yükümlülüğünden muafiyet talebi, birbirleri ile doğrudan bağlantılı olduğu dikkate alınarak 
birlikte incelemeye alınmıştır. 

Şirket payların» devralan Park Grubu na gönderilen 04.07.2002 tarihli yazılarımız ile 
Sermaye Piyasası Kanununun (SPKn) 47M maddesi hükmü uyarınca, Kurulumuzun 04.01.2001 
tarih ve 1/6 sayılı toplantısında alınan kararın gereklerinin yerine getirilmemesine ilişkin 
savunmalarının Kurulumuza gönderilmesi gerektiği, aksi takdirde savunma hakkından feragat 
edilmiş sayılacağı ve Kuruldaki bilgi ve belgeler üzerinden karar verileceği bildirilmiştir. 

MTM A.Ş.'nin. Sabah Yayıncılık AŞ. hisse senetlerinin ve oy haklarının iktisabının, Şirket'in 
mali yapısının güçlendirilmesi bakımından zoruniu olan bir sermaye ve yönetim yapısı değişikliği 
olduğu, bu sebeple çağrıda bulunma zorunluluğundan muafiyet verilmesi gerektiği yönündeki 
iddiasının tespiti amacıyla 25.09.2002 - 27.09.2002 tarihleri arasında Şirket merkezinde 
incelemelerde bulunulmuştur. 

Muafiyet başvurusu kapsamında MTM A.Ş.'ne ve temsilcilerine gönderilen 02.03.2001, 
28.03.2001, 0705.2001. 07.05.2002, 25.09.2002 tarihli, başvurularının değerlendirilmesi için 
gerekli bilgi ve belgelerin istenmesi hususunu içeren Kurul yazılarına, MTM A.Ş. adına Avukat Ali 
SOYSAL'ın 03.10.2002 tarihli yazısı ile cevap verilmiş ve yazışma adreslerinin değişmiş olması 
sebebiyle daha önceki yazı lan n kendilerine ulaşmadığını, gerekli cevap yazılarının hazırlanmakta 
olduğunu belirtmiştir. MTM A.Ş. 09.10.2002 tarihli yazısı ile talep edilen bilgi ve belgeleri 
Kurulumuza göndermiştir. 

Yürütülen incelemeler sırasında; Şirket'in yönetim hakkının tespiti açısından da önemli olan 
Bilgin Yayıncılık AŞ. ile Turgay CİNER'in sahibi olduğu Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık 
A.Ş. (Merkez) arasında 01.10.2002 tarihinde imzalanan 'Münhasır Yayıncılık ve Marka Lisans 
Sözıeşmesr ie grup gazetelerinin yayıncılık hakkı başta olmak üzere çeşitli haklarının 5 yıl süreyle 
Merkeze devredildiği ve Sabah Yayıncılık A.Ş.nin 01.10.2002 tarihinden itibaren baskı tesislerini 
Bilgin Yayıncılık AŞ.'ye kiraladığı ve faaliyetlerini durdurduğu belirlenmiş ve bu tespitler 
çerçevesinde inceleme genişletilerek, şirketlerden gerekti bilgi ve belgelerin talebi ihtiyacı 
doğmuştur. 
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Bu kapsamda birlikte ele alınan Park Grubu tarafından Kurul'un aldığı çağrı yükümlülüğü 
kararının yerine getirilmemesi, MTM A.Ş/nin pay devrine ilişkin muafiyet talebi ve lisans hakkı 
devirleri ile Sabah'ın tesislerinin kiralanması işlemleri Kurul'un 04.07.2003 tarih ve 35/815 sayılı 
toplantısında değerlendirilerek: 

1) Park Grubunun çağrıda bulunma zorunluluğu getiren Kurul kararının gereklerini yerine 
getirmemeleri hakkında Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 47/A maddesi uyarınca göndermiş 
oldukları savunmalarının görüşülmesi sonucunda; 

-Penyelüks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Park Marina İşletmeciliği Turizm Denizdik 
Ticaret A.Ş., Park Savunma Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Ziraat Tıbbi ve Kimyevi Maddeler ve 
Ekipmanları Ticaret A.Ş.. Turgay CİNEF ve Erhan AYGÜN hakkında, 2499 sayılı SPKn'na 4467 
sayılı Kanunla eklenen 47/A maddesi uyarınca herbiri için ayrı ayrı olmak üzere, Kanunun verdiği 
yetki çerçevesinde en üst sınır olan 33.000.000.000 TL idari para cezası uygulanmasına, 

-Park Grubunun Kurulun 04.01.2001 tarih ve 1/6 sayılı karan gereğince çağrıda bulunma 
zorunluluğunu yerine getirmemeleri sebebiyle, Borçlar Kanununun md. 101 vd. hükümleri uyannca 
adı geçen gerçek ve tüzel kişilere karşı aynen ifa davası açabilecekleri hususunda Sabah 
Yayıncılık A.Ş.'ru'n diğer ortaklarının İMKB Bülteni'nde yazımızın ilan edilmesi suretiyle 
bilgilendirilmesine, 

- Park Grubunun hisselerinin tamamını MTM A.Ş.'ye devretmiş olmasının ve çağrıda 
bulunulmaması sebebiyle idari para cezası uygulanmasının. Sabah Yayıncılık A.Ş. odaklarına 
çağrıda bulunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı, 

hususunun taraflara bildirilmesine, 

2) MTM AŞ.'nin Sabah Yayıncılık A. Ş.'nin diğer ortaklarına ait hisse senetlerini satın almak 
üzere çağrıda bulunma zorunluluğundan muafiyet verilmesi başvurusunun kabul edilmeyerek; 

-MTM A.Ş. "Yıin, Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin hisse senetlerini satın almasından sonra 
Kurul'un SerirlV, Mo:8 Tebliği uyannca çağrıda bulunma yükümlülüğünün doğduğunun, 

• Çağrı fiyatının, hisse senetlerinin satın alınması sırasında ödenen 3.250 TL'den aşağı 
olmamak ve adi ve imtiyazlı paylar için ayrı ayrı hesaplanmak üzere: 

- MTM AŞ., Park Grubu veya Sabah Grubu ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve 
yönetim ilişkisi bulunmayan bağımsız denetim kuruluşları, 

- Bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerin üyesi bulunan 
danışmanlık şirketleri, 

- Halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi birlikte bulunan aracı kurumlar 
veya, 

- Mevduat kabul etmeyen bankalardan, 

herhangi ikisine yaptırılacak değerleme sonucunda bulunacak fiyatların ortalaması da 
dikkate alınmak suretiyle belirlenerek Kurulumuza başvurulmasını teminen Şirkete Kurul Karan'nın 
tebliğinden itıharen 1 ay süre verilmesine, 
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Verilen süre içerisinde değerleme yaptırılarak çağrıda bulunma talebi ile Kurul'a başvuruda 

bulunulmadığı takdirde haklarında yasal işlem yapılacağının Şirkete bildirilmesine, 

3) Çağrıda bulunmadan muafiyet başvurusu sırasında yapılan incelemeler sırasında tespit 

edilen hususlara ilişkin olarak: 

-Şirket'in yönetim kurulu üyeiklerinde meydana gelen değişiklikleri İMKB Kotasyon 

Yönetmeliği gereğince İMKB'ye bildirmemesi ve talebimiz üzerine Kurulumuza gönderilen yönetim 

kurulu üyelerinin eksik bildirilmesi sebebiyle Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin Sermaye Piyasası 

Mevzuatına uyum konusunda uyarılmasına, 

-MTM A.Ş. ile Sabah Yayıncılık A.Ş. arasındaki fon kullandırma ve diğer işlemlerin, baskı 

tesislerinin Bilgin Yayıncılık AŞ.ye kiralanmasına Hişkin işlemin, Şirket çalışanlarının Merkez 

Gazete Dergi Basım Yayıncılık A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin işlemin ve Şirket, Bilgin Yayıncılık 

A.Ş. ve Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık A.Ş, arasındaki gazete satışından doğan ilişkilerin, 

halen Sabah Yayıncılık A.Ş. nezdinde devam eden denetim çalışmaları sırasında dikkate almarak 

SPK'nun I5'"inci maddesinin son fıkrası kapsamında denetlenmesine, 

-Bilgin Yayıncılık A.Ş.'ye ait olan Sabah. Sabahla Günaydın, Sabah Pazar, Sabah 

Cumartesi, Takvim, Taraftar Fotomaç ve Şok gazetelerinin isim haklarının. Merkez A.Ş. ile yapılan 

01.10.2002 tarihli "Münhasır Yayıncılık ve Marka Lisans Sözleşmesi (Lisans Sözleşmesi)* ile 

Merkez A,Ş.'ye 5 yıl süre ile kiralanması işlemleri hakkında; 

a)Şirket'in SPKn'nun 16/A maddesi ve SerkVIII, No:20 Özel Durumların Kamuya 

Açıklanmasına ilişkin Esaslar Tebliği uyarınca kamuya açıklaması gereken bâgileri 

açıklanmamasına, aynt konu ile ilgili olarak Kurulumuzca istenen bilgileri vermemesine ilişkin 

olarak konunun, SPKn'nin 471A-3 ve47/B-1 maddeleri kapsamında yapılan denetim çahşmalannda 

dikkate alınarak denetlenmesine, 

b) Şirket'in Kurulumuza gerçeğe aykırı bitgi vermesi nedeniyle, yazıda imzaları bulunan 

Onay Şevket BİLGİN ve Selim GÜLMEN hakkında SPKn'nun 47/B-1 ve 49'uncu madde hükümleri 

uyarınca suç duyurusunda bulurıuknasına, 

c) Sabah Yayıncılık A.Ş. tarafından üretim tesislerinin Bilgin Yayıncılık A.Ş.'ye kiralanması 

ve grubun sahibi olduğu gazetelerin isim haklarının Bilgin Yayıncılık A.Ş. tarafından Merkez A.Ş.'ye 

kiralanması işleminin, grubun TMSFye olan borcu nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumunu(BDDK}'da ilgilendirdiği dikkate alınarak, düzenlenen raporun bir örneğinin BDDK'ya 

gönderilmesine. 

karar verilmiştir. Söz konusu Kurulumuz kararı gereğinin yerine getirilmesini teminen 

ilgililere tebliğ edilmiş, aynı zamanda karar hakkında Kurulumuzun 30.06.2003-04.07.2003 tarih ve 

2003/32 sayılı Haftalık Bülteni ve 04.07.2003 tarihli İMKB Bülteni ile yatırımcılara bilgi 

verilmiştir(EK/3). 

Çağrı için verilen 1 aylık süre dolmadan MTM A.Ş. 07.08.2003 tarihli yazısı ile Sabah 

Yayıncılık A.Ş. hisselerinin değerlemesini yapmak üzere iki adet şirketle anlaşmaya varıldığını 

bildirerek, bir aylık ek süre verilmesini talep etmiştir. MTM A.Ş.'nin ek süre talebi Kurulumuzun 
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08.08.2003 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve Kurul Karan ay m gün, yayınlanan Kurul Haftalık 
Bülteninin yanı sıra İMKB Bülteni aracılığı ile de kamuya duyurulmuştur(EK/4). 

Kurulumuz tarafından MTM A.Ş.'ne verBen bir aylık ek sûre 15.09.2003 tarihi itibariyle sona 
ermiştir. 16.09 2003 tarihi itibariyle Kurulumuza anılan yazıya ilişkin herhangi bir başvuru veya 
belgenin ulaşmaması nedeniyle MTM A.Ş.'den, Kurulumuz kararının gereğinin yerine 
getirilmemesine ilişkin SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca savunması talep edilmiştir. MTM A.Ş.'nin 
04.07.2003 tarihli Kurul kararı uyarınca verilen Şirket senetleri için çağrıda bulunma yükümlülüğünü 
yerine getirmek üzere Kurul'a başvuruda bulunmadığı ve bu kapsamda SPKn'da belirlenen 
yaptırım uygulanmak üzere SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca savunmasının talep edildiği 
hususlan hakkında 15.09.2003-19.09.2003 tarih ve 2003/46 sayılı Kurul Haftalık Bülteni ite 
19.09.2003 tarihinde İMKB Bülteni aracılığı ile yatın malara bilgi sunu1muştur(EK/5). 

MTM A.Ş.nin SPKnnun 47/A maddesi kapsamındaki savunma yazısı 24.10.2003 tarihinde 
Kurulumuz evrakına girmiştir. MTM A.Ş.'nin savunma yazısında Kurul'un 4 7.2003 tarih ve 35/815 
sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle MTM A.Ş. tarafından Ankara 12'nci İdare 
Mahkemesi nezdinde E. 2003/1292 sayılı dosya üzerinden dava açıldığını ifade ederek, savunma 
gerekçelerini dava dilekçesindeki gerekçelere dayandırmıştır. Bunun yanında Park Grubu 
tarafından da 4.7.2003 tarihli Kurulumuz karan ateyhme E 2003/1291 nolu dosyalar üzerinden 
dava açıldığı, ilgili dava dilekçelerinin 24.10.2003 tarihinde Kurulumuza tebliği üe öğrenilmiştir. 

Davaya cevap ve idari para cezası prosedürüne ilişkin Kurulumuz değerlendirmesi devam 
etmektedir. 

Sonuç olarak, Sabah Yayıncılık AŞ.'deki pay devirlerine ilişkin ilk çağrı yükümlülüğü pay 
devrini takiben ivedilikle yapılan inceleme neticesinde 04.01.2001 tarihli Kurul karan ile getirilmiş 
olup, 4.7.2003 tarihli kamuya da duyurulan Kurul kararında da belirtildiği üzere Park Grubuna çağrı 
yükümlülüğü ile birlikte MTM A-Ş.'ye de çağn yükümlülüğü getirilmiştir. 

Anılan toplantıda alman diğer kararlar çerçevesinde SPKn kapsamında yürütülen 
denetimler ise halen devam etmekte olup. mevzuata aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde 
diğer tüm kararlarda olduğu gibi ilgili mercilere konu intikal ettirilecek ve kamuya duyurulacaktır. 

»II. Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin İMKB'de işlem gören hisse senedi adedi ile küçük 
yatırımcının elinde bulunan hisse senedi adedi ve en son kapanış fiyatı ile yatırımcıya çağn 
yapılması gereken tutar ne kadardır? 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 27.10.2000 tarih ve 36 sayılı kararı ile 
Etıbank A.Ş.nin yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesi 
sonrasında. Şirket hisse senetlerinin işlem sırası, 30.10.2000 tarihinde geçici olarak kapatılmıştır. 
Borsa Yönetim Kurulu'nun 31.10.2000 tarihli toplantısında Şirket ile Etibank A.Ş.'den Borsa 
Başkanlığınca islenilen açıklamalar Borsa'ya ulaşıp, konu açıklığa kavuşuncaya ve belirsizlikler 
ortadan kalkıncaya kadar Şirket hisse senetlerinin işlem sırasının kapalı kalmaya devam etmesine 
ve istenilen bilgilerin Borsa'ya ulaştırılmasını müteakip konunun Borsa Yönetim Kurulunca yeniden 
değerlendirilmesine karar verilmiştir, işlem sırasının kapatıldığı tarih itibariyle Takasbank'taki 
bakiyeli hesap sayısı 14.156'dır. Şirket hisse senetlerinin işlem gördüğü son gün kapanış fiyatı 
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3.&00 TL'dir. Şirketin hisse senetleri, İMKB Yönetim Kurulunun almış olduğu 16.08.2002 tarihli 
karar gereğince borsa dışında aracı kurumlar arasındaki piyasada işlem görmeye başlamıştır 

Şirketin en son olarak yapılan 17.06.2002 tarihli olağan genel kurul toplantısına ifişkin 
hazirun cetveli uyarınca 33 trilyon TL. olan sermayesinin %32,92sine Bilgin Grubu, %15,93 üne 
MTM Haber Yaünm ve Ticaret A.Ş. ve %15,85'ine Etibank A.Ş.3 sahip bulunmakladır. Bunlar 
dışrndaki ortakların Şirket sermayesinde %35.30 oranında 11.648.552.840 adet payı 
bulunmaktadır. 

Bunun yanında, yukarıda da ayrıntılı olarak ifade edildiği üzere, Şirketin pay devirleri 
Seri:IV, No:8 sayılı Tebliğ'in 17'nci maddesinde yer alan çağn fiyatının belirlenmesine ifişkin 
hükümler kapsamında değerlendirilerek; Kurulumuz tarafından Park Grubuna kendi satın atma 
fiyatı olan 3.250 TL. den ve MTM A.Ş.'ne kendi satın alma fiyatı olan 3.250 TL.'den aşağı olmamak 
ü2ere iki ayrı bağımsız kuruluşa yaptırılacak değerleme sonucunda bulunacak fiyatların ortalaması 
dikkate alınmak suretiyle belirlenecek fiyattan diğer ortakların elinde butunan hisse senetlerini satın 
almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğü getirilmiştir. 

IV. Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin hisse senetlerinden T.M.S.F.'de rehin bulunan ve hazine 
atacağını teşkil eden tutar ne kadardır? 

T.M.S.F. tarafından yürütülen işlemler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kummu'nun 
yetki alanında bulunmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki bilgiler çerçevesinde; 

-IH'ncü soruda da belirtildiği üzere Şirketin son olağan genel kuruluna ilişkin haziam cetveli 
uyarınca Etibank A.Ş."nin Şirket sermayesinin %15,85ini temsil eden, 5.230.144.000.000 TL. 
nominal değedi payı bulunmaktadır 

-Sabah Yayıncılık AŞ.'nin kamuya duyurulan son mali tablosu olan 30.09.2003 tarihli 
bilançosunun 13 nolu dipnotunda; 

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Birinci 
Tahsilat Dairesi Başkanlığının TC. istanbul S.Ağır Ceza Mahkemesi Baskanlığı'na hitaben 
düzenlemiş bulunduğu 03.02 2003 tarihti ve 2342 sayılı yazısına istinaden Etibank A.Ş.' nin eski 
hakim ortaklan ve yöneiicilemm anapara + gecikme zammı borç tutartnrn 30.01.2003 tarihi itibari 
ite 1.355.570 465 mifyon TL sına baliğ olduğu anlaşılmıştır. Su tutarın 18.350.985 milyon TL'si 
Sabah Yayıncılık AŞ.'nin kendi borcudur. Sözkonusu borcun tamamına Sabah Pazarlama A.Ş.' 
de mOtesetsilerı kefildir. 

ilgili borç amme alacağına dönüşmüş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bilinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı tarafından ödeme emri 

Bankacılık Dıi/cnlmıc ve DeiMkmc Kurulunun 554 sayılı tararı rte Etibank A.Ş.'nin bankacılık işlemleri 
yapn-tı ve mevduat kabul cimt: \/m k-;ıMmımıştır. Bankaı.*ı[tk Düzenleme ve Denetleme Kurul u'nun 15.06.2001 tarih >v 
.M6 iuytlı kanın ılc jmerbank .V.$. ve 1-skı.jdıir Bankası T.A.Ş.. iCıırı ukıif ve pasirlcriyle Etibank A.Ş. bünyesinde 
devren bırlcjlirılnn^ir Djluı son i a: ı'ı.Vi»4.2(lfi2 tarihi itibariyle. Tasfiye I talimle l-.libanl< A.Ş.'nin tasfiyesinin 
knld:nl:mısııı.:. ve tarikatım Uim iıkın' u- |>:wıt'ıylo Rayjndırbürck A.Ş. bünyesinde devren birleştirilmesine karar 
vı-nlırıı^lir. 
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gönderilmiştir. Şirket ise bu tutarın kendi borcu dışındaki 1.337.219.480 mityon TL'sına gider 
karşılığı ayırmak suretiyle kendi meö tablolarına yansıtmıştır..."açıklaması yer almaktadır. 

V. SPK neden 46. maddedeki yetkilerini kullanmamaktadır. Bu yetkisini kullanmaması 
nedeniyle haklarında bir soruşturma var mıdır? 

SPKn 46'ncı madde hükmünde, yaptığı izleme, inceleme ve denetimler sonucunda Kurulun 
alacağı tedbirler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu tedbirler, tespit edten hukuka aykırılığın 
niteliğine göre, halka açık anonim ortaklıklara, izinsiz halka arz ve aracılık filini işleyenlere, 
sermaye piyasasi kurumlanna, Kanunda düzenlenen belirli suçları işleyenlere yöneliktir. 
Kurulumuz, asi görevlerinden olan denetimlerde ve izleme faaliyeti sonucunda ulaştığı tespitler 
çerçevesinde, yasalarla kendisine tanınan yetkileri kulanmakta ve yasal görevlerini yerine 
getirmektedir. 

Soru önergesinde. SPKn 46'na madde hükmünün tamamına atıf yapılmakla birlikte, 
önergeye konu olay dikkate alındığında. 46'ncı maddenin (c) bendinde Kurulumuza tanınan dava 
açma yetkisinin, çağrıda bulunma zorunluluğLjnu yerine gelinmeyen kişilere karşı kullanılmadığının 
iddia edildiği anlaşılmaktadır. 

SPKn. 46'ncı madde (c) fıkra hükmünün çağrıda bulunma yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen kişilere (ortaklara) karşı uygulanması söz konusu değildir. Zira anılan maddede, 
Kurulumuzun 'Bv Kanuna tabi anonim ortaklık ve sermaye piyasası kurumlarının, kanuna, esas 
sözleşme hükümlerine veya işletme maksat ve mevzuuna aykırı görülen durum ve işlemleri He 
sermayenin azaltılmasına veya kaybına yol açan işlemferinin hukuka aykırılığının iespHİ veya iptali 
için dava açmaya, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Ugitiferden aykırılıkların 
giderilmesi için tedbir almasını ve öngörülen işlemleri yapmasını istemeye ve gerektiğinde bu 
halleri ilgili mercilere intikal ettirmeye" yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Görüldüğü gibi söz 
konusu madde.. Kanuna tabi anonim ortaktık ve veya sermaye piyasası kurumlarının Maddede 
sınırlı biçimde sayılan ffil ve işlemlerinin hukuka aykırılığının tespiti ve iptali için dava açma yetkisini 
düzenlemektedir 

Çağrıda bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmemesinde ise, ortaklığın değil, hakkında 
Kurulumuz tarafından çağrıda bulunma yükümlülüğünün yerine getirmesi karan alınan kişilerin 
(ortakların) mevzuata aykırı hareketi söz konusudur. Bu nedenle çağnda bulunma yükümlülüğünü 
verine getirmeyen ortaklar bakımından SPKn 46'na madde (c) fıkra hükmünün uygulanması 
mümkün değildir. 

Kanun koyucu, 46Jncı maddede, Kurulumuzun alabileceği tedbirleri düzenlerken, hakkında 
tedbir alınabilecek kişi ve kurumlarla, alınabilecek tedbirleri hukuk güvenliği ilkesine uygun olarak 
ayrı ayrı saymıştır. Kurulumuza, taraflar arasındaki hukuki ilişkilere her durumda müdahale ederek, 
dava açma yetkisi tanınmamıştır. Bu bağlamda, halka açık anonim ortaklıklarda ortakların hukuka 
aykırı her türlü işleminde. Kurulumuzun dava açma yetkisinin varlığından söz edilemez. 
Yatırımcıların çenel hükümlere göre başvuru hakkı olan konularda, Kurulumuz tespitlerini kamuya 
açıklamakta ve dava hakları konusunda yatınmcıfarı bilgilendirmektedir. Nitekim aşağıda da 
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açıklanacağı gibi Önergeye konu olayda da. Kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde işlemler 
Kurulumuzca tesis edilmiştir. 

VI. SPK böyle bir karar ve uygulamayla, yani halen İ.M.K.B'de işlem görüp hissesi el 
değiştiren şirketlerin küçük yatırımcıya çağn yapmaması sonucunda, küçük yatırımcının 
uğrayacağı mağduriyet karşısında, şirketin yeni sahipleri yalnız idari para cezası ile 
kurtulması sonucunu doğuracak bir içtihad mı oluşturmaktadır? 6u uygulamanın sürmesi 
halinde küçük yatırımcının haklan nasıl korunacaktır? 

SPKn rtun 16/A maddesinin ilk fıkrasına göre, 

'Halka açık anonim ortaklıkların sermaye ve yönetiminde kontrolü sağlamak amacıyla pay 
sahiplerine çağrıda bulunarak hisse senedi toplama girişiminde bulunulmasına veya genel 
kurullarda oy hakkını kullanmak için vekalet isfenmesinde veya ortaklığın pay dağılımının önemli 
ölçüde değişmesi sonucunu veren hisse senedi el değiştirmelerinde, sermaye artırımlarında, 
birleşme ve devirlerde, menkul kıymetlerin değerini etkileyebilecek Önemli olay ve gelişmelerde 
Kurul, küçük pay sahiplerinin korunmast ve kamunun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla 
düzenlemeler yapar." 

Aynı şekilde SPKn. md. 22(i) hükmünde de: 'Halka açık anonim ortaklıkların genel 
kurullarında genel hükümler çerçevesinde vekaleten oy kullanılmasına ilişkin esasları betıriemek 
ve bu ortaklıklarda yönetim kontrolünün el değiştirmesine yol açacak oranda vekalet 
toplayan ya da pay iktisap edenlerin, diğer paylan satın alma yükümlülüğüne ve azınlıktaki 
odakların da kontrolü ele geçiren kişi veya gruba paylarını satma hakkına ilişkin düzenlemeleri 
yapmak" görev ve yetkisi Kurulumuza tanınmıştır. 

Kurulumuz SPKn'nun kendisine vermiş olduğu bu yetkiye dayanarak, SerklV, No:8 sayılı 
Halka Açık Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına. Çağrı Yoluyla 

Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar TeMiği'ni yayımlamıştır. Anılan Tebliğin 
17. maddesinde belirli şartların varlığı halinde ilgililere çağrı yoluyla hisse senedi toplanması 
yükümlülüğü getirilmiştir. 

Ancak Seri:!V, No:8 sayılı Tebliğ, zorunlu çağrı yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 
halinde, yükümlülüğü yerine getirmeyenlere karşı herhangi bir müeyyide öngörmemektedir. 
SPKn. nun 47/A maddesinde ise "Bu kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen 
standart ı/e formalara ve Kurulca alınacak genel ve özel nifelikteki kararlara aykırı hareket ettiği 
tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekçesi belirtilmek suretiyle Kurul tarafından 2 
milyar liradan 10 milyar liraya kadar para cezası verilir.4" hükmü yer almaktadır. Bu durumda 
zorunlu çağrı yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere karşı, SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca, idari 
para cezası uygulamak kanunun bir gereğidir. 

K;uıuuıiit b-lirk-mıu nıiarkır her yıl yeniden dcicrtenıc>u cabi luiuhnakiy olup, 200:* yıh için belirlenen lıuariar 
\6 ıınly.n I I . rJı-ı .'K mıl;,;ıt 11 \ v Lubulır 
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Öte yandan zorunlu çağn yükümlülüğünün, pay sahiplerine karşı kanundan doğan bir borç 
niteliğinde okluğu; dolayısıyla çağrı yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin aynı zamanda, 
çağnda bulunacak kişi veya grubun borçlar hukuku anlamında temerrüde düşmesi anlamına 
geldiği, bu çerçevede pay sahiplerinin, çağrıda bulunacak kişi veya gruba karşı, Borçlar Kanunu 
md. 101 vd. hükümleri uyarınca anılan yükümlülüğün aynen ifasını talep hakkını haiz olduklannı 
belirtmek gerekir. Dolayısıyla çağrıda bulunma yükümlülüğüne muhatap küçük yatırımcıların, 
çağnda bulunma yükümlülüğünü yerine getirmeyen ortağa karşı aynen ifa davası açma hakkı 
vardır 

Bugüne kadar Seri.fV No: 8 sayılı Tebliğin 17'nci maddesi uyarınca, çağrıda bulunma 

zorunluluğundan kaynaklanan Park Grubu va MTM A-Ş/nin de içinde bulunduğu 27 adet olay 

gündeme gelmiştir. Bunlardan 17 adedi çağrı yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile sonuçlanmış, 

10/unda ilgili taraflar tarafından çağn yükümlülüğüne uyulmamıştır 

Çağrıda bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmediği 9 farklı olayda (MTM A.Ş. nin 
savunmasının değerlendirilmesi haten devam ettiğinden dikkate alınmamıştır) yükümlülüğünü 
yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilere idari para cezası uygulanmış ve çağnya konu 
ortaklıkların pay sahipleri, söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek veya tüzel kişiler 
aleyhine Borçlar Kanununun 101 vd. hükümleri uyarınca yükümlülüğün aynen ifasını talep etme 
hakkına hac oldukları hususunda bilgilendirilmiştir. Nitekim Kurulumuz tarafından önerge konusu 
olayda da kendisine SPKn'nun verdiği yetki çerçevesinde idari para cezası uygulanmış ve hedef 
ortaklık pay sahipleri çağrıda bulunma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere karşı Borçlar Kanunu 
md 101 uyarınca aynen ifa davası açabilecekleri hususunda bilgilendirilmiştir. Bu nedenle önerge 
konusu olayda Kurulumuzun görev ihmalinden söz etmek mümkün değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Doğan CANSIZLAR 
Kurul Başkanı 
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EK DİZİNİ 

1.a)20.10.20Q0 tarihli İMKB Bülteni 

b)23.10.2000 tarihli İMKB Bülteni 

c)19.12.2000 tarihli İMKB Bülteni 

2.2.1.2001-5.1.2001 tarih ve 2001/1 sayılı Kurul Haftalık Bülteni 

3.a)30.06.2003-04.07.2003 tarih ve 2003/32 sayılı Kurul Haftalık Bülteni 

b)04>07.2003 tarihli İMKB Bülteni 

4a)04.08.2003-08.08.2003 tarih ve 2003/38 sayılı Kurul Haftalık Bülteni 

b}08.08.2003 tarihli İMKB Bülteni 

5.a)15.09.20O3 -19.09.2003 tarih ve 2003/46 sayılı Kurul Haftalık Bülteni 

b)19.09.2003 tarihli İMKB Bülteni. 
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İSTANBUL 
MENKUL KIYMETLER 

ROPQAQI Bülten No: 205 
Istinye60660. İSTANBUL Tef: 0212 29821 00 Fax: 0212 29B25OC ingilizceweositesi: n"/www.^.<x" 

KCHOL Koç Holdlno A.ş.'nır> 20.10.2000 tanrtnde goten yalısı asaüıya çıkanimrştır. 
İlfji: 15 Ekim 2000 tarihli özel durum açıklamama. 
18 Ekim 2000 lartrıli özel durum ayıklamamızla «ehven 4890.64U.fi29.842-TL olarak bildirdiğimiz Simko Ticaret ve 
Sanayi AŞ. vu Entek Elektrik uVûtimi Oloprodüktör Grubu A.Ş. hissalerinın satışından ofuşan ve sermayeye ilave 
edilecek karın 4.615.859.706.096,-TL'dır' 

KRDMA Kardemir Karabük Demir Çolik Sanayi ve Tican*t A.Ş. Je ilg*i oJarak Gtabal Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen 
KRDMD yazıda; müşterilerinden Durmuş SayraktarVı sahip olduğu A gruhu 15.262.953.000,-TL ve D grubu 7.159.306 OOO.-TL 

nominal değerli tassa senetlerini satmak istedı'İJlnl bildirmiştir. 

KRDMD Kardemir Karabük Demir Ç«lik Sanayi ve Ticaret AŞ. ortaklarından İsmail Aydın, sahip olduğu D grubu 
101 415.000,-Tl. nominal değerli hisse senetlerini İMKB'rKİa satmak istediğini bildirmiştir. 

— • — » — .« • • — • -_ 
LOGO Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.ş.'nin 20.1Û.2O00 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

"Konu: Sen-naye Piyasası Kurulu'nun SeriVllI, No: 20 sayıiı Tetrfiöl uyarınca yapılan açıklamadır. 
Sen: Vlif. No1 20 saydı tebiçin S'Hta bendinde yeralan özel duruma istinaden, Logo Yazılrm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
ortaklarından Tuğrul Tekbulut Ata Yatırım A.Ş. aracılığı ile 2000 Ey»! ve Ekim aylarında Borsa'rJa toplam % LOSTlik 
salış yapmıştır. 6u satışlarsonunda pay oram % 5.35olmuştur." 

LOGO Logo Yanlım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'mn 2(110.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
'Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriVllI, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Seri: VIII. No: 20 sayılı tebliğin 3/H/a bendinde yeralan özel duruma istinaden, Logo Yazılım Sanayi «s Ticaret A.Ş. 
ortaklarından Turgay Aytaç Ala Yatırım AŞ. a r a ç l ı İle 2000 Eylül ve Ekim aylarında Borsa'da toplam Ife 1.037'Sk satış 
yapmıştır. Su satışlarsonunda pay oram "A4-.11 olmuştur." 

MEDYA Medya Holding A.Ş.'nin 20. -(1.2000 (artili yatısı aşağıya çıkarılıştır. 
SABAH "Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriVllI. No: 20 sayılı Tebliğ uyarınca yapılan açıklamadır. 

Yönetim kuıukımuzca yapılan toplantıda; 
SahIDI olduğumtı2 Sabah Yayıncılık AŞ.'ne ait A grubu nama yazılı hisse toplamı olan 10.51VB43.760 adetten: 
a) 1.1OO.MO 000 adedinin Penye Lux Tekstil San. ve T'ıc. AŞ.'ne 3.575.00O.0O0.OÛ0.-TL bedelle devredilmesine, 
b) 1 100.Oo0.000 adedinin Park Manna İletmediği Turizm Denizcilik AŞ.ne 3.575.000.000.000,-TL bedelle 
devredilmesine, 
c) 1.100.000.000 adedinin Park Savunma San. Otomotiv. Tekstil, Gıda, İnşaat, Ziraat, Tıbbi ve Kimyevi Hak. VB 
Ekipmanları Tic AŞ.V>e 3 575.000.0CO000.-TL bedelle devredilmesne, 
d) i 320.000.000 adedinin Erhan Aygiin'e4.290.OOO.O00.0OO,-TL bedelle devredilmesine, 
e) 1.550.00C.OOO adedinin Turgay Cirer'e 5.362.000.0OO.00O:-TL bedelle devredilmesine, karar verilmiştir. 

Petrol Oflsi A.Ş. nin 20.10.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkan Irmştır. 
'Şirketimiein çeşitli depo ve tesislerinde bir şiiredir devam eden işçilerin işi bırakma ve satışları engelleme eylemi 20 
Ekim 2000 günü saat 15'ten itibaren sona ermiş, liretim ve satışlar normal şekilde yürütülmeye başlanmıştır.* 

Sabah Yayıncılık A.?.'nin 20.10.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkanlmışlır. 
"Konu: Sermaye Piya&ası Kurulu'nun SeriVllI, No: 20 sayılı Tebigi uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kurUumuzıu yapılan toplantıda: 
Sirkatimizin ortaklarından Medya HoUng A.Ş.'nln sahip olduğu tamamı ödenmiş 6.27O.0O0.000 adet hissenin 
1.10OO00.O00 adedini Penye Lux Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ.'ne, 1.100OOD.ÜOO adedini Park Marina İşletmeciliği 
Turizm Denizcilik A.Ş.'ne, 1.100.OÛü.OOO adedini Park Savunma Sanayi Otomotiv, Tekstil Gıda, inşaat. Ziraat, Trbbi ve 
Kimyevi Malzeme Ekipmanları Ticaret AŞ.'ne, 1.320.000.000 adedini Erhan Ayflün'e. 1 650.000.000 ad«d»nı Turgay 
Ciner'e devrine İzin verilmesine ve keyfiyetin ortaklar pay defterine kaydedilmesine karar verilmiştir." 

SAPAZ Sabah Pazarlama A.Ş.'mn 20.10 2000 tarihli yazısı aşağıya çıKautaıştır. 
'Konu: Sormaye Piyasası Kurulu'nun SeriVllI. No: 20sayıiı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kurulumurıa yapıfcın toplanuda: 
Şirketimizin ortaklarından Dirıt; Bilgm'in sanip olduğu lamamı ödenmiş 1.10D.O0O.0O0 adet hissenin 163.SSn.O0O 
adedinin Penye Lux Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş."ne, 156.660.000 ariedinin Park Marina Metmeciliği Turizm Denizcilik 
A.Ş.'ne, 136.58M.Ü0Û adödinin Park Savunma Sanayi Otomotiv, Tekstil. Gıda, inşaat, Zirasl, Trbbi ve Kimyevi Malzeme 
F.kjqmanları Ticaret A.Ş.'ne, 350.000.000 adedinin Turgay CinerV. 25Û.000.000 adedinin Erhan Aygürı'e, devrine izin 
v«ril#n es ine ka rar ver A di." 

PTOFS 

SABAH 
MEDYA 

SÖNME Sönmez Rlamern Sentetik iplik ve Elyaf Sanayii AŞ.'nin 20.10.2000 tarihli yazısı aşağıya ykarı.'mıS.tır. 
SNPAM Konu: Sermâye Piyasası Kurulu'nun S«ri:Vllf, No: 20 sayılı Tebliği uyarına yapılan açıklamadır. 

20.10.2000 ı<=nh ve I2iiclıj yfr-e:im kuruluım-zda ı.ştiraklen.'iıir.den SBrtmez Pamukta Sanayii A.Ş.'nin naklen arttın lan 
sermayesine n'ıçft=.n tıaickı/v»»/ kurularak 244 1-3-̂ .003.000,-TL 'İt? 'ışliıı* ctiümeKîr.ı? karar v^nlnıişlir.': 
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BORSASI 
23 Ekim 2000 Pazartesi 

Sütten Mo: 206 

Istinye epfiCO, İSTANBUL Td; 0212 298 2! 00 Fa* 0212 298 25 00 İngizce web sitesi: http.7ftww.i5e.org 

MEDYA 
SABAH 

MEDYA 
SABAH 

PENGO 

RAKSE 

RKSEV 

SABAH 
MEDYA 

Medya Holding A.Ş.'nin 20.10.2000 tarihi Borsa Günlük BülteniMde yayınlanan açıklamasına ek olarak Borsa 
Başkanlığt'nca istenen açıklamaya cevaben geten 23.10.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
l i f l i : 20.10.2000 tarih ve4/QİM5l4.'GA sayılı yazınız. 
İgitie kayıtlı yazınızda belırtüen hususlara ilişkin açıklamalarımız aşağıda sımuimuştur. 
Sabah Yayına!* A.Ş.'nin 33 trilyon T U * sermayesinin 10.511.B43.780.00Q.-TL'lık bölümü A grubu nama yazılı 
hisselerden oluşmakla ohıp, Şirket sermayesinin yaklaşık %31.85*ine tekabül etmektedir. Satışa konu olan ve 
20.10.2000 tarihli özet halter açıklamamız ile bildirilen 6-27fJ.0O0.0O0.00O.-TL nominal değerdeki hisse tulan, 
2110.2000 tarihli kararımızla 5.255.S21.B80.00O.-TL nominal olarak değiştirilmiştir. Yeni Tutenn toplam sermayeye 
oranı %15.92'dir. Yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası A gaixı nama yazılr hisso sahibi hissedarların 
çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir. 
Sözkoruısu satış, yönetim kumlumuzun 20.10.2000 tarihli karan ile ve aynı tarihte gerçekleştirilmiştir. 
Peşin satış esası geçenidir (15 9ün). 
Oluşacak kar henüz lam olarak tespit edilmemiş olup karı n doğerlenriinTmosme ilişkin olarak alınmış bir karar henüz 
mevcut değildir" 

Medya Holding A.Ş.'nin 23 10.2000 terir* özel durum açıklamasına ek olarak Borsa Başkanlığı'nca istenen 
açılamaya cevaben gelen 23.10.2000 tarihli yazı aşağıya çdcanlnuştır. 
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyannea yapılan açıklamadır. 
İlgi. 23.10.2000 tarih ve 4)'22645 sayılı yazınız. 
İlgi'de kayıtlı yadınızda belirtilen hususlara ilişkin açıklamalarımız aşağıda sunulmuştur. 
1.000 TL nominal değerdeki beher hissenin .*ahş fiyat olan 3.250 TL, işlem tarihindeki Borsa fiyatıdır. Ayrica bir fiyat 
tespiti yapılmamıştır. 
Şirketin yönetin; yapısı ve kontrolüne işkin olarak. Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin 23.10.2000 tarihli özel durum 
açıklamasıyla bildirdiği gibi, yeni ortaklık yapısına uygun şoküde, yönetim kurulu yeniden tûşkil edilmiştir. 
21.10.2000 tarihinde yapılan hisse devrindeki değişiklik, yönetim imtiyazını yan yarıya paylamak amacıyla 
yapAroşfır" 

.— • — — • - . • • — • • — 
Penguen Gide Sanayi A.Ş.'nin basında yeralan habere ilişkin olarak Borsa BaşkarrtgYnca istenen açıklamaya 
ce lben geren 23.10.2005 larthJi yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
Konu: Sermaye Piyasası KmuluYun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Sirkelimiz iş hacmini arttırmak, ürün gamımızı genişletmek için. yurt içi ve yurt dışı ortaklıklara, yeni yatınmlara sıcak 
bakmakta olup, yurt içinde özellikle salça Örelim kapasitemizi arttırabümek amacıyla araştırmalarımız devam 
etmektedir. Vatan Konserve dahil benzeri fabriteJarın makine ve ekipmanları teknik ekibimiz laraPından 
incelenmekledir. Yönetim kurulumuza resmi görüşme yapılabilecek bir rapor henüzsunuknamıştır." 

RaH Elektronik Sanayi v« Ticaret A.Ş.'nn 23.10.2000 lârihU yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeıfcVIM, No: 20sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Kurulduğundan bu yana yüksek teknoloji üreten Sirkelimiz, dünyanın on hızlı büyüyen sektörü kabul edilen iletişim 
sektörüne. 19"M yılından ben luerinde çal ışmakta olduğu GSM mobil telefon üniteleri ile girme karan almıştrr. 
Raks markasıyla üretilecek, endüstriyel tasarımı. hard ware ve soft ware tasarımları, Türk mühendislerinden oluşan 
kendi teknik ekibi tarafından gerçekleştirilen, beş farklı model Raks GSM telûfonunun fınürmizdeki günlerde piyasaya 
sürülmesi pianlanmaktadır. Tesislerimizdeki makina parkı yatınmmın ta marul anma sini takiben, 2001 yılının ilk 
yarısından itibaren üretimini kendi tesislerimizde yapacağımız Raks GSMfer, ifc etapta teknik ukfbim'ız kontrolünde, 
yurtdışında üretüecekrir. 
Teknolojisi hızla ilerleyen bu sektördeki ilk ürünler "faks GSM 900/1800 frekans la rina uyumlu iken, 2001 yılında VVAP 
ve GPRS ile 2002 yılında UMTS teknolojilerinin uygulandığı üretimlerin gerçekloşmesi planlanmaktadır." 

Raks Elektrikli Ev Alemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 23.10.2000 tarihli yazısı aşağıya çı kanlmıştır. 
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun SerLVHI, No: 20 sayılı Teo^jr uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin İstanbul'da yoğunluk kazanan islerinin ûrgani7asyonu »nacıyla bu şehirde irtibat bürosu açılmasına ve bu 
hususta gereKli ışiemlsrin başlatılmasına oybirliği fle karar verilmiştir.* 

Sabah Yayıncılık A.Ş.'nr 20.10.2000 tarihli Günlük Bültendeki açıklamasına ek olarak Borsa Başkanlığr'rrca istenen 
açıklamaya cevaben pöndaıriigi 23.10.2000 tarihli yaası aşağıya çıkarılmıştır. 
"Ügi: 20 10.2000 tarih ve 4rt5b-151G>BW sayılı yazınız 
ilgide Kayıtlı yaz*ni2fi3 belirtilen hususlara ilişkin açıklamalarımız aşağıda sunulmtştur. 
Satış iznine ilçkin karar yonetan kuibiumuzun 20 Ekim 20001?inli toplantısında alınmıştır. 
Satış öncesi ve satış sonrası ortaklık yapımız Ekledir. 
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05GYD Osmanlı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 19.122000 tariNi yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapıları açıklamadır. 
Şirketimizin 18.12.20Û0 tarih ve 65 sayılı yönetim kurulu toplantısında; Pera Yapt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimize 
muhatap 14,12.2000 tarihli yazıları ile, yönetim kurullarının 14.12.2000 tarih ve 12 notu karan ile şirketlerinin, 
Sirkelimiz tarafından devir alınması suretiyia birleşJmesinrJen. vazgeçildiği ve maliki bulunduktan İstanbul a. Şişli içesi. 
Ayazaga Mah., Çömlskçi Sok. pafta 2. ada 1. parsel 11,12,13, 14 ve 15 nolarda kayıtlı gayrimenkullerin satışlarının 
Şirketimize teklif edildiği bildirilmiştir. Bu nedenle, 
1) Pera Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin devir alınması suretiyle larleşilmesine ilişkin 02.09,2000 tarih ve 60 sayılı 
yûnefcnkurulu kararından vazgeçilmesine, 
2) Vakıf Gayrimenkul Ekse l i / ve Değerleme AŞ. tarafından 18.12,2000 tarihli ekspertiz raporuna göre tamamına 
KDV hariç 20.957.475.000.000,-TL değer biçilen Pera Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin maliki bulunduğu. 
İstanbul ili. Şişli ilçesi, Ayazaga Mah., Çömlekçi Sok. pafta 2. ada 1. parsel 11 no.da kayıtlı 7.373 ms yüzölçümlü 
tarlanın 2.606.894.676.0.00,-TL, 
İstanbul ili, Şişli ilçesi. Ayazaga Mah.. Çömlekçi Sok. pafta 2. ada 1, parsel 12 no.da kayıtlı 8.080 m2 yüzolçün* 
tarlanın 2.858.87C.S77.000.-TL 
İstanbul ili. Şişli ilçesi, Ayazafla Mah., Çömlekçi Sok. pafta 2, ada 1, parsel 13 no.da kayıtlı 8.480 m2 yüzölçümlü 
tarlanın 2.9S8.3C0.130.000.-TL. 
istanbul ili, Şişli ilçesi, Ayazağâ Mah.. Çömlekçi Sok. pafta 2. ada 1, parsel 14 no.da kayıtlı 12241 m' yüzölçümlü 
tarlanın 4.328.0Ba.665.Q00,-Tl_ 
İstanbul ili, Şişfi ilçesi, Ayazağa Mah., Çömlekçi Sok. pafta 2, ada 1, parsel 15 no.da kayıtb 7,947 m2 yüzölçümlü 
tarlanın 2.009.845.652.000,-11. 
olmak üzere Katma Değer Vergisi dahil toplam 15.600.000.000 000,-TL bedelle peşin satın alınmasına ve tapu fescil 
vs bedelini ödeme isjomlerinin 22.12.2000 tarihine kadar tamamlanmasına, karar verilmiştir. 
Bu bedelin ödenmiş sermayemi* olan 15.00O.0O0.0O0.üO0,-TL'na oranı % 104'dür. 
P«ra Yap* Sanayi VB Tir.aret A.Ş.'nin sermayesinin % 99.9S'luk kısmı Osmanlı Bankası A.Ş.'ne aittir." 

» t — - • » 1 - — • — 
PARSN Parsan Makina Parçaları Sanayii AŞ.'nin 19.12.2000 tarihli ya*ı$ı aşağıya çıkarılmıştır. 

"Konu: Yönetici atanması. 
Yönetim kurulumuzun 19.12.2000 tarihli toplantısında alınan karar gereği. Şirketimizin boş olan genel müdürlük 
görevine Arit Şerif Güzelsoy'un atamağını bilgilerinize sunarı*" 

SABAH S*batı Yayıncılık A.Ş.'nin 19.12.200C tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeıtVIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kumlumuzun 19.12.2000 tarihli toplantısında; 
Şirketimiz ortaklarından Penye Lüx Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin nama yazılı 1.100.000.000 adet hissesinin. Park 
Marina işletmeciliği Turizm Denizcilik A.ş.'nin nama yaz* 1100.OOQ.000 adet hissesin, Park Savunma Sanayi 
Otomotiv, Tekstil, Gıda, inşaat, Ziraat. Tıbbi ve Kimyevi Malzeme Ekipmanları Ticaret A.Ş.'nin nama yazılr 
1.100.000.000 adet hissesinin, Eriıan Aygün'ün nama yazılı 1.320.000.000 adet hissesinin, Turgay Ciner'in namayazriı 
1.650.000.000 ade» hissesinin MTM Haber Yatınrn ve Ticaret A.Ş.'ne devrine izin verilmesine ve keyfiyetin ortaklar pay 
deUerine kaydedilmesini) karar verilmiştir. Devir sonrası ortaklık yapısı Ek'te sunulmaktadır." 

SAPAZ Sabah Pazarlama A.Ş.'nin 19.122000 tarihli yarısı aşafj rya çıkarılmıştır. 
"Konu: Sermaye Piyasası Kunıkı'nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Y(kwtim kunAımu7un 19.12.2000 tarihli toplantısında; 
Şirketimiz ortaklarından Penye Lüx TokstJİ Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin nama yazılı 1G6.660.000 adet hissesinin, Park 
Marina İşletmeciliği Turizm Denizcilik A.Ş.'nin nama yapılı 1S5660.000 adet hissesinin, Park Savunma Sanayi 
Otomotiv. Tekstil, Gıda. İnşaat. Ziraat, Tıbbi ve Kimyevi Malzeme Ekipmanları Ticaret A.Ş.'nin nama ya/ılı 166.680.000 
adet hissesinin, Erhan Aygün'ün nama yazılı 350.OÛÛ 000 adet hissesinin, Turgay Ciner'in nama yanlı 250000000 
adet hissosinirı MTM Haber Yatınrn ve Ticaret A.Ş.'ne devrine izin verilmesine ve keyfiyetin ortaklar pay defterine 
kaydedilmesine karar verilmiştir. Devir sonrası ortakhk yapısı Ek'te sunulmaktadır* 

TATKS Tat Konserve Sanayii A.Ş.'nin 19 12.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Scri-VIII, No; 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz 10.12.2000 tarihli yönetim kurulu karan ile; 
1)Tat Konserve Sanayii AŞ.'nin ticari ikametgahını istiklal Cad. No:347;4 Beyoğlu/İstanbul adresinden. İstiklal Cad. 
Nuri Ziya Sokak No:3 Beyoğlu/İstanbul adresine nakletmesine ve Tat Konserve Sanayii A.Ş.'nin ticari ikametgah 
naklinin tescil ve ilan edilmesine, 
2) Koç lopiukığıımın sosyal kuruluşu olan Vehbi Koç Vakfıma daha önceki yıllarda aklığımız kararlar çerçevesinde, 
Vehbi Koç Vakfı iclsre Heyeii'nirı 08.06.15)04 tarih '/e 94/3 sayılı kararı ile kurulan Amerikan Hastanesi Fonu'na ilave 
«Jilmek ûzere 15G.MOQfiO.MOTL brjrji$lrjr,masına karar verilm-ştr.7" 
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1 
SERMAYE PİYASASI KURULU 

2001/1 HAFTALIK BÜLTEN 2 / 1 / 2 0 0 1 - 5 / 1 / 2 0 0 1 

A. 1.12001 -5.1.2001 TARİHLERİ ARASIMDA KAYDA ALMA K A R A » VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 

1.12001 - 5.12001 tarihleri arasında Somaya Piyasası Kuruluna yaptlan ihraç talepleri: bedeli hisse senedi ipin 3 

adet 3.100 Miyar TL. olmak üzere toplam 3 a d * , 3.100 Miyar TL'di. {Tabto 1) 112001 tarihinden dnce hfsse senedi hrao 

için 56, yatırım tonu katılma belgesi için 3, tahvil içiı 1. banka bonosu için 2 başvuru btılu>makladjr. Aynı dönemde menkul 

kıymat ihraç başvurucundan vazgeçen veya erteleyen ortaklık sayısı isa 2'dr. 

İHRAÇ TÜRÜ 

Hisse Senedi 

TOPLAM 

Tablo: 1 

Talep Edilen 

Bu hafta 

Adet 

3 
3 

Toplam 

Adet 

3 
3 

8 u hafta 

Tutan 

3.100 

3100 

Toplam 

Tutan 

3.100 

3.100 

(Milyar TL) 

Kurut Kaydına Ahnan 

Bu hafta 

Adet 

-

Toplam 

Adet 

-
-

Bu hafta 

Tutan 

-
-

Toplam 

Tutan 

-
-

1.1.200i - 5.1.2001 (artıları arasmda 4'ü bu hafta olmak Özere kayıtlı sermaye sistem ne geçmek ya da 

mevcut tavanım yükseltmek üzere Kurul'e yapılan başvuru sayısı 4"« ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 1'i bu hafta olmak üzere 

Kurul tarafından kabul edüen başvuru sayısı 1 olmuştur. 1.1.2001 tarihinden önce yaprtan başvuru sayısı ise 22'dk. 

B. 2 1.2001 -5.1.2001 TARİHLERİ A R A S I D A KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 

1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurut'a Başvuran Ortaklıklar: 

Bu dönemde hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 3 adet ortaklık KuruTa müracaat etmiş ve 

Kurul söaonusu müracaattan incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin 

toplam nominai lytan 2.700 Miyar TL., iç kaynaklardan Karşılanan tutar 3.964 Milyar T L , halka açılma tutan 400 Milyar 

TL'dır. [Tablo2j 

Tıblo:2 (Milyar TL) 

Ortaklığın Unvanı 

1. Gddaıı Meyve Suyu ve 

Gıda San. A . Ş O 

2 leisan Takım Tczgar-iar-

San ve I ic. A.5. 

3. ÇBS Boya-Kımya 

San. veTic. A.Ş. 
"t Srttarın nakil atarak *1ıeıti.n V tftw. Tl. ser* 

1. 
1 İhraç Edilecek 

Menkul | Kıymetin Türtl 

J Hisse Senedi 

1 
| l Hisse Senedi 
1 

Hisse Senedi 

Bedelli 

(Maktt 

Artının) 

600 

2.100 

-

Hisse Scmtleıl 

Bedelsiz 

İÇ 
Kaynaklardan 

-

-
3.964 

0 m»fM Ti w k 

L 
Temettüden 

-

Halka 

Açılma 

400 

_ 

-
OTU OOifıimuı / l * 

_ 
f/ıafl atman k 

Diğer 

«tonkul 

Kıymetler 

-

-

- I 
Krtfcurai <u#j 
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4- Kurutumuzun 4.1.2001 larih ve 1/4 sayılı toplantısında: 

a) Sabah Yayıntdık A,Ş.(Şirket)'in Medya Basm Servisleri ve Ticaret A.Ş.. Birleşik Basın Dağıtım AŞ., Parıltı 

Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sabah Yayıncılık Veriags GmbH'dan olan alacaklarının tahsil kabiliyetinin tespiti 

hususu, 

b) Şirket tarafından Medya Holding A.Ş. lehine 41 trilyon TL. tutarında, Medya Holding A.Ş., Medya Basın Servisleri 

ve Ticaret A.Ş.. I Numara Yayıncılık A.Ş. ve Şirkçfin birlikte yararlandıkları 2.700 milyar TL. tutBnnda ipotek tesis edildiği; 

Medya Holding A.Ş.. Bilgin Holding A.Ş. ve Medya-Sabah Holding A.Ş. lehine toplam 192.565 109.426.104 TL tutarında 

Kefalet verildiği: Medya Holdmg AŞ., Bilgi» Holding A.Ş, ve Medya-Sabah Holding A.Ş.'nin tüm malvarlığı üzerinde ihtiyati 

tedbir cuduğu, 

dikkate alınarak $irkei'in grup şirketlerinden olan alacakları ile grup şirketleri lehine vermiş olduğu ipotekler ve 

kefaletlerinin "İhtiyati ılık" ve "Dönemsellik* ilkoieri çerçevesinde ayrıntılı olarak incelenmesi hususunun 31-12.2DO0 tarihli 

mali tabloların halen görevli bağımsız denetim firmasına büdirilmesine 

karar verilmiştir. 

5- a) Par* Grucu'nda yer alan şirketlerden Penyelüks Tekstil Sanayi ve Ticarat A.Ş., Park Ma rina işletmeci! iği 

Turizm Denizcilik Ticaret A.ş.: Park Savunma Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Ziraat Tıbbi ve Kimyevi Maddeler ve 

Ekipmanları Ticaret A.Ş. Aa Turgay Ciner ve Erhan AygOn için. Seri: IV, No: 8 Tebliğimizin 17. maddesinin 2. fıkrast 

uyarınca, 23.10.2000 tarihli Medya Holding A.Ş.'nin özel durum açıklamasında Sâbatı Yayıncılık A.Ş, {ŞirketVin hisse 

senetlerinin blok halinde 3.250 TL. fiyat «zerinden satıldığının açıklandığı dikkate alınarak, payları devir alan gerçek ve tüzel 

kişiterin, aynı liyal üzerinden Şirket'in diğer ortaklarına ait hisse senetıermi satın almak uzara çağrıda bulunma 

yükümlülüğünün doğduğuna, 

b) Şirket'in mevcut yönelim kurulu üyelerine, ortaklık sermayesinde temsil etlikleri pay gruplarına iletmelerini 

teminen. Sen: iv. No: 8 Tebliğimiz uyarınca. KuaıJumuza başvurmaları hususunda bilgilendirilmelerine 

karar verilmiştir. 

6- Ayga^ A.Ş.'nin, Gaz Alelferi AS.'ni devralmasına izin verilmiştir. 

T- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesini 250 Milyar TL.'dan 500 Milyar TL.'na artırılması nedeniyle 

anasöilesme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiş olup, bu artırım sırasında ortaklık yaprsı değişiküği 

bulu nmamaktad ı r. 

8. Merkez W»sfe ve Kıymetü MadenJer Trcaret A.Ş.'nin başvurusu Özerine İstanbul Altın Borsasj Vadeli İşlemler ve 

Opsiyon Sözleşmalori Alını Satımına Aracılrk Yetki Belgesinin iptal edilmesine karar verilmişti/. 

3- Aitay Menkul Değerler A.Ş.'nin Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliğine üyelik başvurusunun olumlu 

karşılanmasının, tu durumda da, 21.12.2000 tarihli Kurul kararında öngörülen suç duyurusunda bu I unutmayarak, bir hatla 

gecikmeyle başvuruda bulunulması dolayısıyla. Aracı Kurumun mevzuata uyum konusunda gerekli özenin gösterilmesi 

konusunda uyarılmasına karar veril mi ş'ir. 

E. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 

1) Başlangıç Mtar 3 trilyon TL. o.'an Deni^bûrk A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 100 Endeksi Funu'nun kuruluşuna izir, 

verilmiştir. 

2} Kem Porîfc. Yönüm. A ş.'rıe tmuyet ••£"•. ve portfe-y yönc-acilıği yetki belge» verâmssure karar ven-miştir. 
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SERMAYE PİYASASI KURULU 

2003/32 HAFTALIK BÜLTEN 30/06/2003-04/07/2003 

A. 1.1-2D0Î - 4.7.2M3 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 

01,01.2003 - 04.07.2003 lanhteri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapdan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 116 

adet, 500.946.2 Milyar TL., yatırım fonu kat*na belgelen için 26 adet 276,240 Müyar TL. otonak tftere toplam 142 adet 777.186.2 

Milyar TL 'dır. Ayn: düdem içinde Kurul kaydına alınmasına Karar veribnJer ise bedeli hisse senedi için 100 adet 506532.6 Milyar 

TL., yatrım fonu katılma belgeleri için 26 adet 257.090 Milyar TL. (kayıt tarihindeki piyasa değeri 2.394.206 Milyar TL.'dır) olmak 

özere toplam 126 &del 763.622.6 Miyar TL.'dır. {Tablo 1) 1.1.2003 brihinden ence hisse senedi ınraa için 25. yatırım fonu katılma 

belgesi için 3 başvuru bulunmaktadır, Aym düoemde menkul kıymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklık sayısı 

ise 3'dür. 

İHRAÇ TÜRÜ 

Hisse Senedi 

Yatırım Fonu Katılma Belgesi 

TOPLAM 

Tablo: 1 

Talep Edilen 

Bu hafta 

Adet 
6 

6 

Toplam 

Adet 

116 

26 

142 

Bu hafta 

Tutarı 

29.368 

29.366 

Toplam 

Tutan 

500.946.2 

276.2İ0 

777.186.2 

NOT 

f i ) Nominal değer olup. kayıt tarihindeki piyasa değen 18,000 Milyar TL'dır. 

(2) Nominal değeı oiup: 1.1,2003 tarihinden 4.7.2ÛC3 tarihine kadarki piyasa değe 

(Milyar TL) 

Kurul Kaydına Alman 

Bu hafta 

Adet 

6 

6 

12 

Toplam 

Adet 
100 

26 

126 

Buhalla 

Tutan 

28.519.3 

16,000;lJ 

46.519,3 

1 2.394.206 Milyar TL'dır. 

Toplanı 

Tutan 

Sûfi.532,6 

257.090 l2;' 

763.622,6 

01.01.20O3-O4.C7 2003 tarihleri arasında 1 i bü hafla olmak üzere, kayıüı sormgye sistemine geçmek ya da mevcut 

lavanmı yükseltmek üzere Kurula yapılan başvuru sayısı 36'ya ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 2'si bu hafta cJmak üzere Kurul 

tarafından kabul edilen başvuru saytsı 4(J olmuştur. 01,01,2003 larihinden önce yapılan başvuru sayısı ise $"dur. 

B. 30,06.2003 - 04.07 2003 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 

1 Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurut'a Başvuran Ortaklıklar: 

Bu dönemde hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 6 adet ortaklık KuruTa müracaat etrnrç ve Kurul 

sozkonüâu müracaatlan nicelemeye atmıştır. Anıları ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senellorinin toplam nominal 

tatarı 29.368 Milyar TL., iç kaynaklardan karşılanan tüter 24,625.5 MHysr TL. dır. ffablo:2) 
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2. A] Çukurova Holding A.Ş.'nin Turkcall Holding A.Ş.'nin diğer ortaklarının sahip olduğu hisse senetlerini satın almak 
için çağrıda bulunma yüüJmttluğündçn muaf tutulması talebinin olumlu karşılanmasına, 

H)Çukurova Holding A.Ş.'nin. iurfccell Holding A-ŞYıirt diğer ortaklarının sahip olduğu hisse senelterini satın almak 
için çsğnda bulunma yüfcümKjlüğundBn muafiyet başvurusunu Süresi içinde yapmamış dması nedeniyle Sermaye Piyasası 
Me«uatw3 uyum konusunda uyarılmasına karar verilmiştir. 

3. RAG ProfektgeseU schaft murfrtn Meges 8oya Sanayi ve Ticaret A.ş.:nm dkjer ortaklarına (Degussa Conslruction 
Chemicals GmbH dışındaki ortaklar) ait russ» senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğü doğmadığı 
hususunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir. 

4. A) Adana Çimento Sanayii TAŞ. (Şt*et)Ywı Kurulumuzun SereVlH, No:20 sayılı özel Durumların Kamuya 
Açıklanmasına Btşkin Esaslar Tebljği'nin 3/E-1 maddesine aykırı olarak Yönetim Kurulunun 2Û.Ü3.2O03 tarihli »emaye artırımı 
kararını anılan Tebliğin 6 inci maddesinde belirtilen süre içerisinde bildirmemesi nedeniyle söz korusu Tebliğ hükümlerine uyum 
konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermesi hususunda uyarılmasına, tekrarı halinde yasal işlem yapılacağı hususunda 
bilgilendirilmesine, 

B) Kurulumuzun Seri:Vill, No:20 sayılı Tebliği'nin 3?C-I hükmü çerçevesinde, son durum itibariyle personel 
sayısındaki azalış konusunda İMKB'ye ivedilikte özel durum açıklamasında bulunmasının Şirketten istenmesine, 

karar verilmiştir. 

5. Ege Seramik Sanayi ve Ticarel A.Ş.Yıin Kurutumuzun Seri:Xl, No:1 "Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raportara 
ilişkin İlke ve Kurallar Hakkında TebSğ'kı 2 ve 46. madde hükümlerine aykırı olarak, 2002 yıh mali tablo dipnotların m önemli bir 
kısmını, bir önceki donem ile karşttaştırmah olarak hazırlamaması nedeniyle uyarılmasına karar verilmiştir. 

$. A) Kurmuriiıi2U.ı 04.Ü 1.2001 larih ve 1/6 say* karanna aykırı olarak. Penyelüks Tekstil Sanayi ve T'ıcarel A.Ş., Park 
Marina işletmeciliği Turfcm Denizcilik Ticaret A.Ş.. Park Savunma Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Ziraat Tıbbı VB Kimyevi 
Maddeler ve Ekipmanları Ticaret A.Ş. Turgay CİNER ve Erhan AYGÜN'ün, Sabah Yayıncılık AŞ'nirı diğer ortaklarına aR hisse 
senetlerini satınalmaK vzate çağrıda bulunma zorunluluğunu yerine gotirmemeteri sebebiyle: 

a) Penyelüks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.. Park Marina iştelmeciliği Turizm Denizcilik Ticaret A.Ş., Park Savunma 
Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Z«aat Tıboi va Kimyevi Maddeler ve Ekipmanlar» Tinere! A-Ş.: Turgay CİNER ve Erhan AYGÜN 
hakkında, 249S sayılı Sf'Kn. na 4487 »yılı Kanunla cMenen 47JA maddesi uyarınca herbiri için ayrı ayn olmak üzere 38'er 
Milyar TL tutarında idari tora cezası uygulanmasına. 

ti) Borçlar Kauunu'nun md. 101 vd. hükümleri uyarınca adı geçen gerçek ve tüzel kişilere karsı aynen ifa davası 
açabilecekleri hususunda Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin dı^er ortaklarının nilgilendirilmBİerıni teminen İMKB Günlük Bülteninde 
Kurulumuzun konuya ilişkin yazısının ilan edilmesine, 

c) Park Grubunun hisselerinin lamamım MTM Haber Yatırım ve Ticarel A.Ş.'ye devretmiş olmasının ve çağrıda 
bulunulmaması sebebiyle idari para cc^sı uygulanmasının. Sabah Yayıncılık A.$. ortaklarına çağrıda bulunma yükümlOiüöiinü 
ortadan kalâmnadığı hususunun Pfnyelüks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.. Park Marina İşletmeciliği Turizm Denizcilik Ticaret 
A.Ş.. Park Savunma Sanayi Otomotiv Teksin Gıda Ziraat Tıbbi ve Kimyevi Maddeler ve Ekipmanları Ticaret AŞ., Turgay CİNER 
ve Erhan AYGÜN'e bıldinlmesine, 

B) Mİ M Haber Yalınm ve lcaret A.Ş.'nin Sabah Y ayine** A.Ş.'nh dijjer oraklarına ait hisse senetlerini satın almak 
üzere çağrıda bulunma zorunluluğundan muafiyet yerilmesi başvurusunun kabul edilmeyerek, 

a) MTM Haber Yalınm ve Ticaret AŞ.'nin. Sabah Yayıncılık A.Ş. hisse senetlerini satın almasından sonra. 
Kurulumuzun "Seri'lV, No:6 Halka Aç* Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla 
Vekalet veya Hisse Senedi toplanması ne İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca çağrıda bulunma yükümlülüğünün doğduğunun, 

b) Çağrı fiyatıma hisse senetlerinin satın alınması sırasında ödenen 3 250,- TL'den asaÇjı olmamak ve adi ve 
imtiyazlı paylar için ayn ayrı hesaplanmak üzere; 

- MTM AŞ.. Park Grubu veya Sabah Grubu ile doğrudan ve dolaylı olarak sermeye ve yönetim ilişkisi bulunmayan 
bağımsırdenetim kuruluşları, 

- Bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerin üyesi bulunan danışmanlık şirketleri, 
• Halka arza^racilık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi bitlikle bulunan aracı kurumlar veya 
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- Mevduat kabul etmeyen bankalardan 
herhangi ikisine yaptırılacak değerlemo sonucunda bulunacak tutarların ortalaması da dfckate alınarak belirlenecek 

bir fiyatla Kurulumun başvurulmasını temi nen MTM A.Ş.'ye ilgili Kurul Karan'nın tebliğinden itibaren 1 ay sûre verildiğinin, 
cj Verilen süre içerisinde değerleme yapünlarak çağrıda bulunma talebi rle Kurulumuza başvuruda bulunulmadığı 

takdirde haklarında yasal işlem yapılacağının. 
MTM Haber Yatırım ve Ticarei AŞ.ye bild/ilmesine, 
C} Şirkef ir» yönetim ktımlu üyeliklerinde meydana gelen değişiklikleri İMKB Kotasyon Yönetmeliği gereğince İMKB'ye 

bildirmemesi ve talebimiz üzerine Kurulumuza gönderilen yönetim kurt** üyelerinin eksik bildirilmesi sebebiyle Sabah Yayıncılık 
A.Ş:nin Sarmaye Piyasam Mevzuatına uyum konusunda uyarılmasına. 

D) Şirketin Kurulumuza gerçeğe aykırı bilgi vermesi nedeniyle, yazıda imzalan bulunan onay Şevket BİLGİN «e 
Selim GÜLMEM hakkında SPKn ma. 47VB-1 ve 49 hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına, 

karar verilmiştir 

7. Riva Menkul Değerler A $ . hakkında Kurulumuzun Seri:V, Nc:18 TebligYnirt 6 ncı maddesine aykırı olarak M200 
Müşteriler' hesabından kredi kullandırması nedeniyle SPKn.'nun 47/A msddesi çerçevesinde 7.S00.200.000 TL tutarında idari 
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

8. Global Menkul Değerler A.Ş.nir, (Aracı Kurum}. Türk Ticaret Kanunu'nun 451'hd maddesi ile Kurumlar Vergisi 
Kanunu'nun 37. 38 ve 39:uncu maddeleri hükümlerine göre sermayesinin %99.84'üne sahip olduğu Ege Yatınm Menkul 
Değerler AŞ vo sermayesinin %89,36'snva sahip olduğu Bayındır Mankui Değerler A.Ş.'nin devralmağı suretiyle Aracı Kurum 
bünyesinde birleşmesine onay verilmesine ilişkin başvurusu Kurulumuzca uygun görülmüştür. 

9. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesini 9 Trilyon U'dan 10 Trilyon TL'sına artınlmasına ve 
anasöztesmesimn kar dağıtımı maddesinin değişiklinin onaylanmasına ksrar verilmiştir. 

10.Temsilci BaıkEüfopa Bankası A,Ş."nin. Lüksemburgda kurulu BCP Global Sicav şemsiyesi altınds bulunan "BCP 
Global Eum Short Term Fund'ın 21.000 adet payının. "BCP Global USD Short Term Fund'ın 11.500 adet paymın. "BCP Global 
Euro Fixed income Fund"m 17.000 adet payının, BCP Glohal USD Fixed Income Fund'ın 8.900 adot payının, BCP Global 
Emeraing Mark©! Debi Securiîies Fund'ın r.900 adet payının, BCP Global North American Equities Fund'ın 15.500 adet payının 
ve "BCP Global Euro Eguriiss Fund'ın 17.000 adet payının Kurulumuz kaydına alınmasına karar veriiir)istir. 

11. A) Mutlu Akü ve Malzemeleri AŞ. (Mutlu Akü) hisse senedinin piyasasında 2ü.03.2000-27.09.2000 döneminde ilhan 
GÜL tarafından gerçeklestıriler istemi em SPKn'nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay fiyat vo yapay piyasa 
oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içermesi ve suç fiilin? konu olması nedeniyle 1957 Tavas doğumlu, 
Mustafa oğlu. 17606282322 kimi*: noKı ilhan GÜL hakkında Şirket hisse senedi piyasasında gerçekleştirdiği SPKn'nun 47/A-2 
bendinde belirtilen suç fiili dolayısıyla aynı Kanunun 49"uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda 
bulunulmasa. 

B) Bu çerçevede, Kumlumuza SPKn'nun 46'ncı maddesinin llnci fıkrasının T Dendi ile tanınan yetki çerçevesinde: 
20.03.2000-27.09.2000 tarihleri arasında Mutlu Akü hisse senedinin piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştiren İlhan GÜL 
hakkında Kurulumuz Karar Orgam'mn daha önceki kararı ile getirilen borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçici olarak 
işlem yapma yasağııva ilişkin karann tekrarlanmasına, 

karar verilmiştir. 

12.K6ytüş İçin Gücbirlıği Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S\ (Şirket) nezdinde Kurulumuza kayıl yükümlülüğünü yerine 
getirmeksizin gerçekl eşlini en halka arz istemleri ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda; 

A) Şirketin, Kurulumuza kayıt yükümlülüğüne uymaksızın Sermeye Piyasası Kanunu'nun 4'üncö maddesine aykırı 
alarak halka Şirket'e ortak olmaları yününde çağrıda bulunulması ve hisse senedf yerine gBçen ümutıa beri eri birçok kişiye 
satması nedeniyle SPKn.'nun 47/A-4 maddesi uyannea; Şirketin ilk yönetim kurulu başkanı ve kurucu ortak Nedim KOÇ 
(Mehmel ve Yılda oğlu, 1957 Nazilli doğumru, 30034110338 no'lu). yönelim kurulu başkanı Gonsn SENKAL ffvtehmet ve 
Mürüvvet oğlu. 1945 Nazıüi doğumlu.. 26314234016 nolu) yönelim kurulu başkan yardımcısı Salahattin ÇELEN (Ali ve Hafee 
oğlu, 1963 Nazilli dogun*u): yönetim kurulu üyeleri Mehmel DOĞANLI (Mustafa ve Hatice oğlu. 1944 Tavas doğumlu. 
1804350971S no'lu). Eşrel ÜÜZTEPE {Ali ve Fatma oğlu, 1949 Bereketli doğumlu, 2660S225348 no'lu) ve Muharrem YAZİCİ 
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GU^LUK BÜLTEN 
4 Temmuz 2003 Cuma 

Bülten No: 126 

İSTANBUL 
MENKUL KIYMETLER 

BORSASI 
! Reşitpaga Mh. Tuncay Artım Cd. M4R7. ÇmiryirMŞTANBUL Tal: 02f2 29B 21 00 Fax: 0212 298 2ü 00 İngilizce v/cb Bİteai: hKp:,ymwf.ise.org 

DUYURULAR VE HABERLER 

Park Grubunun Sabatı Yayıncılık A.Ş. paylarına ilişkin çağrı yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile il-QHi olarak 
Sermaye Piyasası Kurıdu'ndan alınan 04.C7.2003 tarih ve OFD/1135-8336 sayılı yaası ekle yer almaktadır. 
Ek:2ssyla. 

EMKEL 

METAS 

Ulusal Pazar'da işlem görmekle olan Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL.E) hisse senedinin sırası, şirketten 
gelen açıklamanın duyurulabilmesi amacıyla Hisse Senetleri Piyasası YonetmefiğTnin 257a maddesi uyarınca, 
04.07.2003 tarihli 2. Seans {incesinde ocçid olarak işleme kapatılmıştır. Hisse senedinin sırası, şirketten gelen 
açıklamanın duyurulmasının ardmdan aynı seansta saat I4:20:00'rjan itibaren yeniden işleme açrtrroşbr. 

• • » . Gözaltı Pazarı'ndâ işlem görmekte olan Meteş İzmir Metalürji Fabrikalar T.A.Ş. (METAS.E) hisse senedinin sırası, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarih ve 1085 sayılı karan ile Türkiye imar Bankası 
TAŞ.'nm Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrotunması nedeniyle Borsa Başkanlığı'rtca konu ile ilgili olarak 
şirketten açıklama istenmesi nedeniyle, Hisse Senetleri Piyasası YöfletmeiiğrTtin 25fa maddesi uyannca. 04.07.2003 
tarihli Gözaltı Pazan Seansı öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştır. 

I • -
Û7.07.2O03 tarihinde sermaye anınmı veA/eya temettüödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanlmış olarak işlem görecek, 
"Yeni" sırası açılacak/kapanacak hisse senedi bulunmamaktadır. 

T.C. Mersin l.icra Müdürlüğü' nce 2002/2935 Esas sayılı dosyaya istinaden IMKB'de satışı talep edlen 106.600 
adot Konya Çimento Sanayii A.Ş. (KONYA.E) hisse senetleri 8-9 Temmuz 2003 tarihlerinde. 11:00-12:00 saatleri 
arasında Resmi Müzayede yoluyla satışa sunulacaktır. 

Borsa Başkanlığı tarafından 03.07.2003 larihde yayrmlanan Genel Mektuplar: 

Genel Mektup No : 1389 
Tarih : 03 07.2003 
Konu : İstanbul Menkul KıyrocUur Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma 

Esasları Yöıretmeliğrnde Yapılan Değişiklik Hk. 
Birim : Teftiş ve Gözetim Kurulu Başkanlığı 
Muhatap : Üyeler ve Şirketler 

Genel Mektup No : 1390 
Tarih 
Konu 

Birim 
Muhatap 

Genel Mektup No 
Tarih 
Konu 

Birim 
Muhatap 

; 03.07.2003 
•. Borsa'da İşlem Gören Hisse Senetlerinin 24.05.2O03-3O.O6.2O03 

Tarihleri Arasr ve 30.06.2OO3 Tarihindeki Agırlfclı Ortalama Fiyatlarının İlanı Hk. 
: Değerleme ve istalistik Müdürlüğü 
: Üyeler ve Şirketler 

: 1391 
: 03.07.2003 
: Hisse Senetleri Borsa:da İşlem Gören Şirk«Hwin 2003 Yılı 8 Aylık Mali Tablolarına 

İlişkin Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu vo Eklerinin Borsa'ya Gönderilmesi Hk. 
: Değerleme ve İstatistik Müdürlüğü 
: Üyeler ve Şirketler 

T.C. Mersin Lİçra Müdürlüğü' nce 2002/5026 Esas sayılı dosyaya istinaden İMKB'de satışı talep edilen ve aşağıda 
dökümü verilen hisse senetleri 8-9 Temmuz 2003 tarirtferinde, 11:00-12:00 saatleri arasında Resmi Müzayede yoluyla 
satışa Siiniilgçaklır. 

I Menkul Âdı 
I ArçefikÂ.Ş. 
I Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A. Ş.' _'.~" 

Kod 
ARCLK 
OTKAR 

Adet 
132.000 

5.000 
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2003/33 HAFTALIK BÜLTEN «4.03.2003-OB.08.2003 

A. 1.1.2003 - 08.08.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 

01.01,2003 - 08.08.2003 tarihleri arasında Sarmaye Piyasası Kuruluna yapılan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 130 
adet, 643129,7 Milyaf TL., yalınm fonu katılma belgeleri için 29 adet 281735 Milyar TL olmak üzere toplam 159 adet 924314,7 
Wüyar TL, '* . Aynı donem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verienler se bedeli hisse senedi için 122 adet 673.356,2 Milyar 
TL, yatırım fonu katılma belgeleri için 2a adet 277135 Milyar TL., (kayıt tarihindeki piyasa değeri 2,772 398 Miyar TL'dır) olmak 
üzere toplam 150 add, 050.521,2 Milyar TLdır. {Tablo 1) 1.1.2003 tarihinden önce hisse senedi ihracı için 25, yatırım tonu katılma 
belgesi için 3 başvuru bulunmaktadır. 

Tablo: 1 (MRyar Tl) 

İHRAÇ TURU 

Hisse Senedi 
Yatırım Fonu Katılnta Belgesi 

TOPLAM 
NOT 

(1) Nominal değer olup. kayıt ta 

(2} Nominal değer olup. 1.1.20O 

Talep Edilen 

Bu hatta 
Adet 

1 
1 

2 

İhın deki pt 

3 tarihinde 

Toplam 
Adet 

130 
29 

159 

/asa değer 

108.08.20i 

Bu tafta 
Tutarı 

500 
63.209 

i 352.544 

33 tarihine 

Toplam 
Tutan 
643.129,7 

281.785 

924.314.7 

Hîyar TL'dır, 

kadarla piyasa 

Kımıl Kaydına Alman 

Bu hatla 
Adet 

7 

1 

S 

Toplam 
Adet 
122 

26 

160 

Bu hafta 
Tutan 

29.770,5 
45 W 

29.615,5 

Toplam 
Tutan 

673.386,2 
277.135 *> 
950.521,2 

değeri 2.772.398 Milyar TL!dr. 

01,01.2003 - 06.00.2003 tarihleri arasında 1'r bu nalla olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcuL 
tavanını yükseltmek üzete Kurula yapılan başvuru sayısı 39'a ulaşmıştır Ayı» donem içinete 1'i bu hafta olmak Özere Kurul 
tarafından kabuı edilen başvuru sayısı 42 olmuştur. 01 Ot.2003 tarihinden 'ince yapılan başvuru sayısı ise 9'dur. 

B. 04.08..2I03 - 08.08.2003 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 

1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kuru I'a Başvuran Ortaklıklar: 

Bu dönemde Ti hisse senedi, Vı yatırım (onu katılma belgesi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 2 adet 
ortaklık Kurula müracaat etmiş ve Kurul sözkonjşu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edimek istenen 
bedelsiz hisse senetlerinin toplam nominal tutan 62.709 Milyar TL., yatrırn fonu katılma belgası tutan da 5ÛO Milyar TL'dir. 
(Tablo:2) 

Tablo: 2 (Milyar TL) 

Ortaklığın Unvanı 

1. Anadolu Efes Biracılık ve MpH Sanayii A Ş . 
2. Koçban* A , Ş , 8 Tipi Tahvil ve Dono Fonu 

İhraç Edilecek 
Menkul 

Kıymetin Tûri 
Hisse Senedi 

Katılma Belgesi 

HH&e Senetleri 
Bedeli 
( takt 
Arttıml 

' 

Bedelsiz 

Kaynaklardan | Temettüden 

82.709 • 

Halka 
Açıtmı 

. 

Diğer 
Menkul 

Kıymetler 

500 
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4fc GU^LUK 3ULTEN 

İSTANBUL 8 Ağustos 2003 Cuma 

MENKUL KIYMETLER BOtton No: 151 

BORSASI 
Reşitpaşa Mh. Tuncay Atrun Ççl 34457, Emirtıarı-İSTANBUL Tel: 0212 2S8 21 00 Fat: 021İ 2S8 25 00 Web: hUp:jtewwJrnMı.go/.tr 

PIMAS Rmaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş,'nin 08.08.2003 tarihü yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tstıiği uyarınca yapıları açıklamadır. 
Şirketimizin 30.03.2003 tarihi itibariyle SPK Standartlarına göre düzenlenmiş ve kamuya açıklanmış mali tablolarında 
özsermayesinin 6.115.743 Milyon TL okluğu görülmektedir. Ancak SPK'nun 13 Ağustos 2001 tarih ve OFOr1987 sayıl! 
kararı gereği: TTK madde 324e göre yapıları değerlemenin şirketin özvariığınj 30.Q6.2O03 tarihi rtihariyle karşılamaya 
yettiği görülmekledir. Bu nedenle yeni bir TTK 324 bilançosu düzenlenmemiştir." 

— • — - t - ^ — • • • . • — 
POLYL Borsa Yönetim Kurulunun 1002.1959 tarihli toplantısında aldığı karar çergovssinde Polylen Sentetik İplik Sanayii 

A.Ş.Yıfr, Borsa'ya iletilmesi gerekon Haziran 2003 dönemine ait bilgilere ilişkin olarak görxlerdkji 08.08.2003 tarihinde 
gelen 07.08.2003 tarihli yazısı Ekte verilmektedir. 

.•— .... ». , .._. *— 
SABAH Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.08.2OÛ3 tarih OFD/1311 sayılı yazrsı aşağıya çıkarılmıştır. 

Konu: MTM Haber Yatırım ve Ticaret A.Ş.'rün Sabah Yayıncılık A.Ş. paylarına çağrıda bulunma yükümlülüğüne Işkin 
ek süre talebi hakkında. 
MTM Haber Yatının ve Ticaret AŞ. (Şirket)'nin Kurulumuzun 04.07,2003 ve 35.'"815 sayılı toplantısında alınan karanna 
ilişkin 07.08.2003 tarihli yazısı ile ilettiği ek süre talebi Kurulumuzun QB.Gfl.2O03 tarih ve 41/1012 saydı toplantısında 
değerlendirilmiş olup, Kurulumuzun sözkonusu karannın Şirkef e tebliğine ilişkin bir örneği «We verilen yazımızın İMKB 
Büleni aracılını ite kamuya duyurulması hususunda gereğini rics ederim. 

H.Sinan Alp 
Kurul Başkan Yardımcısı 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun MTM Haber Yatırım ve Ticaret A.Ş,'ne muhatap 08.08.2003 tarih ve OFD/1310/9891 
saydı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
Konu: MTM Haber Yatırım ve Ticaret A.Ş ,'nirt çağnda bulunma zorunluluğuna ilişkin ek süre talebi hk. 
İlgi: a) 04.Q7.2003 tarih OFO/1136/8337 savılı yazımız 

b) 07.08.2003 tarihli yazınız. 
İlgi (a)'da kayıtlı yazımız ile Kurulumuzun 04.07.2003 ve 35/&15 sayılı toplantısında. Şirketinizin Sabah Yayıncılık 
AŞ.'nin diğer ortaklarına ait hisse senetlerini satın almak üzere çağrıd2 bulunma zorunluluğundan muafiyet verilmesi 
başvurusunun kabul edilmeyerek; 
a) Sabah Yayıncılık AŞ. hisse senetlerini satın almasından sonra, Kurulumıınm "Sori: IV No:6 Halka Açık Anonim 
Ortaklıkların Genel Kumlarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağn Yoluyla Vekalet veya Hisse Sonodi 
Toplanmasına ttişkin Esaslar Tebliği" uyarınca çağrıda bulunma yükümlülüğünün doğduğunun. 
b) Çağrı fiyatının, hisse senetlerinin satın alınması sırasında ödonen 3.250 TL'ndan aşağı olmamak ve adi ve imtiyazlı 
paylar için ayn ayn hesaplanmak üzera; 
' Şirketiniz, Park Grubu veya Sabah Grubu ite doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan 
bağımsız denetim kuruluşları. 
* Bu kuruluşlann üywik anlaşmasına sahip okluğu yabancı şirket erin üyesi bulunan danışmanlık şirketleri. 
" Halka ar?a aracılık ve yatırım öanışmanlıgı yetki belgesi birlikte bulunan aracı kurumlar veya 
• Mevduat kabul etmeyen bankalardan 
herhangi ikisine yaptırılacak değerleme snnucunda bukınacak tutarların ortalaması da dikkate alınarak belirlenecek hir 
fiyatla Kurulumuza başvurulmasını teminen Şirketinize ilgili Kurul Karan'oın tebiğinden itibaren 1 ay süre veridiğinirv. 
c) Verilen süre içerisinde düğerleme yaptınlarak çağrıda bulunma talebi te Kurulumuza başvuruda bulunulmadığı 
takdirde hakkınızda yasal işlem yapılacağın-n, 
Şirketinize bildirilmesine karar verildiği tarafınıza iletilmiştir. 
ilgi (b)'dekayıtlı başvurunuzda, Kurımuzun ilgi {a)'da kayıllı yazısında beirtilen hususlara karşı gerek! her li'ıriü yasal 
müracaat hakferıruz saklı kalmak ve yine; yazımızda belirtilen konubnn açık vsya örtülü surette kabulü aıilamua 
gelmemek knydı ite Sabah YayıncıUk A.Ş. hisselerinin değerlemesini yapmak üzere iki adet şirketle anlaşmaya 
vanfmış olduğu ve hu amaçla çağnda bulunmak için Kurulumuzca vcriJaı bir aylık süreye ek sûre verilmesinin talep 
etmek goreği doğduğu belirtil örek, ek bir aylık süre verilmesi talep edilmektedir. 
Anılan talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 08.08.2003 tarih ve 41/1012 sayılı toplanlısında, bir aylık ek süre 
talebini? uygun bulunarak konuya ilişkin Kurulumu/ karannın İMKB Günlük Bülteni aracılığı ile kamuya duyurulması 
kararlaştırılmıştır. 
Bu kapsamda. Kurulumuzun 04 07.2003 tarih ve 35/815 sayılı toplantısında alırın karannın gereği yerine getirilerek. 
işbu yaz>mızın ıei)l«jı>cen itibaren bir ay içerisinde çağrıda butnmak üzere Kurulumuza başvurulması gerekmekte 
olup, aksi taKdirde hakkınızda işlem yapıldıktır. 
Bilgi edinilmesini ve gereğini ric* ederim. 

Sinan ALP 
Kurul Başkan Yardımcısı 
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3. Yatırım fcmı Katılma Belgesi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: 
Kurul bu rıaHa 1 ortalık taralından kurulan \ adet ysüm fonunur tatıkna bekjelsrinin Kurul kaydına anmasını uygun 

görmüştür. Kayda alınan natlnn belgelerinin içplam nominal tutan 45 Milyar TL, dır {Tablo ;7) 
Tabla: 7 

Ortaklığa unvanı 

1. Yapı ve Kred Bankası AŞ. B Tipi I_ik.il Fonu (180 
Milyar TL.'dan 225 Milyar TL 'na artınını) 

Fon Tutan 
(Miyar TU 

45 

PaySaysı 

4,5 

Portföy Yap* 

_.. m. 
Borçlanma Sene* 

Ters Repo 38,3 

3 
6İT1 

D. ÖZEL DURUMLAR 

1) Yaprlacak genel kurul toplantısında, kayılfa sermaye tavanının 16,5 trlyöfl TL'den 35 trilyon TL Ve artırılmasına iftş+dr> 
30.03 2001 tarihli genel kurul kasrının TTK md.389;3 hükmünde öngörülen nisapla tçykJ edilmesi şartıyla. Makin* Tekim 
Endüstrisi A.Ş.'nin kartlı sermaye tavanının 35 Iriryon TL dan 50 trlyon TL'ye artırılması uygun görülrnüştûr. 

2) 2002 yılı karından nakden vefveya hisse sened bidminde kar dağıtımı yapılmadan vakıflara bağışta butunulma» 
nedeniyle zarar gören yaimmcHann olması hafinde. yasal koşutlar oluştuğu takdirde, Aton Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin 
hukuki sorumluluğu için vasat yollara başvurma haklarının saki olduğu hususunda yalırimcılann bilgilendirilmesine karar 
verilmiştir. 

3) FSP Turizm ve Yal irim A-Ş.'ra'n esas sözleşmesinin. "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4'ûncû, 'Sermaye' başlıklı ?na, 
'Yönetim Kurulu'- başlıklı 8'rnci. 'Yönelim Kurulunun Görev ve Yetkileri' başMtlı 9'uncu, "Denetçiler VB Görevleri" başlık* 
10'uncu. 'Genel Kuru' başlfciı 12'nc. 'Ana Sözleşme De^şikAği" başlıklı 14'ünçü va =Kar Dağıtımı ve İhtiyat AkçaeT başlık* 
16:ncı maddaterinin değiştirilmesi amacıyla düzenlenmiş tadN taşanlarına; 

Şirkel'n 2.250 milyar U . olan sermayesi™ 7 trilyon TL.'na artınftusı sırasında; Ortakların Yeni Pay Almalanna İ&şkin 
Sirküler ile Tasarruf Sahipleri SirkUenni, Kurulumuzun Seri l rto26 Tetrtjji'nin 24'ûnöi maddesi hükmüne aykırı alarak bir 
mahalli gazetede yayimtoması nedeniyle, sermaye piyasası mevzuatına uyum konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermesi 
konusunda uyanrııasi. 

sureliyle enirin verilmesine karar verilmiştir 

4} Tjkaş Gıda Sanayi ve Ticaret A Ş rin esas sözleşmesinin 'Şirksin ama ve Faaliyet konuları başlıklı 3"üncû. 'Şirketin 
merkezi" başlıklı 4'üncü. 'Temsilci atanması' başlıkk 24'üncü, "Karn Dagıtrmı" başlıklı 26'inci ve "YAk hesaplar ve raporlar' 
hasIMı 28'inci maddeterinir: tadiline tarar verflımşlir. 

5) Türkiye Petrol Rafınarieri A.Ş. esas sözleşmesinin "Şirketin amaç ve fâaliyet konulan" başlıklı 3'OocG. "Sirkelin merkez 
ve şubeleri' başlıklı 4'üncü. "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Hisse senetlerinin cevredilmesi' başlıklı 7'nci, "Yönetim kurulu" caşhklı 
10'uncu, "Yönetim kuMı toplartıL»!" başlıklı 14'üncü, "Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkHer' başlJkh 151nci, "Denetçiler" 
başlıklı 2Vinçı, "'loptentı yeri" başlıklı 28'inti. "Tctterttıya iştirak ve vekil lifini"başlıklı 30\ıncu. "Kann tespiti" başlıklı M'ncı. 
"Karın ödeme zamanı ve şekli başlıklı 3fl'ır>ci ve Geçici 4'üncü maddeterinir tadiline izin verilmiştir 

S) Anadolu Efes BıreciıK ve Mart Sanayii AŞ.:mn cıkantrrış sermayosinin 200 trilyon TL tutanndaki kayıtlı sermaye 
tavan içerisinde çıkarılmış sermayesinin 37.120.773.267.897 TL'lik kısmı iştiraklerde değer artış karşılığından ve 
25.586.570.215.103 TL'Ü< kısmı maiyet artış fonurefen kaışılantnak suretiye 50 167,474.786.000. TL'den 11Zfl76.u18.26a.000 
TL ye artınknası nedeniyle ihraç edeceği w mevcut ortaklarına bedelsk olarak dağıtacağı toplam 62.709.343.483.900 TL 
nominal değendeki 13'Oncü tertip hisse seneöfcrimn gerekli yasal öcrette* alınmak suretiyle Kurulumuz kaydına alınarak, 
sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair tescile mesnet teşkil edecek belgenin verilmesine ve hisse senedi örneğinin 
onaylanmasına karar verilmisuı. 

T) MİM Haber Yatııım va Ticaret AŞ. 07.06.2003 tarihli. Kumlurouwn 04,072003 tarih ve 35Y615 sayılı toplantsında 
alman Ş'ırttet taralından Saban Yayıncılık A.Ş. hısseferiniıı "Park Gruüu'ndsn 19.12.2001 tarihinde devralınmssı ile ağar darak. 
Sabah Yavınçılık A.Ş.'nin diğer ortaklarının efndc bulunan hisse senetterrm' satın alınmak üzore SerfclV, No:& sayılı Tebliğ 
uyarınca çağrıda tulünutmak ian Kurulumuzca tanınan surenin bir ay daha uzatılmasına karar verilmiştir. 

8) Kent Yatrım Menkul Değerler A.Ş.'ntrs yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yelki belgelerinin iptal edilmesine 
karar verilmiş&r. 

9} Eli Menkul Kıymetler A.Ş Konya Ereğli Acentası eski çalışanı Devrim Gülcrn ALBAYRAK Hakkında; 
3} Sermaye Piyasası Kanununun 17 no maddeânin (A) bendinin 5 inci fıkrası uyarınca Cumhuriyet Savokğı'na suç 

duyurusunda bulunulffiasıns. 
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SERMAYE PİYASASI KURULU 

2W3M6 HAFTALIK BÜLTEN 167090003- W W Ö W 3 

A. 1.12003 »19 (»2103 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARİ VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 

0i.0i.2003 - 19.09.2003 taıfıteri arasında Seımaye Piyasa» Ku-ulu'na yapılorı ihraç talepten; (isse senedi *ç« 143 adet. 
753.a?a,7 Müyar TL., yatmm fanu katına Peçeleri için 35 »dol 309.765 Milyar TL re emekM yattım fonu payı içiı 33 adet 
12.465.000 Miyar TL. olmak üzere toplam 216 adet 13.528-663,7 Miyar TL'dr. Ayın denem içinde Kürü kaydına alınmasına harar 
vailentef ise hisse senedi için 134 adet 705.024.7 («yar TL, yatıran fo w ladtma belgetari ipn 33 adat 297.635 Miyar TL. (kayıt 
tanhinöeKi piyasa değeri 2.846.307 Miyar TL.'dır) drnak ürere toplam 181 adet, 10.467.659.7 Miyar TL'dr, (Tabto 1) 1.1.2003 
tarihnden örn» hisse senedi »tacı ipn 25, yatırım fanu kaUıra belgesi için 3 başvuru bukJnmaBadır. 

Tabto: 1 (Wy*TD 

İHRAÇ TÜRÜ 

Hiss* Senedi 

Yatırım Fonu Katılma Belgesi 

emeklilik Yatırım Fonu Payı 

TOPUM» 
NOT 

( 1 ) Nominal ö a ğ « olup. kayıt lar 

(2j Nomnal değer otup, 1.1JOO 

TafepEdlen 

Buhar la 
Adet 

1 
2 

-
3 

ttrıdeJgpi 

S tarihinde* 

Toplam 
Adat 
14a 
35 

33 
216 

asa değer 

119 09.20» 

Bulurla 
Tüten 

21* 
r.ooo 
-

7JZ16 

115.000 M 

»tarihine, 

Toplam 
Tutan 

'53^78.7 

3M.T85 

^2.466.000 

13W8€63.7 

Kurul Kayda» Alman 
B u hafta 

Adet 
4 
3 

14 

21 

Toplam 
Adet . 

134 
33 

14 

taı 

B u hafta 
TUrn 
23.357 

15.000 '•' 

9-465.000 

9 İ09J57 

lyaTL'dır. 

kacarti piyasa değeri 2.846.307 Milyar TL'dr. 

Toptan 
Tutan 
7ÛSU24.7 

297.935'" 

9465.000 

\QM7SS».t 
1 1 

010i2OO3-19.O9.2C03 lacMeri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek ûıere 
Kurul'a yapılan Daşvuru sayısı 42 ukşmışlır. Aynı dönem içinle 1i tu hatta ekran üzere Kurul tarafından kabul edSen başvuru 
sayısı 46 olmuştur. 01.01.2003 tarihinden önce yapılan başvau sayısı ise 9'dur. 

B. 15.09.2003 -19.09.2003 TARİHLERİ ARAStNDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 

1. Menimi Kıymet İhracı Nedeniyle Kumla Başvuran OrtafclOdar 

BÜ «nemde l üsse seneefi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 1 adet ortaklk Kurula müracaat etmiş ve 
Kurul s&konusu müracaatı incelemeye arnıştır. Anılan onaklıMan» ihraç edilmek stenen bedelli hisse senelerinin toplam 
nominal tutarı 2ı6 Milyar TL. iç kaynatertten karşılanan tutar BOO W»yar TL'*r . (Tablo:2) 

Tablo: 2 

(MaMAm Unvanı 

1. Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş. 

İhraç Etthcsk 
Menkul 

Kıymetti Tiaıl 

Hisse Sene* 

Bade* 
(Naldı 
Mm) 

216 

HİMt $CfWffelİ 
eedabiz 

İç 
Kaynaklardan 

500 
Ttmettf idaı 

-. '... 

Han» 
Açıl ım 

Wğ«r 
Monkd 

Krymttler 

-
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3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: 

Kurut hr hafta 5 onaMrk tarafrndaı ktrutar, toplam U adçl emek-Mik yatırını fonu paymn ve 3 adet yatırım fonu Katıkns 
tmlgelerinin Kurul kaydına alınmasını uygun jjömnaşer. Kayda alınan yatırırı fonu toplanı tutan 15.000 Milyar TL, emeMflik yatırım 
fonu toplam tutarı Ğ.465 000 Milyar TL.yır. {Tabto: 6) 

Tablo: 6 _ 
Ortakligın Unvan» ] Fon Tutarı I Pay Sayısı ! Portföy Yapıcı 

{Miyar Tİ) milyon) ] (Şl_ 
1. Eezacıbaşı Menkul Değerler A Ş . B Tipi Tahl i l ™? 5.000 500 

Bono (Euroboficf) Fonu _ 
2. ABN Aİfnro Bank N.V. Merkâ i Amstefdam' İsta'nbüT} 5.ÖÖCT 500 

Şubesi A Tipi Dejjışken Fonu 
3. Fınanshank A Ş . 5 Tipi Değişten Fonu 
4. Anadotu Hayal Emeklilik A.Ş. Ge l r Amaçlı Kamu 

Borçlanma Araçları EmeMrlft Yatırım Fonu 
Anadolu Hayat ErrKMük A.Ş. Para Piyasası Lkit 
Emeklilik Yatırım Fonu(Kamu 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçtı Karma 
Borçlanma Araçları Emeklilik Yatının Form (Dolar) 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş GB |» Amaçlı Karma 
Borçlanma Araçtan Emefc lk Yatçım Fonu (Euroi 

Anadolu Hayal Cjnekltlik. A.Ş. Büyüme Amaçlı 
Hisse Senedi Emekl i» Yahnm Fonu 
Anadolu Hayal Emekt ik A.Ş. Büyüme Amaçtı 
Uluslararası Karma E m e k * * Yatırını Fonu 

10.Anadolo Hayal EmeMflik A Ş . Getir Amaçlı Esnek 
. . Emetcaik Yatıran Fonu 
T i .Anadolu Hayal Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklük 

Yatının Fonu 

T2 Anadolu Hayet ErnekMik Â.Ş. Büyüme Amaçlı 
Esnek EffieMBk Yatırım Fonu 

MSTÖyak EmeklilikÂ.Ş Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma 
[ Araktan ErfıeKlüik Yatırım Fonu 
i 14. Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu I 

16. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaç* Karma] 
Emeklilik Yatırım-fonu 

16.0yak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Öövi? Cinsinden • 
Yatırım Araçları ErrıekHik Yatırım Fonu 

5.000 
1.000.000 

1.000.000 

•1.000,000 

1.000,000 

1.OOÛ.O00 

1.000.000 

500 
ıcaooo 

100.000 

100 000 

100.000 

100.000 

100.000 

Borçlanma Senedi % 99 
Borsa Para Piyasası İstemleri % 1 

Borçlanma Senedi % 90 
Borsa Para Piyasası Işlemteri % 10 
Borçlanma SenerJr(Eurobond) % 94 
Borsa Para Piyasası İşlemleri % 6 

Borçlanma SenedKEurobond) % 89 
Borsa Para Piyasası İstemleri % 9 

Mevduat % 2 
Hisse Senedi % 91 

Borsa Para Piyasası İslemteri % 9 

1.000.000 

1.000,000 

1.0OC.OOO 

250.000 

TO0.0O0 
M.0ÛO 

65.000 

17.0yak fctneklilik A.Ş. Büyüme <\maçlı Hisse Senedi 
Emeklilik Yatırım Fonu 

20.000 

100.000 

10C.0O0 

100.000 

25.000 

10.000 
3.00C 

6.Î00 

2.G00 

Yabancı Menkul Kıymetler % 96 
Borsa Para Piyasası rstemteri % 4 

Borçlanma Senedi % 9fl 
Borsa Para Piyasa» İşlemleri % 2 

Hisse Senedi % 35 
Borçlanma Senedi % 56 I 

Botsa Para Piyasası İstemleri % 10 
Hisse Senedi % 16 I 

Borçlanma Senedi % 78 I 
Borsa Para Piyasasr İstemleri % 5 

Ters Repo % 100 

lens Repo % 100 
Msae Senedi f, 39 

Borçlanma Senedi % 47 
Ters Repo % 14 

Bordanma SenedKEurobond) % 100 | 

Hisse Senedi % 62 
Ters Repo % 16 

D. Ö Z e . DURUMLAR 
1. OYAKBANK A.Ş rıin kurucusu oMu§u; 

- Oyakbank A.Ş. B Tipi Değişken Fon un Oyakbank A.Ş. B Tipi Tahvil Bono Fonu btinyesiıvJe birie$t>rırmwine, 
- Oyakbank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonunun Oyakbank A,Ş. A Tipi Değişken Fon bünyesinde birleştirilmesine ve 
- Oyakbank A.Ş A Tipi Degişkon Fan un unvanının Oyakbank A.Ş. A Tipi H iwe Senedi Fonu olarak dağiştirllmesırte 
karar verilmrşûr. 

2. Türaş Toprak lininleri Ticaret ve Sanayi A Ş.'nin başvurusu üzerine Kurul kaydından çıkarılmasına karar verümisıir. 

J . Sabah Gazetesinin isini hakkının devrine tişkin Bilgin Yayıncıi* A.Ş. «e Merkez Gazele Dergi Basım Yayıncılık Sanayi 
ye Ticaret A.Ş, (Merkez A . Ş ; a rd ında imzalanan Lisans Sözleşmesi hükümleri sonMûurvda yapılması gereken özel durum 
açıklamalarını yapmayan Şirket yönetim kurulu üyelerinin ozgl durum açıklamalar nın yapılmamasına ilişkin olarak Sermaye 
Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesi uyarınca göndermiş oldukları savunmalarının değerlendirilmesi sonucunda, 

A) Sermaye Piyasası Kuruluna ve İMKB'ye bildirmesi gerektiği halde, konu hakkında Kurul'a ve IMKB'ye herhangi bir 
açıklamada bulunmayarak SerrVHI Mo.20 sayılı Tebii(ji'ran ilgili maddeten kapsamındaki kBirıuya açıklama yiAı'mlüğiınû yerine 
getirmeyen ve ezel riurum açıklamalarının yapılması gereken 01.10.2002 tarihi itibanyla Şırtet yönelim kımjlunda yer atan Dinç 
BİLGİN. Onay Şevket BİLGİM, Oifford Hotmes POlLEY, Afi Cüneyt ORTAN, Sdirr GÜLMEN, Birol KAPLAN ve Hasan ilhan 
ESEN'e herbin için ayrı ayrı olmak üzere, 23.000.000.000,-İL (yirıriKJomilyar) idari para cezası uygulanmasına, 

B) MTM Haber Yatırım ve Ticaret A.Ş "niıı 04.07.2003 tanhli Kurulumuz kararı uyarınca, verilen süreler içerisinde, Sabah 
Yayıncılık A.Ş. tıı&se senetleri için çağrıda burunma yâkumlüluöûnü y e m e fletirmek i/zer? Kurulumuza başvwuda byfunmadıgı 
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ve bu kapsamda SPKn'da birlenen idari para cezam uygulanmak özere SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca savunmasının talep 
edildiği hususlarının Kurul Haftalık Bülteni ve IMKB Bülteni aracılığı ite kamuya duyurulmasına. 

karar verilmiştir. 
4. Alan Vatırun Menku! Dogerlet AŞ'nm talebi üzerine, Antalya İrtibat üürosu'nun yeniden faaliyete geçirilmesi için azami 

6 ay süre veritnrek faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. 
5. Clûböl Menkul Değerler A.ş.'nin Adana Şubesr'nde yapılan incelemeler neticesinde, 
A) Ebru DEMIROK hakkında. 
i) Global Menkul Değerler A.Ş. müfterisi olan veya olmayan çeşitli şahısları arayarak yüksek getiri-gerçek drşr istem 

beyan w vaadi ile para topladığı, söz konusu para hareketlerini elden tahsilat y» da çeşilli banka hesaplarını kulanmak 
sureliyle yaptığının belirlendiği, ayrıca nakit hareketlerini para ahş verişinde bulunduğu Kişilerin çeşitli bankalar ftezdindekj 
hesaplama yönlendirdiğinin de anlaşrkjtğı, dikkate alınarak SPKn.'nun 47/A-5 maddesi çerçevesinde, 

ir) İlgili hesaplaıda hesap saluptehnin bikjsr dşında kasıtlı olarak müşteriİBHten aldığı paraları Aracı Kurum kayıUarırm 
işlemediği ve bu durumu gizlemek amacıyla sahte raporlar düzenleyerek müşterilere gerçek durumu yansıtmayan yanıltın 
nitelikte bölgeler verdiği, dikkate alınarak TCK'mm 345 ve SPKn'nun 4B inci maddesi çerçevesinde. 

iü) Yanıltıcı uygulamalarla yatırımcıları yüksek getiri-gerçek dışı işlem beyan ve vaadi île kandırdığı, yartnrncılarca 
hesaplarına pare yatırılması amacıyla eklen Ebru D£MİROK*a tevdi edilen paraların hesaba yatmJmadrğı ancak yatnmcıtarda 
paralarının hesaba yatırıldığı iSenimi yaratılarak yetinmemin hataya dDşü/iMlğû, merkezden gelen abstrelerde sahip olduğu 
kıymetlerini göremeyen yatırmalara desiseler kutlanılarak mantıklı açıklamalar yaptığı ve yatırımcının hesabında kıymet varmış 
izlenimi yarattır dikkate alınarak dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluştuğu, bu kapsamda TCK'nun 503 ve 504 üncü maddesi 
çerçevesinde, 

Cumhuriyet Savcılıgı'na suç duyurusunda bulunulmasına, 
6) Kurulumuza ya da Aracı Kuum'a yazılı olarak başaran müstariterden şikayetlerinde hesaplarında taftnatsız istemler 

yapıldığını ifade edenlerin lslanbul Menkıi Kıymetler Borsası (İMKB) Yönetmeliği'nin 44 üncü maddesi çerçevesinde IMKB 
Başkanlığına başvurabileceği, IMKB Yönetıneliği'nin 46 ncı maddesi çerçevesinde ise İMKB Yönetim Kurulu kararırın Kendisine 
(etliğini eleyen 10 işgünü içinde İMK6 kanalı te karara karşı Kurulumuza itiraz edebileceği, ayrıca adS yargı ycAına başvuru 
hakkının saklı olduğu hususlarında bılc/enöirifmesine: berse uyuşmazdı kapsamı dışında katarı ve Ebru OEMİROK'a elden ya da 
çeşitli barkalar n e n d e k i hesaplanna para yslırdıktannı ancak Arao Kurum'dan aldıkları hesap özetinde $öz konusu naklin Aracı 
Kurum nemindeki hesaplarına yansmadıgmı ifade öden, talimatları dışında hesaplarında virman gerçeklettiğini ifade eden ve 
ellerindeki portföy raporları ile Aracı Kurum kayritan arasında aleyhlerine uyumsuzluk. okluğunu betten müşterilerin ise adS yargı 
yoluna basvurmalan gerekliği, ayrıca yasal koşullar oluştuğu tekdirde uğradıkları zararın tazmini amacıyla Ebru DEW(RÛK ve/veya 
Borlar Kanunu'nun 55 inci maddesi hükmü çerçevesinde Aracı Kurum aleyhinde tazminat davası açabilecekleri hususunda 
bügilencMm esine, 

karar veriVrırştr, 
6. TÜRKİYE ŞİŞE VF. CAM FABRİKALARI AŞ/ftin T. îs Bankası AŞ. portföyünde bulunan Anadolu Cam Sanayii 

A.Ş.'nin 56.600.000.000.000 TL tutarındaki varılmış sermayesinin %33,16'smı temsil eden hisse senetleri ile 1-313 adet 
kurucu intifa senedini satm alması ve pay sahjrjiiğioi çıkarılmış sermayenin %37,15'sından %70,32'sine çıkarması neticesinde, 
Kurulumuz SerirlV, Nc-.8 Tobkğı hükümle» uyarınca ortaya çıkan, Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'nin diğer ortaklarına sahip oldukları 
paylan salın almak üzern çağrıda bulunma zorunluluğuna; Anadolu Cam Sanayii AŞ'nin hisse senetlerinin ve oy haklarının 
iktisabına rağmen, sermaye, dağılımı gereğince yönetim hakimiyelinde değişiklik olmaması nedeniyle muafiyet tanınmasına karar 
verilmiştir, 

7. Petkim Petrokmya Holding A.ş.nin sermayevSinm %88,86rsma tekabül eben ÖIB paylarının ok* olarak satış yöntemi 
ile özelleştirilmesinde, söz konusu payları devralacak atıcıya, SerirlV, No: 8 sayılı Tebliğin 17'nci maddesi kapsamında, ça$nda 
bulunma zorunluluğundan muafiyet getirilmesine karar verilmiştir. 

8. işlem yasaklı Bülfcm CAM'ın Kuml kaydından çıkarılmış bulunan aşaada tutan yaz* hisse senedinin başvuru 
tariMerindekı İMKBII. seans kapanış fiyatı üzerinden hesaplanan yasal (ıcrelınr alınarak Kurul kaydına alınması ve adı geçsn 
tarafından yasal ücretlerin yatırılmasını takiben gdmteriracek onay yazımızın leblrği tarihinden itiberen 1 aylık süre içinde 
İMKBde satışına izin verilmesJrıe_karaı' yeritroişUr 

iyuRUyo. BAŞVMKt̂  
İAR&Ö -ğİRfc6TİN"\rWAİ<> 

ifeoentCAM , 16.08 ,2003 Kipa Kitle Paz.Ticaret ve Gıda Şan. A.Ş 1.000.000.000i 11.2i 

İ0M;0Wi ?vi 

S, A) Denge Serbest Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.'nin (Denge SMM A.Ş.) Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 
22ı'(d) ve Kurulumuzun Seri:X, No, 16 sayılı Tebügı'nir» S'ınö maddesi uyarınca Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yelkitî 
Kuruluşlar Listesine alınmasına, 

B) Denge Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Denge YMM AŞ.) talebi üzerine Sermaye Piyasasında Bağımstt 
Denetimle Yetkili Kuruluşlar üstesinden çıkarılmasına. 

C) Denge YMM ÂŞ. He bağımsız denetim sözleşmesi davanı eden müşıen şirketlerin. Kurulumuzun Seri:X, No:1fi sayrlı 
Tebliğin 24'üncü maddesi çerçevesinde; 

1) Diledikten takdirde, Donge SMM A,Ş. ile yem sözleşme imzalaması, veya. 
2) Denge SMM A.Ç. ile bağımsız denelim sözleşmesi imzalamamalar; M w l o , Kurulumuza ayrıca t>aşvuruüa 

bulunmaksızın Söyleşmelerin feshedilmesi ve yeni bağımsız denetim kuruluşunun seçtnu. 
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• UNLUK BÜLTEN 

İSTANBUL «Eylülü Cuma 
MENKUL KİYMETLER Bülten No: 181 

BORSASI 
ftejitpasa Mn. TuncayArlunCd. 3*467, Fınıgan-İS lANBUL, Tul: 0212296 21 00 Fac 0212 29S 25 00 Web: htlp:.'.W*jınM>.got.ir 

DUYURULAR VE HABERLER 

RKSEV Raksev Raks Elektrikli Ev Aletleri Sanayi «Ticaret A.Ş.'n?r19.09 2003 tant* yarısı aşağıya çıkarılmıştır. 
"Konu: Semıaye Piyasası Kurulu'nun Seri:Vlll. No: 33 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
OnceiJ özel hal Mdimterimızden ayrı olarak, 19.09.2003 târihi itibariyle, Çakabey Vergi Dâiresi Mûdûriüûü'nden 
toptanı 346 750.0OO.-TL ve terilen içh ödeme emri tebliği alınmıştır.' 

• • — — • • — • • 

SABAH Sermaye Piyasası KurukıHn 19 09.2003 br9tOFfJ/1498-01U31 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
"Konu: MTM A.Ş 'nin Sabah Yayınctfck A.Ş. paylarına iişkin çağrı yükümlülüğü hk. 
Kurulumuzun 04.07.2003 b3rih ve 35/815 sayı* toplantısında, UTM Haber Yaünm ve Ticaret A.Ş. (MTM A.Ş.)'nin 
Sabah yayıncılık A.Ş.*rwt ülger ortaklarına ait hisse senetlerini salın almak üzere çağrıda bulunma zorunluluğumdan 
muafiyet vertme» başvurusu kabı» edilmeyerek: MTM A.Ş.Yıe "Serr.IV, No:8 Halka Açık Anonim Ortaklıkların Genel 
kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yduyto Vekalet veya hisse Senedi Toplanmasına tşkin Esaslar 
-tebliği' uyarınca çağrıda bukırana yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Kurul kararında befrtiten şartiann yerine 
getirilmesi suretiyle Kımıl Karan'mn tebliğinden itibaren 1 ay içinde Kurulumuza üaşvurması hususunun bildirilmesi 
kararlaştırılmış ve Su husus 30.06.2003-fl4.07.2003 tarih ve 2003/32 sayılı Kurul Haftalık Bülteni ile kamuya 
duyuruün ustur, 
MTM A.Ş. 07.08.2003 tarihli yazısı ile ek süre talep etm«. bu talebin değerlendirikfiği 08.08.2003 tarih ve 41/1012 
Sayılı Kurulu toplantısında, MTM A.Ş.'nin bir aylık ek şiire talebi uygun bulunmuş ve 04.03.2u03-08.OB.20.Q3 tartıl 
Kurul Haftalık Bülteni ile konu kamuya duyurulmuştur. 
Kurulumuzurı 19.09.2003 tarih ve 49/1119 saydı toptentısınftı, MTM AŞ.'run 04.07.2003 tarih ve 08.08.2003 larihli 
Kurulumuz kararlar) uyannca verileri sûreler içerisinde. Sabah yayınalk AŞ. hisse senetleri için çağnda bulunma 
yOkTJTilulüğifHı yerine getirmek üzere Kurulumuza başvuruda bulunmaması nedeniyle, SPtCda belirlenen idari pare 
cezası uygulanmak üzere SPKn'nun 47,'A maddesi uyamea MTM A.Ş.'den savunmasının talep edikügi buğusun İMKB 
Bülteni aracılığı ile ds kamuya duyurulmasına karar verinişiir. 
Bu çerçevede rşiu yazımran İMKB Günlük Bülteninde ifanı hususunda gereğin rica ederim. 

VâhdattinERTAÇ 
Daire Başkanı 

SASA Sasa Oupont Sabancı Polyester Sanayi A.Ş.'nin 19.09.2003 tarihli yarısı aşağıya çıkanlmıştır. 
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun SerkVHI, No; 39 sayılı TeMiği uyannca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz yönetim kurulunun 19 Eylül 2003 tarihti toplanbsında, hissedarı btfunrJuğumuz Enerjisa Enerji Üretim 
A.Ş.'«n 11 Eylül 2003 tarih ve TMİLV2003-2537 sayrfı davei yazısında betrtilen nakdi sermaye artınmı ile ilgili rüçftan 
röKkımrzsn Vuteo*maysrak sermaye artınrmnırı nakit kısmına kabluımamasına karar verilmiştir." 

TCELL Türkçe!) Setişim Kametleri A.ş.'r«n 19.09.2003 ta r t * yazısı aşağıya çıkantmıştrr. 
'Kon j r Sermaye Piyasası Kurulu'nun SertVII. No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açktamadır. 
firiğimizin 19 Eylül 2003 bnhinde toplam 100 milyon ABD Dotarma Hadar bir tür vade* mal alımı finansman metodu 
dan murabaha sendikasyonu temini için HSBC Bar* A.Ş. Türkiye ve İslam Kalkınma Bankasr'nı yetkılondirmiştfr. 
Sözleşme tarihinden itibaren 130 yün içerisinde kutanılmak kaydı ile 1 yi ana para ödemesiz 2 yıl vadeli bu teminatsız 
finansman 2003 ve 2004 yıllarında yapdacalc ekipman alımları için kullanılacaktır' 

...» .« • . _« • —•— 
TCELL Türkçe» İletişim Htanetteri A.Ş,'nrı 19.O9.2O03 tarihli yazısı aşağıya çıkarumışlır. 

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriVHI, NÛ: 39 sayılı Tetiği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 19 EytU 2003 tarihli yönetim kurulu karan doğrulumunda, Şirketimiz ile yurtdışında taaliyet gösteren Çello 
Finsnce N.V arasrnda inıalanan kredi anlaşmasının konusu cian, 300 rriyon ABD Dolan tutarındaki kredinin, erken 
geri örj«nei)iimesi için ön koşul olan muvaffakattenn, Yine Collco Finance N.V. ile imzalanan kredi arteşmasının 
konusu olan 400 müyon ABD dolan tutarındaki kredinin finansmanında kuflarulan kıymetlerin maliklerinden alınma 
istemlerini rjerçekieşlirmek ÛZMH Deutsche Bank AG'nin yetki alınmasına karar verilmiştir.* 

* • * — « — • — » _ . 

TEBNK Tür* Ekonomi Bankası A.Ş.'nır> 19.09.2003 tarihli yazısı aşağ>ya çıkanlmıştır. 
"Konu: Sermaye Piyasası Kurufu'nur Seri:Vl|i. No; 39sayılı TebSği uyarınca yapdarı açıklamadır. 
İştirakimiz olan TEB Portföy Yönetimi AŞ. genel kurulu, 19 Eylül 2003 tarihiodG topterımış ve ABN Amro Portföy 
Yönetimi A.Ş. He yapılması planlanan muhtemel birleşme ile ilgin olarak her lürlû istemin lesis edilmesi konusunda 
iştirakimiz yünetim kurcuna yetki vermiş ve bu karar tarafımıza bildiritnistr." 

..« — . - t 1 _ » — t .. 

TOPFN Toprak Finansal Kiralama A-Ş.nvı 1S.09.20U3 tarihli yazısı aşağıya çıkartmıştır. 
"Konu: Sennaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VlH, No; 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açrktemadır. 
ıy.O9.20C3 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında sirkelimizin işiira*i Toprak Menkul Değerler A.Ş.'de sahip okluğu % O.t 
oranında, beher a>iedı 1 000 TL otan 2.350.000 adet hîsserin 1 "'28,6 TL birim fiyatla satışı için Bankacı'.* Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu Tasanut Mevduatı Sigorta Fonu'na vakateten satış yetkisi verilmesine aybirlifli ile karar 
verilrraştir * 
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18. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin 'in, kamu çalışanlarının istekdışı emekliliğe zorlandığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı 
(7/1380) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı v e Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet AH 
ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 27.10.2003 

Feramus ŞAHÎN 
Tokat Milletvekili 

2 2 Temmuz 2003 Tarihlî Kamu Kesimi Toplu tş Sözleşmesi Anlaşma Protokolünü» 
6' ma maddesinde, *" Hükümet, istek dışı emekliliği gündeme getkmeyccektir ,' der. 

Bu bağlamda; 

1- Bu protokolde yer alan imza şahsınıza mı aittir? 
2 - Aynı madde ile ilgili şu anda çalışanlar emekli olmaya zorlanmaktadırlar, örneğin, 

Tokat Sigara Fabrîkası'nda 30- 35 kişi zoraki emekli edilmiştir. Bu konu ile ilgili bir 
çalışmanız, var mıdır? Var ise nelerdir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLİĞİ V E 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.O.OO2/ ?jtfÇ% 
Koou : 

SÜRELİDİR 
AKKARA 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başlcnın, 05.11.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.OO.02-7/1380-34S7/12806 
sayılı yazınız. 

Tokat Milletvekili Sayın Feramus ŞAHÎN'in Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/1380-
3457 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sanalın ustur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Aİi ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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TOKAT MİLLETVEKİLİ SAYIN FERAMUS ŞAHİN'İN, 
BAKANLIĞIMA TEVCİH ETTİĞİ 7/1380-3457 ESAS NO'LÜ YAZILI 

SORU ÖNERGESİNE VERİLEN CEVABIMIZ. 

22 Temmuz 2003 tarihli Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma 
Protokolünün ö.maddesinde, "Hükümet, istek dışı emekliliği gündeme 
getirmeyecektir" der. 

Bu bağlamda; 

Soru: 1) Bu protokolde yer alan imza şahsınıza mı aittir? 

Soru:2) Aynı madde ile ilgili şu anda çalışanlar emekli olmaya 
zorlanmaktadırlar. Örneğin, Tokat Sigara Fabrikasında 30-35 kişi zoraki emekti 
edilmiştir. Bu konu ile ilgili bir çalışmanız varım dır? Var ise nelerdir? 

CEVAP: 

Yürürlük başlangıç tarihleri 2003 yılı içinde olan Kamu Kesimi Toplu İş 
Sözleşmelerine ilişkin olarak yetkili işçi ve işveren sendikaları arasında 
yürütülen Toplu tş Sözleşmesi görüşmelerinde nihai anlaşmaya Bakanlığımız ile 
işçi konfederasyonları arasında imzalanan genel bir anlaşma protokolü 
çerçevesinde ulaşılmıştır. 

Türk-İş Konfederasyonu ile 22 Temmuz 2003 tarihinde imzalanan 
sözkonusu anlaşma protokolünün ö.maddesinde "Hükümet istek dışı emekliliği 
gündeme getimıeyecektir"hükmü yer almaktadır. 

Bahse konu olan Tokat Sigara Fabrikası özelleştirme kapsamında olan 
kuruluşlar arasında bulunmaktadır. 

Hükümetimiz özelleştirme programı çerçevesinde özelleştirmenin 
yapılacağı kuruluşlarda emeklilik hakkını kazanan işçileri emekliliğe teşvik 
etmektedir. Ayrıca bu anlamda hükümetimiz gönüllü emekliliği teşvik edici 
yasal çalışmaları yürürlüğe koyma çabası içinde de bulunmaktadır. 
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TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI 

GÜNDEMİ 
19 UNCU BÎRLEŞİM 

18 KASIM 2003 SALI 

Saat: 15.00 

KISIMLAR 



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 Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu * Plan ve Bütçe Komisyonu 

- 18.11.2003 Sah - Saat: 14.30 20.11.2003 Perşembe - Saat: 10.30 
- 19.11.2003 Çarşamba - Saat: 10.30 
- 20.11.2003 Perşembe - Saat: 10.30 

* (10/70) Esas Numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu 
19.11.2003 Çarşamba - Saat: 14.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ GÜNDEMİ 
19 UNCU BÎRLEŞlM 18 KASIM 2003 SALI Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 -SEÇlM 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

sCbc 5$* 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - 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) 

2. - 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) 

3. - 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) 

4. - 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) 

5. - 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) 

6. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (ÎLKSAN) 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) 

7. - 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) 

8. - 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) 

9. - 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) 

10. - 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) 

11. - 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) 

12. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum
larının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

- 4 - 19 UNCU BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
13. - 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) 

14. - 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) 

15. - 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) 

16. - 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) 

17. - 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 önergesi (10/40) 

18. - 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) 

19. - 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) 

20. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile etüt 
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) 

21. - 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) 

22. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun 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) 

23. - 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) 
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24. - 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) 

25. - 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) 

26. - 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) 

27. - 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) 

28. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adlî 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) 

29. - 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) 

30. - 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) 

31. - 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) 

32. - 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) 

33. - 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) 

34. - 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) 

35. - 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) 
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36. - 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) 

37. - 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) 

38. - 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) 

39. - 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) 

40. - 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) 

41. - 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) 

42. - 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) 

43. - 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) 

44. - 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) 

45. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen 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) 

46. - 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) 

47. - 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) 
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48. - 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) 

49. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

50. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

51. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

52. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

53. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

54. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

55. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

56. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin, Çankırı İlinde Kuzey 
Anadolu fay zonu civarındaki jeotermal enerji kaynaklarının araştırılarak değerlendirilmesi için 
alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

57. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

58. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

59. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

60. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 
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61. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 

sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

62. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

63. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

64. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

65. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

66. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 21 Milletvekilinin, madencilik sektörünün içinde 
bulunduğu durumun araştırılarak altın ve bor madenleri başta olmak üzere yer altı kaynaklarımızın 
değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/92) 

67. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

68. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

69. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 23 Milletvekilinin, ülkemizdeki demir ve 
çelik üretimi ile Erdemir'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 (10/95) 

70. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 24 Milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu"nun mevcut durumunun ve taşkömürü üretimindeki sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

71. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

72. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

73. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

- 9 - 19 UNCU BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
74. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 

azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

75. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

76. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

77. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

78. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

79. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

80. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

81. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 
bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

82. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

83. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

84. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda 
ve Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

85. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 Milletvekilinin, sokak çocuklarının 
sorunlarının çözümlenebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

86. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

87. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 Milletvekilinin, futboldaki şike iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 
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88. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 

sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

89. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'in, 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

90. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 39 Milletvekilinin, ülkemizdeki demir 
cevheri kaynaklarının değerlendirilmesi ve demirin inşaat sektöründe kullanımı ile ilgili sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

91. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

92. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

93. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

94. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

95. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt 
istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

96. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

97. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, korsan yayıncılığın tüm 
yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/123) 

98. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük 
Başmüdürlüğünde pirinç ithalatındaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

99. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 26 Milletvekilinin, Gazi Üniversitesindeki 
akçalı usulsüzlük, yolsuzluk ve ideolojik kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 
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100. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl 

Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

101. - Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve 39 Milletvekilinin, geleneksel Türk el 
sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

102. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum 
Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

103. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/130) 

104. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

105. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 23 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

106. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın 
nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

107. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının 
araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

108. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, organize sanayi 
bölgelerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

109. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

110. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki 
sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/137) 

111. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, futboldaki şike. Futbol 
Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi ile ilgili iddiaların ve maçlardaki şiddet olaylarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/138) 

112. - İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır Cezaeviyle 
ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
113. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali 

Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hükümetin 
Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçlan konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 

114. - Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 Milletvekilinin, Çorum İlinin turizm 
potansiyelinin değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

115. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, Samsun İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 
1. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bir 

Danıştay kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) (2) 
2. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) (2) 
3. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Başkent Öğretmenevi konaklama ücretine ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) (2) 
4. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki ABD askerî varlığına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/291) (2) 
5. - 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) (2) 

6. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yapı denetim kuruluşlarında pilot 
bölge seçimine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) (1) 

7. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, narenciye bahçelerinin imara açılmasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) (1) 

8. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden farklı inanç 
gruplarına ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/304) (1) 

9. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul-Bakırköy-Yenimahalle'deki 
yeşil alanın yapılaşmaya açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

10. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, verem hastalarının aşı, ilaç ve tedavilerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

11. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın, Kamu İhale Kanunu uygulamalarında orman 
köylülerinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) (1) 

12. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şekerpancarı üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) (1) 

13. - İstanbul Milletvekili Hasan Aydın'ın, okullara asılmak üzere fotoğrafını bastırdığı 
iddialarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) (1) 

14. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Irak'a asker gönderme konusunda ABD'nin 
Türkiye'yi uyardığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) (1) 

15. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanının 
açıklamalarının piyasalara etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/316) (1) 

16. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyanet İşleri Başkanının görevden 
ayrılmasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

17. - Sinop Milletvekili Engin Altay'm, Sinop-Boyabat-Kargı-Ankara Karayolu Projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

18. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop Fen Lisesi Projesinin iptal edildiği iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

19. - 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) (1) 

20. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop'un sınır ticareti kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

21. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, enerji üretim santrallerinin faaliyetlerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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7 -SOZLU SORULAR 
22. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'nin İskenderun Limanından füze 

sevkiyatı yaptığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 
23. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, eşinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 

başvurusuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/326) (1) 
24. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinde Türkiye 

Cumhuriyeti aleyhine dava açtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) (1) 
25. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde bağlantılı karayollarının duble yol yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) (1) 
26. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Adana-Niğde-Ankara otoyolunun yapımına ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) (1) 
27. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Üniversitesinin bölüneceği iddiasına ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) (1) 
28. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, özürlülerin ve sokak çocuklarının sorunlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) (1) 
29. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) (1) 
30. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Tanıtma Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Türkiye'nin 

Turizm Değerleri" adlı yayına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 
31. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğü personelinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/335) (1) 
32. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, pancarda kota uygulamasına ilişkin Sanayi ve 

Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 
33. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) (1) 
34. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, sağlık meslek yüksekokulu mezunlarına sınavlara 

başvuru hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 
35. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'taki savaşın durdurulması için girişimlerde 

bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) (1) 
36. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İli Göle İlçesi Halk Bankası şubesinin 

kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) (1) 
37. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, nişasta bazlı şeker üretim kotalarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/343) (1) 
38. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Balıkçı Barınağının düzenlenmesi 

çalışmalarına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 
39. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Tekel'in Samsun'daki tütün alımlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 
40. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Almus-Akarçay Sulama Projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (1) 
41. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Turhal SSK Hastanesinin ek bina ihtiyacına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 
42. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, gözlükçülük kurslarına ve sağlık meslek 

yüksekokulu optisyenlik bölümü mezunlarının durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/349) (1) 

43. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerle ilgili yargı kararları 
konusunda Valiliğin uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) (1) 

44. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerde kullanılan yakıta 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/354) (1) 
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45. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Antalya-Mersin karayolunun Silifke-Gazipaşa 

bölümüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) (1) 
46. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, ihale ilanlarının yayımına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/356) (1) 
47. - 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) (1) 
48. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, ABD'nin İskenderun'dan Kuzey Irak'a askerî 

sevkiyat yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/358) (1) 
49. - 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) (1) 

50. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da Paris Caddesinde güvenlik 
gerekçesiyle yapılan denetime ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

51. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Millî Piyango biletlerinin üzerindeki bir 
değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) (1) 

52. - 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) (1) 

53. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, salıverilen tutuklu ve hükümlülerin Emniyet 
ve Jandarma Teşkilatlarındaki kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) 

54. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Tekel depolarındaki tütünün vasfına ve satış 
fiyatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) 

55. - 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) 

56. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya deniz ulaşımı projelerine 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

57. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ABD Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/367) 

58. - 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) 

59. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, turizm sektörünün savaştan etkilenmesine karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) 

60. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, göçmen kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/370) 

61. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Dösim'den işçi çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

62. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 

63. - 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) 

64. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye 
Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

65. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özelleştirme bedellerinde taksit ertelemesi yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 
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66. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, emekli gece bekçilerinin silah ruhsatı yenileme 

harçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377) 
67. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, gemi adamlarının zorunlu sağlık muayenelerine 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/378) 
68. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tekel'in özelleştirilmesinin nedenlerine ve 

sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 
69. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman 

bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) 
70. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman 

bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 
71. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'nin bazı ilçelerindeki karayolu onarım 

ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) 
72. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 

üniversite giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/384) 

73. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor-Kemerhisar'da kapatılan Ziraat 
Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/385) 

74. - 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) 

75. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp 
açılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) 

76. - 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) 

77. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köy-Kent 
Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

78. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'de tarımsal sulama kuyusu 
çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/390) 

79. - 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) 

80. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar'da küçük sanayi sitesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/392) 

81. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'deki süt inekçiliği projesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/393) 

82. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Sağlık Yüksek Okulları mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) 

83. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in İzmir İlindeki depremde hasar gören yerlerin afet 
kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

84. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sistemine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

85. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal merkezi ısıtma sisteminin 
yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

86. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sisteminin maliyetine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 
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87. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Denizli'nin bazı ilçelerindeki tütün ve anason 

üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/399) 
88. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, RTÜK'ün yapacağı frekans 

ihalesinde istenen Ulusal Güvenlik Belgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 
89. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman yangınlarının takibine ve orman 

çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 
90. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Bağ-Kur primlerinde yapılan artışa ve prim 

borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) 
91. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, özelleştirilen kuruluşlardaki özürlü işçilerin 

durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 
92. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, Niğde-Çamardı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 

İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 
93. - "Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, emekli maaşlarının aylık olarak ödenip 

ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 
94. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, Niğde İlinde ve Çamardı İlçesinde ağaçlandırma 

çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 
95. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, RTÜK'ün görev süresi biten üyelerinin yerine ne 

zaman yeni üyelerin seçileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 
96. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Irak Savaşı ve ABD'nin malî yardımına ilişkin 

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/408) 
97. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol sondaj makinelerine ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/409) 
98. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman alanlarının değerlendirilmesi ve gelirlerinin 

artırılması projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/410) 
99. - Antalya Milletvekili Atilla Emek'in, Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 
100. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in. Mersin Bozyazı İlçe Millî Eğitim Müdürünün 

tayinine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 
101. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Sağlık Yüksek Okulu mezunlarının atamalarına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 
102. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Tarsus-Çamlıyayla köprü ve yol ihalesinin iptal 

edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/415) 
103. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, İmar Kanununa göre umumi hizmete ayrılan 

alanlarda cemevlerine yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417) 
104. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) 
105. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerindeki bazı uygulamalara ve 

sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 
106. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerinde çalışan sözleşmeli 

personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 
107. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, basında yer alan kamu bankaları genel 

müdürlerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422) 
108. - 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) 

109. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Kerkük'teki Türkmen ve Arapların 
güvenliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/425) 
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110. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye'nin Yunanistan politikasına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/426) 

111. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye 
hazırlanma amacıyla rapor almalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

112. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki yabancı askerî üslerin denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/428) 

113. - 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) 

114. - 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) 

115. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir-Bornova Yakaköy'deki orman 
arazileriyle ilgili uygulamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/431) 

116. - 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) 

117. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in turizm işletmelerinin KOBİ kapsamına 
alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/433) 

118. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in. İzmir-Karşıyaka İlçesinin SSK hastanesi 
ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/434) 

119. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ek göstergesi olmayan ve bir derece verilmesi 
uygulamasından faydalanamayan memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) 

120. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Türkçe konusunda yayımlanan bir genelgeye 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

121. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalıların prim borçlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

122. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, sars hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

123. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bazı sağlık uygulamalarının bedellerinin kamu 
kurumlarınca karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporu istenmesine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/439) 

124. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, hububat taban fiyatlarının 
açıklanmasına ve TMO'nun yapacağı alımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/440) 

125. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

126. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, şerbetçiotu üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

127. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinin doğalgaz dağıtım kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

128. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Ulukışla Kasabasının süt 
inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

129. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor'da sanat evi ve müze olarak 
kullanılacak tarihi ev projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/446) 

130. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'daki yeni telefon santrallerinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 
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131. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, yapılan atamalara ve personelle ilgili bazı 

iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 
132. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin 

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/449) 
133. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Dinar Devlet Hastanesinin ambulans ihtiyacına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 
134. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Almanya'nın bir eyaletinde vatandaşlığa geçecek 

Türkler için yapılacak uygulamaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi(6/453) 

135. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, üretimdeki girdi fiyatlarının artmasının 
üretim ve istihdama etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 

136. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın. Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

137. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'deki Çayönü antik 
yerleşim birimindeki kazı çalışmalarının ne zaman başlatılacağına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

138. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/459) 

139. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/460) 

140. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır Kâzım Karabekir Tarım İşletmesinin 
düşük kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/462) 

141. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. ülkemizdeki hidroelektrik santrallerine ve 
elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

142. - Mersin Milletvekili Hüseyin Gülerin, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA 
Akdeniz İşletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 

143. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, basında çıkan öğretmenevleriyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

144. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Güiçiçek'in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının 
iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/467) 

145. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Kurum İdare Kurulu kararlarının uygulanıp 
uygulanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

146. - Eskişehir Milletvekili Fahri KeskinMn, Tıpta Uzmanlık Sınavına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

147. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

148. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Hükümet Konağı 
inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) 

i49. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde Kültür Merkezi inşaatının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 

150. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve Telekom binası 
ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) 

151. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/475) 
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152. -Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin okul ve derslik ihtiyacına 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 
153. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Öğretmenevi ve Halk 

Eğitim Merkezi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 
154. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 

inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 
155. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Muğla-Milas'da Sarıçay üzerindeki yıkılan 

köprünün ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479) 

156. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

157. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, sekiz yıllık eğitim için alınan vergi ve katkı 
payı miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) 

158. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) 

159. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

160. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Bağ-Kur ve SSK prim borçlan için ödeme 
kolaylığı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/484) 

161. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk 
vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/485) 

162. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcfnın, yoksul öğrencilerin özel okullarda 
okutulması çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

163. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/487) 

164. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) 

165. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/489) 

166. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, kardeşinin atamasına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/490) 

167. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/491) 

168. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/492) 

169. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan 
mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/493) 

170. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/494) 

171. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

172. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi(6/496) 

173. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/497) 
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174. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/498) 
175. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 
176. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinin 

bazı bölümlerinden mezun olanların istihdam sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/501) 

177. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki 
ücret tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

178. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının 
kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/503) 

179. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirme kapsamına 
alınmasının nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

180. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

181. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Sars hastalığına karşı ithalata yönelik 
önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

182. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Ilıca-Ekinözü ve Ilıca-Suçatı 
yollarında asfaltlama çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/510) 

183. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş organize sanayi 
bölgesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/511) 

184. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, THY sabah seferlerinde dağıtılan 
gazetelere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

185. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Aralık 2001- Aralık 2002 tarihleri 
arasındaki TRT yayınlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

186. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki organize sanayi bölgesi ve 
bazı küçük sanayi siteleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/514) 

187. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, SSK ve Bağ-Kur'lularm askerlik borçlanmalarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 

188. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, din kültürü dersi öğretmenlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

189. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, tarihi çinilerin envanterine ve korunmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

190. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme kapsamındaki Sarıkamış Ayakkabı 
Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

191. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Salihli Devlet Hastanesi ek binasının ne zaman 
hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

192. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli'deki bazı okul inşaatlarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

193. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

194. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Seferihisar'daki depremzedelere yapılacak 
yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 
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195. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, özelleştirme sonucu işten çıkarılan işçilerin 

durumlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 
196. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme sonucu işini kaybeden işçilerin 

istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) 
197. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) 
198. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 
199. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sisteminin bakım ve 

onarım ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/532) 
200. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 

Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 
201. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Konak İlçesindeki bazı mahallelerde 

heyelan tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/534) 

202. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Süper Ligdeki şike ve teşvik primi iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535) 

203. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Çüngüş-Yeniköy'e ziraat 
teknisyeni atanıp atanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/536) 

204. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tohum üretimi ve ıslahına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

205. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdam sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 

206. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde ve Nevşehir Tedaş müdürlüklerinin borç 
taksitlendirmedeki farklı uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/541) 

207. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerindeki çiftçilerin 
elektrik borçlarının taksitlendirilmesi için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 

208. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin 
faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/543) 

209. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, hizmet sınıflarına göre memur emeklilerinin 
özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 

210. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, memurların ilaç katkı payında indirim yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) 

2 1 1 . - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de atıl haldeki Elsan A.Ş.'ne ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

212. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasındaki yol ve 
sulama suyu kanal çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/547) 

213. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki özelleştirilen Nimsa A.Ş.'ye 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 

214. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, yetiştirme yurtlarında barınan çocuklardan 
ilköğretimi bitiremeyenlerin istihdam sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/549) 
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215. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Devlet Hastanesinin iç onarım ve bahçe 

düzenleme ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 
216. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasına çok 

programlı lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/551) 

217. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabası gölet 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

218. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, KPSS sınavına öğretmenlik dışındaki meslek 
gruplarının alınmamasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/553) 

219. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Cezayir'deki deprem nedeniyle internet 
hizmetlerinin aksamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

220. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın. Nazım Hikmet'in bir şiirinin ders kitabından 
çıkarıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

221. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in. Eurovision Şarkı Yarışmasının gelecek yıl Selçuk-
Efes'te yapılması için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/556) 

222. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Misli Ovası sulama kuyularının ruhsat 
işlemine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

223. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bilgisayar mühendislerinin öğretmenlikte 
değerlendirilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

224. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. SSK hastanelerindeki sözleşmeli personele 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

225. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. isteğe bağlı sigortalıların prim artışlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) 

226. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, prim borcu olan Bağ-Kur'luların sağlık 
yardımından yararlan amam a! arın a ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/561) 

227. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılarının sağlık 
yardımı alamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosval Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/562) 

228. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Devlete ait şeker fabrikalarında memurlara yemek 
verilmemesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

229. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi 
Projesinin kredi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) 

230. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) 

231. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın. orman yangınlarını söndürmede kullanılacak uçak ve 
helikopterlerin kiralama ihalelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/566) 

232. - Trabzon Milletvekili Asım Aykarı'ın, bazı emekli bakan ve üst düzey bürokratlara araç 
ve personel tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

233. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Kilis-Elbeyii Kaymakamlığının düzenlediği 
bir panele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

234. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın. tütün alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 
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235. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Vatikan Büyükelçiliğince İstanbul Fener Rum 

Patriği için kullanılan bir sıfatın düzeltilmesi için uyarı yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/570) 

236. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, bir konferanstaki konuşması sırasında yaşanan bir 
olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) 

237. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sağlık harcamalarına ve KDV tahsilatına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

238. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri Sınavı soru 
kitapçığındaki bir soruna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

239. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla arası ray-bus seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

240. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Emen Ovası ıslah çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) 

241. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Üçkapılı-Çamardı yolunun asfalt 
sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

242. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyarbakır'da görevli bazı öğretmenler 
hakkındaki soruşturma iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

243. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Ünlendi Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

244. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Başbakan'ın bir konuşmasındaki protestocunun 
sorgulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 

245. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

246. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Diyanet İşleri Başkanlığından başka kurumlara 
geçiş yapan personele ve RTÜK'e başka kurumlardan geçen personele ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/581) 

247. - İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, sağlık meslek liselerine İlahiyat Fakültesi 
mezunu idareci atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) 

248. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Nevşehir karayolunun bölünmüş yol 
programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

249. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, yönetici atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

250. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Telekom abonelerinin borçlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) 

251. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

252. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice İlçesindeki 
öğrencilerin yemek ödeneğinin kesildiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/588) 

253. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki 
bir heykelin Burdur'da sergilenip sergilenmeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/589) 

254. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

255. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına gayri safı millî hasıla 
miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) 

- 2 5 - 19 UNCU BİRLEŞİM 



7 - SOZLL? SORULAR 
256. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Ankara-Evren-Eti Holding İlköğretim 

Okulu binasının fiziki şartlarının yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/592) 

257. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

258. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, 2000-2002 yılları arasında araç dağıtımı 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/594) 

259. - Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun, Marmara, Düzce ve Pülümür depremlerinde 
yıkılan kamu binalarının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

260. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, LPG'li araçların taşıt vergisine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

261. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerin SİT alam içinde olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/598) 

262. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerdeki kaçak yapılara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) 

263. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, hemofili hastalarının tedavisinde kullanılan bir 
kan ürününün ithal edilip edilmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

264. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'm, 22 nci Dönemdeki milletvekili 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/601) 

265. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ormanların korunması ile kuraklık ve 
erozyonla mücadele amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/602) 

266. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesi çöplerinin 
Yüreğir İlçesinde oluşturduğu soruna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

267. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un. Yozgafta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

268. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da bir köprülü kavşak inşaatında 
meydana gelen göçüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6<'605) 

269. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in. Diyarbakır-Dicle İlçesi çiftçilerine 
doğrudan gelir desteği ve mazot paralarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

270. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, hidrojen ve borun enerjide ve sanayide 
kullanımına yönelik çalışmalar yapılıp Yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/608) 

271. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

272. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 

273. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

274. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sayıştay denetimi dışında kalan karayolu ihalelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) 

275. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'm, Alanya-Dimçayı-Kargacık arasında bölünmüş 
yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 
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276. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya 

karayolu bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/614) 

277. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun 
genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

278. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

279. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

280. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve 
yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

281. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdu
rulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 

282. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

283. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve 
Aktaş sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) 

284. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

285. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlindeki belediyelere 
gönderilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

286. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

287. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, özelleştirilen KİT'lere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 

288. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tütün alımındaki açık artırma usulüne ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

289. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yolsuzlukların önlenmesi için alınması gereken 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) 

290. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 

291. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik fiyatlandırmasının 
üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/630) 

292. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Menemen İlçesinin hastane ve sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 

293. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki ilköğretim okullarında derslik 
başına düşen öğrenci sayısının azaltılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

294. - Şanlıurfa^ Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, elektrikte bölgesel fiyatlandırmanın 
doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633) 

295. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki 
Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

296. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlinin kadın hastalıkları ve 
doğum hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 

297. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) 
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298. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Gölündeki kirliliğin giderilmesi 

için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 
299. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 
300. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank'ın özelleştirilmesine 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 
301. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne 

zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 
302. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'da hayvancılığı teşvik 

çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 
303. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 
304. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 
305. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu*nun, yabancı şirketlerin Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu'daki petrol arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

306. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. ilaçta klinik paketlemeye gidilip 
gidilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

307. - Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, iş akitleri feshedilen Div-Han Demir Madeni 
çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/647) 

308. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın'ın, Zonguldak-Devrek bölünmüş yol projesine ve 
Zonguldak-Ereğli yolundaki çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/648) 

309. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, emniyet mensuplarına ödenmekte olan dikiş 
paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

310. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinde demiryolunun yer altına alınması ve 
metro yapımı konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/650) 

311. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol aramalarında gerekli derinliğe inilmediği 
iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

312. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, ABD'nin Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne 
destek verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

313. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün 
atanması ve görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

314. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

315. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programındaki bazı taahhütlere 
yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/655) 

316. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bölgesel sanayiin iyileştirilmesi çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

317. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yatırımcılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657) 

318. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan büyük sanayi 
kuruluşlarının dış piyasalara açılmasının teşvik edilmesi çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 
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319. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayinin 

yeniden yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

320. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayi 
bölgeleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/660) 

321. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan imalat 
sanayiiyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

322. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Devlet İstatistik Enstitüsünün bir araştırmasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

323. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı Devlet üretme çiftliklerinin kiralanmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

324. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez 
Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) 

325. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

326. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği 
korosundaki sanatçı kadrosuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

327. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

328. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan çevre 
konularında sosyal refah ağırlıklı çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/668) 

329. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan 
gecekondularda yaşayanlara ucuz konut üretileceği ifadesine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) 

330. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlıksız 
şehirleşmeye karşı yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

331. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan doğal afetlere 
yönelik tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

332. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan bölgesel 
kalkınmaya yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/672) 

333. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizm 
potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/673) 

334. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültür 
politikalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

335. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin 
altyapı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

336. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sosyal 
güvenlik politikalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

337. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) 
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338. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kamu personel 

rejimine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/678) 

339. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlık 
alanındaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

340. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültürel mirası 
koruma çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) 

341. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. Hükümet Programında yer alan turizmde 
tanıtma projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

342. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve 
öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 

343. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde 
yeniden yapılanmaya dönük çalışmalara iiişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) 

344. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim 
Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684) 

345. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın. Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-
Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) 

346. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, İnebolu Limanının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) 

347. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Tekel Şanlıurfa Suma Fabrikasının 
kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/687) 

348. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in. üniversitelerin öğretim kadrolarına 
atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) 

349. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Denizcilik Müsteşarlığında bazı çalışanların işine 
son verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

350. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin"in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesine alınan ambulansla 
ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

351. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, SSK hastane ve dispanserlerindeki kantin, 
kafeterya ve çay ocaklarının özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

352. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, eczacıların kamu kurum ve kuruluşlarından ilaç 
bedellerini zamanında tahsil edebilmeleri için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

353. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul-Edirne karayolundaki yol hizmetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693) 

354. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

355. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'm, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 

356. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) 

357. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tüplügaz sektöründeki dağıtım payları ile vergi 
oranına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 
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358. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 
359. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 
360. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eczanelerin kamu kurum ve kuruluşlarından 

ilaç bedeli alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 
361. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa'nın Salihli İlçesinde yanan orman 

alanlarının ağaçlandırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 
362. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'daki bir kavşak inşaatına ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 
363. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, organize sanayi bölgelerindeki elektrik ve 

yatırım indirimlerinin kaldırılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/704) 

364. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

365. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki okulların elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

366. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, taşınmaz tarihî eserlerin çevresinde koruma 
alan-ları oluşturulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/709) 

367. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren 
ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) 

368. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri 
feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi(6/711) 

369. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) 

370. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının 
ödenmeyen döner sermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

371. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) 

372. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek için 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) 

373. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların 
görev yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

374. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Çorlu Havaalanının etkin kullanımı için 
alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

375. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli 
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) 

376. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AB limanlarındaki Türk gemilerinin 
eksikliklerinin tamamlanması için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/719) 

377. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 
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378. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman 

verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 
379. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Bağdat Büyükelçisinin Irak'a asker 

gönderil-mesiyle ilgili raporuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/722) 

380. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak 
için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

381. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Yeni Hamaırfın restorasyonuna 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

382. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Öküz Mehmet Paşa 
Kervansarayı'nın restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

383. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Sungurbey Bedesteni'nin 
restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

384. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

385. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

386. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık 
projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

387. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

388. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) 

389. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

390. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Maden Köyü Bolkardağı Maden 
İşletmesinin tekrar faaliyete geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

391. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı 
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

392. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise 
açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

393. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

394. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, besicilere destekleme primi ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) 

395. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

396. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgirin, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

397. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

398. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki 
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) 
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399. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama kanallarının 

ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 
400. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 

durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 
401. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı 

iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 
402. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme 

faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 
403. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik 

faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 
404. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, basında yer alan bir tarım projesine ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) 
405. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adıyaman, Hakkâri ve Antalya'daki bazı tarihî 

eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) 
406. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve 

döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) 
407. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'm, belediyelere ayrılan yardım miktarındaki 

farklılıkların nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 
408. - Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun, BDDK tarafından el konulan 

bankalara ve mevduat sahiplerinin alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/751) 
409. - Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun, futbol karşılaşmalarında yaşanan 

olaylara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/752) 

410. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, belediyelere yapılan parasal yardıma 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

411. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretimindeki kota 
uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

412. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) 

413. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM tarafından yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

414. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Arpaçay II. Etap Cazibe Sulaması Projesi için 
2004 bütçesine ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/758) 

415. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Selim Bayburt Barajı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/759) 

416. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı için 2004 bütçesine 
ödenek.konulup konulmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

417. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Digor-Şirinköy Göleti Projesi için 2004 
bütçesine ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/761) 

418. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, işyerinin sigorta bildirim zorunluluğu ile ilgili yeni 
bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/762) 
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419. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY'na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/763) 
420. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman 

bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 
421. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden 

yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 
422. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 

Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 
423. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, F-16 uçaklarına takılacak elektronik karşı 

önlem sistemlerinin transferinin ABD tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

424. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

425. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak 
istatistiki çalışma vapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/769) 

426. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, TMO Şanhurfa-Bozova ve Ceylanpınar 
Ajans müdürlüklerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Kövişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/770) 

427. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in. Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/771) 

428. - Tokat Milletvekili Feramuz Şahin'in. Bakanlığa bağlı döner sermayeden sağlık 
personeline yapılan ek ödeme matrahlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

429. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinin elektrik alt yapısının yenileme 
programına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

430. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

431. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin, İzmir İlinin kültürel yapısına ve Kuş Cennetine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

432. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükkaşık'ın, Orhaneli Çayı Güzergâh Değişimi ve Yeni 
Bor Konsantratör Tesisi projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/776) 

433. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

434. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

435. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, ABD Ankara Büyükelçisiyle ilgili 
basında yer alan iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/779) ' 

436. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa-Mardin-Cizre-Habur sınır 
kapısı yönünde duble yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/780) 

437. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781) 

438. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve 
lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 
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439. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, alternatif turizme yönelik çalışmalara 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 
440. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 

karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 
441. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 
442. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Organize Hayvancılığı Geliştirme 

Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 
443. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman 

bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 
444. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 
445. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) 
446. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf 

öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 
447. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını 

istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 
448. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 

yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 
449. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gündoğmuş-Ümitli Köyünün içme 

suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 
450. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme 

kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 
451. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe 

yerleştinlemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 
452. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 
453. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk 

Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 
454. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında Tekel'in 

uyguladığı fiyata ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 
455. - Edirne Milletvekili Rasım Çakır'ın, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması için 

ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 
456. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, keçiboynuzu üreticilerinin 

sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 
457. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya 

pazarlanmasma ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/801) 

458. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat'a yeni bir arıtma tesisi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 

459. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın. silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan 
silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

460. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 
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461.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

kurullarının çalışmalarına ve Samsun'daki sit alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/805) 

462. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sperm ve yumurta transferi yasağına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

463. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Başak Sigorta Genel Müdürüne ödenen 
emekli ikramiyesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

464. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

465. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

466. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda 
istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

467. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve 
Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 

468. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan 
bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 

469. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel ve Tüpraş'ın özelleştirilmesinde verilen 
tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

470. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 
Bandırma'daki Tekel depolarına nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/814) 

471. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 

472. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar 
arası koordinasyon ile coğrafi ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/816) 

473. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

474. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Arıtalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

475. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 
asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

476. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin. Ankara Öğretmenevinde kütüphane 
bulunmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

477. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, yarı dönemi başarıyla bitiren 
öğrencilerin üst sınıfa geçebilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/821) 

478. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okul değiştirme cezasına yönelik 
düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 

479. - Edirne Milletvekili Rasim Çakırın, Ergene Nehrindeki kirliliğin önlenmesine yönelik 
çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/823) 

480. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

481. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Muratpaşa Belediyesine 
tahsisli Botanik Parkının tahsisinin kaldırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/825) 

482. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'nın Elmalı ve Korkuteli 
ilçelerindeki elma üreticilerinin pazar ve ürün fiyatı sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) 
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483. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 
484. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 
485. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın enerji nakil hatlarından kaynaklanan orman 

yangınlarına ve tarımsal alanlardaki yangınlara müdahaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/829) 

486. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın. bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830) 

487. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın TEKEL'in özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) 

488. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

489. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve 
onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833) 

490. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

491. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

492. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı 
ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 

493. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 

494. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı 
inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 

495. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki 
gayrimenkullerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

496. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında 
doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) 

497. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TEKEL'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 
146) (Dağıtma tarihi: 2.6.2003) 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

3. - Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak 
Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (1/687) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi :"] 1.11.2003) 

4. 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'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 4.7.2003) 

5. X- Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 285) (S. Sayısı: 211) 
(Dağıtma tarihi: 4.7.2003) 

6. X- Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve 
Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/537) 
(S. Sayısı: 212) (Dağıtma tarihi: 7.7.2003) 

7. X- Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü 
Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili 
Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisvonu Raporu (1/379) (S. Savısı: 216) (Dağıtma tarihi: 
14.7.2003) 

8. X- Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında 
Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı: 217) 
(Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

9. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

10. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/476) (S. Sayısı: 219) 
(Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

11. X- Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin 
Korunması Sözleşmesi : İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile. Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/469) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

12. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı 
Türk-Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/484) (S. Sayısı: 239) (Dağıtmatarihi: 23.7.2003) 

13. X- Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/493) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 
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14. X- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/596) (S. Sayısı: 241) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

15. X- İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/597) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

16. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan Gaz 
Bağlantısının Gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyetinden Yunanistan Cumhuriyetine Doğal 
Gaz Arzına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/601) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Konusunda Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/598) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 28.7.2003) 

18. X - Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 31.7.2003) 

19. X - Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/475) (S. Sayısı: 259) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) 

20. X - Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/510) (S. Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) 

21. X - Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Şartının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/590) 
(S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 31.7.2003) 

22. - İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonları Raporları (1/624) (S. Sayısı: 267) (Dağıtma tarihi : 9.10.2003) 

23. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

24. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin ! anun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sa; 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

25. - 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) (*) 

26. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/356) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma Tarihi: 20.5.2003) 

27. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl 
"Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma 
Tarihi: 20.5.2003) (*) 

28. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 
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29. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ve 

Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu Milletvekili Eyüp 
Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

30. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

31. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa 
"Geçici Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

32. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve 3 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/169) (S. Sayısı: 255) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

33. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin: Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S. Sayısı: 
256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

34. - Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/647) (S. Sayısı : 268) (Dağıtma tarihi : 15.10.2003) 

35. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Kövişleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/353) (S. Sayısı: 269) (Dağıtma tarihi: 20.10.2003) 

36. - Askerî Ceza Kanunu ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/606) (S. Sayısı: 270) (Dağıtma tarihi : 22.10.2003) 

37. X - Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/364) (S. Sayısı : 273) (Dağıtma tarihi : 27.10. 2003) 

38. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 13.11.2003) 

39. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 13.11.2003) 

40. - Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 31.7.2003 Tarihli ve 
4967 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/658) 
(S. Sayısı : 277) (Dağıtma tarihi : 14.11.2003) 

41. X - 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/698) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 
14.11.2003) 

• 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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