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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki, Kırıkkale İlinin sosyal ve ekonomik sorunlarıyla, Kırık

kale Üniversitesinin çözüm üzerindeki etkilerine ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı. 
Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, Kırşehir İlinde yaşanan sıkıntılara, özellikle çift

çilerin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyiş-
leri Bakanı Sami Güçlü, 

Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Sağlık Bakanlığının Millî Eğitim Bakanlığıyla birlikte 
yapmış olduğu sözleşmeli personel alımıyla ilgili sınavın yöntemine ve buna bağlı olarak yapılan 
atamalardaki sorunlara ilişkin gündemdışı konuşmasına, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 

Cevap verdi. 
(9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun baş

kan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi, Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Romano Prodi'nin Genel Kurula hitaben konuşma yapma 
isteği 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 Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı : 146), 
2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş

kin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı : 152), 
3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

lifinin (2/212) (S. Sayısı : 305), 
Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden; 
4 üncü sırasında bulunan, Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifinin (2/182) 
(S.Sayısı:300), 

5 inci sırasında bulunan, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/716) (S. Sayısı: 319), 

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından; 
Ertelendi. 
6 ncı sırasında bulunan, Elektronik İmza Kanunu Tasarısının (1/613) (S. Sayısı: 333), yapılan 

görüşmelerden sonra, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Romano Prodi, Türkiye'nin Avrupa Birliğine adaylığı 

konusunda bilgi vermek üzere Genel Kurula hitaben bir konuşma yaptı. 
20 Ocak 2004 Salı günü saat 15.00'tc toplanmak üzere, birleşime 18.46'da son verildi. 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Suat Kılıç Türkân Miçooğullan 
Samsun İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No. : 68 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

19 Ocak 2004 Pazartesi 
Teklifler 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 39 Milletvekilinin; Özel Eğitim Kurumlan Odası 
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/238) (Adalet ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2004) 

2.- Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in; 357 Sayılı Askerî Hâkimler Yasasının İkinci Mad
desinin "D" Fıkrası ile "E" Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/239) (Millî Savun
ma ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004) 

3.- Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan ve 69 Milletvekilinin; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/240) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004) 

Raporlar 
1.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe ve 22 Milletvekilinin; Afyon İli Sincanlı İlçesinin Adının 

"Sinanpaşa" Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 337) (Dağıtma tarihi: 19.1.2004) (GÜNDEME) 

2.- Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/694) (S. Sayısı: 
338) (Dağıtma tarihi : 19.1.2004) (GÜNDEME) 

3.- Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/729) (S. Sayısı: 340) (Dağıtma tarihi: 19.1.2004) 
(GÜNDEME) 

No. : 69 
20 Ocak 2004 Salı 

Raporlar 
1.- Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici 

Madde Eklenmesine Dair 17.12.2003 Tarihli ve 5023 Sayılı Kanun ile Anayasanın 89 uncu Mad
desi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/724) (S. Sayısı: 339) (Dağıtma tarihi: 20.1.2004) (GÜNDEME) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/375) (S. Sayısı: 341) (Dağıtma tarihi: 20.1.2004) (GÜNDEME) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yar
dımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/425) (S. Sayısı: 342) (Dağıtma tarihi: 20.1.2004) (GÜNDEME) 

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dip
lomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/481) 
(S. Sayısı: 343) (Dağıtma tarihi: 20.1.2004) (GÜNDEME) 

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik yapan Notaların Onaylanmasının Uy-
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gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/661) (S. Sayısı: 344) (Dağıtma tarihi: 20.1.2004) (GÜNDEME) 

6.- Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/667) (S. Sayısı: 345) (Dağıtma tarihi: 20.1.2004) (GÜNDEME) 

7.- Sınıraşan Örgütlü Suçlara karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar, Par
çaları ve Aksamları ile Mühimmatının Yasadışı Üretimine ve Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Rapor
ları (1/668) (S. Sayısı: 346) (Dağıtma tarihi: 20.1.2004) (GÜNDEME) 

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Ticarî Denizcilik Anlaş
masına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/672) (S. Sayısı: 
348) (Dağıtma tarihi: 20.1.2004) (GÜNDEME) 

9.- Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Güvence Fonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/742) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 20.1.2004) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2004) 
Yazılı Soru Önergeleri 

1.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İmar Bankasının Hazine bonosu satış yetkisine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1858) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004) 

2.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa Çevre Yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1859) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004) 

3.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'nın Yenihisar İlçesindeki Yarhisar Camii ve 
Hamamının restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1860) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004) 

4.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Türkiye Diyanet Vakfınca kestirilecek kurbanlara iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1861) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15.1.2004) 

5.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'in, Hepatit B virüsüne karşı ne gibi çalışmalar yapıldığına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1862) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2004) 

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, dünyada ve ülkemizde yaşanan değişimler karşısın
da kültür alanında karşılaşılacak risklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1863) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2004) 

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sosyo-ekonomik değişim ve küreselleşme sürecinde 
kültür alanındaki proje ve politikalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1864) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2004) 

8.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'nın Osmangazi İlçesinde kapanan kütüphanelere 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1865) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2004) 

9.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa Yenişehir Havaalanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1866) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2004) 

10.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, telefonu olmayan köylere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1867) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2004) 
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11.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1868) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2004) 

12.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'nın Keleş İlçesinde meydana gelen depremde 
zarar görenlere yapılacak yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1869) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2004) 

13.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, damızlık düve ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1870) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2004) 

14.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, özelleştirilen Alaşehir Suma Fabrikası çalışanlarının 
durumuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1871) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2004) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 Milletvekilinin Kelkit Havzasının ekonomik, sos

yal ve çevresel sorunlarının araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12.1.2004) 

2.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan kaynaklanan sorun
larının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/157) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2004) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 
20 Ocak 2004 Salı 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44 üncü Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 
Konuşma süreleri 5'er dakikadır; hükümet bu konuşmalara cevap verebilir, hükümetin cevap 

süresi 20 dakikadır. 
Gündemdışı ilk sözü, Türkiye'deki elma üretimi ve elma yetiştiriciliğinin sorunlarıyla ilgili söz 

isteyen Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'e veriyorum. 
Buyurun. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I.- Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in, Türkiye'deki elma yetiştiricilerinin sorunlarına 

ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami 
Güçlü'nün cevabı 

MAHMUT UĞUR ÇETİN (Niğde) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Türkiye'de 
elma üretimi ve elma yetiştiriciliğinin sorunları hususunda gündemdışı söz almış bulunmaktayım. 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Dünyada elmayı en çok üreten ülkelerden birisiyiz. Gene, dünyada elmayı en çok tüketen 
yegâne ülkeyiz; maalesef ürettiği elmanın yarısını telef eden, çöpe döken tek ülkeyiz. 

Sahip olduğumuz potansiyele rağmen, değerlendiremediğimiz tarım ürünlerinden birisidir el
ma. Anadolu birçok bitki ve ürünün olduğu gibi elmanın da anavatanıdır. Türkiye'deki elma 
üretiminin yaklaşık yarısını sırasıyla İsparta, Niğde, Karaman illeri gerçekleştiriyor. Bu illeri 
sırasıyla da Denizli, Konya ve Çanakkale İlleri izlemektedir. 

Dünyada elma üreten ülkeler arasında Türkiye yıllık ortalama 2 500 000 tonluk üretimiyle 
üçüncü sırada yer almaktadır. Dünya Gıda Örgütü (FAO) kayıtlarına göre, dünya elma üretimi 
58 000 000 ton olarak tahmin ediliyor. Çin, yıllık ortalama 20 000 000 ton üretimle ilk sırada yer 
alırken, ABD'nin üretimi 3 800 000 tondur. Fransa, İran, İtalya, Polonya, Rusya, Yeni Zelanda, Şili 
ve Arjantin, diğer önemli elma üreticisi ülkelerdir. FAO kayıtlarına göre, dünyada kişi başına or
talama elma tüketimi 8 kilogram civarındayken, Türkiye'de kişi başına ortalama elma tüketimi dün
ya ortalamasının 4 katı daha fazla ve 32 kilogram seviyesindedir. 

Tüketimin yüksek olmasına karşın, ihracatta aynı başarıdan söz etmek'mümkün değildir. Hatta, 
elma üretiminde dünya üçüncüsü olan Türkiye, özellikle Şili ve Arjantin'den elma ithal etmektedir. 

Elma üretim bölgelerinde, üretici, alıcı bulamamaktan şikâyetçi. Ayrıca, fiyatların düşük kal
masından yakınan üreticiler, ithalatın durdurulmasını ve ihracatın desteklenmesini talep etmektedir
ler. Bu yıl 500 000 tonluk üretimi olan Niğde'de elmaya alıcı bulunamıyor. Geçen yıl, kilosunu 600 000 
liradan satan Niğde'deki elma üreticisi, bu sezon başında alıcıların 500 000 liralık fiyatını beğen
medi; ancak, daha sonra fiyatlar 200 000 liraya kadar düştü. 
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İran'dan sınır ticaretiyle çok miktarda elma piyasaya giriyor. Tüccar, bu yüzden geçen yıl cid
dî zarara uğradı ve bu yıl elma almak istemiyor. Fiyatlardaki düşüşün temel nedeni bu. 

Üreticinin, bahçede, ortalama 200 000 liradan sattığı elma, tüketiciye 1 500 000 liradan 
satılıyor. Asıl parayı aracıların kazandığı, elma üreticisinin de, milyonlarca tüketicinin de bu işten 
zarar gördüğü ifade edilmektedir. 

Hasat edilen elmalar pazara sevk edilinceye kadar depolarda muhafaza edilirler. Bu depolar, 
adi depolar, soğuk hava depoları veya kontrollü atmosferli soğuk hava depoları olabilmektedir. 

Elmaların depoda kalma müddeti, meyvenin depolanma zamanı, ağacın beslenme durumu, 
mevsim ve çeşide göre değişir. Normalden geç hasat edilen meyvelerde kısa sürede olgunlaşma 
görülürken, erken hasatta ise su kaybı fazla olur ve meyvelerin yeme kalitesi düşer. Bu durumda, 
üretilen 2 500 000 ton elmanın yaklaşık 1 000 000 tonu heba olmaktadır. 

Bu kayıpların en aza indirilmesi amacıyla alınması gereken önlemelere, bahçede, üretim 
aşamasında başlanmalıdır. Çeşit ve anaç doğru seçilmeli, budama, gübreleme, sulama gibi kültürel 
işlemler yerinde ve zamanında uygulanarak, en yüksek kaliteye ulaşılmalı, çeşide ve yöreye en uy
gun derim zamanı saptanmalıdır, böylece, maksimum depolama süresinden yararlanılmalıdır. 

Peki, dünya elma üretiminde üçüncü sıradayken, ürettiğimiz ürünü neden pazarlayamıyoruz; 
bunun çeşitli nedenleri var. Birincisi, Türkiye'de elma üretimi var; ama, çeşit yok: red starking 
dediğimiz ve golden dediğimiz elma üretiliyor. Bunlar, dünyada modası geçmiş, tüketimi olmayan 
çeşitlerdir. Bunun yerine, Amerika ve Avrupa'nın, özellikle İtalya ve Fransa'nın ürettiği fuji, gala, 
redspour, redcihv türleri, hem görünüm hem tat hem de mevsim olarak tüketici tarafından tercih 
edilmektedir. Bu nedenle, bizim, Avrupa'ya ihraç şansımız hiç yoktur. İkincisi, Türkiye'de üretilen 
elmanın minimum yüzde 50'si, kalitesiz ve sanayi tipi elmadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
MAHMUT UĞUR ÇETİN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Bunun miktarı 1 000 000 tonun üzerindedir. Bu, direkt olarak heba olup gitmektedir. Tür

kiye'de elmasuyu işleyen, elma konsantresi üreten firmaların yeterince olmamasından dolayı da 
burada çok ciddî bir ekonomik kayıp vardır. Geriye kalan kaliteli saydığımız elmanın yüzde 30-40'ı 
da sağlıklı bir şekilde depolanamadığı için heba olup gitmektedir. 

Netice itibariyle, dünya elma üretiminde üçüncü sırada olmamıza rağmen, maalesef, bu oran 
içerisinde hem halkımızın sofrasına ulaşan hem ihraç edilen düzgün elma neredeyse yüzde 15'lere 
kadar düşmektedir. 

Bu şartlar altında, ihracatı artırmak için ne gibi çalışmalar yapılıyor; Türkiye'de bodur el-
macılık dediğimiz plantasyonlar, bazı büyük firmalar tarafından kuruluyor. Bunların sayısı giderek 
artmaktadır. Mesela, Niğde'de Sazala ve Altunhisar bölgelerinde İtalyanların kurmuş oldukları 
bodur elma alanlarında, neredeyse, tüm Niğde'de üretilen kaliteli elma miktarından daha fazla, 11 
ayrı tür üzerine elma üretilmekte ve tamamı ihraç edilmektedir. 

Elmacılık üzerine, son yıllardaki bu yeni yapılanma ve araştırmalar, önümüzdeki beş yıl 
içerisinde Avrupa'nın en büyük elma ihracatçılarından birisi olacağımızı göstermektedir. Mesela, 
hemen yanı başımızdaki komşumuz Yunanistan, elma üretimi çok az olduğu için, ihtiyacının büyük 
bir kısmını, dışarıdan ithal ederek karşılamaktadır; fakat, mevcut üretim ve kaliteyle, Yunanistan'a 
elma satmamız, maalesef, bugüne kadar mümkün değildi; ancak, son zamanlarda ürettiğimiz el
malar onlara da cazip gelmekte ve Yunanistan'a da, son dönemde üretilen söz konusu kaliteli el
malardan ihraç etmekteyiz. 
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Şimdiye kadar Türkiye'nin elma üretim merkezleri dediğimiz Niğde, İsparta, Karaman ve Kon
ya gibi illerimizdeki elma bahçeleri, yirmibeş otuz, hatta kırk yıllık yaşlı ağaçlardan oluşmaktadır. 
Hastalıkla mücadele ve ilaçlama, zamanında yapılmıyor. 

Elma kalitesine en büyük zararı, dolu vermektedir. Avrupa'da elma bahçeleri, üzerine ağ 
serilerek doludan korunur. Bizde böyle bir şey olmadığı için, ürün, doludan zarar görmektedir. 

Ayrıca, ağaçlarda seyreltme yapılmıyor; dolayısıyla, elmalar küçük ve kalitesiz oluyor. Elma, 
hasat edildiği dönemde değil, soğuk hava depolarında depolandıktan çok uzun bir süre sonra 
tüketilen ve katmadeğer kazanan bir üründür; yani, portakal ve limon gibi değildir. 

Türkiye'de hasat zararı da çok fazladır. Avrupa'da elma ağaçları bodur olduğu için, ağaca tır
manmadan toplanır. Bizde ise, ağaçlar yüksek olduğu için, elmalar silkelenerek toplanmaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Çetin, lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
MAHMUT UĞUR ÇETİN (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Elmanın, hasat edilir edilmez, hiç güneşin altında bırakılmadan, çok süratli, soğuk hava 

deposuna konulması gerekiyor. Bizde ise, bu süre, bazen yirmi yirmibeş günü alıyor, ondan sonra 
soğuk havaya giriyor. 

Elmanın üretimi kadar, depolanması da çok önemlidir. Türkiye'de, depolama kapasitesi, 
üretilen elmanın tamamını alacak büyüklükte değildir. Bu depoların çok büyük bir kısmı ilkel 
depolardır. Dolayısıyla, buralarda depolanan elmalar, iki üç ay sonra bozulmaya başlıyor. Tür
kiye'de, yurt dışından, Arjantin, Şili ve İtalya'dan ithal edilen ve hepsi beş altı ay önce hasat edil
mesine rağmen, elmalar, sanki dalından yeni koparılmış gibi bir görüntü vermektedir. Bunun 
nedeni, Avrupa'da, elmanın, atmosfer kontrollü soğuk hava depolarında saklanmasıdır. Türkiye'de 
ise sadece iki firmada 15 000 ton kapasiteli bu tür soğuk hava deposu vardır. Atmosfer kontrollü 
depodan çıkan ürün, haziran ve temmuz aylarında bile çok sağlıklı bir şekilde kendisini muhafaza 
etmiş olmaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Çetin, bakınız, sürenizin miktarı kadar süreye ulaştınız; lütfen, tamamlar 
mısınız konuşmanızı. 

MAHMUT UĞUR ÇETİN (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Lütfen... 
MAHMUT UĞUR ÇETİN (Devamla) - Türkiye'de özellikle elma üretim merkezleri olan Niğ

de, İsparta, Karaman. Konya, Denizli, Çanakkale İllerine, bir an önce, devlet destekli, atmosfer kon
trollü soğuk hava depolarının kurulması gerekmektedir. 

Tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak, elma ihracat dönemleri, dünyada ağırlıklı olarak ocak, 
şubat ve mart aylarıdır. Bu aylarda ise. gerçekten, dünya elma ihracatı küçümsenemeyecek boyut
lardadır. Bu orandan pay alabilmemiz ve dünya elma ihracatında söz sahibi olabilmemizin yolu, 
yukarıda belirttiğim atmosfer kontrollü soğuk hava depolarının, elma üretim merkezleri olan Niğ
de, İsparta ve Karaman İllerine derhal kazandırılmasından geçmektedir. Dünyada elma üretiminde 
üçüncü sırada olmamıza rağmen, dünya elma ihracatından aldığımız pay yüzde 1 '1er civarındadır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; sahip olduğumuz potansiyele rağmen, değerlen
diremediğimiz tarım ürünlerinin başında elma gelmektedir. 

BAŞKAN - Sayın Çetin, konuşmanızı kesmek zorunda kalacağım; lütfen... 
MAHMUT UĞUR ÇETİN (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Özellikle hükümetimizin, Tarım Bakanlığımızın ve siz değerli 22 nci Dönem milletvekil-

Ierimizin konuya bundan böyle daha hassas yaklaşacağınızı biliyor, buna inanıyor ve Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, ikinci konu da sizinle ilgili; ikinci hatip de konuştuktan sonra söz 

hakkını size vereceğim. 
Gündemdışı ikinci söz, Ağrı İlinde çiftçilerin genel sorunlarıyla ilgili söz isteyen Ağrı Millet

vekili Naci Aslan'a aittir. 
Sayın Aslan, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
2.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, sağlık personeli yerleştirme sınavına, çiftçilere yapılan 

gelir desteği ödemelerine ve Ağrı İlinde yaşanan bazı temel sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması 
ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

NACİ ASLAN (Ağrı) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygın üyeleri; Ağrı'nın bazı temel sorun
larını gündeme getirmek ve hükümetimizin dikkatine sunmak üzere söz almış bulunuyorum; 
hepinize saygılarımı arz ediyorum. 

Öncelikle, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu dönem geç konuşma hakkı almam nedeniyle, 
İlim Doğubeyazıt İlçesi Ortadirek Köyünde yüreklerini ortaya koyarak, gerçekten vazife aşkıyla ve 
öğretmenliğin üstün erdemliliği nedeniyle kendi canlan pahasına toplumsal bir faciayı önlemek için 
gayret gösteren meslektaşlarım değerli eğitimci kardeşlerimin ruhları önünde, ben ve AK Partili 4 
milletvekili kardeşim, 5'imiz birden eğiliyoruz, saygılarımızı sunuyoruz; kendilerine Allah'tan rah
met, ailelerine yürekten baş sağlığı diliyoruz. 

Değerli kardeşlerim, bundan bahsederken, Sayın Millî Eğitim Bakanımız da buradayken, 
âcizane görüşümü arz ediyorum: Sayın Bakanımız, kışın iklimin sert geçtiği bölgelerimizde 
kaloriferle ısınan yerlerde her sene kaloriferci sertifikası veriliyor ve eğitimden geçiriliyor; ama, ne 
yazık ki, sobayla ısınan yerleşim birimlerinde, hastanelerimizde ve özellikle eğitim kurumlarımız
da, sobayla ısınan bizim kurumlarımızda, çocuklarımız eğitimsiz olduğu, bir sobanın nasıl 
yakılacağından, bir sobanın hangi maddeyle tutuşturulacağından haberleri olmadığı için, işte, 
Doğubeyazıt Ortadirek Köyümüzde de tiner bidonunu sobanın üzerine tutmak sebebiyle bu can 
kayıplarının meydana gelmesine vesile olunmuştur. Sayın Millî Eğitim Bakanımızın bir genelge 
yayımlayarak, uzmanların, bilgileri doğrultusunda halkımızı bilgilendirmesi dileğimi arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bölgemiz halkı çok soğuk iklim koşullarında yaşamaktadır. Yoksul
luğun ve sefaletin diz boyu olduğu ve tüm imkânlardan mahrum olan bu bölgemizde, İran'dan ül
kemize doğalgaz boru hattı geçmektedir. Doğalgaz boru hattının İlimiz Ağrı merkezine yakınlığı -
Ozanlar Köyü civarından geçmekte- 3 kilometredir. 104 nolu vana, bu bölgede bulunmaktadır. Biz 
diyoruz ki, Ağrı halkını ve Doğu Anadolu halkını üvey evlat muamelesine tabi tutmayınız. Siz, bin
lerce kilometre uzaklıktaki yerleşim birimlerine doğalgaz hizmetini sunarken, neden, 3 kilometre 
uzaklıktaki bir yerleşim birimine, devletin kurumları, sivil toplum örgütleri ve halkımızın yerleşim 
alanları için çok görüyorsunuz, bir dönüşüm santralı kurmuyorsunuz; onu da, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanımıza arz ediyorum. 

Yine, arkadaşlar, ben, bir eğitimciyim ve çok sınav yaptım. Sayın Millî Eğitim Bakanının en
gin tecrübesine ve deneyimine saygım var. Gerçekten, eğitimi bilen, donanımlı bir Millî Eğitim 
Bakanımız var; ama, Sayın Millî Eğitim Bakanımızın, 13 Aralık günü yapılan Sağlık Personeli Yer
leştirme Sınavında kullandığı cümleleri, ben, Sayın Bakanımdan dinlerken dehşete düştüm; çünkü, 
bir sınav uygulayıcısı olarak, bizim dilimizde, rakamsal olarak, sıfır, absorbe bir elemandır, yutan 
bir elemandır, hiçbir değeri olmayan, pozitif ve negatif sınırların arasında bir sınırdır. Şimdi, 57,785 
puan alan bir kardeşimiz, 5 tercihini yaptıktan sonra, sizin 6'ncı tercih olarak sunduğunuz, eğer bu 
5 tercihe yerleştirilmezseniz, bunu ister misiniz diyorsanız ve bu kardeşimiz de bunu işaretliyorsa, 
siz, bu kardeşimizin 57,785 puanını hiçe sayarak, sıfır puan alan bir kardeşimizi yerleştirirseniz, 
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ben, derim ki, sizin Millî Eğitimin yapmış olduğu bu sınavın bilgisayarına virüs girmiştir; bu, bir 
hırsızlık virüsüdür; lütfen, muhalefetiyle, iktidarıyla elbirliği yapalım, Millî Eğitim ve Sağlık 
Bakanlıkları üzerindeki bu lekeyi kaldıralım. Yoksa, böyle, çok cici bici cümlelerle, kaçamak cüm
lelerle bunu örtbas etmenin imkânı yok. 

Mesela, arz ediyorum; bir kardeşimiz, bir mektup yazmış bana; işte, anlatıyor: "Sayın millet
vekilim -böyle böyle oldu- benim 450 000 000 maaşım var, 6 çocuk okutuyorum. Benim 
çocuğumun aldığı puan 57,785; istediği yerler, Ağrı Devlet Hastanesi, Kars-Kağızman 1 Nolu Sağ
lık Ocağı, Patnos 1 Nolu Sağlıkocağı, Şırnak, Şanlıurfa. Ben, Kağızman'ı kazanmama rağmen..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aslan, müsaade eder misiniz. Mikrofonunuz kapandı zaten. 
Sürenizi uzatacağım da, çiftçi sorunlarıyla ilgili konuşma yapacak mısınız? 
NACİ ASLAN (Devamla) - Anlatacağım... Ona da dönüyorum, sırayla geliyorum... 
Dertlerimiz çok Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Aslan, dertlerimizin hepsini bitiremeyiz burada! 
NACİ ASLAN (Devamla) - Affınıza sığınarak... Bana karşı müsamahalı davranırsanız, mutlu 

olurum. 
"...Kazanan, Serkan Köse; baba adı, Fikret; numarası 326624780; puanı sıfır; kazandığı yer, 

benim tercih ettiğim Kağızman Sağlıkocağı!.." Şimdi, bunlar, ibret verici durumlar. Diğer taraftan, 
çiftçi sorunlarına dönüyorum. 

Birbuçuk yıldır, Tarım Bakanımızdan bir dileğim var; yani, Parlamento bu dönem çalış
malarına başladığından bugüne kadar, ben, Sayın Bakanıma-dedim ki: Sayın Bakanım, bizim böl
gemiz fakir bir bölge, kültürel yoğunluğumuz az, minimum noktada. Eğer, köylülerimiz birleşip 
belli bir şuur düzeyine erişmiş ve süt inekçiliği kooperatiflerini kuruyorsa, bu insanlar bir araya gel
mesini becerebilmişse bu devirde ve bunlar bir kooperatifi işler hale getirmişse; 2000 yılında çıkan 
işletme kredisinden -140 milyar-46 milyarı gönderilmiş, 94 milyarı iki yıldır gönderilmiyor... Sayın 
Bakanım defalarca bana söz vermesine rağmen -TİGEM Genel Müdürü de- bu konuda diğer mil
letvekili arkadaşlarıma da -onların girişimleri benden daha üstün, daha değerli- söz verilmesine rağ
men, bugüne kadar gönderilmedi. 

Diğer taraftan. Sayın Bakanım, doğrudan gelir desteği paralarının tespiti yapılırken "gelişmiş
lik düzeyi" diyor. Allahaşkına Parlamento, allahaşkına Türkiye Cumhuriyeti, Ağrı, 81 ilin en 
gerisinde kalmış bir il; bunun ilçeleri ve ilçe merkeziyle, aradaki hangi gelişmişlik düzeyinden bah
sediyorsunuz?! Hangi kritere göre bunu yapıyorsunuz?! Bana göre, gün geçtikçe geriye gidiyor. 
Halen, doğrudan gelir desteği paraları dağıtılmamış. 5 arkadaşım da burada. İnanıyorum, onlar da, 
benim gibi. defalarca yalancı durumuna düşmüşlerdir; çünkü, on gün sonra, beş gün sonra, altı gün 
sonra... 

Sayın Bakanımdan şu dileğim var: Buraya çıksın -Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Bakanı-
ve "arkadaş, param yok, gönderemiyorum" desin veyahut da "ben, falan ayın falanca günü bu parayı 
vereceğim" desin. Her gün telefonlar geliyor, muhtarlar arıyor, fakslar geliyor ve yoğun olarak kış 
şartlarının çok ağır olması, geçim standardının çok düşük olması, gayri safî millî hâsıla içindeki 
payının gerçekten Türkiye'nin 81 ilinin gerisinde olması nedeniyle, artık, insanlar yakacak 
bulamıyor, bunu da kendilerine bir ümit sayıyorlar, bir gelir kaynağı sayıyorlar. O nedenle, Sayın 
Tarım Bakanıma arz ediyorum, buna bir açıklık getirsin reel bir yaklaşımla ve bu insanlarımız da 
işitsin ki bu para ne zaman alınacak... 

Bir de, ben bir ara yine burada bir konuşma yaparken -ki, Tarım Bakanımı ilgilendirdiği için 
arz ediyorum- karın 1 metre yağdığı... Demin kardeşimle konuşurken "üç gündür köyden il mer-
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kezine gelemedik" dedi. Niçin; -40 derece soğuk var, arabaların hepsi donmuş, marş basmıyor. Böy
le bir yerde yaşayan insanlar için... Geçen sene Hamur'da bir bacımız doğum yapıyor diye ilçe mer
kezine getirilmek isteniyor, 5,5 saatte at kızaklarıyla getiriliyor ve kendisi ve çocuğunu kaybettik. 
Şimdi, -40 derece nerede, şu anda 14 derecede olan illerimizde çoğu dozer kepçe ve kamyonlar stok 
halinde duruyor. Duble yol çalışmaları da şu anda hafiflemiş durumda. Hükümetimizden arzımız şu, 
bu bizim talebimiz, bu bizim isteğimiz: "Lütfen, iki üç ay, şu eldeki malımızı verin şu elimize, şu 
stok halinde olan kepçe ve dozerleri insanlık adına verin" diyoruz. Bu insanlarımızın yaşam koşul
larını gözönünde bulundurarak paralel kaydırma yapalım. Hiç olmazsa, kış bitimine kadar bu dozer 
ve kepçeler, karın, buzlanmanın ve sisin yoğun olduğu, hastalıkların had safhada olduğu yöremiz
de hizmet görsün, insanlarımız da çaresizlikten kurtulsun. Özellikle de yerel seçimlerin 26 Martta 
yapılması nedeniyle köy yollarımızın hepsinin açılması gerekiyor, açık olması gerekiyor. Bu, benim 
dileğim olduğu gibi, Cemal Kaya Beyin de dileği, Melik Özmen Beyin de dileği, Kerim Yıldız 
Beyin de dileği ve Halil Özyolcu Beyin de dileği ve tüm Ağrı halkının dileği. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılarımı arz ederim. 
Çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; gündemdışı iki konuşmaya cevap vermek için söz aldım; ilkönce, Niğde Millet
vekilimiz Sayın Mahmut Uğur Çetin'in, elma üreticileriyle ilgili olarak dile getirdiği sorunlara 
kısaca değinmek istiyorum. 

Kendileri, gerçekten, ülkemizdeki bu önemli üretim ürününün değerlendirmesini yaparken, 
bizim de paylaştığımız görüşlere yer verdi. Elmada büyük bir üretim potansiyeli söz konusudur. El
ma üretiminde dünyada dördüncü sıradayız. 1990 yılında elma üretimimiz 1 900 000 tonken. 2003 
yılı itibariyle -tahmin olarak ifade edersek- 2 500 000 tonluk bir üretimimiz var. Yaklaşık olarak 
2 500 ton elma ihracatımız ve bu ihracatımızın 2 katı kadar da bir ithalatımız söz konusudur. 
Dolayısıyla, evvela, arkadaşımızın soruna genel yaklaşımına da katılıyoruz. Elmanın tüketim mik
tarı ülkemizde oldukça yüksek, üretimi hızla artıyor, artırma konusunda bir gayret içerisindeyiz. 
Çok sınırlı sayıda elma ithalatı yapıyoruz, toplam 2 500 000 ton elma üretimimizin yanında 5 000 
ton civarındaki elma ithalatının hiçbir kıymeti söz konusu değildir. Ayrıca, ithalatla ilgili konular
da, Türkiye'deki üretim sezonu içerisinde de elma ithalatına izin verilmiyor. Dolayısıyla, ülkemiz
deki elma üreticilerini korumak için elimizdeki tedbirleri kullanmaya devam ediyoruz. 

Ancak, yine, kendilerinin belirttiği gibi. şu anda üretim bakımından çok klasik ürünler var 
elimizde; dünya talebi açısından baktığımızda, yeni çeşitlere doğru hızla kaymamız gerekiyor. 
Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Kısaca özetlemek gerekirse, iç ve dışpazar isteklerine uygun 
yeni çeşit geliştirme ve adaptasyon çalışmaları, üretime kısa sürede etki yapan bodur ve yarı bodur 
elma yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, soğuk hava depoları, sınıflama, ambalajlama tesislerinin 
desteklenmesi; üretimin fazla olduğu yıllarda, bütçe imkânları doğrultusunda, zaman zaman ihracatı 
teşvik uygulamalarına yer verilmesi... Şu anda henüz bu kriter uygulamaya konulamadı; çünkü, ar
kadaşlarımızın da. belki, talepleri arasında yer alan bir husustur; ancak, geçmiş yıllarda zaman 
zaman ihracatı teşvik etmek amacıyla bu anlamda bazı tedbirlerin yürürlüğe konulduğunu belirtmek 
istiyorum. 

Ayrıca, uygulanmakta olan politikalar kapsamında 1 Temmuz-1 Ocak tarihleri arasında ithalat 
yasağı söz konusudur. Onun dışında, yaygın olarak yetiştirilemeyen ve üreticilerimizin rekabet 
gücünü olumsuz etkilemeyecek olan ve daha çok da turistler ile yüksek gelir gruplarının talep ettiği 
ürünlerin ithalatı belli ölçüler içerisinde serbest bırakılmaktadır. 
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Başka tarımsal ürünlerde olduğu gibi elmada da temel sorun, üretim artışının hemen önünde 
pazarlama konusunda iyi bir gelişmenin mutlaka sağlanması şarttır. Aksi halde, üretim artışının, 
üreticilerimize fayda yerine zarar getireceğini, onların toplam gelirlerinde bir azalmaya bile sebep 
olabileceğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla, üreticilerimizin, bu hususta örgütlenerek üretim artış
larını pazarlayacak tedbirleri alması gerekiyor. Hükümetimizin bu konularla ilgili olarak hazırlamış 
olduğu Üretici Birlikleri Yasası Tasarısı ve yine, bu önemli ürünümüzün zaman zaman tabiî afetlere 
karşı korunması konusunda da, bahsettiğim Tarım Ürünleri Sigorta Yasası Tasarısının önemli kat
kılar sağlayacağını ifade ediyorum. Bakanlık olarak, bu önemli ürünümüzün üretiminin artması, 
kalite ve verimliliğinin yükseltilmesi, ihracat imkânlarının geliştirilmesi konusunda, üreticilerimiz
le birlikte, sorumluluğumuzun bilinci içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz; ancak, çok kısa süre 
içerisinde bu konuda alınabilecek tedbirlerin de sınırlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Şu anda 
gündemde olan husus, ihracatı teşvik amacıyla yapılan bir uygulama, bu ürünümüz için piyasadaki 
talebin canlandırılması açısından -yurtdışı talebi kastederek söylüyorum- bir imkân olarak 
gözüküyor. İç tüketimin de bazı alanlarda artırılması konusunda ilave tedbirler düşünülmektedir, 
üzerinde çalışılmaktadır. 

Ben, ikinci konuşmacımız, Ağrı Milletvekilimiz Sayın Naci Aslan'ın, bu ilimizdeki çiftçilerin 
genel sorunları hakkında gündemdışı konuşacağını öğrendikten sonra, Ağrı İliyle ilgili bir hazırlık 
yaptım; ama, Sayın Milletvekilimiz ilkönce birkısım genel konulara değindiler. 

Ağrının doğalgaz ihtiyacı... Elbette, katılmamak mümkün değil. 
Ayrıca, meydana gelen büyük kaza, hepimizi derinden üzen kaza, 2 öğretmenimiz ve 1 öğren

cimizin ölümüne yol açan kaza için, ben de, tüm milletimize ve ölen insanlarımızın yakınlarına baş
sağlığı diliyorum. Elbette, eğitimle çok yakından ilgisi var, bu konuda hepimize de görev düşüyor. 

Ayrıca, özel olarak belirttiği bir husus ve biraz da sitem ağırlıklı olarak belirttiği husus, böl
gesinde, bölgede kurulu bir kalkınma kooperatifinin işletme kredisi ihtiyacını karşılamaya yönelik 
taleplerinin bugüne kadar yerine getirilmemiş olması veya kısmen yerine getirilmiş olmasıdır. 
Bununla ilgili olarak düşüncemi şöyle ifade edeyim: Özel olarak, tabiî, bu konuyu gündeme 
getireceğini bilmediğim için cevabını şu anda net olarak veremiyorum; yalnız, hadisenin bir genel 
yönü var, bir de özel tarafı olabilir; ben, genel kısmına cevap vermek istiyorum. Şu anda 1 400 
kadar kooperatifimiz hazır, bütün hazırlıklarını yapmış, hatta konu seçmiş ve destek bekliyor. Bunu 
karşılamak için bütçeden ayrılan kaynak ile geçen sene 25 kooperatife, bu sene 70 kooperatife, an
cak destek verilecek bir imkânı var. Dolayısıyla, burada, ister istemez bir sıralama yapmak zarureti 
vardır; ama, bunun dışında, başlamış olan bir kredi uygulamasının herhangi bir sebeple gecikmiş 
olup olmadığını özel olarak bilmiyorum. Ben, kendilerine, bunun cevabını öğrenip, takdim ederim. 

Onun dışında, belirttiği husus, doğrudan gelir desteğiyle ilgili konu. Düşüncelerini çok güzel 
bir şekilde ifade etti Sayın Milletvekilimiz; dedi ki: "Gelişmişlik kriteri" ve "ülkemizin bu önemli 
ili için hangi gelişmişlik kriteri geçerli olabilir ve bu, niçin bazı ilçelerimize verildi bazılarına veril
medi" Ben, elimdeki notlardan, bununla ilgili birkaç cümle aktarmak istiyorum. Bildiğim kadarıy
la, Ağrı İlinde, şu ana kadar, doğrudan gelir desteği ödemeleriyle ilgili olarak, 7 ilçenin 2003 yılı 
hakedişlerinin ödemesi gerçekleştirildi. Bendeki kayda göre, Diyadin, Doğubeyazıt, Eleşkirt, 
Hamur, Patnos, Taşlıçay ve Tutak'ta bu ödemeleri gerçekleştirdik ve 21 trilyon liralık bir ödeme 
yapıldı. Bu, birinci dilim ödemesi olarak, sadece merkez ilçeye yapılmadı; ama, biz, Türkiye çapın
da, sadece 378 ilçeye ödeme yaptık. Sadece Ağrı'nın değil; onun dışında, bazı illerimizin sadece bir 
ilçesine ödeme yapılabildi. Sayın Ali Babacan burada yok. Sayın Ali Babacan'm, Ankara'da, bağlı 
olduğu Şereflikoçhisar İlçesine ödeme yapılamadı; ama, Ankara'nın bazı ilçelerine, birkaç ilçesine 
ödeme yapıldı. Merkez ilçe hariç, Ağrı ilçelerinin tamamı bunu almış; ama, merkez ilçesine de -tah
min ediyorum, kesin olarak söylemiyorum; ama- ocak ayı içerisinde bunun ödenmesi kuvvetle 
muhtemeldir. Yani, bununla ilgili kriterin lehe işlediği apaçık ortadadır. Elbette, doğru olan da 
budur; en çok ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına önem vermemiz lazım. 
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Efendim, bunun dışında, arkadaşımız, hepimiz, duyduğumuz zaman haklı olarak 
niteleyeceğimiz, ifade edeceğimiz bir konuyu açtı; kış mevsiminde, doğu bölgelerimizde, özellikle 
ulaşım konusundaki büyük problem ve köy hizmetleri konusunu açtı. Yaklaşık bir ay kadar önce, 
Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız, Mecliste, kendi grup toplantımızda bu konuyu gündeme 
getirdi ve bana da, o ara, bu iletilen sorunun üzerine düşüncelerini aktardı ve "batı bölgelerinden bu 
bölgelere kaydırma yapalım" dedi. Ben, sizin konuşmanız üzerine, hemen telefonla aldığım bilgiyi 
söylüyorum: 78 makine, batıdan doğuya, özellikle kar mücadelesinin yoğun olduğu yerlere nak
ledilmiş durumda. Elbette, bu, çok yeterli görülmeyebilir; ancak, düşünce olarak, bunu, biz de 
düşündük ve uyguladık. 

Bazı arkadaşlarımız, kendi bölgeleri için giden makinelerle ilgili konularda eksik bulabilirler, 
doğrudur. Ağrı'ya giden araçlarımız da var bu 78'in içerisinde. 4 greyder, 2 adet rotatif kar makinesi, 
1 adet dozer, Ağrı'ya, bu dönem, ek olarak, batıdaki bölgelerimizden, şehirlerimizden intikal etmiş 
durumdadır; elbette, ihtiyaca göre yeni nakiller de söz konusu olabilir; ama, düşünce olarak, bu, 
haklıdır ve bu yönde biz de adım atmışız. Bilgilerinize sunuyorum. 

Ben, Ağrı'yla ilgili konuda, çiftçilerimizin sorunlarıyla ilgili konuda birkaç cümle söyleyeyim. 
Gerçi, bugün, huzurlarınızda, biz, tarımla ilgili konularda çok beraber olacağız. Bugün, tarımı 
konuşacağımız bir gün âdeta. Ağrı'yla ilgili birkaç cümleyi, tarımla ilgili genel değerlendirmeyi 
ifade etmek istiyorum. İlimizin 1 100 000 hektar bir alanı var ve bunun çok büyük bir kısmı, yüz
de 67'si; yani, Ağrı İlinin yüzölçümünün yüzde 67'si çayır ve mera. Bu, bize, hayvancılık bakımın
dan bu ilin ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu gösteriyor ve zaten, ekonomik sonuçlar da bunu 
ortaya koyuyor. İlin en önemli ekonomik aktivitesi hayvancılıktır. Bu rakamın yüzde 90'ın üzerin
de olduğu ifade edilmektedir. Tabiî, bu kadar yüksek bir oran da biraz şüphe uyandırıcıdır; yani, 
yüzde 90 bir seviye, çok yüksek bir orandır. Bu bölgemizde, 2001 yılı kayıtlarına göre, sığır cinsi 
itibariyle toplam 293 000 büyükbaş hayvan bulunuyor; bu, Türkiye toplamının yüzde 3'ünü oluş
turuyor. 1 800 000 küçükbaş hayvan -özellikle koyun- var; bu da, Türkiye toplamının yüzde 5'ini 
oluşturuyor; yani, aslında, üretim miktarı mevcudu da kıymet ifade edecek durumda; ama, potan
siyeli çok yüksek. Dolayısıyla, bu ilimizle ilgili, hayvancılık konusunda, özellikle, Kars, Erzurum 
ve Ağrı dahil, bu bölgenin büyük hayvancılık potansiyelini mutlaka harekete geçirmemiz lazım. 
Bununla ilgili olarak, bizim, elimizdeki en kullanılabilir aletimiz kooperatifler ve bu kooperatifler 
aracılığıyla, Sayın Milletvekilimizin biraz önce ifade ettiği hususu yaygınlaştırmak, canlandırmak 
durumundayız, şartların, bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde. 

Ancak, ilave bir hususu belirtmek istiyorum; Kars Göle, Ağrı, İğdır Kâzım Karabekir TİGEM 
işletmelerimizle ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum: Kâzım Karabekir Tarım İşletmemizin özellik
le hacim, alan itibariyle büyüklüğü -186 000 dekarlık bir alan- nedeniyle, burada hayvancılık sek
törü açısından büyük bir potansiyel mevcuttur. Buranın özellikle büyük ve küçükbaş hayvan üretimi 
açısından özel sektöre açılmasıyla birlikte, uzun süreli kiraya verilmesiyle birlikte çok büyük bir 
merkezin oluşacağını, hayvancılık organize sanayi bölgesi diye ifade edebileceğimiz bir gelişmeye 
öncülük edebileceğini biliyoruz. Bununla birlikte, bölgede, sözleşmeli üretim, yem bitkileri 
üretiminin artırılması, bu çayır ve meraların çok etkin bir şekilde kullanılmasına imkân verebilecek
tir. Dolayısıyla, ülkemiz hayvancılık sektörünün gelişmesine en elverişli olan bu bölgesinin bu 
dönem içerisinde öncülük edebilecek durumda olduğunu biliyor ve bu konuda birkısım çalışmaların 
dönemimiz içerisinde ortaya konulabileceğini, olumlu sonuçlar alınabileceğini ümit ediyorum. 

Hayvancılık sektörümüzle ilgili konuşmaları, zaten, soruşturma önergesi sırasında tartışacağız. 
Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Gündemdışı üçüncü söz, İstanbul-Kasımpaşa'da yaşanan hırsızlık ve gasp olaylarıyla ilgili 

olarak söz isteyen, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen'e aittir. 
Buyurun Sayın Sevigen. (CHP sıralarından alkışlar) 
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3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul-Kasımpaşa'da yaşanan hırsızlık ve gasp 
olaylarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Abdül-
kadir Aksu'nun cevabı 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türkiye'de 
gündem o kadar çok sık değişiyor ki, bir problem üzerinde konuşma yapacaksınız, bir bakıyor
sunuz, hemen arkasından başka bir problem geliyor ve o gündem geriye atılıyor. Gündemdışı bir 
söz almaya çalıştığınız zaman, yine, o gündem geriye atılıyor. Burada gündemle ilgili olarak konuş
ma şansınız çok fazla olmuyor. 

Mesela, Kasımpaşa, bizim Beyoğlu İlçemize bağlı; burası, Ankara-Çankaya'nın Oran Semti, 
Gaziosmanpaşa Semti gibi bir yer. Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan Kasımpaşa'da son günlerde yapılan 
hırsızlık, gasp olaylarıyla ilgili gündemdışı söz aldım; fakat, dün akşam, televizyonlarda, Star 
çalışanlarına ilişkin programı izlerken içim ürperdi. 3 000 insan açlığa mahkûm edilmiş; evine ek
mek götüremiyor, çocuklarına ekmek götüremiyor; bir garip uygulama içerisinde. 

Sevgili milletvekili arkadaşlarım, şunu anlatmaya çalışıyorum: Bizim görevimiz bu insanları 
mağdur etmek değil. Bir görev varsa ortada, onu yapacağız, o sorunu ortadan kaldıracağız; ama, 
bizim esas görevimiz, problemlere çözüm bulmak. Devlet alacağını kimden alacaksa alsın; gitsin, 
patronları yakalasın, hükümet görevini yapsın; ama, hükümet, görevini yaparken gazete çalışan
larını, televizyon çalışanlarını mağdur ederek bu görevi yapamaz; onu anlatmaya çalışıyorum. 
Zaten üç aylık bir süre vermişler; biliyorsunuz, onun su parası, elektrik parası, kâğıt parası, uydu 
kiralama parası... Bunlar elinden alındığı zaman, bunlara da el koyarsa hükümet, daha doğrusu 
BDDK; bu insanlar, çalışamaz ve sokaklara düşer. 17 arkadaş -orada çalışanlar, gazeteci- şimdi aç
lık grevindeler ve feryat ediyorlar, çocuklarını gösteriyorlar, ailelerini gösteriyorlar... Buna bir an 
önce çözüm bulunması gerekir diye düşünüyorum. 

Sayın Başkanım, gündemdışı konuşmanın bu bölümünde bunu söylediğim için özür dilerim; 
esas konumuz Kasımpaşa'ydı; ama, bunu da, böyle, gözardı edemiyoruz. 3 000'e yakın insan, 
perişan, aç, çok zor durumda; bir an önce çözüm bulunması gerekir diye düşünüyorum. Onun 
gereğini yaparız, patronlarına gereken yapılır, hükümet görevini yapar; ama, orada mağdur olan in
sanlar var, hamile kadınlar, 3 yaşında çocuklar var, süt götürmek için kapısı önünde bekleyen insan
lar var; akşam ağlıyorlardı; şaşırdım; dev gibi insanlar, gencecik çocuklar, pırıl pırıl kızlar niye ağ
lasın! Bizim görevimiz bu sorunları çözmek değil mi! O kadar holdingi kurtardık, vergi kaçak
çılarını affettiniz. Bu hükümet neleri affetti, allahaşkına, rica ediyorum size; dönüp, oradaki 3 in
sanın elindeki ekmeklerine mi göz dikeceğiz! 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Patronlarının parası var. 
MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Neyse; yakalayın, alın patronlarından. O garibanları ne 

yapacaksınız; o garibanların durumu belli, o insanlar mağdur, perişan, ortada kalmışlar. Onlara sal
dırmanın, onların ağzını kapatmanın, ekmeğini almanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. 

Sayın Başkanım, özür diliyorum, bu da bir yara olduğu için söyledim. 
Şimdi, benim esas gündemdışı konuşmama geçiyorum. 
Sevgili arkadaşlarım, Kasımpaşa'da, son bir ay içerisinde... Kasımpaşa Semti, ismini güzel 

Kasımpaşa'dan alan bir semt, İstanbul'un en köklü semti, cumhuriyete büyük hizmet etmiş bir semt. 
Burada yaşayan insanlarımızın çoğunluğu -sanayi fazla yok- gariban esnaf; yani, berber, manav, 
ayakkabıcı. Bunları, hepinizden çok, Sayın Başbakan bilir. Sayın Başbakanın evine 5 dakikalık 
mesafede; Tayyip Erdoğan'ın oturduğu ev Kasımpaşa'daki eve 5 dakikalık mesafede. Hepsi, devlet
le mukavele yapmış. Ben, namuslu, şerefli vatandaşım, askere gideceğim, devlete vergimi 
vereceğim -vatandaşın devletle mukavelesi, anlaşması- sen de benim malımı, canımı koruyacaksın 
diye, devletle bir mukavele yapmış. 

- 7 8 -



T.B.M.M. B : 44 20 . 1 . 2004 O : 1 

Orada, Bostan Sokakta "Kasımpaşa Emniyet Başkomiserliği" adı altında, vatandaşın kendi 
eliyle kurduğu, altmış yıldır o yörede bulunan bir semt karakolumuz vardı. Bu karakolu da vatan
daş yapmış, parasını vatandaş toplamış, esnaf toplamış, vermiş; ama, gelin görün ki, bu karakolu 
kaldırıyorlar. Karakol kalkmadan önce, insanların kapıları açık; bir dostluk, arkadaşlık içerisinde, 
bir dayanışma içerisinde yaşıyorlar; ama, bu karakol kalktıktan sonra, bir ayda 150 dükkân 
soyuluyor. Ayakkabıları çuvallara dolduruyorlar, götürüyorlar; manavı soyuyorlar; 60 tepsi bak
lavayı alıyorlar götürüyorlar. Birahaneyi soyuyorlar, 75 ekranlı 2 büyük televizyonu alıyorlar; 
oturuyorlar, ciğer de yiyorlar, kafayı da çekiyorlar; ama, gelen yok giden yok!.. 200 kilo et, 200 kilo 
sucuk!.. Şaşırırsınız; ne görmüşlerse almışlar; adamın tıraş takımlarını almış; ekmeğini tıraştan ve 
jiletten çıkaran berberin bütün eşyalarını almış, götürmüş. Bunlar, orada yaşayan, namuslu ve şeref
li esnaflar; Kasımpaşa'da yaşayan insanlar. 

Şimdi, buradan, Sayın Bakanıma-kusura bakmasın; yıllardır beraber çalışıyoruz- bir soru sormak 
istiyorum: Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki evinde, Sayın Başbakanın boş evinin kulübesinde kaç tane 
polis bekliyor; allahaşkına, rica ediyorum, Sayın Bakanım, kaç tane?.. Geçmiş bakanların, başbakan
ların emrinde kaç tane polisimiz var? Bu insanlar neden onları korumakla görevlidir, bilemiyorum. 
Onları bu insanlar seçmiş, başbakan yapmış; oy vermişler, onlar da hükümet kurmuş. Bu insanlar, 
inanın "katil olacağız" diyorlar. Kendi mallarını koruyacak duruma gelmişler. Polis yok ortada. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Özür dilerim Başkanım; hemen toparlıyorum. 
BAŞKAN - Buyurun, devam edin. 
MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Adam, geliyor, açıyor dükkânı, oturuyor, yemeğini yiyor, 

birasını içiyor, aradan saatler geçiyor, alıyor televizyonları, bilgisayarları, videoları, ikinci kattaki 
fotoğraf makinelerini, çekiyor kamyonu, dolduruyor. Milyarlarca lira zarar... Bunların hepsi 
gariban. Tek düşünceleri, namuslu, şerefli olmak. Bu insanların çoğu "biz, elimize silah alacağız, 
kendimizi koruyacağız" diye ruhsatlı silahıyla ortaya çıkıyor. 

Sayın Bakanım, bunlara bir çözüm bulmak lazım, bu karakolu bunlara iade etmek lazım. Eğer, 
biz, bu karakolun, bu arkadaşlarımız, Kasımpaşa'da yaşayan bu insanlar için tekrar açılmasını sağ
layabilirsek veyahut da en azından, oraya bir... Emniyet güçleri ne iş yaparlar, anlayamadım; 
belediye başkanı, oradaki emniyet müdürü, oradaki polisler, İstanbul Valisi ne iş yapar?!. Sayın 
Bakanım, eğer, bu insanlar, böyle mağdur olacaklarsa... Bu bakımdan, sizlerden ricam, Kasım-
paşa'daki bu soruna bir an önce önlem bulmanız, bu insanlara sahip çıkmanız; çünkü, bizi buralara 
getirenler bu insanlardır. 

Sözümü bitiriyorum. 
NEVZAT YALÇINTAŞ (İstanbul) - Devletçe yakalananlar yok mu? 
MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Yakalananlardan bir tanesi şu: Güpegündüz, saat 13.00'te, 

3 kişi, Nusret Bakalın diye bir arkadaşımızın üzerine hücum ediyorlar, cebinden 500 000 000 
lirasını alıyorlar. Polis, daha sonra suçlulardan birini yakalıyor ve paranın 180 000 000 lirasını 
getiriyor, veriyor "bunu sen al, geri kalanına artık sonra bakarız" diyor; yani, olaya böyle bakıyor. 

Demek istediğim, mağdur olan o insanlar sahipsiz kalmasın; çünkü, o insanlar, başbakan seç
ti. Bu hükümetin, Adalet ve Kalkınma Partisinin en yüksek oy aldığı yerdir bu Kasımpaşa semti. 

Kimse üzerine alınmasın, bir fıkra anlatıp, buradan ayrılacağım. Adamın bir tanesi, oğluna, hep 
"sen adam olamazsın" diye söylüyormuş. Adam okumuş, yıllarca çalışmış ve vali olmuş. Bir gün 
"gidin şu babamı buraya getirin" demiş. Babası gelmiş, babasına "bak, baba, sen bana 'adam 
olamazsın' diyordun; ama, ben vali oldum" demiş. Babası da "oğlum, ben, sana, vali olamazsın 
demedim, adam olamazsın dedim" demiş. Herkes üzerine düşeni alsın. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen'in, Kasımpaşa'da yaşanan hırsızlık ve gasp 
olaylarıyla ilgili gündemdışı konuşması üzerine söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi en 
derin saygılarımla selamlıyorum. 

Aslında, .bugün, Sayın Sevigen'in, gündeme getirdiği konu, polis karakolunun kapatılıp polis 
merkezine dönüştürülmesi konusu, esas itibariyle, emniyet teşkilatımızda yürütmekte olduğumuz 
reorganizasyon çalışmalarının sonucudur. Polis karakollarının polis merkezlerine dönüştürülmesi 
biçiminde özetleyebileceğimiz bu projenin amacı, daha etkili, ucuz ve kaliteli güvenlik hizmeti sun
maktır. Şu ana kadar 1 173 karakolun 888'i polis merkezine dönüştürülmüş, İstanbul'da halen 
karakol olarak hizmet görmeye devam eden birim -karakol- sayısı 285. 

Değerli arkadaşlar, malumunuz olduğu üzere, polis karakolunda olmazsa olmaz diyeceğimiz 
bazı görevler, hizmetler vardır. Bunların, muhakkak, her polis karakolunda olması gerekir. Sabit 
görevler; nedir bunlar; çevre emniyet nöbetçisi, adlî işlere bakan memur, idarî işlere bakan memur, 
ana telsiz görevlisi, nezarethane görevlisi gibi.Bunlar muhakkak olması gereken hizmetler ve bun
ların sayısı 15'i buluyor. Bir karakolda 15 personel sürekli olarak bu hizmete ayrılınca, olaylara 
müdahale edebilecek uzman personel bulma sıkıntısı çekiliyor karakol sayısı çoğalınca. İşte bu 
projenin amacı, karakolları birleştirip bir merkez haline getirmek. Bir karakolda olmazsa olmaz 
dediğimiz görevleri yapanlar kalacak, onun yanında, uzman, motorize ekiplerle güçlendirilmiş bu 
polis merkezleriyle o bölgenin, o mahallenin, mahallelerin asayişini sağlamak. Bu projenin esası 
budur. Bütün bu merkezlerde, temel uzmanlık alanında tecrübesi olan, ihtisası olan arkadaşlar da 
bulunacak; ama, tabiî, bugün bunları bir karakolda bulundurmak mümkün değil. 

Tabiî, bu, aynı zamanda, dünyada yaygın olan, yeni kullanılmaya başlanan güvenlik konsep-
tinin ülkemize uyarlamasıdır. Bu projeyi biz bulmuş değiliz; birçok Batı ülkesinde, Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerde uygulanan bir konseptin ülkemizde de uygulanmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bunun yanında, biz, bazı bölgelerde araştırmalar yapıyoruz; yani, ille 
karakolun da kalması zorunluysa, onun da gereğini yapmaya gayret ediyoruz. 

Ayrıca, bu tür olayların önlenebilmesi için, 23.12.2003 tarihinde benim verdiğim bir onayla, 
asayişe yönelik çalışmaların belli bir vizyon içerisinde yürütülmesi ve etkinliğin sağlanması için 
"Asayiş Hizmetleri Araştırma Merkezi" diye yeni bir merkez kurduk ve bu merkez de faaliyetlerine 
başladı. 

Değerli arkadaşlarım, İstanbul-Kasımpaşa'yla ilgili, bu hırsızlık, gasp olaylarıyla ilgili olarak 
Sayın Sevigen'in ifade ettiği hususlara gelince; biz, göreve başlar başlamaz, tüm İstanbul'la ilgili, 
bu konularda etkin bir çalışma yapılması konusunda talimat verdik ve yeni gelen Emniyet Müdürü 
arkadaşımız, Valimiz, bu konuda projeler ürettiler, çalışmalar yaptılar ve gasp, hırsızlık, otopark 
çetesi dediğimiz bu gibi olayların arkasında organize suç çetelerinin olduğu tespit edildi ve biz, bun
lara yönelik olarak faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık. Bu anlamda, Beyoğlu'nda, Eminönü'nde -
Eminönü'nde iki şebeke- ve Şişli İlçesinde, bu tür faaliyetler gösteren, yani, kapkaç, gasp, hırsız
lık gibi benzeri olayları yürüten, organize eden şebekeler tespit edildi ve bunlar çökertildi. 
Yakalanan bu şebeke, çete elemanları, Beyoğlu'nda faaliyet gösteren organize suç şebekesinden 
156 kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı, sorgulandı, çıkarıldıkları devlet güvenlik mah
kemesinde bunların 27'si tutuklandı. Eminönü'nde faaliyet gösteren şebekeyle ilgili 60 kişi gözal
tına alındı. Yine, sorguları yapıldı, çıkarıldıkları devlet güvenlik mahkemesinde bunların da 27'si 
tutuklandı. Yine, Eminönü'nde başka bir çete tespit edildi; bu çeteden de 7 kişi tutuklandı. İşte, bu 
operasyonlardan sonra bu suç türlerinde, başta Beyoğlu, Eminönü, Şişli olmak üzere, gerçekten 
önemli düşüşler oldu. 

- 8 0 -



T.B.M.M. B : 44 20 . 1 . 2004 O : 1 

Tabiî, değerli arkadaşlar, amacımız, İstanbul'u dünyanın en huzurlu metropolü yapmaktır; göz
bebeğimiz, incimiz İstanbul'u bu hale getirmektir. Bunun için de, İstanbul için, hiçbir masraftan 
kaçınmadan özel bir proje de uygulamaya koyduk. 

Tabiî, o projeye geçmeden, şunu da ifade etmek istiyorum. Esasen, İstanbul'a ilişkin asayiş 
verileri şu anda da iyi durumdadır. Bakın nasıl; İstanbul ile dünyadaki benzeri metropollerdeki suç 
oranlarını karşılaştırdığımızda, bu gerçek, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmaktadır. Birkaç örnek ver
mek istiyorum: Malumunuz, İstanbulumuzun nüfusu 10 630 000 ; 2002 yılında İstanbul'da işlenen 
suç sayısı 71 191. Şimdi, bakın, nüfusu 3 388 000 olmasına karşın Berlin'de işlenen suç sayısı 584 
020 olmuştur. İstanbul'a benzer bir metropol kent Tokyo; nüfusu 12 212 000; İstanbul'a benzeyen 
bu şehirde bir yıl içinde işlenen suç sayısı 322 265 olmuştur. Tabiî, bu rakamlar, yine, bize, İstan
bul'un ne denli huzurlu bir kent olduğunu da göstermektedir. Biz, buna rağmen, gerçekten, İstan
bulumuzun huzur ve güvenliği için, vatandaşımızın huzur içerisinde, rahat bir şekilde yaşayabilmesi 
için, biraz önce de söylediğim gibi, yeni projeler üretiyoruz ve bunların en önemlisi de, adına 
MOBESE dediğimiz Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu Projesidir. 

Değerli arkadaşlar, bu proje üç bölümden ibarettir. Proje çalışmalarına başlandı. 
Bu projenin birinci aşamasında devriye hizmeti gören aşağı yukarı 1 000 araç ve polis merkez

lerimize vereceğimiz bir aparatla, bütün ekipleri İstanbul'un elektronik haritası üzerinde yönlendir
me imkânı bulabileceğiz. 

Projenin ikinci aşamasında, devriye araçları ile komuta kontrol merkezi arasında on-line bağ
lantı sağlayacak bilgisayar donanımları oluşturulmaya başlanacaktır. Böylece, suç ihbarları ve suç
luların takibi bilgisayarla da gerçekleştirilecektir. 

Üçüncü aşamada, vatandaşlarımızın, kendi bilgisayarlarıyla, emniyetteki bu mekanizmaya ih
bar etme imkânı olabileceği gibi, vatandaşlarımıza verilecek bilgisayar cipler sayesinde, otomobil, 
ev ve işyerlerinde kullanacakları bu cipler sayesinde, inanıyoruz ki, hırsızlık başta olmak üzere, 
gasp ve kapkaç olayları çok az sayıya inecektir. 

Bu uygulanacak olan MOBESE dediğimiz sistem sayesinde neler olacak: 
Zaman ve mekân fark etmeksizin, suç ve suçlularla ilgili anlık bilgilere ulaşılabilecektir, o an

ki bilgilere ulaşılabilecektir, o andaki bilgilere ulaşılabilecektir; artı, ikinci bir kolaylık, merkeze 
bağlı mobil bilgisayardan yapılacak sorgulama imkânıyla insanların gözaltına alınma süresi çok 
kısaltılacaktır. Yakalanan kişiyi, ekip, karakola götürüp, hüviyeti, ana adı, baba adı, gibi sor
gulamayı yapmadan, otomobilin başında merkezle yapacağı bir görüşme sonunda, eğer, suçlu değil
se gözaltına alınmadan bırakacak, gereksiz işlemler ve vatandaşın rahatsız edilmesi önlenmiş 
olacaktır. 

Yine başka bir durum; herhangi bir şekilde gözaltına alınan birisinin yakınları, bir ekip otosun
dan, bu yakınıyla ilgili bilgilere ulaşabilecektir ve böylece hizmeti vatandaşın ayağına götürmüş 
olacağız. Ayrıca, kayıp çocuk ve yetişkinlerle ilgili verilecek fotoğraf, anında, bütün ekiplere, bütün 
merkezlere de bu bilgisayar sistemiyle geçilmiş olacaktır. 

Yine, olaylara müdahalede ekiplerin koordinasyonu en etkin bir şekilde bir merkezden sağ
lanabilecek, suç ve suçlularla mücadelede en yüksek verim elde edilecek; personel, araç ve yakıt 
bakımından da azamî tasarruf edilecektir. 

Şimdi, bu projenin bir özelliği; bu projeyle ilgili program yazılımları, araçlarda kullanılacak 
bilgisayar, diğer birtakım malzemeleri, bizim Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kendi teknik 
elemanları tarafından yapılmaktadır, yapılmaya başlanmıştır. 

İkinci bir önemli konu da; İstanbul Ticaret Odamız bu projeye destek vermekte, bununla ilgili 
gerekli binaların donatımı ve eskort görevi yapacak otomobil konusunda da İstanbul Ticaret 
Odamızın katkıları vardır. 
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Tabiî, bir önemli katkı da, İstanbul İl Özel İdaremizin bu iş için aşağı yukarı 8 000 000 dolar
lık bir kaynak tahsis etmiş olmasıdır. Bu çalışmalar başlamıştır; umut ediyorum ki, en kısa sürede 
İstanbul'da, biz, inşallah, bu projeyi, bu sistemi uygulamaya geçireceğiz ve böylece, yalnız Kasım
paşa'da değil, bütün İstanbul'da, asayiş, en iyi, en düzgün bir şekilde sağlanmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekili arkadaşım burada konuşurken, Sayın Başbakanın 
evinde veya şunun evinde niye koruma bekliyor dedi. Değerli arkadaşlarım, bunu biz icat etmedik. 
Türkiye'de, devlet büyükleri, cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar ilk defa da korunmuyor. 
Dünyanın her yerinde, devlet, kendi devlet adamını korur; bu, onun, en tabiî görevidir. Ondan son
ra söylediği bir fıkrayı, bir benzetmeyi de çok yakışıksız buluyorum; yani, hiç de yakışmadı değer
li arkadaşıma; o üslubu kabul etmiyorum. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Niye korunuyor demedim, kaç polis koruyor diye sordum. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla)- Hayır, efendim, hayır... Herkes 

görevini yapar ve ilk defa biz icat etmedik; bekliyor, bekleyecek. Bizden evvel başlamıştı, bizden 
sonra da bu olacak. 

Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 
Kâtip Üyemizin bundan sonraki sunumlarını oturduğu yerden yapmasını oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize 

sunacağım: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
].- Avrupa-Akdeniz Parlamenterler Forumunun Brüksel'de yapılacak çalışma grubu toplan

tısına katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/447) 
19.1.2004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Avrupa Parlamentosunun girişimleri üzerine kurulan Avrupa-Akdeniz Parlamenterler 

Forumunun "Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi" haline dönüştürülmesi amacıyla yapılan 
çalışmalar çerçevesinde, asamblenin Mart 2004'te yapılacak kuruluş toplantısından önce, 19-20 
Ocak 2004 tarihleri arasında Brüksel'de, asamblenin çalışma esasları, bütçesi, yapılanması ve sek-
reteryasını tespit etmek üzere bir çalışma grubu toplantısı yapılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi uyarınca siyasî parti grupları tarafından bildirilen isimler Genel Kurulun 
bilgilerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi 

Brüksel Toplantısı İçin Siyasî Parti Grupları 
Tarafından Bildirilen İsimler 

19-20 Ocak 2004 
Prof. Dr. Burhan Kuzu İstanbul Milletvekili 
Oğuz Oyan İzmir Milletvekili 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 3 adet raporu vardır; ayrı 

ayrı okutup bilgilerinize sunacağım. 
IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
I.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs ve Haziran 2002 Ayları Hesabına 

Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/2) (S.Sayısı: 328) (x) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2002 yılı Nisan ayı başında mevcut para : 2 095 103 670 000.-
2002 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarında 
Ziraat Bankasının aldığı para 47 682 668 960 000.-

Toplam 
2002 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarında 
Ziraat Bankasının harcadığı para 

49 777 772 630 000.-

47 351 927 030 000.-

mevcut para : 2 425 845 600 000.-
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 2002 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ait 

hesapları incelendi; 
2002 yılı Ocak ayında Ziraat Bankasındaki 2 095 103 670 000.- TL. mevcudu ile Nisan-Mayıs-

Haziran 2002 aylarında Hazineden 47 682 668 960 000.- TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan 
meblağ 49 777 772 630 000.- TL. olduğu, mevcuttan sarf olunan 47 351 927 030 000.- TL. tenzil 
edildikten sonra Temmuz 2002 başında kasa mevcudunun 2 425 845 600 000.- TL.'den ibaret ol
duğu, Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun olduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

M. Ergun Dağcıoğlu 
Tokat 
Kâtip 

Adem Tatlı 
Giresun 

Üye 
Ahmet Sırrı Özbek 

İstanbul 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2.-Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos ve Eylül 2002 Ayları Hesabına 

Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/3) (S. Sayısı: 329) (xx) 

Başkanvekili 
A. İhsan Merdanoğlu 

Diyarbakır 
Denetçi 

Saffet Benli 
Mersin 

Sözcü 
Fetani Battal 

Bayburt 
Üye 

Atilla Başoğlu 
Adana 
Üye 

Fehmi Öztunç 
Hakkâri 

(x) 328 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(xx) 329 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
2002 yılı Temmuz ayı başında mevcut para 
2002 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında 
Ziraat Bankasının aldığı para 
Toplam 
2002 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında 
Ziraat Bankasının harcadığı para 
2002 yılı Ekim ayı başında Bankada 
mevcut para 

2 425 845 600 000.-

44 772 829 340 000.-
47 198 674 940 000.-

44 713 144 390 000.-

2 485 530 550 000.-
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 2002 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül aylarına ait 

hesapları incelendi; 
2002 yılı Ocak ayında Ziraat Bankasındaki 2 425 845 600 000.- TL. mevcudu ile Temmuz-

Ağustos-Eylül 2002 aylarında Hazineden 44 772 829 340 000.- TL. alınarak Bankadaki hesaba 
yatırılan meblağ 47 198 674 940 000.- TL. olduğu, mevcuttan sarf olunan 44 713 144 390 000.- TL. 
tenzil edildikten sonra Ekim 2002 başında kasa mevcudunun 2 485 530 550 000.- TL.'den ibaret ol
duğu, Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun olduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

M. Ergun Dağcıoğlu 
Tokat 
Kâtip 

Adem Tatlı 
Giresun 

Üye 
Ahmet Sırrı Özbek 

İstanbul 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım ve Aralık 2002 Ayları Hesabına 
Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarım İnceleme Komisyonu Raporu (5/4) (S. Sayısı: 330) (x) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
2002 yılı Ekim ayı başında mevcut para : 2 485 530 550 000.-

Başkanvekili 
ısan Merdanoğlu 
Diyarbakır 

Denetçi 
Saffet Benli 

Mersin 

Sözcü 
Fetani Battal 

Bayburt 
Üye 

Atilla Başoğlu 
Adana 
Üye 

Fehmi Öztunç 
Hakkâri 

2002 yılı Ekim-Kasım-Aralık aylarında 
Ziraat Bankasının aldığı para 
Toplam 
2002 yılı Ekim-Kasım-Aralık aylarında 
Ziraat Bankasının harcadığı para 
2003 yılı Ocak ayı başında Bankada 
mevcut para 

: 55 399 625 700 000.-
: 57 885 156 250 000.-

: 55 465 872 050 000.-

: 2 419 284 200 000.-

(x) 330 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 2002 yılı Ekim-Kasım-Aralık aylarına ait hesap
ları incelendi; 

2002 yılı Ekim ayında Ziraat Bankasındaki 2 485 530 550 000.- TL. mevcudu ile Ekim-Kasım-
Aralık 2002 aylarında Hazineden 55 399 625 700 000.- TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan 
meblağ 57 885 156 250 000.- TL. olduğu, mevcuttan sarf olunan 55 465 872 050 000.- TL. tenzil 
edildikten sonra Ocak 2003 başında kasa mevcudunun 2 419 284 200 000.- TL.'den ibaret olduğu, 
Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun olduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

M. Ergun Dağcıoğlu 
Tokat 
Kâtip 

Adem Tatlı 
Giresun 

Üye 
Ahmet Sırrı Özbek 

İstanbul 

Başkanvekili 
A. İhsan Merdanoğlu 

Diyarbakır 
Denetçi 

Saffet Benli 
Mersin 

Sözcü 
Fetani Battal 

Bayburt 
Üye 

Atilla Başoğlu 
Adana 

Üye 
Fehmi Öztunç 

Hakkâri 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2 adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
I.- Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 milletvekilinin, Kelkit Havzasının ekonomik, sos

yal ve çevresel sorunlarının araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/156) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kelkit Havzası, Yeşilırmak'ın Kelkit Çayı boyunca 5 il (Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Sivas 

ve Tokat) ve bu illere bağlı 16 ilçeyi (Akıncılar, Almus. Alucra, Başçiftlik, Çamoluk, Erbaa, Gölova, 
Kelkit, Koyulhisar, Köse. Niksar, Refahiye, Reşadiye, Suşehri, Şebinkarahisar, Şiran) içine alan, 
Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinin kesiştiği çok önemli ve nadide bir Anadolu 
köşesidir. Tarihî ve kültürel zenginliği, coğrafî yapısı ve bitki örtüsüyle henüz keşfedilmeyen bu 
bölgemiz, çok renkli yeraltı ve yerüstü zenginlikleri barındırmaktadır. 

Kelkit Havzası, Anadolunun kültürel ve sosyal açıdan bir mozaiğidir. Altıbin yıllık tarihî geç
mişi, göz kamaştıran tabiî güzellikleri, henüz bozulmamış örf ve âdetleriyle kendini yeterince an
latamayan ve şu ana kadar beklediği ilgiyi göremeyen bu havzamız, yetkililerce korunmaya ve des
teğe muhtaç durumdadır. 

Kelkit Havzası, dikkat edilmediği için, çevre kirliliğiyle karşı karşıyadır. Kontrolsüz ve dikkat
siz kurulan işletmelerin atıkları ve yeşile gereken önemin verilmeyişi, tabiî güzellikleri ve turizmi 
katledecektir. Bu anlamda, ilgili kurumların ve sivil toplum örgütlerinin çevreye ilgisini ve katkısını 
artırmak zorunluluğu vardır. Avrupa Birliği Çevre Fonundan gerekli yardımları temin etmek için 
projeler gerçekleştirilmelidir. 
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Kelkit Havzası, birinci derecede deprem kuşağında yer alan Doğu Karadeniz fay hattı üzerin
dedir. Tarih boyunca defalarca deprem olan bu bölgede binlerce insanımızı kaybettik. Buna rağmen, 
bu havzada yer alan yerleşim birimlerinin yapılaşmasında, depreme dayanıklı ve düzenli bir imar 
anlayışıyla hareket edilmediği ortadadır. Bu konunun dikkatle irdelenmesi ve gerekli tedbirlerin 
gecikmeden ele alınması gerekmektedir. 

5 il ve buna bağlı 16 ilçenin sınırları boyunca büyük bir alanı içine alan bu havzada sanayi ve 
ticaret istenilen oranda gelişmemiş ve yatırımlar yapılmamıştır. Ülke ortalamasının oldukça altında 
bulunan gelir düzeyiyle bakir kalan bu bölge, hak ettiği desteği gördüğü takdirde, çok çeşitli sanayi 
merkezlerinin, ticaret sahalarının, meyvecilik ve tarım düzeyinin geliştiği bir bölge olacak, tarihî, 
kültürel ve coğrafî durumuyla ilgi çekecektir; Kelkit Irmağı boyunca sulama ve enerji amaçlı baraj
lar yapılabilecek, bu bölgeden büyük şehirlere göç önlenecek ve yaşanabilir, zengin bir bölge 
olacaktır. 

Sahip çıkıldığında, hem çok önemli bir ticaret ve sanayi merkezi olabilecek ve hem de su spor
ları ve çevre turizmine son derece elverişli olan tabiî güzellikleriyle gelecek nesillere miras 
bırakabileceğimiz Kelkit Havzasının özelliklerinin ve beklentilerinin ciddî anlamda incelenmesi 
gerekmektedir. Bu bölge, keşfedilmeyi ve kendini duyurmayı beklemektedir. 

Bu amaçla, 5 ilin valileri ile 16 ilçenin belediye başkanları ve Çekül Vakfı ile Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi bir araya gelerek bir platform oluşturmuşlardır. Ayrıca, 
31.12.2003 tarihli Resmî Gazetede, Kelkit Havzası Kalkınma Birliğinin (KEKAB) kuruluşu onay
lanmış ve yayımlanmıştır. Ayrıca, valilerimiz, havzayla ilgili proje çalışmaları yapmışlardır. Bu 
projelerden bazıları; Çiftçi Kadınların Eğitimi, Pazara Yönelik Sebze ve Meyve Üretiminin Geliş
tirilmesi, Tarıma Dayalı Sanayiin Geliştirilmesi, Organik Tarımın Yaygınlaştırılması, Meraların Is
lahı, Yerli Sığırların Islahı ve Hayvancılığın Geliştirilmesi, Organik Kuşburnu Üretimi Projesi, Su 
Ürünlerinin Geliştirilmesi, Turizm Değerlendirme Projesi ve Havza Yönetim Projesidir. Bu bölgeye 
sahip çıkmak ve dikkatleri bölge üzerine çekmek için harekete geçen valilerimizin çalışmalarına 
TBMM olarak destek olmalıyız. Bu bölgeye yapılabilecek olumlu yatırımlar kalkınmayı hızlan
dırırken, bölgenin güzelliğiyle korunması için bir araştırmaya ve planlamaya ihtiyaç vardır. 

Yukarıda özetle anlatmaya çalıştığımız Kelkit Havzasının TBMM tarafından ekonomik ve sos
yal açıdan araştırılması ve saklı kalan güzelliklerin ortaya çıkarılması bir tarihî görev olacaktır. 

Bu amaçla Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 
inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

1 - İbrahim Çakmak (Tokat) 
2- Resul Tosun (Tokat) 
3- Zeyid Aslan (Tokat) 
4- Şükrü Ayalan (Tokat) 
5- Selami Uzun (Sivas) 
6- Alaattin Büyükkaya (İstanbul) 
7- Temel Yılmaz (Gümüşhane) 
8- Hasan Angı (Konya) 
9-Abdullah Çetinkaya (Konya) 
10-Harun Tüfekçi (Konya) 
11- Cemal Yılmaz Demir (Samsun) 
12- Musa Uzunkaya (Samsun) 
13- Ahmet Yeni (Samsun) 
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14- İnci Özdemir 
15- Gülseren Topuz 
16- Osman Kılıç 
17- Orhan Erdem 
18- Şemsettin Murat 
19- Alaettin Güven 
20- Cavit Torun 
21- Ömer Kulaksız 
22- Orhan Taş 
23- Tevhit Karakaya 
24- Adem Tatlı 
25- Ali Temür 
26- Hasan Aydın 
27- Polat Türkmen 

(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Sivas) 
(Konya) 
(Elazığ) 
(Kütahya) 
(Diyarbakır) 
(Sivas) 
(Sivas) 
(Erzincan) 
(Giresun) 
(Giresun) 
(Giresun) 
(Zonguldak) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki öngörüş-

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
2.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 milletvekilinin, katı atıklardan kaynaklanan sorun

ların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/157) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Günümüz dünyasının en önemli gündemini oluşturan çevre, dünyada mevcut olan tüm değer

leriyle korunması gereken bir bütündür. Günümüzde sürekli gelişen teknoloji ve sanayileşme ol
gusu, pek çok önemli sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunların başında katı atık (çöp) 
gelmektedir. Katı atık konusunda bugüne kadar gerek belediyeler ve gerekse ilgili kuruluşlar, etkili 
ve çözüm getirecek bir çalışma yapamamışlardır. Bu konudaki sorunları araştırmak ve çözüm bul
mak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca, bir Meclis araş
tırması açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 25.12.2003 

1- Asım Aykan 
2- Osman Akman 
3- Veli Kaya 
4- Mahmut Göksu 
5- Ömer Özyılmaz 
6- Osman Nuri Filiz 
7- Ramazan Can 
8- Mehmet Sekmen 
9- Fatma Şahin 
10- Mehmet Kılıç 
11- Mehmet Yüksektepe 
12- İrfan Gündüz 

(Trabzon) 
(Antalya) 
(Kilis) 
(Adıyaman) 
(Erzurum) 
(Denizli) 
(Kırıkkale) 
(İstanbul) 
(Gaziantep) 
(Konya) 
(Denizli) 
(İstanbul) 
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13-Osman Kılıç (Sivas) 
14- Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa) 
15-Feyzi Berdibek (Bingöl) 
16- Niyazi Özcan (Kayseri) 
17- Ayhan Sefer Üstün (Sakarya) 
18- Aziz Akgül (Diyarbakır) 
19- Mücahit Daloğlu (Erzurum) 
20- Orhan Erdem (Konya) 
21-İbrahim Reyhan Özal (İstanbul) 
22- Süleyman Gündüz (Sakarya) 
Gerekçe: 
Günümüz dünyasının en önemli gündemini oluşturan çevre, dünyada mevcut olan tüm değer

leriyle korunması gereken bir bütündür. Günümüzde kendini sürekli geliştiren teknoloji ve 
sanayileşme, pek çok önemli sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunların en önemlisi ve çok 
acil çözümler gerektireni ise, gün geçtikçe artan çevre kirliliğidir. 

Teknolojideki şok gelişmelere paralel olarak artan çevre sorunları nedeniyle, kamuoyunda 
doğa korumacılığının güçlenmesi, çevre yönetimi olgusunu yerel yönetimlerin ayrılmaz bir parçası 
haline getirmiştir. Belediyelerimizin çevre yatırımlarına gereken önemi vermeleri, öncelikle insan 
sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır; ancak, yerel yönetimlerin finans kaynaklarının sınırlı 
olması ve yeterli, yetenekli ve deneyimli personelin bulunmaması (büyük şehirler hariç) 
belediyelerin çevre konularında etkin olamadıkları gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Çevrenin korun
ması ve çevre kirliliğinin önlenmesi konularında belediyelerimize yasalarla görev verilmiş olmasına 
rağmen, bugüne kadar, yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü, bu konuda yeterli çalışma ve yatırım, 
ne yazık ki yapılamamıştır. 

Ülkemizde çevrenin korunması konusunda gösterilen çabalar gün geçtikçe artmaktadır; ancak, 
çevre duyarlılığının daha disipline bir yaklaşımla sürdürülebilmesi için kaynağa ihtiyaç olduğu çok 
açık bir gerçektir. 

Bu meyanda, öncelikli olarak, ülkemizde katı atıklardan kaynaklanan sorunlar ve çözümünde 
atılması gereken adımları ülkemiz gündemine getirmek zaruret taşımaktadır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in davetlisi 

olarak ülkemizi ziyaret etmekte olan Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Pervez Müşerref, bugün, 
Genel Kurula hitaben bir konuşma yapmak istemişlerdir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç 'in Avrupa Parlamentosu Başkanının AB 

genişleme sürecine katılan ülkelerin parlamento başkanlarıyla Budapeşte'de gerçekleştireceği top
lantıya katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/448) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Macaristan Millet Meclisi Başkanı Dr. Katalin Szili'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Sayın Bülent Arınç'a hitaben gönderdiği mektupta, 4 Şubat 2004 tarihinde Budapeşte'de, Avrupa 
Parlamentosu Başkanının, AB genişleme sürecine katılan ülkelerin parlamento başkanlarıyla ger
çekleştireceği 16 ncı toplantısına, Sayın TBMM Başkanını davet ettiği bildirilmektedir. 

Söz konusu toplantıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Arınç'ın katılması 
hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı 
Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, bazı sayın milletvekillerinin izinli sayılmalarına 

dair bir tezkeresi daha vardır; ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 
3- Bazı milletvekillerinin, belirtilen sebep ve sürelerle izinli sayılmalarına ilişkin Başkanlık 

tezkeresi (3/449) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli 
sayılmaları Başkanlık Divanının 15.1.2004 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

"Bartın Milletvekili Hacı İbrahim Kabarık, hastalığı nedeniyle 10.11.2003 tarihinden geçerli 
olmak üzere 22 gün," 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya, mazereti nedeniyle 19.11.2003 tarihinden geçerli ol

mak üzere 14 gün," 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"İzmir Milletvekili Bülent Baratalı, hastalığı nedeniyle 20.11.2003 tarihinden geçerli olmak 

üzere 45 gün," 
BAŞKAN -Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, mazereti nedeniyle 17.11.2003 tarihinden geçerli olmak 

üzere 12 gün," 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu, hastalığı nedeniyle 30.10.2003 tarihinden 

geçerli olmak üzere 17 gün," 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Konya Milletvekili Mehmet Kılıç, hastalığı nedeniyle 6.11.2003 tarihinden geçerli olmak 

üzere 17 gün," 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek, hastalığı nedeniyle 18.11.2003 tarihinden geçerli ol

mak üzere 34 gün," 
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BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Sivas Milletvekili Ömer Kulaksız, mazereti nedeniyle 14.11.2003 tarihinden geçerli olmak 

üzere 15 gün," 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Şırnak Milletvekili İbrahim Hakkı Birlik, hastalığı nedeniyle 27.10.2003 tarihinden geçerli ol

mak üzere 16 gün," 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Trabzon Milletvekili Aydın Dumanoğlu, hastalığı nedeniyle 15.12.2003 tarihinden geçerli ol

mak üzere 15 gün," 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Yozgat Milletvekili Emin Koç, hastalığı nedeniyle 21.11.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 

16 gün," 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Zonguldak Milletvekili Harun Akın, hastalığı nedeniyle 6.10.2003 tarihinden geçerli olmak 

üzere 40 gün," 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 

V. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
L- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma 

Kurulu önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi 

No: 61 Tarihi: 20.1.2004 
Genel Kurulun 20.1.2004 Salı günkü (bugün) birleşiminde; gündemin "Genci Görüşme ve 

Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 25 inci sırasında yer alan (10/51) 
esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşmesinin yapılması, gündemin "Kanun Tasarı ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 23 üncü sırasında yer alan 336 sıra sayılı, 
22 nci sırasında yer alan 334 sıra sayılı, 20 nci sırasında yer alan 289 sıra sayılı, 5 inci sırasında yer 
alan 319 sıra sayılı. 15 inci sırasında yer alan 269 sıra sayılı, 16 ncı sırasında yer alan 270 sıra sayılı, 
19 uncu sırasında yer alan 281 sıra sayılı, 21 inci sırasında yer alan 331 sıra sayılı kanun tasarıları 
ve teklifinin, bu kısmın 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü sıralarına, daha önce gelen kâğıtlar listesin
de yayımlanan ve dağıtılan 339 ve 350 sıra sayılı kanun tasarılarının ise, 48 saat geçmeden 6 ncı ve 
8 inci sıralarına alınması, 22.1.2004 Perşembe günkü birleşimde de, çalışma süresinin, 331 sıra 
sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasının, Genel Kurulun onayına sunul
ması, Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Yılmaz Ateş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 
Haluk İpek Ali Topuz 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Danışma Kurulunun önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş, bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; 

okutup, işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 
Önergeyi okutuyorum: 
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III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; 4876 Sayılı TC. Ziraat bankası A.Ş. ve Tarım Kredi 

Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin 
Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/191), 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/135) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(2/191) esas numaralı kanun teklifim 45 gün içinde komisyonda görüşülmediğinden İçtüzüğün 

37 nci maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını say
gılarımla arz ederim. 08.1.2004 

Ensar Öğüt 
Ardahan 

BAŞKAN - Konuşma talebi?.. 
Sayın Öğüt, buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ziraat Bankası ve tarım 

kredi kooperatifleri tarafından üretici çiftçilere kullandırılan ve sorunlu hale gelen tarımsal 
kredilerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin 4876 sayılı Kanunun bir maddesinde değişiklik yapıl
ması için vermiş olduğum kanun teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, nüfusumuzun yüzde 40'ını oluşturan çiftçimiz, hakikaten çok zor 
durumda, sorunları çok. 

BAŞKAN - Sayın Öğüt, müsaade eder misiniz. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Genel Kuruldaki uğultu sebebiyle hatibin sözleri anlaşıl

mıyor; lütfen... 
Buyurun Sayın Öğüt. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Özellikle, Doğu Anadolunun iklim şartlarında, zor şartlar altında 

tarım yapan çiftçilerimizin durumu daha perişan. Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinden dolayı 
çiftçilerimiz büyük bir faiz altına girmiş, çoğu batmış, çoğunun evine icra gelmiş, çoğu traktörünü 
ve tarlasını satma durumunda kalmıştır. 

Biz, 6 Haziran 2003 tarihinde, çiftçilerimizin borçlarıyla ilgili -iyileştirmek için- bir 
kanun çıkardık. Tarım kredi kooperatiflerine borcu olan 587 966 kişinin 363 959'u borcunu 
ödeyememiş durumdadır. Evet, bunların oranı yüzde 61; yani, çiftçimizin yüzde 61'i, borcunu 
ödeyememiştir. Ziraat Bankasına borcu olan 92 000 kişinin ise 52 000'i borcunu ödeyememiş; yani. 
bu da yüzde 56'ya geliyor. 

Değerli arkadaşlar, biz, milletvekilleri olarak, seçimden önce, insanlarımıza, köylülerimize çok 
söz verdik "gittiğimiz zaman sizin sorunlarınızı dile getireceğiz, çözeceğiz" dedik; ama, çözmenin 
ötesinde, görüyorum ki, Başkanın ikazı olmasına rağmen, salondaki uğultu halen devam ediyor. 
Ben, size, çiftçiler adına teşekkür ediyorum! 

Değerli arkadaşlar, şimdi, böyle bir acil sorun varken, çiftçilerimiz kıvranırken, bunu dikkatli 
izleme nezaketinde niye bulunulmuyor; halen onu da mantığım almıyor; ama, bu çiftçiler, 28 Şubat
ta size ders verecektir; ben, ona inanıyorum. (AK Parti sıralarından "mart, mart" sesleri) 

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Mart diyelim, 28 Martta... Özür dilerim... Teşekkür ederim 
düzelttiğiniz için. 
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MEHMET BEŞİR HAMİDİ (Mardin) - Aklınız 28 Şubatta tabiî!.. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Evet, 28 Şubat da çok önemli bir tarihtir. Laik, demokratik cum

huriyet için çok önemli bir tarihtir 28 Şubat. 28 Mart da, inşallah, iyi bir tarih olacaktır. 
BAŞKAN - Sayın Öğüt, lütfen, konuşmanıza devam edin. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Değerli arkadaşlar, polemiğe girmeyelim; 5 dakika zamanım var. 
Değerli arkadaşlar, benim kanun teklifim şudur... 6 Haziranda çıkarmış olduğumuz kanunda 

2003 Ekiminde 1 inci taksiti, 2004 Ekiminde 2 nci taksiti, 2005 Ekiminde de 3 üncü taksiti öden
sin demiştik; ama, gördük ki, çiftçilerimizin yüzde 61'i borcunu ödeyememiş. Şimdi, rica ediyorum, 
diyorum ki: Hiç olmazsa, bu ödeyemeyenler, 2004 yılında 1 inci taksiti ödemiş olsun, ödeyenler 2 
nci taksiti 2005 yılında, diğerleri de 2006 yılında ödesin; yani, bir yıl kaydırılmış olacaktır. Benim 
teklifim budur. Bu konuda sizden rica ediyorum. Önümüzde hem bayram var hem seçim var. Gelin, 
bu çiftçilerimize müjde verelim, bu müjdeli haberle çiftçilerimize bir kolaylık yapalım. 

Değerli arkadaşlar, bu Meclis naylon faturacılara, vergi borcu olanlara, hortumculara kolaylık 
sağladı. Bu kolaylık çiftçilere niye sağlanmıyor, benim halen aklım ermiyor; çiftçilerin sesi çık
mıyor, buraya gelemiyor diye mi?! Ama, çiftçi dostuysanız, lütfen, gelin, bu kanun teklifini kabul 
edin. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öğüt, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Sayın Başkanım, zaten 1 dakika uğultuyla geçti; çiftçiler için 1 

dakika eksüre vermeyin, biraz fazla verin. 
BAŞKAN - Şu anda da vaktiniz geçiyor; lütfen, buyurun. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Peki efendim. 
Size kısa bir şey okuyacağım. Türkiye'nin her tarafından çiftçi dostlarına mektup geliyor. Er

zurum'dan gelen bir mektupta şöyle diyor: "Bu sene kuraklıktan dolayı ot, saman ve yem fiyatları 
çok yüksek. Şu anda ot 225 000-250 000 lira, saman 200 000 lira, yemin torbası 16 000 000-17 000 
000 lira. Zayıf hayvan para etmiyor. Et alması için hayvanların beslenmesi lazım. Maliyetler kurak
lık nedeniyle aşırı yüksek. Sizden ricamız, bu taksitlendirmeyi bir yıl uzatın." Kim yazıyor; Er
zurum Köşk Köyünden Durali Gökkaya yazıyor. 

İkinci bir mektup da Malatya'dan arkadaşlar. Malatya'nın Kerdelli Köyünden M. Erdem 
Uzunoğlu yazmış. Buna benzer mektuplar diğer illerden de var; ama, fazla zamanınızı almak is
temiyorum. Benim sizden ricam, çiftçilerin bu sorunlarına kulak verin ve bu kanun teklifimi kabul 
ederek, çiftçilerimize, bayramda sevinç havası verelim, bayramda onlara bir müjde verelim; seçim
de de, onların huzuruna çıkalım, ak alnımızla oy isteyelim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öğüt. 
Saygıdeğer milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan haklarında 

kurulan (9/4,7) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu, başkan, başkanvekili, sözcü ve 
kâtip seçimini yapamamıştır. 

Bu komisyona seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 20 Ocak 2004 Salı günü (bugün) saat 17.00'de, 
Ana Bina Zemin Kat PTT karşısındaki Meclis Soruşturması Komisyonları Toplantı Salonunda top
lanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 
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Komisyonun toplantı yer ve saati, ayrıca ilan tahtalarına asılmıştır. 
Sayın Sağlık Bakanının, birlikte cevaplandırmak istediği sorulara ilişkin bir tezkeresi vardır; 

okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulun 20.1.2004 tarihli 44 üncü Birleşiminin "Sözlü Sorular" kısmında, Bakanlığım
la ilgili olarak yer alan 1, 6, 22, 24, 39, 45, 46, 48, 54 ve 56 ncı sıralarındaki sorulara, bu oturum
da birlikte cevap vermek istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Akdağ 
Sağlık Bakanı 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, ben de, 7, 8 ve 9 uncu 

sıralardaki sorulara birlikte cevap vereceğim. 
BAŞKAN - Peki, Sayın Bakanım. 
Saygıdeğer milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
Sayın Sağlık Bakanının birlikte cevaplandırmak istediği soruların görüşmelerine başlıyoruz. 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman 

bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) ve Sağlık Bakanı Recep Ak-
dağ'ın cevabı 

2.- İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, sağlık yüksekokulları mezunlarının atamalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

3.- Antalya Milletvekili Atila Emek'in, Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

4.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık yüksekokulu mezunlarının atamalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

5.- İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol'un, yaş haddinden emekliye sevk edilen doktorlar 
nedeniyle izmir'deki hastanelerdeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/432) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

6.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, SARS hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkfn Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

7.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bazı sağlık uygulamalarının bedellerinin kamu 
kurumlarınca karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporu istenmesine ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/439) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

8.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

9.- İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, yapılan atamalara ve personelle ilgili bazı iddialara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

10.-Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Dinar Devlet Hastanesinin ambulans ihtiyacına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

BAŞKAN - 1 inci sıradaki soruyu okutuyorum: 
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15.4.2003 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Necdet Budak 
Edirne 

Keşan Devlet Hastanemiz, 1984 yılında 50 yataktan 100 yatak kapasitesine getirilmiştir. An
cak, 1992 yılında, bu yatak sayısının yetmediği görülmüş ve 84 yataklık ek bina ihalesi yapılmıştır. 
Ancak, o tarihten bugüne kadar, bu ek bina bitirilmemiştir. 

Uzun süredir inşaatı devam eden hastane ek binasının kaba inşaatı bitirilmiş ve çatısı tamam
lanmıştır. Kalan kısım ne zaman bitirilerek hizmete açılacaktır? 

BAŞKAN - 6 ncı sıradaki soruyu okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Enver Öktem 
İzmir 

Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler arasında yapılan protokol gereği, Bakanlık ve diğer sağlık 
kurumlarında üniversite mezunu sağlık personeli yetiştirmek amacıyla 1997 yılında faaliyete geçen 
sağlık yüksekokulları, 2000-2001 eğitim yılından bu yana mezun vermektedir. Bu protokole ek 
olarak, Avrupa Birliği mevzuatı da sağlık personelinin üniversite mezunu olmalarını gerektirmek
tedir. Bu nedenle; 

1- Şu ana kadar, bu mezunlar arasından kadro tahsisi yapılarak herhangi bir atama yapıldı mı? 
2- Atama yapılmadı ise, bu durumun düzeltilmesi için yaptığınız bir çalışma var mı? Varsa, bu 

çalışmalar nelerdir? 
BAŞKAN - 22 nci sıradaki soruyu okutuyorum: 

22.4.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Manavgat Devlet Hastanesiyle ilgili olarak aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Atila Emek 
Antalya 

Sorular: 
1.- Halen mevcut yer, ekipman ve personel açısından çok yetersiz hale gelmiş bulunan Manavgat 

Devlet Hastanesi bahçesinde poliklinik ve acil servis ek inşaatlarının hangi yıl yatırım programına 
alındığı ve ne kadar zamanda tamamlanmasının planladığı, toplam yatırım miktarının ne olacağı? 

2.- Keşif bedeli çıkarılmış olan çöp yakma fırını binasının yapılmış olmasına rağmen fırının 
halen yapılamamasının sebebi nedir? Keza, yangın alarm sistemi ve kan istasyonu açılması talep
leri hakkında ne işlemler yapılmıştır? 

3.- Halen yetersiz sayıda olan personelin takviyesi için (özellikle anestezi teknisyeni, hemşire, 
laborant ve fizyoterapist) bugüne kadar ne işlem yapılmıştır? Hastaneye talep edilen personel 
ataması ne zaman yapılacaktır? 

BAŞKAN - 24 üncü sıradaki soruyu okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 21.4.2003 
Hüseyin Güler 

Mersin 
Soru: 
Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler arasında yapılan protokol gereği olarak Sağlık Bakanlığı ve 

diğer sağlık kurumlarına üniversite mezunu kalifiye sağlık personeli yetiştirmek amacıyla 1997 
yılında faaliyete geçen sağlık yüksekokulu 2000-2001 döneminden bugüne mezun vermektedir. 

Sağlık Bakanlığı, personel alımı ve atamalarında neden sağlık yüksekokulu mezunlarını 
atamıyor? Bakanlık olarak bu okullardan mezun olan öğrencileri ne zaman ve nasıl değerlendirmeyi 
düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN - 39 uncu sıradaki yer alan soruyu okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için İç
tüzüğe göre gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 30.4.2003 

Kemal Anadol 
İzmir 

1.- İzmir'de emeklilik yaşının 65'ten 61'e çekilmesi nedeniyle devlet ve SSK hastaneleri ile dis
panserlerinden toplam 42 doktorun emekliye sevk edildiği doğru mudur? 

2.- İzmir'deki devlet ve SSK hastanelerinde ortopedi ve beyin cerrahisi şefi kalmadığını biliyor 
musunuz? 

3.- Dünyanın sayılı beyin cerrahlarından Sayın Gazi Yaşargil 80 yaşında ameliyat yaparken, 
doktorlukta en verimli çağ olan 60'lı yaşlardaki hekimlerin emekli edilmesinin sebebi nedir? 

4.- Bu değerli hekimlere yasadaki istisna hükmü neden uygulanmamıştır? 
5.- Bu tasarruf sonucunda İzmir'de oluşan hekim açığı nasıl kapatılacaktır? 
6.- Uzmanlaşmış ve en verimli çağında emekli edilen hekimlerin boşluğu ülkemizin sağlık 

sorununu olumsuz biçimde etkileyecek midir? 
BAŞKAN - 45 inci sıradaki soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından sözlü olarak yanıtlanması için 

gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 29.4.2003 

İsmail Değerli 
Ankara 

Çin'de ortaya çıkan ve büyük bir hızla yayıldığı ifade edilen SARS virüsünün, Kanada ve bazı 
Avrupa ülkelerinde de görüldüğü, konuyla ilgili olarak Hollanda, Almanya ve Belçika'nın ciddî ön
lemler aldığı belirtilmektedir. 

Toplum sağlığı açısından ciddî tehdit oluşturan SARS hastalığıyla ilgili olarak; 
1.- SARS virüsünün ülkemize girmemesi için yapılan herhangi bir çalışma var mıdır? Varsa, 

bu çalışma neleri kapsamaktadır? 
2.- SARS virüsünün ülkemizde görülmesi halinde, koruyucu ve tedavi amaçlı ne tür önlemler 

alınmıştır? 
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3.- Söz konusu hastalığın toplum sağlığı açısından oluşturduğu tehlikenin boyutlarını, belir
tilerini, bilinmesine yönelik olarak halkımızı uyarmak ve aydınlatmak için bir çalışmanız var mıdır? 
Varsa bu çalışmalar nelerdir? 

BAŞKAN - 46 ncı sıradaki soruyu okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 29.04.2003 

İsmail Değerli 
Ankara 

2003 yılı bütçe uygulama talimatında tüpligasyonu, minilap ve vazektomi uygulamaları için 
"kamu kuruluşları tarafından ödenebilmesi için sağlık kurulu raporuyla gerçekleştirilmeli" ibaresi 
yer almaktadır. Bahse konu uygulamayla ilgili olarak, sağlık kurulu raporu istenmesinin, 2827 sayılı 
Nüfus Planlaması Hakkında Kanuna aykırılık taşıdığı ifade edilmektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 
1- İddia edilen hukukî değerlendirme doğru mudur? Doğru ise, söz konusu durumu hukukun 

üstünlüğü ve idarenin hukuk kurallarına uyma zorunluluğu açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 
2- Nüfus planlaması konusunda da olumsuzluk yaratan bu uygulamayla ilgili olarak ortaya 

çıkan yanlışlığı düzeltmek için ne tür bir çalışma yapmayı düşünmektesiniz? 
BAŞKAN - 48 inci sıradaki soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Anayasanın 98 inci maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96 ncı ve devamı 

maddeleri uyarınca Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü yanıtlanmasını saygıyla 
dilerim. 30.4.2003 

M. Vedat Melik 
Şanlıurfa 

Sorular: 
1- 500 yataklı Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatı hangi seviyededir? 
2- Yüklenici firmaya ödenen hakediş (istihkak) toplam tutarı yıllar itibariyle ne kadardır? 
3- Bakanlığınız 2003 yılı bütçesinden bu iş için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
4- Şanlıurfa için hayatî önem taşıyan bu hastane inşaatı tamamlanarak ne zaman hizmete 

açılacaktır? 
BAŞKAN - 54 üncü sıradaki soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

masını arz ve talep ederim. 5.5.2003 
Yücel Artantaş 

İğdır 
Bakanlığınız döneminde, Sağlık Bakanlığında, yandaşlarınızı göreve getirdiğiniz iddiaları 

basının ve kamuoyunun gündemine gelmekte ve kadrolaşmaya gittiğiniz iddia edilmektedir. 
1- Göreve geldikten bu yana kaç kişiyi göreve getirdiniz? Bunların içerisinde üniversite 

mezunu olanlar kimlerdir? Hangi üniversitelerden mezun olmuşlardır? 
2- Diyanet İşleri Başkanlığından Sağlık Bakanlığına geçen personel sayısı nedir? Hangi görev

lere atanmışlardır, atanma gerekçeleri nelerdir? 
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3- Sağlık kurumlarında çalışan, BTK (Başbakanlık Takip Kurulu) tarafından soruşturma 
yürütülmesi istenen türbanlı personelle ilgili ne yapılmaktadır? 

4- Türbanlı personelin ambulanslarda görevlendirildiği doğru mudur? 
BAŞKAN - 56 ncı sıradaki soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 6.5.2003 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
Afyon Dinar Devlet Hastanesinde doktor ve ambulans sıkıntısı çekilmektedir. Dinarlı vatan

daşlarımızın ambulans ihtiyacı çevre ilçelerden ambulans görevlendirilmesiyle sağlanmaktadır. 150 
Yataklı Dinar Devlet Hastanesine ihtiyacı olan ambulanslar ne zaman verilecektir? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, huzurunuza, 10 adet sözlü soru önergesine birlikte 

cevap vermek üzere çıkmış bulunmaktayım. Sözlerimin başlangıcında şunu ifade etmek isterim: Ger
çekten, Meclis gündeminde bulunan çok sayıda sözlü soru önergesi, aslında, bu sorulara güncel olarak 
cevap vermek istediğimiz halde, sıranın çoğunlukla gelmemesi dolayısıyla biraz gecikebilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Edirne Milletvekilimiz Prof. Dr. Sayın Necdet Budak'ın, Edirne Keşan 
Devlet Hastanesi ekbina inşaatıyla ilgili sorusuna cevap vermek istiyorum. 

Bu hastanemizin ekbina inşaatının fizikî gerçekleşmesi yüzde 75'ler civarındadır. Hastane için 
bugüne kadar 400 milyar Türk Lirasının üzerinde harcama yapılmıştır ve bitirilmesi için gereken 
ödenek de 2 trilyon 500 milyardır. 2003 yılı bütçe ödeneği olan 300 milyar Türk Lirası, Bayındır
lık ve İskân Bakanlığımız tarafından kullanılmış durumdadır. Hastanenin yapımı için, 2004 ve 2005 
yıllarında, il özel idare bütçemiz, hastanemizin döner sermaye gelirleri ve genel bütçeden karşılan
mak üzere gerekli çalışmaları yapmış durumdayız ve 2005 yılı sonunda bu hastanemizin tamamlan
masını planlıyoruz. 

Şunu, değerli milletvekilimin takdirine arz etmek isterim: Bu binanın inşama 1992 yılında baş
lanmıştır ve aradan onbir yıl geçmiş olmasına rağmen henüz bitirilememiş inşaatlarımız arasındadır 
ve buna benzer birçok inşaatımız da vardır. 

Daha önce de, yine bu kürsüden Yüce Meclisimize arz ettiğim gibi, bütün sağlık yatırım
larımızı, yaptığımız sağlık envanteri çalışması sonucunda, öncelikleri belirleyerek, mevcut bütçe 
imkânlarımız çerçevesinde realize etme ve tamamlama yoluna gidiyoruz. Keşan Devlet Has
tanemizin ek bina inşaatı da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Sayın milletvekilimin ilgisine teşek
kür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir Milletvekilimiz Sayın Enver Öktem'in, gündemin 
soru önergeleri kısmının 6 ncı sırasında ve Mersin Milletvekili Sayın Dr. Hüseyin Güler'in 24 üncü 
sırasında bulunan sözlü soru önergelerinde sağlık meslek yüksekokulu mezunlarının atamaları 
sorulmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, iktidarımızın göreve geldiği 2002 Kasım ayına kadar, bu okullarımız
dan mezun olan öğrencilerimizden yalnızca 769 kişi, 2000, 2001 ve 2002 yıllarında atanmış durum
daydılar; sadece 769 kişi... 4924 sayılı Yasayı, Yüce Meclisimizde, birlikte yasalaştırdıktan sonra. 
13 Aralık 2003 tarihinde yapılan sınavlarla, bu okullarımızdan; yani, 2 ve 4 yıllık eğitim veren sağ
lık meslek yüksekokulu mezunlarımızdan, sınav sonucunda, sırasıyla, 3 265 kişi önlisans mezun
larından, 3 604 kişi de lisans mezunlarından; yani 4 yıllık yüksekokul mezunlarından yerleştirilmiş 
durumdadırlar. 
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Bu rakamlar karşılaştırıldığında, geçtiğimiz üç yıl içerisinde, yüksekokul mezunu toplam 769 
sağlık personelinin ataması yapılmışken, bu rakam, 2003 yılının sonunda, şu anda atamaları yapıl-' 
mak üzere, 6 869 kişi olarak gerçekleşmiş durumdadır. Takdir edersiniz ki, bu sayı, gerçekten, yük
sekokul mezunlarının değerlendirilmesine yönelik olarak Bakanlığımın gösterdiği ehemmiyetin en 
bariz bir kanıtı olmaktadır. Önceki dönemlerde var olan sağlık meslek lisesi mezunlarına ayrıcalık 
tanınarak sağlık meslek yüksekokulu mezunlarının mağdur edilmeleri durumu, Bakanlığımız 
döneminde yaşanmamış ve bundan sonra da yaşanmayacaktır. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, izin verir misiniz... 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım... 
Saygıdeğer arkadaşlarım, Bakanlar Kurulu sırasındaki arkadaşlarımız... 
Arkadaşlar, lütfen... 
Bakanlar Kurulu sırasındaki milletvekili arkadaşlarımız, lütfen... 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Pervez Müşerref gelmek 

üzeredir; lütfen, yerlerinize oturur musunuz... 
Saygıdeğer arkadaşlarım, Bakanlar Kurulu sırasındaki arkadaşlarım, lütfen, yerlerinize oturur 

musunuz... 
Saygıdeğer arkadaşlarım, Sayın Bakanımızı sakin şekilde dinlemenizi rica ediyorum; uğul

tudan Sayın Bakanın verdiği cevaplar anlaşılmıyor. 
Sayın Bakan, buyurun. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, Antalya Milletvekilimiz Sayın Atila Emek'in, Manavgat Devlet Has

tanesinin ek bina inşaatı ile bazı ihtiyaçlarına ilişkin sorusunu cevaplamak istiyorum. 
Yaptırdığım incelemeler sonucuna göre, 200 yataklı Manavgat Devlet Hastanesi, şu anda, yüz

de 65 yatak işgal oranıyla Manavgat İlçesi ve çevresine hizmet vermektedir. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, izin verir misiniz... Konuşmanıza sonra devam edersiniz. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKD AĞ (Devamla) - Tamam Sayın Başkan. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 

davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmekte olan Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Pervez Müşerref şu 
anda Meclisimizi onurlandırmışlardır; kendilerine, Yüce Meclisimiz adına hoşgeldiniz diyorum. 
(Ayakta alkışlar) 

Alınan karar gereğince, Sayın Cumhurbaşkanını, konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet 
ediyorum. 

Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. (Alkışlar) 
VI. - SÖYLEVLER 

1. - Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerrefin, Türkiye-Pakistan ilişkileri ve dünyadaki geliş
meler konusunda Genel Kurula hitaben konuşması 

PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI PERVEZ MÜŞERREF - Bismillahirrahmanirrahim. 
Saygıdeğer Başkan, Saygıdeğer Başbakan, saygıdeğer Parlamento üyeleri, Sayın Ekselansları, 

hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer misafirler; beni Türkiye-Pakistan ilişkilerine dair Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyelerine hitap etmek üzere davet etmenizden dolayı duy
duğum derin şükranlarımı sizlere iletmek isterim. Sayın baylar ve bayanlar, sizler beni onurlandır
dınız. (Alkışlar) 
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Tamamen farkındayım ki, şu anda, son derece önde gelen ve saygıdeğer bir Parlamentoya hitap 
etmekteyim. Parlamento içerisinde saygıdeğer mühendisler, bilimadamları, işadamları, ekonomist
ler bulunuyor ve bu da, zaten, sizin kalitenizi ve değerinizi daha da artırmakta. Biliyoruz ki, hepiniz, 
aramızdaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin ve duyguların geliştirilmesini desteklemektesiniz ve her 
biriniz, bu ilişkilerin birer savunucususunuz. 

Ülkelerimiz arasındaki kültür ve tarih, bizleri birbirimize yakinen bağlamaktadır. Tarih, 
aramızdaki kardeşliğin ve dostluğun da şahididir ve bizler, bu olumlu duyguları, halen taşımaktayız. 

Aramızdaki bağlar yüzyıllar ötesine dayanmaktadır. Pakistan'ın dili Urduca, esasında, Türk 
kelimesi olan ordudan türetilmiştir ve bu da, zaten, aramızdaki ilişkilerin ne kadar geçmişe dayan
dığını göstermektedir. 

Osmanlılar Kırım'da savaşırken, mücadele ederken, bölgemizin Müslümanlarının kalpleri ve 
ruhları da, benim büyük büyükbabalarımın kalpleri ve ruhları da, sizin büyük büyükbabalarınız için 
iyi dileklerde, temennilerde bulunmaktaydı. 

Meşhur bir şairimizin hikâyesi, Galip'in hikâyesi, Kırım Bölgesine dair pek çok şey söylemiş
tir. "Türklerin pek çok zaferi burada bulunmaktadır ve bu zaferler beni mutlu kılmaktadır ve ben ne 
zaman ki Türklerin başarısızlığını duysam, kalbim sanki kırbaçlanıyor gibi acımaktadır" demek
tedir. 

Türk mücadelesi boyunca, Osmanlı döneminde de, bizim alt kıtamızın Müslümanları, dualarıy
la, her zaman, Türklerin başarılı olması için sizlere destek vermişlerdir. 

Kemal Atatürk bir kahramandı. (Alkışlar) Bizim bölgemizde bulunan Müslümanların sık sık 
kendi çocuklarına verdiği ismin sahibiydi. (Alkışlar) 

Sizler yaşam mücadelesi verdiğiniz dönemde, bizim kadınlarımız bile kendi çok değerli 
mücevherlerini Türk kardeşlerine yardımcı olmak için gönderdiler ve onların başarısı için dualarını 
gönderdiler. 

Aramızdaki bağlar sadece devam etmekle kalmadı, yıllar içerisinde, Pakistan'ın da kuruluşuy
la daha da güçlendi. 

1974 yılındaki Kıbrıs operasyonu, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri daha da geliştirdi, 
tek vücut olarak, beraberce ayakta durduk; her iki ülke de aynı pozisyondaydı. 

Sizin açınızdan bakacak olursak, Türkiye, hiçbir zaman, Pakistan'a karşı duyduğu sevgiden ve 
desteğinden ödün vermedi. Biz de, her zaman, Türkiye'nin Pakistan'a vermiş olduğu, özellikle Keş
mir meselesinde vermiş olduğu desteği büyük bir memnuniyetle karşıladık. 

Ben, 1949'dan 1956'ya kadar kaldığım 7 yıl süresince, Türklerin Pakistanlılara olan sevgisine 
şahit oldum. (Alkışlar) Bu sebepten dolayı, inanıyorum ki, hükümetler gelirler ve giderler, değişir
ler, liderler değişebilirler; ama, Türk Halkı ile Pakistan Halkı arasındaki sevgi, her zaman, daima 
büyüyecektir. (Alkışlar) 

Güzel ülkenizde kendimi anavatanımda hissediyorum, (Alkışlar) kendi vatandaşlarım arasında 
hissediyorum (Alkışlar) 

Sayın Başkan, bugün, içinde bulunduğumuz dünya, büyük kargaşalar, belirsizlikler ve çatış
malar içerisindedir. Bizler, son derece zor bir küresel değişim sürecinden geçmekteyiz. Bu küresel 
değişim sürecini alıp, içerisine daha detaylı baktığımız zaman, İslam dünyasının pozisyonuna bak
tığımızda -ki, hem Türkiye hem Pakistan bu dünyanın içerisinde bulunmaktadır- her iki ülkenin de 
reddedilemeyecek kadar önemli bir unsur oluşturduğunu görüyoruz. Teröristler, dünya üzerinde pek 
çok yeri hedef olarak seçmişlerdir ve özellikle Müslüman dünyasını hedef olarak seçmişlerdir. Son 
dönemde de, hem Türkiye hem de Pakistan hedefler arasında yer almıştır. Bizler, teröristlerin, şer 
hedefleri için toplumumuzu rehin almalarına izin vermemeliyiz. 
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Bu teröristler İslamın adını da kötüye çıkarmışlardır. Halbuki, İslam, beraberce yaşamanın ve 
barışın dinidir. Terörizmi reddetmekteyiz, aşırılıkları da reddetmekteyiz, her türlü formunda ve or
taya çıkış biçiminde bunları reddetmekteyiz. 

Dünyamız, artık, üzerinde yaşamak için son derece tehlikeli bir yer haline gelmiştir. Batı ve İs
lam dünyası arasında yanlış anlaşılma boşluğu, mesafesi gittikçe büyümekte ve artmaktadır. Bu da, 
son derece tehlikeli olan medeniyetler çatışması gibi teorileri bekleyenlerin sayısını da artırmaktadır 
ve aynı zamanda farklı algılamalar ortaya çıkmaktadır. Bu yanlış algılamalar Müslüman dünyasın
da da ortaya çıkmaktadır; yani, İslam, din olarak hedeflenmektedir diye düşünülmektedir. 

Diğer yanlış anlaşılmaysa Batı dünyasında karşımıza çıkmaktadır; İslam, aşırılıkların, militan
ların ve hoşgörüsüzlerin dinidir gibi algılanmaktadır. Bu algılamalar, esasında, gerçeklerden kay
naklanmamaktadır. Bugün, dünyamızdaki bütün siyasî anlaşmazlıkların içerisinde, dolaylı ya da 
dolaysız olarak Müslümanlar bulunmaktadır ve bu, yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermektedir. 

Bugün, dünyamızda en bir araya gelemeyen ülkeler, bölgeler Müslüman ülkelerdir, en zayıf, en 
yoksul ülkeler Müslüman olan ülkelerdir. OECD, ne yazık ki, mevcut formuyla, şu anda, karşımız
da bulunan zorluklarla baş etmek için yeterli olamamaktadır. Bunlar, karşı karşıya bulunduğumuz 
gerçeklerdir. Dünya ve Müslüman dünyası bu güçlüklerle karşı karşıya bulunmaktadır. Pakistan ve 
Türkiye el ele vermelidir ve kendileri için önemli olan rolü oynayarak, hem bölgeye hem ül
kelerimize hem de genel anlamda dünyaya barışı getirmek için uğraşmalıdır. Aynı zamanda da, 
Müslüman ümmeti için bunu yapmalıyız. 

Şu anda, tarihte belirleyici bir noktada bulunuyoruz. Bizler, ya anı yakalayacağız ve tarihi ken
dimiz belirler hale geleceğiz ya da bu zamanın, bu anın geçmesine izin vereceğiz ve kaderin bizim 
hayatımızı bir şekilde şekillendirmesine izin vereceğiz. Bizler, karşı karşıya bulunduğumuz zorluk
ları fırsatlara dönüştürebilmeliyiz. 

İnanıyorum ki, önümüzdeki yol, benim ifade ettiğim tarzıyla, "aydınlatılmış itidal" dönemi 
olacaktır. Aydınlatılmış itidal iki yönlü bir stratejidir, iki açıdan uygulamamız gerekiyor. Bunlardan 
birincisi, İslam dünyasının uygulaması gereken yoldur. Burada aşırılıklardan kaçınmalıyız, militan
lıktan kaçınmalıyız ve sosyoekonomik gelişmemize odaklanmalıyız. Özellikle, vurguyu, beşerî 
kaynaklarımızı geliştirmeye sarf etmeliyiz. 

Bahsetmiş olduğum aydınlanmış itidal stratejisinin ikinci yönü ise, Batı dünyası tarafından ger
çekleştirilmelidir; özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler tarafından geliştiril
melidir. Onların da yapması gereken, adaletle sorunların çözümüne yaklaşmalarıdır. Müslümanların 
da içinde bulunduğu bütün siyasî anlaşmazlıkların çözümünde adaletli yardımcı olmaları ve Müs
lüman dünyasına, sosyoekonomik kalkınmalarında yardımcı olmaları gerekmektedir. 

Müslümanlara düşen ayağının tam olarak yerine getirilebilmesi için, bizim, İslam Konferansını 
yeniden yapılandırmamız gerekmektedir. Zaten, bu çerçevede önermiş olduğum bu aydınlanmış 
itidal yaklaşımı içerisinde, İslam Konferansına yeni bir yapı kazandırma çabası içerisinde bir eylem 
planı geliştirmemiz gerektiğini söylemiştim ve bu önerim de desteklendi. Son zirvede, bu konu 
üzerinde çalışmak üzere bir komisyon tesis edildi ve bu komisyonda olağanüstü toplantı düzen
leyecekler bu yıl sonu içerisinde ve bu, olağanüstü toplantı sırasında ele alınacak. 

Bu çerçevede, Türkiye'nin çok önemli bir rolü olacak; çünkü, Türkiye, bundan sonraki İslam 
Konferansı Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısına İstanbul'da evsahipliği yapacak ve eminim ki, 
bu süreçte de, bir katalizör görevi üstlenecektir. 

Bir kere daha vurgulamak istiyorum ki, bizler, İslam Konferansını yeniden yapılandırdığımız 
takdirde, Müslüman ümmeti 21 inci Yüzyıla taşır hale gelebileceğiz. Türkiye, Avrupa Birliğine, 
gelecekte bir gün mutlaka girecektir. Böylelikle, bu, Türkiye'ye, ilave bir sorumluluk da getirecek
tir; çünkü, Türkiye, Müslüman dünya ile Avrupa arasında köprü haline gelen bir ülke olacaktır. 
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Sayın Başkan, şimdi, bazı siyasî anlaşmazlıklardan bahsetmek istiyorum, özellikle Müslüman 
dünyayı etkileyen siyasî anlaşmazlıklardan bahsetmek istiyorum; çünkü, söylemiş olduğum gibi, bu 
aydınlanmış itidal stratejisi içerisinde, mevcut bütün siyasî anlaşmazlıkların çözümünde Batı'ya da 
düşen bir rol vardır. Bir kere daha vurgulamak istiyorum ki, Pakistan, sevgili kardeşlerimiz, dost
larımız, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin, dostlarımızın adil ve meşru sebeplerle yürüttükleri 
mücadeleye sonuna kadar cevap veriyor. (Alkışlar) Pakistan, Kıbrıs'ta, bu konuda, bu anlamda, 
çözüme destek vermektedir ve inanıyoruz ki, Ada'da yaşayan iki toplum arasında bir güven or
tamının tesis edilmesi, mevcut anlaşmazlığın özünün çözümlenmesi için çok önemli bir önşarttır. 
Vurgulamak istiyorum ki, Pakistan, çift bölgeli ve çift toplumlu çözümü, uzun zamandır devam 
eden Kıbrıs sorununun çözümü olarak görmektedir. 

Güneyasya'da, yani bizim yaşadığımız, içerisinde bulunduğumuz bölgede, bizler, yeni barış ve 
işbirliği yolları bulmaya ve tesis etmeye çalışıyoruz. Pakistan ve Hindistan sonsuza kadar düşman 
olarak kalamazlar. Yarım yüzyılı aşan bir süredir, Keşmir ve Jammu meseleleri, her iki ülke arasın
daki ilişkileri giderek zorlamaktadır ve daha güç konumlara getirmektedir. Asya'da sürekli bir 
barışın tesis edilebilmesi için Keşmir probleminin ve bütün diğer anlaşmazlıkların Pakistan ve Hin
distan arasında barışçıl yollarla çözümlenebilmesi ve uyumlu bir atmosfer, ortam içerisinde çözüm
lenebilmesi çok önemlidir ve görüyoruz ki, bu kısır çekişme döngüsü, Islamâbâd'a gerçekleştirmiş 
olduğum, Sayın Başbakana gerçekleştirmiş olduğum, ziyaret çerçevesinde aşılmaya çalışılmıştır. 
Bütün meseleleri görüşüp, özellikle, Keşmir problemini de görüşüp, sorunlarımıza çözüm aramayı 
amaçlamıştık. Bu, Pakistan ve Hindistan Halkları açısından ve Keşmir Halkı açısından tarihî bir 
dönemdi. Bu gelişmeler kaydedilirken, esas amacımız, bu süreci, sürdürülebilir ve neticeye yönelik 
bir diyalogun tesisine yönelmiştik, Keşmir ve tüm diğer problemlerin çözümüne yönelmiştik. 

Bizler, bölgemizi barış ve refah bölgesi haline getirmek istiyoruz ve kolektif bir ekonomik kal
kınma tesis etmek istiyoruz. Bunu yapabilmenin yolu vizyon ve devlet adamlığıdır; ancak bu şekil
de ileriye gidebiliriz. Eğer olumsuzluk içerisinde kalacak olursak ve eğer rijit yaklaşımlar içerisinde 
kalacak olursak, herhangi bir ilerleme kaydetmemiz mümkün değildir. İşte bu yüzden, Hindistan ve 
Pakistan arasındaki ilişkiler şu anda olumlu gelişmeler kaydetmektedir, ilişkiler giderek ısınmaktadır. 

Diyalog sürecinin gelişmesiyle beraber, Keşmir probleminin de çözümüne doğru ilerleme kay
dediyoruz. Burada, Türk Halkına ve Türk Hükümetine, bizimle gösterdikleri dayanışma için, Keş
mir Halkıyla gösterdikleri dayanışma için, belirli ilkelere dayanan desteğiniz için çok teşekkür 
ediyoruz. Verdiğiniz destek Pakistan Halkı için çok büyük bir önem taşımaktadır. 

Sayın Başkan, Afganistan'ın toprak bütünlüğü ve hükümranlığı, egemenlik haklarına sahip ol
ması, bizim için çok önemlidir, Pakistan'ın bir politikasıdır. Afganistan'daki bu hususlara dikkat 
edilerek sorunun çözümlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bonn Sürecine olan inancımız devam et
mektedir ve Sayın Başkan Karzai'nin, Ulusal Uyum ve Ulusal Yeniden Yapılandırma Programları 
Projelerinin başarılı olmasını amaçlıyoruz. Afganistan'a, barış ve istikran geri kazanmasında destek 
veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Halihazırda, 100 000 000 Amerikan Dolarını Afganistan'ın 
yeniden yapılandırılması için tahsis etmiş bulunuyoruz ve Pakistan, aynı zamanda, milyonlarca Af
gan mülteciyi de -şu anda 1 500 000 ulaştılar ve 3 500 000-4 000 000 kadar zaman zaman varan-
kabul ediyor. Loya Jurg'a, yani, Afganistan'daki Büyük Jürinin aldığı kararlar doğrultusunda, bu yıl 
içerisinde parlamenter seçimleri ve başkanlık seçimlerinin yapılması ve demokratik sürecin baş
laması konusunda çok önemli kararlar alınmıştır ve bu anlamda, inanıyoruz ki, İSAF, bütün Afgan 
toprakları üzerinde operasyonlarını genişletir ve böylelikle Bonn Sürecinin ilerlemesine yardımcı 
olur ve Afganistan'ın yeniden yapılandırılmasına katkı sağlar ve destek verir bu çabalarıyla. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Irak, halen, Müslüman dünyasında açık bir yara olarak bulunmak
tadır. Irak'ta, Türkiye ile Pakistan'ın yaklaşımları aynıdır. Irak'ın toprak bütünlüğü mutlaka tesis 
edilmelidir. Irak Halkı olarak, kendi hükümetlerini seçme hakkına sahip olmalıdırlar ve kendi doğal 
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kaynaklarına dair kararları kendileri verebilmelidirler. Irak'ta devam eden insanlık krizi bir şekilde 
durdurulmalı ve öncelik, güvenliğin, istikrarın ve kamu düzeninin bir an önce tekrar tesis edil
mesine verilmelidir ve bütün bu çalışmalar bir strateji çerçevesinde yapılmalıdır ve bütün yabancı 
güçler, yavaş yavaş bu ülkeye istikrar geldikten sonra ülkeden çekilmelidirler. 

Filistin, halihazırda uluslararası camianın karşı karşıya bulunduğu en önemli problemlerden bir 
tanesidir. Silahsız ve masum kişilere karşı devam eden zulüm durdurulmalıdır. Filistinlilerin 
mücadelesini desteklemekteyiz; bağımsızlıklarını kazanmak için ve egemenlik haklarını kazanmak 
için sürdürdükleri mücadeleyi destekliyoruz ve ümit ediyoruz ki, uluslararası çabalar, iki hükümran 
devletin, Filistin ve İsrail'in kurulmasıyla neticelenecektir. Beraberce, barış ve uyum içerisinde 
yaşayabilen iki devletin kurulmasıyla, ümit ediyoruz ki, uluslararası çabalar neticelenecektir. 

Sayın Başkan, 21 inci Yüzyıl, jeoekonomik gelişmelerin yaşanacağı bir yüzyıl olacaktır. 
Aramızdaki tarihten ve siyasî geçmişten gelen ilişkiler, ticaret ve ekonomik ilişkilerle de güçlendiril
melidir, desteklenmelidir. İşte, bizim geride kaldığımız alan bu alandır ve bu alanı güçlendirmeliyiz. 

Kendi aramızdaki ticarî ilişkileri geliştirmek için de gerekli tedbirleri almalıyız. Aramızdaki 
siyasî ve diplomatik ilişkiler son derece güçlüdür; ama, ticaret ve ekonomik ilişkilerimiz, dip
lomatik ilişkilerimizle karşılaştırıldığında aynı derecede güçlü değildir; ikisini de uyumlu hale getir
meliyiz. İşte, bu da, benim Türkiye'de bulunduğum süre içerisinde, bütün kardeşlerimle, dostlarım
la yaptığım görüşmelerimde öncelik verdiğim bir konu oldu. 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatının kurucu üyeleri olarak Türkiye ve Pakistan, bu teşkilatın güç
lendirilmesi için çabalarını artırmalıdır. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, bizler için, ticaret iliş
kilerimizin çok daha geniş ölçekte daha kuvvetli hale getirilmesini temsil eden bir kuruluştur. Tür
kiye ve Pakistan, jeostratejik konumlarından dolayı, enerji kaynaklarının Ortaasya ülkelerinden Av
rupa ve Uzakdoğu'ya, özellikle, karayla çevrili Ortaasya ülkelerine akmasını sağlayacak kilit 
konumdaki ülkelerdir. Hızla büyümekte olan ekonomiler ve demokrasisi son derece fonksiyonel 
olarak ilerleyen ülkeler olarak, bizler, Doğu ve Batı arasındaki bu hayatî önem taşıyan enerjilerin 
aktığı çok önemli bölgeleriz. 

Biraz da kısaca, ikili ticaret ilişkilerimiz üzerinde durmak istiyorum. Şu anda, 250 000 000 
dolar civarında bulunan ticaret ilişkimizi, 1 000 000 000 dolara çıkarabilmemiz gerektiğini 
düşünüyorum. Özellikle, telekomünikasyon, altyapı, enerji gibi alanlarda, Pakistan, bundan sonra 
çok daha yoğun çabalar içerisinde olacaktır ve ümit ediyoruz ki, her iki ülke arasında ortaklıklar 
kurulacaktır. Savunma alanında üretim yapmak, bizce, son derece önemli ve karşılıklı ilişkilerimizi 
destekleyecek, güçlendirecek bir alan olacaktır gelecekte de. Türkiye ve Pakistan, 210 000 000 
kişinin yaşadığı bir piyasa oluşturmaktadır. Her iki ülkenin özel sektörü de son derece kuvvetli ve 
güçlü özel sektörlerdir. Her iki ülkenin halklarında da sıradışı bir girişimcilik ruhu mevcuttur. 
Hükümetlerin de, yeni bağlantılar kurulması açısından, işletmelerimiz ve iş sektörlerimiz arasında 
yeni iş ilişkileri ve bağlantılarının kurulması açısından taktik belirleyici çabalar içerisinde olması 
gerekmektedir. İş Konseyimiz ve ortak dostluk grupları ve ortak ekonomik komiteler hem kamu 
hem de özel sektörler arasında verimli yaklaşımların olmasını sağlamak için çalışmıştır, çalış
malıdır. Eğer, Pakistan'daki sürdürülebilir demokrasi yaklaşımının üzerinde durmazsam, konuşmam 
yarım kalır diye düşünüyorum. Benim hükümetim, Pakistan'da sürdürülebilir demokrasinin tesisi 
için çaba sarf etmektedir ve sürdürülebilir demokrasinin ortaya konabilmesi için bizler iki unsuru 
ortaya koyduk: Bunlardan birincisi, demokrasiyi, işin köküne -bunu da yerel idareler olarak kas
tediyorum- yani, işin kökünde bulunan halka, yerel idareler katına kadar indirdik; idarî olarak, malî 
olarak ve siyasî olarak bunu yaptık. Aynı zamanda da Pakistan'da kadınlara güç verdik, yetki ver
dik. Kadınlara yerel idareler düzeyinde yüzde 30'luk bir kontenjan ayırdık. Bunun da ötesinde, yani, 
demokrasiyi halka indirmek için toplumun köküne indirmenin dışında, ulusal düzeyde, üst düzey
de de kontrol mekanizmaları kurduk. Bu iki reform ya da bu iki değişiklik içerisinde, inanıyoruz ki, 
Pakistan'da sürdürülebilir demokrasi süreci artık gündeme gelmiştir, ortaya konmuştur ve 
inanıyorum ki, Pakistan'daki demokrasinin geleceği ve mevcut durumu çok daha parlak olacaktır. 
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Bütün bunları söyledikten sonra, Sayın Başkan, şunu söylemek istiyorum: Her iki ülkenin de 
kurucu babası aynı şeyi söylemiştir. Sayın Muhammed Ali Cinnah, bizim siyasî sloganımızı şunu 
söyleyerek vurgulamıştır, demiştir ki: "Hem içeride hem dışarıda barış istiyoruz." Mustafa Kemal 
Atatürk de demiştir ki: "Yurtta barış cihanda barış." Bizler de ülkelerimizin kurucu babalarının or
tak vizyonunu gerçekleştirmek için çabalamaya devam edelim. Hem Müslüman ümmeti için hem 
de dünyamız için bu amaçlara ulaşmak üzere beraberce çalışalım. 

Sözlerime, en iyi dileklerimle, Türk halkına en iyi dileklerimizi ileterek son vermek istiyorum 
ve aynı zamanda da ülkenizin gelişmesi ve refahı için dualarımızın sizlerle olduğunu söylemek is
tiyorum ve aramızdaki kuvvetli bağların gelecekte de çok daha gelişmiş bir boyuta taşınacağını 
ümit ediyorum. 

Yaşasın Türk-Pakistan kardeşliği. 
Çok teşekkür ederim. (Ayakta alkışlar) 
BAŞKAN - Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Pervez Müşerrefe, yaptığı olumlu konuşma için 

teşekkür ediyoruz. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.16 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44 üncü Birleşiminin ikin
ci oturumunu açıyorum. 

Sözlü soru önergelerinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VII. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (Devam) 
1.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman 

bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) ve Sağlık Bakanı Recep Ak
dağ'ın cevabı (Devam) 

2.- İzmir Milletvekili Enver Ökîem'in, sağlık yüksekokulları mezunlarının atamalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (Devam) 

3.- Antalya Milletvekili Atila Emek'in, Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (Devam) 

4,- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık yüksekokulu mezunlarının atamalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (Devam) 

5.- 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) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (Devam) 

6.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, SARS hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (Devam) 

7.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bazı sağlık uygulamalarının bedellerinin kamu 
kurumlarınca karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporu istenmesine ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/439) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (Devam) 

8.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (Devam) 

9.- İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'in, yapılan atamalara ve personelle ilgili bazı iddialara iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (Devam) 

10.- Afyon Milletvekili Halil Unlütepe'nin, Dinar Devlet Hastanesinin ambulans ihtiyacına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (Devam) 

BAŞKAN - Sağlık Bakanımız Sayın Recep Akdağ'ı kürsüye davet ediyorum. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
SAĞLIK BAKANI RECEPAKDAG (Erzurum) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sözlü soru önergelerine kaldığımız sıradan, 22 nci sıradaki sözlü soru önergesine cevap 

vererek devam ediyorum. 
Değerli milletvekilleri. Antalya Milletvekilimiz Sayın Atila Emek'in, Manavgat Devlet Has

tanesinin ek bina inşaatı ile bazı ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi hususunda cevap 
vereceğim. 
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Yaptırdığım incelemeler neticesinde, şu anda 200 yataklı olarak hizmet vermekte olan Manav
gat Devlet Hastanesinin, yüzde 65 yatak işgal oranıyla Manavgat İlçesi ve yöresine hizmet vermek
te olduğunu tespit etmiş bulunmaktayım. Şu anda, hastanenin fiziksel mekân sıkışıklığı sebebiyle 
yapılaştırılmasını gerektiren herhangi bir talebe rastlamış değiliz ve yerel yöneticilerimizle görüş
tüğümüzde de, bu noktada, şu anda acil bir ihtiyacın olmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. 
Dolayısıyla, 2003 ve 2004 yılı yatırım programlarında, ek binayla ilgili olarak Manavgat Devlet 
Hastanesinde herhangi bir yatırımımız yer almamaktadır. 

Önergedeki bir başka soru, keşif bedeli çıkarılmış olan çöp yakma fırını binası ve bunun fırını 
hususundadır. Keza, yangın alarm sistemi ve kan istasyonu hususları da sorulmaktadır. 

Hastane tip projesi kapsamında çöp yakma fırını binası projelendirilmiş, bina kısmı yapılmış; 
ancak, fırın ekipmanları konmamıştır. Şu anda, hastanenin tıbbî atıkları usulüne uygun olarak poşet-
lenmekte ve bu poşetler belediye tarafından taşınarak, üniversitede imha işlemi gerçekleştirilmek
tedir. Bu sebeple, yüksek meblağda lüzumsuz bir masrafa sebep olacak fırının yapımından vazgeçil
miştir. 

Hastane yangın alarm sistemi ise, halihazırda kurulmuş olup, montaj çalışmaları tamamlanmıştır. 
Ayrıca, Manavgat Devlet Hastanemiz bünyesinde bulunan kan merkeziyle ilgili bütün işlemler 

de tamamlanarak, kan merkezimiz hizmete açılmıştır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ilgili hastanenin anestezi teknisyeni, hemşire, laborant, 

fizyoterapist gibi ihtiyaçları, Antalya İli dahilinde ihtiyaç fazlası sağlık personeli bulunan sağlık 
kuruluşlarından görevlendirme yapılarak giderilmektedir. Diğer taraftan, atama ve nakil yönet
meliği hükümlerimize göre, dönem tayinlerimizde Antalya İline tayin talebinde bulunan yardımcı 
sağlık personelinden atama yapılarak, bu devlet hastanemizin sağlık personeli ihtiyacının gideril
mesine de devam edilmektedir. 

Değerli milletvekilime alakası için teşekkür ediyorum. 
Gündemin Sözlü Sorular kısmının 39 uncu sırasında, İzmir Milletvekilimiz Sayın Kemal 

Anadol tarafından verilen sözlü soru önergesinde, yaş haddinden emekliye sevk edilen tabipler 
sebebiyle, İzmir İlimizdeki tabip açığından bahsedilmektedir ve bu konuyla ilgili bazı sorular vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir İlimizde, Bakanlığımıza bağlı devlet hastanelerin
de 61 yaşını dolduran ve yaş hadleri nedeniyle, kanunun değiştiği tarihte emekliye sevk edilen top
lam 21 tabip mevcuttu. Ancak, bunlardan 4 uzman hekim, daha sonra, kendi istekleyle emekliye 
sevk edilmişlerdir. Diğer, klinik şef, şef yardımcısı ve uzman doktorlar ise, halen görevlerine devam 
etmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, önergede İzmir'deki devlet hastanelerinde ortapedi ve beyin cerrahisi şefi 
kalmadığından söz edilmekte ise de, bakanlığımıza bağlı İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Has
tanesinde halen 2 ortapedi şefliğimiz, 1 beyin cerrahisi klinik şefimiz şu anda görev yapmaktadır ve 
İzmir İlimizde, diğer birçok ilimizle kıyaslandığında, bir hekim açığından, özellikle uzman hekim 
açığından söz edilmesi de mümkün görünmemektedir. İzmir İlimizde, halen, çeşitli branşlarda 56 
klinik şefi, 67 klinik şef yardımcısı ve 1 139 uzman hekim görev yapmaktadır. Uzman hekim 
yoğunluğu açısından İzmir İlimiz, ülkemizde önde gelen illerden birisidir. 

Bildiğiniz gibi, emeklilik yaş haddini 61'e indiren 3.4.2003 tarihli ve 4839 sayılı Kanunun 
yürürlüğü, Anayasa Mahkememizce verilen yargı kararları gereğince iptal edilmiştir; ancak, şunu 
ifade etmek isterim ki, yaş haddi ister 61, isterse 65 olsun, neticede, yetişmiş ve tecrübe sahibi uz
man hekimlere her zaman ihtiyaç duyulması mümkündür. Ancak, yaş haddinden dolayı emekliliğe 
sevk edileceklerin sayısının, ilgili kanun yapıldığında, sağlık hizmetini olumsuz yönde etkileyecek 
şekilde uzman hekim açığına yol açmayacağı düşünüldüğü için, bunlar, bu hekim arkadaşlarımız, 
istisna kapsamına alınmamışlardır. 
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Sayın milletvekilimin gösterdiği ilgiye teşekkür ediyorum. 
Yine, gündemin Sözlü Sorular kısmının 45 inci sırasında bulunan önergede, Ankara Millet

vekilimiz Sayın İsmail Değerli tarafından kısaca SARS olarak tanımladığımız ve adlandırdığımız 
şiddetli akut solunum yolu sendromu hastalığıyla ilgili sorulara cevap vermek istiyorum. 

Gerçekten bu konuda çok ciddî çalışmalar yaptık değerli milletvekili arkadaşlarım. Ulusal ve 
uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde, SARS konusundaki tüm gelişmeleri yakından takip 
ederek, bu husustaki gerekli önlemleri aldık. 

Bilindiği gibi, SARS, Uzakdoğu bağlantılı bir hastalıktır ve dolayısıyla, Ulaştırma Bakan
lığımız ve Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğümüzle karşılıklı görüşmeler neticesi, yurt dışından 
gelen uçaklarda bulunan tüm yolculara deklarasyon kartı düzenlemekteyiz ve SARS yönünden şüp
heli görülenler, sağlık personelimizce de kontrolden geçirilmektedir. Şüpheli kişiler, hastalığın 
belirtilerinin ortaya çıktığı on gün süresince, günlük olarak takip edilmekte ve on gün içinde has
talık belirtileri ortaya çıkmazsa, günlük takip sona erdirilmektedir. 

Koruyucu önlemler bakımından, hudut kapılarında ve havaalanlarında alınması gereken ön
lemler konusunda il valilikleri, sağlık müdürleri ve ilgili tüm sağlık personeli, birbiri ardınca genel
gelerle ve eğitimlerle bilgilendirilmiştir ve sağlık personelinin standart bir materyalle eğitiminin 
yapılmasını sağlamak, bilgilerini güncellemek amacıyla bu konuda bir slayt seti hazırlanmış ve 
Bakanlığımızın web sitesine de konmuştur. Ayrıca, konunun uzmanlarından, enfeksiyon hastalıkları 
klinikleri uzmanları ve Bakanlığımız temsilcilerinden Enfeksiyon Hastalıkları Danışma Kurulu 
oluşturularak, konu, güncel olarak takip edilmiştir. Bu hususta, bütün illerimizde, ilin büyüklüğüne 
göre, gerekli hastanelerde, şüpheli SARS vakalarının yatarak tedavi göreceği özel üniteler oluş
turulmuştur. Şüpheli bir vakayı nakledecek ambulans ve ambulans ekibi, yine her ilde, ilin büyük
lüğüne göre belirlenmiştir. SARS'a karşı, bütün hudut kapılarında ve özellikle uluslararası uçuş 
trafiğine açık havaalanlarında gerekli tedbirler alınmıştır. Şüpheli SARS vakasının nakli ve tedavisi 
konusunda, sağlık personelimizi korumak amacıyla, kullanılması gereken malzeme temin edilerek, 
bütün illere dağıtılmıştır ve ek malzeme alım çalışmalarımız da devam etmektedir. 

Turizm Bakanlığı ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, konu hakkında bilgilendirilmiştir. 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığımız da, yine konuyla ilgili 
olarak gerekli tedbirleri almaları hususunda bilgilendirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, halkımızın bilgilendirilmesi maksadıyla, bu konuda hazırlanan afişler 
tüm sağlık kurumlarımıza asılarak, vatandaşlarımızın bu hastalığa karşı dikkatli olmaları da isten
mektedir; ancak, şunu ifade etmek isterim ki, şu anda, hastalık, herhangi bir ülkede, yaygın ve teh
likeli bir konumda değildir. Bakanlığımız, Dünya Sağlık Örgütünün bu konudaki önerileri doğrul
tusunda, hastalığı dikkatle takip etmeye devam etmektedir. 

Değerli milletvekilime, ilgisi için teşekkür ederim. 
Yine, gündemin Sözlü Sorular kısmının 46 ncı sırasında, Ankara Milletvekilimiz Sayın İsmail 

Değerli, 2003 yılı bütçe uygulama talimatına atıfla, bayanlarda tüpligasyon, minilaparotomi ve er
keklerde vazektomi uygulamaları için sağlık kurulu raporu düzenlenmesi zorunluluğunun, 2827 
sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanuna aykırılık taşıdığı iddiasını gündeme getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ilgili kanun, tedavi yardımı kapsamında, tüpligasyonu, minilaparotomiyi 
ve vazektomiyi zikretmemektedir. Bu hususta 2003 bütçe talimatı, bu konularla ilgili işlemlerin tıb
bî endikasyonla yapıldığı kurul raporuyla belirlenirse, kamu kuruluşları tarafından ödeme 
yapılacağını ifade etmektedir. Yani, hukuken, 2003 bütçe talimatı uygulamalarının ilgili kanunla 
çeliştiği bir nokta yoktur; ancak, biz, 2004 uygulamaları konusunda, bütçe talimatı konusunda asıl 
sorumluluk ve yetki Maliye Bakanlığında olduğu için, önerilerimizi kendilerine bildirmiş durum
dayız. Bu hususta, 2004 bütçe talimatı uygulamalarında, vazektomi için bu şartın kaldırılmasını 
kendilerinden talep etmiş durumdayız. 
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Değerli milletvekilime, ilgisi için teşekkür ediyorum 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündemin Sözlü Sorular kısmının 48 inci sırasında, Şan

lıurfa Milletvekilimiz Sayın Mehmet Vedat Melik tarafından sorulmuş, Şanlıurfa Devlet Hastanesi 
inşaatıyla alakalı bazı sorular vardır. 

Sayın milletvekilleri, 2003 yılı yatırım programımızda yer alan 500 yataklı Şanlıurfa Devlet 
Hastanemizin inşaatı, şu anda, bitirilmiş durumdadır. Hastanenin çevre düzenlemesiyle ilgili çalış
malar yapılmaktadır. Bu hastanemizin 2004 yılı şubat ayı sonunda açılması planlanmaktadır. Söz 
konusu hastanemiz için, bütçeden 2002 yılında, 2 trilyon 300 milyar Türk Lirası ayrılmış olmasına 
rağmen, 2003 yılında 7 trilyon 500 milyar Türk Lirası ödenek ayrılarak Bakanlığımız bütçesine ak
tarılmış ve kullandırılmıştır. Bu nedenle, bu meblağdan yüklenicilere yapılan hakediş ödemeleri, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yetki ve sorumluluğunda yapılmaktadır. 

Değerli milletvekillerimiz, özellikle Şanlıurfa'daki bu 500 yataklı hastanemizi, bölgeye hizmet 
verecek çok önemli bir sağlık kuruluşu olarak düşündüğümüzden, öncelikli yatırımlarımız arasına 
koymuştuk ve bu vesileyle, ödeneklerimizin yeterliliği ölçüsünde, özellikle fizikî gerçekleşme oran
ları yüksek olan yatırımlarımız için gereken hassasiyetin Bakanlığımca gösterildiğini ifade 
ediyorum ve ilgili milletvekilime de, yine, alakası için teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İğdır Milletvekilimiz Sayın Yücel Artantaş tarafından 
verilen soru önergesinde yöneltilen sorulara cevap vermek istiyorum. 

Sağlık Bakanı olarak göreve başladığım günden bugüne kadar, sadece kamu yararı ve hizmet 
gereklerini gözeterek, kurum içerisinde görev yapan veya başka kurumda görev yapıp Bakanlığımız 
merkez kadrolarına atanma talebinde bulunanlar arasından, ehliyet ve liyakat gözetilerek, sağlıkta 
dönüşüm programımızın gerçekleştirilmesi yönünde gerekli personelin atamaları yapılmıştır. 
Göreve geldiğimden bu yana, Bakanlığımın merkez teşkilatına toplam 40 kişinin ataması yapılmış 
olup, eğitim durumları bakımından bu 40 kişinin hepsi yüksekokul mezunu değerli meslektaş
larımız, değerli bürokratlarımızda. 

Değerli milletvekilimizin sorusunun cevabını tamamlamak açısından bir tasnif yapmak 
gerekirse, bunların l'i Ondokuz Mayıs Üniversitesinden, 6'sı Anadolu Üniversitesinden, 8'i Ankara 
Üniversitesinden, 2'si benim mezun olduğum Atatürk Üniversitesinden, l'i Ege Üniversitesinden, 
l'i Eskişehir İktisadî Ticarî Bilimler Akademisinden, 7'si Gazi Üniversitesinden, 2'si Gevher Nesibe 
Sağlık Eğitim Enstitüsünden, 3'ü Hacettepe Üniversitesinden, 9'u ise İstanbul Üniversitesinden 
mezun olmuş durumdadır. 

Dikkatlerinize tekrar sunmak isterim; bu merkez teşkilatına atanan değerli arkadaşlarımın hep
si yüksekokul mezunu ve alanlarında uzman kişilerdir. 

Değerli milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapmakta olan personelden de, 
bugüne kadar, Bakanlığıma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarına naklen atama yoluyla 64 personel, 
bu kadrolarda görev yapacak kişilere duyulan ihtiyaç sebebiyle geçiş yapmıştır. 

Bunların da dökümünü, özellikle, sayın milletvekilime ve sizlere sunmak istiyorum. 
Bunların 2'si sağlık memurudur, l'i din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenidir, sağlık mes

lek lisemizde görevlendirilmiştir; l'i sağlık teknisyenidir, l'i biyolog, l'i eczacı, Ti sağlık müdür 
yardımcısı, 17'si de imam ve gassal kadrolarına atanmıştır; 12 veri hazırlama memuru, 16 memur 
ve 12 de hizmetli kadrolarına atama yapılmıştır. 

Özellikle imam ve gassal kadrolarına atanan 17 kişiyi dikkatlerinize sunmak isterim. Bütün 
hastanelerimizde, hâlâ, çok önemli oranda gassal kadrosuna ihtiyacımız vardır. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığıma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olup, kılık 
kıyafet yönetmeliğine uymayan ve Başbakanlık Takip Kurulu tarafından Bakanlığıma bildirilen per
sonel hakkında gerekli soruşturmalar yapılmakta ve soruşturma sonuçları, Başbakanlık Müsteşar
lığının ilgili yazılarına istinaden, her ayın 12'sinde Başbakanlıkta bulunacak şekilde gönderilmektedir. 
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Diğer taraftan, türbanlı personelin ambulanslarda görevlendirildiği yolundaki iddialar da doğ
ru değildir. Bakanlığımın hangi biriminde görev yaparsa yapsın, mevzuat hükümlerine uygun giyin
meyen personelin tespiti durumunda, gerekli işlemler yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin geleceğini imar etmek için yola çıkmış bir 
siyasî kadronun Sağlık Bakanı olarak, kadrolaşma gibi küçük hesaplar peşinde asla olmadığımı ve 
olmayacağımı, Bakanlık olarak motive olduğumuz tek amacın, "Sağlıkta Dönüşüm" programımızı 
hayata geçirme heyecanı ve kararlılığı içerisinde halkımıza, daha iyi, daha sürekli, daha kaliteli bir 
sağlık hizmeti sunmak olduğunu ifade ederek bu konudaki sözlerimi de noktalıyor ve değerli mil
letvekilimize teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Afyon Milletvekilimiz Halil Ünlütepe'nin, Afyon Dinar Dev
let Hastanesinin doktor ve ambulans ihtiyacına ilişkin sorusuna cevaben şunları ifade etmek isterim: 

İlgili hastanemizde, halen, 3 içhastalıkları uzmanı, 2 genel cerrahi uzmanı, 2 kadın hastalıkları 
ve doğum uzmanı, 1 ortopedi ve travmatoloji uzmanı, 1 kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, göz 
hastalıkları uzmanı, çocuk hastalıkları uzmanı, beyin cerrahi uzmanı, üroloji uzmanı, nöroloji uz
manı, enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve diğer bazı branşları da buna eklemek suretiyle, toplam 18 
uzman hekim ile 5 pratisyen hekim görev yapmaktadır. Doğrusu, yine, bir ilçe devlet hastanesi söz 
konusu olduğunda, ülkemizin özellikle doğu ve güneydoğusu başta olmak üzere, birçok devlet has
tanemizde bulunmayan sayıda uzman, Afyon Dinar Devlet Hastanemizde şu anda mevcuttur. 

Yine, Yüce Meclisimizde kabul ettiğimiz 4924 sayılı Kanun uyarınca, Afyon İlimize 2 uzman 
hekim ve 28 pratisyen hekim olmak üzere, toplam 30 hekim atanması da kararlaştırılmıştır. Halen, 
bunlardan, 1 uzman hekimin ataması yapılmış olup, diğer kadrolara da, önümüzdeki aylarda 
atamalar gerçekleşecektir. 

Genel olarak Afyon İlimiz, hekim ve yardımcı sağlık personeli açısından arzu ettiğimiz 
seviyede değildir. Bu sebeple, Afyon İlimize, Bakanlığımızın atama ve nakil yönetmeliği hüküm
lerince, dönem tayinlerinde, tayin talebinde bulunan ilgili personelden gerekli destekler yapılacaktır. 

Değerli arkadaşlar, Afyon İlimizde, toplam 84 adet ambulans mevcut olup, bunlardan 2'si de 
Dinar Devlet Hastanesinde hizmet vermektedir. Ayrıca, 2003 yılı sonunda satın alınan ambulans
ların teslimatları tamamlandığında, Afyon İlimizin ihtiyaçları da değerlendirilecektir. 

Daha önceden, yine, yüce kürsüden Yüce Meclisimize arz ettiğim gibi. Bakanlığımda 
yürütülen bütün bu çalışmalar, bütçe kaynaklarımız, devletimizin mevcut imkânları ve illerimizin 
ihtiyaçları gözönünde bulundurularak yapılmaktadır ve bu çalışmalarımızın başarıya ulaşması için 
desteğinizi esirgemeyeceğinize olan inancımı da bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 

Evet, değerli milletvekillerini, böylece, 10 sözlü soru önergesine cevap vermiş oldum. Bu 
soruları bana yönelterek, Bakanlığımın uygulamaları ve politikaları hakkında Yüce Meclisimizi ve 
milletimizi bilgilendirme fırsatı veren bütün değerli milletvekili arkadaşlarıma huzurlarınızda tek
rar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Saygıdeğer milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 1, 6, 22, 24, 39, 45, 46, 48, 54 

ve 56 ncı sıralarındaki soru önergeleri, Sağlık Bakanımız Sayın Recep Akdağ tarafından cevaplan
dırılmıştır. 

NECDET BUDAK (Edirne) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Konuyla ilgili kısa açıklama yapacaksınız. 
Buyurun. 
NECDET BUDAK (Edirne) - Sayın Bakanım, Keşan Devlet Hastanesi ek bina inşaatıyla ilgili 

1 Eylül 2003'te vermiş olduğunuz yazılı cevapta, bu hastanenin 2003 yılında biteceğini söylemiş
tiniz. Bunu, biz, yerel basına da verdik ve müjdeli bir haber gibi verdik; ancak, şu anda da ifade et
tiğiniz üzere, 2004-2005 planı yapılmış ve 2005'te bitirilecek deniliyor. 
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Şimdi, bilmiyorum... Yani, sizi de çok fazla eleştirmek istemiyorum; çok yoğunsunuz, sağlık 
da çok önemli bir konu; ama, siz, 10 soruya da, inanın ki, 5 dakikada öyle bir cevap verdiniz ki, biz, 
şimdi, yerel basına olsun, Keşan'a gittiğimizde Keşan halkına olsun-yani, sizin adınıza mı, yoksa 
kendi adımıza mı- ne diyeceğimizi şaşırıyoruz. Ya bürokratların hatası ya da sizin gözünüzden kaç
mış bir şey... Yani, bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. 1992 yılından beri devam eden bir in
şaat. Bunu, Keşan halkının hak ettiğine inanmıyorum; çünkü, diyalize bağlanan hastalar var, üç var
diya çalışılmasına rağmen 25 hasta dışarıda bekliyor. Yerel basında o kadar kötü manşetler atılıyor 
ki. Yani, ben, bunları burada söylemek bile istemiyorum; ama, Önder ve Medya Gazetelerinde, 
"Bizler -yani, affedersiniz- Köpek Yerine Konulmuyoruz" gibi, basının atmış olduğu başlıklar var 
ve bütün bu olay da, Keşan'daki ek bina inşaatına bağlanıyor. 

BAŞKAN - Sayın Budak, bir sürçülisan oldu herhalde, onu tashih etmenizi istiyoruz. Yani, öy
le bir ifade çok yanlış olur. 

NECDET BUDAK (Edirne) - Ben "affedersiniz" diyerek sözüme başladım. Yerel basının attığı 
bir başlık; ben ifade etmiyorum. 

BAŞKAN - Basın da ifade ederken onu dikkatli kullanması lazım; çünkü, insanımıza karşı 
böyle bir ifadenin kullanılması son derece yakışıksız. 

NECDET BUDAK (Edirne) - Evet... Evet... 
Bunun üzerine, ben, Bakanımızın vermiş olduğu yazılı cevaba dayanarak, 2003 yılında 

bitirileceğini, bu diyaliz hastalarının bir an önce sağlıklarına kavuşacağını ve burada bir sorunun 
kalmayacağını bir muhalefet partisi milletvekili olarak orada dile getirdim; ama, bu durum orada 
hâlâ devam ediyor. Ancak, bugünkü verilen cevaba göre projenin 2005 yılına kaydırılması 
durumunda, inanın ki, ben bir muhalefet partisi milletvekili olarak da zor duruma düşüyorum. 

Burada, hiç kimseyi ya da toplumu zor duruma düşürmek ya da negatif bir tablo çizmek 
amacında değilim; ama, bunun çok acil bir proje olduğunu, bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini 
ifade etmek için bunları söylüyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, buyurun. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Şimdi, Değerli Milletvekilimiz, kendi seçim 

bölgesi ve Keşan açısından tamamen haklıdır. Yazılı cevapta 2003'te bitirilmesi planlanan bu has
tane için, daha sonra, bütün Türkiye'de yaptığımız sağlık envanteri konusunda belirli öncelikler or
taya koyduk. Değerli Milletvekilimiz, ifade ettiğim gibi, kendi açısından haklıdır; ancak, biz, bu 
şekilde, tam 2 katrilyonluk bir yarım kalmış inşaat tablosuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla, bunları 
bir sene içerisinde bitirmek, takdir edersiniz ki, mümkün değildir. Ancak, özellikle diyaliz hastaları 
hakkında belirttiğiniz husus için tekrar inceleme yaptıracağım. Bunun, aynı hastanenin içinde veya 
başka bir formülle kolayca halledilebilecek bir husus olduğu kanaatindeyim. 

Bu açıklamanız için de çok teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Emek, buyurun. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Sayın Bakanım, Manavgat Devlet Hastanesiyle ilgili soru öner

gemize dokuz ay sonra cevap vermiş olmanıza teşekkür ediyorum. Ancak, Sayın Bakanım, siz de 
takdir edersiniz ki, Manavgat'ın konumu itibariyle, devlet hastanesi, âdeta bir metropol şehirde hiz
met veren bir sağlık kurumu durumundadır; çünkü, arkasında, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı İl
çelerine de hizmet vermektedir; kendi nüfusu 80 OOO'in üzerinde, yaz nüfusu 250 000'i aşan bir 
durumdadır. 
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Biraz önce ifade ettiğiniz, cevabınızda belirttiğiniz hususlarda, Manavgat Devlet Hastanesi 
Baştabipliğinden aldığım resmî ihtiyaçlar var; ancak, sizin cevabınızda açıkladığınız hususlar biraz 
sınırlı ve yüzeysel kaldı. Eğer, Bakanlık olarak bu hastanemize ve sağlık kurumuna biraz daha özen
li yaklaşılırsa... Bölge insanının ve özellikle kırsal alan olan Akseki, Gündoğmuş ve İbradı'nın da 
ihtiyacını karşılayacağı için önem arz ediyor. 

Bu hususu saygıyla arz ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Emek. 
Sayın Bakan, buyurun. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın milletvekilimize çok teşekkür 

ediyorum ve şunu ifade etmek istiyorum: Ülkemizde hep yeni binalar yapılarak daha kaliteli sağlık 
hizmeti vereceğimiz geçmiş yıllarda düşünülmüştü ve bunun, aslında, zaman zaman, hizmetin 
kalitesini artıramadığını da hep müşahede ediyoruz. 

Tekrarlamak istiyorum; belki, Sayın Milletvekilimin dikkatinden kaçtı: Şu anda mevcut has
tanemizin yatak işgal oranı yüzde 65'tir. Aslında, şunu ifade etmek isterim ki, çok daha hızlı bir 
dönüşümle kullanılabilecek yataklarla, bu yatak işgal oranı, belki yüzde 65'lerin bile altına 
düşebilecektir. Şunun için söylüyorum: Yani, yeni bina yaptırmak gerekliyse, elbette yaptıralım; 
ama. mevcut veriler, bir yeni bina yaptırmanın gerekli olmadığı yönündedir. Diğer konularda da, as
lında, mesela, bu çöp yakma fırınıyla alakalı olarak, herhangi bir sıkıntı yok; çöpler toplanıyor ve 
bölgeye yakın bir yerde ihtiyaç gideriliyor. İlgili başhekimlikle, bizzat, Bakanlığımdan telefon 
açarak yüz yüze görüşme de yapılmıştır. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, 2 nci ve 3 üncü sıralardaki sorular, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin 

Çelik tarafından cevaplandırılacaktır. 
11.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman 

bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik 'in cevabı 

12.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, anadolu güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin üniver
site giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/384) 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı 

BAŞKAN - 2 nci sıradaki soruyu okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Necdet Budak 

Edirne 
Edirne İli Keşan İlçemiz kütüphane inşaatının yüzde 75'lik kısmının yapımı tamamlanmıştır. 

Ancak, son iki yıldır, inşaatta ilerleme olmamaktadır. Büyük kısmı tamamlanan ve yöre insanı için 
gerekli olan bu hizmetin bitirilmesi ve kullanıma sunulması ve ilimize kazandırılması önem arz et
mektedir. 

Bu nedenle, yüzde 75'i tamamlanan bu yatırımı ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz? 
BAŞKAN - 3 üncü sıradaki soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevap

landırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Eraslan 
Niğde 
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Anadolu güzel sanatlar lisesi öğrencileri, üniversite giriş sınavında kendi alanlarındaki okulları 
tercih etmeleri halinde 30 puan kadar bir avantaja sahip iken, yapılan değişiklikle tüm okullar ken
di alanlarındaki tercihe bakılmaksızın eşitlenmiştir. 

Soru: Bu konuda haksızlığı giderici yeni bir düzenleme yapılacak mıdır? 
BAŞKAN - Soruları cevaplandırmak üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik, 

buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

öncelikle, Kültür ve Turizm Bakanımızın cevaplandırması için Edirne Milletvekili Sayın Necdet 
Budak tarafından sorulan soruya cevap veriyorum. 

Keşan İlçe Halk Kütüphanesinin inşaatı, yıllardan beri devam eden bir inşaat; ikmal ihalesi 
2003 yılında yapılmış, 2004 yılı için de 1 trilyon 70 milyar liralık ödenek ayrılmıştır. 2004 yılında, 
bu ilçe halk kütüphanemizin inşaatı bitirilecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan aldığım bilgi 
bu çerçevededir. Gerek Millî Eğitim yatırımlarında gerek Sağlık Bakanlığının yatırımlarında, Kül
tür Bakanlığının yatırımlarında, maalesef, geçmişte, popülist yaklaşımlarla, siyasî mülahazalarla 
birçok yatırım yapılmıştır, yarım yamalak yatırımlar dururken, yenilerine başlanılmıştır; ama, 
Hükümetimiz, özellikle, gerçekleşme oranı yüzde 70 ve 70'in üzerinde olan projelere öncelik ver
miştir. Keşan İlçe Halk Kütüphanesi inşaatı da, bu çerçevede ele alınan bir yatırımdır, 2004 yılında 
tamamlanacaktır. 

Öte yandan, tarafımdan cevaplandırılmak üzere, Niğde Milletvekili Sayın Orhan Eraslan'ın, 
anadolu güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin üniversite sınavlarındaki mağduriyetine dair sorusuna da 
cevap vermek istiyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu mağduriyet, sadece anadolu güzel sanatlar lisesi öğren
cilerine mahsus bir mağduriyet değildir, bütün meslek liseleriyle ilgili bir mağduriyettir, meslekî ve 
teknik eğitim gören çocuklarımızın hepsi bu konuda mustariptir. Bununla ilgili bir yasa tasarısı 
hazırlanmış, malumunuz Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir. Millî Eğitim Komis
yonunda görüşülen bu yasa tasarısı alt komisyona sevk edilmiştir. Bugünlerde, yeniden, bildiğiniz 
gibi, YÖK yasa tasarısı gündemdedir. Üniversitelerarası Kurulun hazırlamış olduğu bir taslak YÖK 
Başkanlığına sunulmuştur. Sayın YÖK Başkanı ve ekibi tarafından bu taslak yeniden revize edil
miştir. Dün Üniversitelerarası Kurul toplantısında, bugün YÖK Genel Kurulunda bu görüşülmüştür. 
Bu görüşmeler sonucunda bu taslak Hükümetimize sunulacaktır. Yapılan bu hazırlık da göz önün
de bulundurularak yeni bir yasa tasarısı hazırlanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak
tır. Bu çerçevede, daha önce meslek liselerinin mağduriyetini önlemeye yönelik olarak hazırlayıp 
Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderdiğimiz bu tasarıyı YÖK yasa tasarısıyla birleştirmek 
niyetindeyiz, ikisini bir arada ele almak düşüncesindeyiz. Bu çözüldüğü zaman, mesele bir bütün 
olarak çözüldüğü zaman, diğer bütün meslek liseleri öğrencilerinin olduğu gibi anadolu güzel sanat
lar lisesinin de mağduriyeti bu vesileyle giderilmiş olacaktır. 

Saygıyla arz ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri cevaplandırılmıştır. 
13. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor-Kemerhisar'da kapatılan Ziraat Ban

kasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/385) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 

Bu önerge üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fık
rası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir. Önerge gündemden çıkarılmıştır. 
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14. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köy-Kent 
Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu önerge üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fık

rası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir. Önerge gündemden çıkarılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu sıradaki sorulan İçişleri Bakanımız cevaplan

dıracaktır. 
15. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sistemine ilişkin Başbakan

dan sözlü soru önergesi (6/396) ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun cevabı 
16. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal merkezi ısıtma sisteminin yapımına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun cevabı 
17. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sisteminin maliyetine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun cevabı 
BAŞKAN - 7 nci sıradaki soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıt

lanmasını dilerim. 
Ahmet Ersin 

İzmir 
İhalesiz ve başka teklif almadan bir firmaya verilen Balçova jeotermal ısıtma sisteminde, 

kalitesiz malzeme kullanıldığından aşırı sıcak su kaybı olmakta ve sisteme, çalışabilmesi için, tan
kerlerle günde yaklaşık 250 ton soğuk su pompalanmaktadır. 

1.- Sistemin kalite kontrolü ile geçici veya kesin kabulleri yapıldı mı? 
2.- Sistem ısıtmada yetersiz kalmakta mıdır? 
BAŞKAN - 8 inci sıradaki soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıt

lanmasını dilerim. 
Ahmet Ersin 

İzmir 
İzmir-Balçova jeotermal enerji ile merkezî ısıtma sistemi işi 1995 yılında, 88 000 000 000 TL. 

keşif bedelli olarak, ihale açılmadan bir firmaya verilmiştir. Ancak, 88 000 000 000 keşif bedelli iş 
bu firma tarafından 15 000 000 dolara tamamlanmıştır. 

].- Balçova jeotermal enerji ile merkezî ısıtma sistemi işi neden ihaleyle yaptırılmamıştır? 
2.- Keşif bedeli 1995 yılında 88 000 000 000 olmasına karşılık, nasıl 15 000 000 dolara mal ol

muştur? 
BAŞKAN - 9 uncu sıradaki soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıt

lanmasını dilerim. 
Ahmet Ersin 

İzmir 
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Jeotermal projelerde, yatırım maliyetleri isale hattının uzunluğuyla doğru orantılı olarak art
makta ve yatırımın yaklaşık yüzde 70'ini isale hattı oluşturmaktadır. İzmir-Balçova'da ise, jeotermal 
kuyular şehrin içinde olup, isale hattı yok denecek kadar azdır. 

1.- İzmir-Balçova jeotermal ısıtma sistemi işinde, isale hattı da olmadığına göre, 88 000 000 000 
keşif bedelli iş için, 15 000 000 dolar ödenmesi pek fahiş değil mi? 

2- Konut başına maliyet nedir? 
BAŞKAN - Soru önergelerini cevaplandırmak üzere, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu; 

buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve Başbakan 
adına, Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip buyurulan soru önergeleriyle ilgili, 
gündemin 7 nci, 8 inci ve 9 uncu sıralarında yer alan, konuları itibariyle birbirine benzeyen üç söz
lü soru önergesine cevap vermek üzere huzurlarınızda bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Ersin'in, üç soru önergesinde gündeme taşıdığı konular, Balçova jeotermal enerji ve mer
kezî ısıtma sistemiyle alakalıdır. Bu noktada, biraz sonra sözünü edeceğim bütün ihale işlemlerinin, 
İzmir İl Özel İdare Müdürlüğünün ortaklığında kurulan ve bir özel hukuk tüzelkişisi olan Balçova 
Termal Turizm Özel Eğitim Öğretim İşleri Limitet Şirketi tarafından yürütüldüğünü ifade etmeyi 
öncelikle yararlı buluyorum. 

İhalenin bir şirket eliyle yapılıyor olmasının doğal sonucu, Devlet İhale Kanunu ve ihale sis
tematiğinin işletilme zorunluluğunun bulunmamasıdır. Nitekim, Balçova İlçesinin jeotermal ener
jiyle ısıtılması işinde de, işler, İhale Kanunu dışında ve piyasa şartlarına göre yürütülmüştür. 

Şirket, jeotermal merkezî ısıtma işinde, deneyimli, uzman firmayı seçmek üzere, piyasa araş
tırması yaptırtmıştır. Bu konuda deneyimli olduğunu değerlendirdiği ÖRME Jeotermal Mühendis
lik Sanayi Ticaret Anonim Şirketine, 17.10.1995 tarihinde 88 059 000 000 Türk Lirası global keşif 
özeti üzerinden ve yüzde 15 tenzilatla iş verilmiştir. Bu indirim oranı, ikinci mukayeseli keşif 
özetinde yüzde 25 mertebesine yükseltilmiştir. 

Elimizdeki verilere göre, önce 2 500 konut kapasiteli başlanılan ısıtma sistemi işi, şirket yönetim 
kurulu kararıyla önce 5 000, sonra 7 500 ve daha sonra da 10 000 konut eşdeğeri olmak üzere geniş
letilmiştir. Sözü edilen ek işlerin mukavele fiyatı -yılı fiyatlarına göre tutarı- 596 926 950 032 Türk 
Lirasıdır. Sistemin kontrolü, İzmir Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce idarî ve teknik şartname ve 
projesine göre yapılmıştır. İşin geçici kabul işlemlerine 31.10.2000 tarihinde başlanılmış olup, 
bulunan eksik ve kusurların tamamlanmasını müteakip 19.3.2001 tarihinde geçici kabul tutanağı 
imzalanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; jeotermal ısıtma işi pek çok bakımdan teknik bilgi 
birikimi gerektirmektedir; dolayısıyla, bu konuda yorum yaparken işin bu yönünü de gözardı et
mememiz gerekmektedir. Bu çerçevede, Balçova Jeotermal Bölge Isıtma Sisteminde 19 sıcak su 
kuyusu bulunmakta ve bu kuyuların ısı merkeziyle ve birbirleriyle irtibatı bulunmaktadır. Bu haliy
le proje, 80 kilometrenin üzerinde bir boru sistemi içermektedir. İsale hattı olarak değerlendirilen 
bu sıcak su taşıma hattı maliyetinin, projenin tamamı içerisinde yüksek bir oranda olmadığı ifade 
edilmektedir. Teknik olarak, bu büyüklükteki bir dağıtım işinde belirli oranda su kaybı olmasının 
kaçınılmaz olduğu belirtilmektedir; ancak, isale hattındaki kaçakların azaltılması için iyileştirme 
çalışmalarının devam etmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Sistemin konut başı maliyetiyle sistemden yararlanan konut sayısı arasında bir ilgi bulun
duğunu söylemek mümkündür. Isıtılan her 100 metrekare alanın bir konut olarak kabul edilmesi 
halinde, 2000 yılında, sistemde var olan 6 500 konut için maliyet 2 050 dolar iken, bugün, bu konut 
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sayısı 8 250'ye yükseldiği için, konut başına maliyetin 1 800 dolara düştüğü; halen tamamlanan 10 000 
konutluk sistemde yeni abone bağlanmasıyla birlikte, konut başına maliyetin daha da düşeceği 
hesap edilmektedir. 

Sözünü ettiğimiz jeotermal ısıtma sistemi, 1996 yılından itibaren, Balçova'da yaşayan vatan
daşlarımıza hizmet veren, önemli ölçüde müşteri memnuniyeti sağlamış bir yatırımdır. Elimizdeki 
verilere göre, sistemin ısıtmada yetersiz olmadığı, bilakis, enerji fazlası bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Yüce Meclisin değerli siz üyelerini saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın Ersin, buyurun. 
AHMET ERSİN (İzmir)- Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sevgili Başkanım, benim jeotermalle ilgili sorduğum sorulara Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı değil de, neden İçişleri Bakanı cevap verdi bunu anlamış değilim. Sayın Bakan, sorularıma 
cevap verirken, acaba yerinde bir araştırma mı yaptı, yoksa ezbere mi konuştu, onu da anlamış 
değilim. 

Şimdi, ihaleyi yapan özel idare ve ihale de aranan koşullara uygun değil. 88 000 000 000 bir 
iş, 15 000 000 dolara tamamlanıyor. Dolayısıyla, Sayın Bakanın, sorularıma cevap verirken, herhal
de, bu kıyaslamayı da yapmış olması gerekirdi; ama, herhangi bir kıyaslama yapmadığını 
görüyorum. 

Jeotermal enerjiyle ısıtmaya kuşkusuz karşı değiliz, daha da geliştirilmesi lazım; ancak, isale 
hattı hiç denecek kadar az olan bir jeotermalle ısıtma işinde ve üstelik de bu işlerde isale hattı çok 
büyük maliyetlere neden olmakta ve Balçova'daki jeotermal ısıtmada isale hattı masrafı da ol
madığına göre, 88 000 000 000 keşiflendirilen bir işin, 15 000 000 dolara tamamlanmış olması 
düşündürücü ve ihaleye de çıkarılmamış olması düşündürücü. 

Sayın Bakanım, konuları yeterince araştırmadan, yerinde araştırmadan, tespit yapmadan, 
burada afakî bir konuşma yaptı; o açıdan, sorularımın cevaplandığını düşünmüyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ersin. 
Sayın Bakanım, mikrofonunuz açık; buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ön

celikle, niye Enerji Bakanı değil de ben cevap verdim; çünkü, bu özel şirket, özel idarenin ortağı ol
duğu bir şirket. İhale, özel idare tarafından değil, biraz evvel de belirttim, bu şirket tarafından 
yapılıyor. Tabiî, şirket tarafından yapılınca da, şirket, Devlet İhale Kanununa tabi olmadan bu 
ihaleyi yapmıştır, yapmaktadır. 

AHMET ERSİN (İzmir) - Sayın Bakanım, işi veren Sayın Valimiz. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Hayır, özel şirket yapıyor. 
Bu bilgiler, söylendiği gibi afakî, havadan değildir. Teessüf ediyorum arkadaşıma!.. Ben, bu 

bilgileri, tabiî, İzmir Valiliğinden, özel idareden sordum; o gelen cevaplara göre değerlendirip, 
burada bunu arz ettim. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN -Sayın Bakanım, teşekkür ederim. 
Soru önergeleri cevaplandırılmıştır. 
Saygıdeğer milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 

Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 
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Alınan karar gereğince, bu kısmın 25 inci sırasında yer alan, Tekirdağ Milletvekili Enis Tütün
cü ve 23 milletvekilinin, tarım ve hayvancılık alanındaki sorunların araştırılarak çözüm yollarının 
belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 milletvekilinin, tarım ve hayvancılık alanındaki 

sorunların araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/51) 

BAŞKAN - Hükümet?.. Burada. 
Meclis araştırması önergesi, Genel Kurulun 13.3.2003 tarihli 45 inci Birleşiminde okunduğun

dan, tekrar okutmuyorum. 
İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, Hükümete, 

siyasî parti gruplarına ve önergede birinci imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer imza 
sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önerge sahipleri için 10 dakikadır. 
Şimdi, ilk söz, Hükümet adına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü'nündür. 
Sayın Bakan buyurun. 
Sayın Bakan, süreniz 20 dakikadır. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Enis Tütüncü ve 23 arkadaşının, hayvancılık sektörümüzün 

sorunlarıyla ilgili olarak vermiş olduğu araştırma önergesi vesilesiyle karşınızdayım. Sektörümüzün 
bir değerlendirmesini yapmaya imkân verdiği için, kendilerine teşekkür ediyorum ve sorunların or
taya konulmasındaki katkıları için ve diğer söz alacak arkadaşlarımızın bu husustaki düşüncelerini 
öğrenme imkânını bulacağımız için memnuniyetimi ifade ediyorum. 

Efendim, hayvancılık sektörünün ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatındaki önemli yerini 
biliyoruz. İnsanlarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesi, gıda sanayiinin gelişmesi, kırsal kesimde is
tihdam yaratılması, aile ekonomisinin desteklenmesi, ihracatın geliştirilmesi ve özellikle, Avrupa Bir
liğine üyelik ve entegrasyonda en kritik alt sektör olması nedeniyle, ülkemiz için hayatî önemdedir. 

Gelişmiş ülkelerin aksine, ülkemizde hayvansal üretim, tarım sektörü içerisinde düşük bir paya 
sahiptir. Tarımsal üretim değeri içerisinde 1977 yılında hayvancılığın payı yüzde 35'in üzerinde, 
yüzde 37, yüzde 38 olarak gerçekleşirken, bu, 1999 yılında yüzde 22 ve içinde bulunduğumuz, daha 
doğrusu, tamamlanan yıl içerisinde de yüzde 25 olarak gerçekleşmiştir; ama, gelişmiş ülkelerde bu 
oranın çok daha yüksek bir seviyede olduğunu biliyoruz. 

Hayvancılık, bir taraftan kendi üretim faaliyetlerini sürdürürken, diğer taraftan da, üretimleri 
için, yem bitkileri üretimi gibi ihtiyaç duyulan girdi üretimini de yönlendirmekte ve teşvik etmek
tedir. Bu haliyle, hayvancılık, özellikle gelişmiş ülkelerde entegre bir tarımsal fabrika hüviyetine 
bürünmüştür. 

Hayvancılık sektörü, tarımın diğer alt sektörlerine göre daha fazla katmadeğer üretmekte, 
doğası gereği, çalışanlara ise, sürekli bir istihdam imkânı oluşturmaktadır. 

Kısa bir tarihî gelişimden bahsedecek olursak, 1970'li yıllarda millî gelirin yaklaşık yüzde 
35'ini, 1980 yılında yüzde 25'ini oluşturan tarım sektöründe, hayvancılık alt sektörünün son derece 
önemli bir yer tutmakta olduğunu biliyoruz. Bu dönemde, hayvancılığımızın payı da, yaklaşık 
olarak, millî gelirimizin yüzde 8'i ile yüzde 10'u arasında bir pay almaktadır. 
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1980 yılında toplam ihracatımızın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan tarımsal ürünler ihracatı 
içerisinde, yine, önemli bir kısım, hayvancılık sektörü tarafından gerçekleştirilmiştir. 

1980'li yıllardan sonra uygulamaya konulan genel ekonomik politikalar çerçevesinde tarım 
ürünleri ihracatı giderek azalmış, ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki terör 
olayları, başta, koyunculuk olmak üzere, bu bölgede hayvancılığın gerilemesine neden olmuştur. 

Diğer taraftan, 1984 yılında yapılan dışticaret düzenlemeleri ile 1995 yılında gümrük birliğine 
girişi sağlayan Ortaklık Konseyi Anlaşması, hayvancılığımızı olumsuz etkilemiştir. Her iki düzen
lemede de, ülkemiz hazırlıksız yakalandığı için, sektör önemli zarar görmüştür. 

Hayvancılığımızın desteklenmesi ve dünyadaki sübvansiyonlu hayvan ve hayvansal ürünlerden 
yerli üreticiyi korumak için, 1996 yılı ağustos ayından itibaren, bu ürünlerin ithalatı yapılmamak
tadır. Ancak, özel sektörün kuracağı büyük çaptaki entegre hayvancılık işletmelerine, 100 baştan az 
olmamak koşuluyla, 1999 yılı ağustos ayından itibaren, özel izinle ithalat izni verilmektedir. 

Mevcut durum ve sorunları ise şöyle tespit etmek mümkündür: 1950 yılında 10 000 000 büyük
baş, 39 000 000 küçükbaş olan hayvan varlığı, 1980 yılında -bu otuz yıllık süre içerisinde- büyük
başta yaklaşık yüzde 70 oranında artarak 17 000 OOO'a, küçükbaşta ise yüzde 80 oranında artarak 
64 000 OOO'a yükselmiştir. Ancak, biraz önce ifade ettiğim sebeplerle, 1980'den sonra meydana 
gelen olumsuzluklarla birlikte hayvan varlığımızda büyük bir azalma meydana gelmiş, 2002 yılın
da, hayvan varlığı, tekrar 1950'lerin seviyesine gerilemiştir; büyükbaş hayvan 10 000 OOO'a, küçük
baş hayvan ise 32 000 OOO'a düşmüştür. 

Ülkemizdeki tarım işletmelerinin yüzde 96,4'ü, bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapan iş
letmelerdir. Bu işletmeler içerisinde hayvancılığın nispî payı düşüktür; sadece yüzde 3,6 oranındaki 
işletmelerimiz, esas faaliyet olarak hayvancılık yapmaktadır. Hayvancılık sektörü açısından da en 
temel sorun, işte burada yatmaktadır. 

Büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yüzde 72'sinde hayvan varlığının sayısı 5 başın altındadır, 
yüzde 20'sinde ise 5 ilâ 9 baştır. Küçükbaş hayvancılık işletmelerinin yüzde 32'sinde hayvan sayısı 
20 başın altındadır. Dolayısıyla, sektörün temel sorununun bu noktada yattığını, tekrar ifade etmek 
gerekmektedir. 

Koyun ve sığır yetiştiriciliği daha çok meralara dayanır. Ancak, son yıllarda, Ege ve Marmara 
Bölgelerimiz başta olmak üzere, bazı yörelerde kültür ırkları ve melezlerinin yayılmasına bağlı 
olarak, entansif sığır yetiştiriciliğine geçiş başlamış bulunmaktadır. 

Ülkemizde, 2002 yılında, yaklaşık 850 000 ton kırmızı et, 630 000 ton da beyaz et üretimi ol
mak üzere, toplam -yaklaşık-1 500 000 ton et üretimimiz bulunmaktadır. Kırmızı et üretiminin yüz
de 77'si büyükbaş hayvanlardan, kalanı ise küçükbaş hayvanlardan sağlanmaktadır. 

Türkiye'de kırmızı et tüketimi, dengeli beslenme için gerekli olan miktarın altındadır, gelişmiş 
ülkelerdeki kişi başına tüketimden de oldukça azdır. Avrupa Birliği ülkelerinde kişi başına yılda 
yaklaşık 80 kilogram kırmızı et tüketilirken, bu miktar, son yirmi yılda, Türkiye'de 20 kilogramı 
aşamamıştır; 2002 yılı rakamı ise 12 kilogram civarındadır. 

Ülkemizde, 2002 yılı itibariyle kişi başına beyaz et tüketimi yaklaşık 10 kilogram, yine aynı 
yıl, kişi başına süt tüketimi ise 132 kilogramdır; yıllık süt üretimi 10 000 000 ton civarındadır. 

Mera alanlarının son yirmi yılda yüzde 50 oranında bir azalma gösterdiği, maalesef, ortadadır. 
Ayrıca, bu alanların bir kısmı, aşırı ve yanlış otlatma nedeniyle verim kaybına uğramıştır. Bu durum. 
yeterince beslenemeyen hayvanların verim potansiyellerinin azalmasına yol açmaktadır. Kaba yem 
açığının yem bitkileri ekiminin artırılması suretiyle kapatılması da çok yavaş ilerlemektedir. 

Toplam sığır popülasyonunun içerisinde, 1990 yılında, kültür ırkı oranı yaklaşık yüzde 9, kül
tür melezi oranı ise yüzde 32 iken ve hayvan ıslahında toplam olarak yüzde 41 oranında bir başarı 

- 1 1 6 -



T.B.M.M. B : 44 20 . 1 . 2004 O : 2 

sağlanmışken, 2002 yılında, bu oranlar, sırasıyla, yüzde 19 ve yüzde 45 ve toplamda yüzde 64 
seviyelerine yükselmiştir. Hayvan ıslahı konusunda belli bir oranda başarı sağlandığı söylenebilir; 
ama, elbette, bu oran, yine, Türkiye için kabul edilebilir bir oran değildir. 

Sığır popülasyonundaki bu değişme, doğal olarak, birim hayvan başına elde edilen et ve süt verim
lerinde de artış sağlamıştır ve olması gereken de zaten budur. 1990 yılında ortalama sığır karkas ağır
lığı 119 kilogram iken, bu miktar, 2002 yılında 200 kilograma yaklaşmış, süt verimi de, aynı dönem 
içerisinde, 1 351 kilogramdan 2 000 kilograma yükselmiştir. Yaklaşık değer olarak söylüyorum. 

1996 yılında 153 000 000 dolar olan hayvan ve hayvansal ürün ithalatı, alınan önlemlerle, 2002 
yılında 61 500 000 dolara gerilemiş; aynı yıllarda, ihracat ise, 169 000 000 dolardan, yine, 97 000 000 
dolara gerilemiştir. İthalat ve ihracatta birlikte bir daralmanın olduğu ortadadır. 

Temel sorunlara gelince, bunları şu şekilde sıralamak mümkündür: 
Ülkemiz hayvancılığının en önemli darboğazlarından biri, işletmelerin ekonomik büyüklükte 

olmamasıdır. İşletmelerin küçük kapasiteli olması nedeniyle, teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri 
yeterince yapılamamakta ve damızlık üretimi gerçekleştirilememektedir. 

Ülkemizde, sunî tohumlama yoluyla hayvan ıslahı çalışmalarına cumhuriyetin ilk yıllarında 
başlanmış olmasına rağmen, sığır varlığımız içindeki kültür ırkı ve melez oranı ancak yüzde 64'lere 
ulaşabilmiştir. Halen, hayvanlarımızın ancak yüzde 25'ine sunî tohumlama yapılabilmektedir. Mera 
ve yaylaların bir dönem güvenlik nedeniyle kullanılamaması, küçükbaş hayvan varlığımızın sayısal 
olarak azalmasında önemli rol oynamıştır. 

Hayvansal üretimde, yem, girdiler içerisinde yüzde 65-70 gibi önemli bir paya sahip olmasına 
rağmen, kabayem açığımız devam etmektedir. Yem bitkileri üretimimiz, hâlâ, toplam ekili alanların 
yüzde 6'sını oluşturmaktadır; bu oranın yüzde 20'ler seviyesine çıkarılması, hayvancılığımızın 
gelişmesi bakımından en kritik faktördür. 

Sektörün bir diğer önemli sorunu da örgütlenme yetersizliğidir. 1995 yılında sığır yetiştirici 
birliklerinin kurulmasına başlanmasına rağmen, halen, ancak 40 ilde örgütlenme tamamlanabilmiş
tir. Pazarlama organizasyonundaki yetersizlikler, fiyatlarda istikrarsızlığa yol açmaktadır. 

Tavukçuluk sektörünün en önemli girdisi olan yem hammaddesi, genellikle ithal edilmektedir. 
Ayrıca, ülkemizde meydana gelen ekonomik dalgalanmalar, bu sektörü, çeşitli dönemlerde, olum
suz yönde etkileyebilmektedir. 

Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik Bakanlığımızca uygulanan projelere bütçeden ayrılan 
kaynaklarda, yıllar itibariyle çok önemli artışlar sağlanamamıştır. Çiftçilerimizin, ihtiyaç duyduk
ları krediyi yeterli miktarlarda ve zamanında alamamaları, hayvan yetiştiricilerini olumsuz yönde 
etkilemiştir. Son dört yılda ise, fiilen bir indirimli kredi kullanılması, zaten söz konusu olmamıştır. 

Hayvancılığımızın en önemli darboğazlarından biri de hayvan hastalıklarıdır. Konumu itibariy
le, ülkemizin geçit bölgesinde yer alması, hayvan hareketlerinin yoğunluğu, kontrol zorlukları, 
kesim ve doğum kayıtlarındaki aksaklıklar nedeniyle sorun daha da ağırlaşmaktadır. Şap, sığır 
vebası gibi tazminatlı hastalıklar ile parazitler ve bulaşıcı hastalıklar ülkemizde büyük ekonomik 
kayıplara neden olabilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, sorunların çözümü için yapılan çalışmalarla ilgili de şöyle bir değerlen
dirme yapma imkânı mümkündür: Evvela, genel olarak baktığımızda, bu sorunlara yönelik olarak, 
AK Parti seçim bildirgesinde, mera ıslahının yapılarak, Mera Kanununa işlerlik kazandırılacağı, 
yem bitkileri ekiminin teşvik edileceği, entegre hayvancılık işletmelerinin kurulmasının destek
leneceği, krizden olumsuz etkilenen entegre beyaz et sektörünün, kriz öncesi duruma gelmesi için 
gerekli önlemlerin alınacağı, damızlık hayvan yetiştiren özel sektör kuruluşlarının destekleneceği, 
yerli ırkların ıslah edileceği konulan yer almaktadır. Ayrıca, aynı öncelikler, hükümet programımız
da da yer almıştır. 
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Bakanlığımızca yapılan çalışmalara gelecek olursak; ilkönce geliştirme çalışmalarından bah
setmek istiyorum. Sığır varlığımızın ıslahına yönelik yürütülmekte olan Önsoy Kütüğü, Soy Kütüğü 
ve Döl Kontrolü Projelerinde yıllık hedefler düzeyine ulaşılmıştır. Sığır varlığımızın ıslahı amacıy
la ilk defa bakanlığımız, Anadolu Alacası ve Esmeri Projeleri kapsamında, Döl Kontrolü Projesi 
çalışmaları ile embriyo transferi çalışmalarına yaklaşık 20 trilyon liralık bir kaynak ayrılmış ve bu 
konuda çalışmalar başlatılmıştır. 

En ucuz kaba yem kaynağı meralarımızla ilgili, tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları 2003 yılın
da da sürdürülmüş, kanunun yürürlüğe girdiği 1998 yılından 2002 yılına kadar toplam 2 200 000 
hektar alanda tespit çalışması yapılmışken, 2003 yılında bu miktarın yüzde 64'ü olan 1 400 000 hek
tar alanda tespit çalışması gerçekleştirilmiş, bugüne kadar yapılan tahdit çalışmalarında ise, 2 000 000 
hektara ulaşılmıştır. 

Islah çalışmalarına gelince; 2000-2002 yılları arasında toplam 47 proje yürürlüğe girerken, 
2003 yılında uygulamaya giren proje sayısı 67'ye ulaşmıştır. 

Hayvan kaçakçılığının önlenmesiyle ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışmalar 
sürdürülmektedir. Ayrıca, canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatına getirdiğimiz kısıtlamalarla hay
vancılığımızın korunması ve rekabet edebilir düzeye gelmesine çalışılmaktadır. 

Kamuoyunda delidana hastalığı olarak bilinen, BSE olarak ifade edilen hastalıktan korunmak 
için gerekli önlemler alınmakta ve hastalık görülen ülkelerden hiçbir şekilde hayvansal ürün ithalatı 
yapılmamaktadır. Bu çerçevede, Salgın Hastalıklar Ofisinin açıklamalarına dayanarak, BSE has
talığı görülen ülkelerden canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatı durdurulmuştur. Ayrıca, 1997 yılın
dan itibaren yem fabrikalarımızda karma yem üretiminde, rendering tesislerinde üretilen hayvansal 
madde kullanılması yasaklanmıştır. Bu hastalığın temel kaynağının, hayvansal artıkların yemde kul
lanılması olduğu şeklinde bir düşünce hâkimdir ve dolayısıyla, Türkiye'de 1997 yılından itibaren bu 
ürünler yem üretiminde kullanılmamaktadır ve bu ürünlerin ithalatı da söz konusu değildir. 

Bu yasaklama, Bakanlığımızca yapılan tarama çalışmaları ve diğer tedbirlerle çok sıkı bir 
şekilde izlenmektedir. Diğer taraftan, mezbaha kesimleri, bu hastalıktan dolayı sıkı denetlenmek
tedir. Hayvan Hastalıkları ve Zararlılarla Mücadele Projesi kapsamında, 2001 yılında 7 000 000 
büyükbaş, 2 300 000 küçükbaş; 2003 yılında ise şap hastalığına karşı 10 500 000 büyükbaş, 4 200 000 
küçükbaş hayvan aşılanmıştır. Diğer hastalıklara karşı ise, 739 000 büyükbaş, 5 600 000 küçükbaş 
hayvan ve 144 000 000 kanatlı aşılanmış, 57 000 000 baş hayvan sağlık taramasından geçirilmiştir. 

Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisinin onayıyla, ülkemiz, sığır vebası hastalığından âri, yani, 
bu hastalığın görülmediği bir ülke statüsüne alınmıştır. FAO'nun koordinatörlüğünde, Türkiye, Bul
garistan, Yunanistan arasında müştereken Trakya'da yürütülen şap hastalığı ve diğer egzotik has
talıkların kontrolüne yönelik teknik işbirliği projesi halen yürümektedir. Proje kapsamında, has
talıklara yönelik taramalar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kayıt altına alınmasıyla küpelenmesi 
ve laboratuvar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Halkımızın, üretimden tüketime güvenli ve sağlıklı et tüketmesi amacına yönelik olarak, mez
baha ve kesimhanelerin ruhsatlandırılmasına devam edilmiştir. Bugüne kadar, özel sektör ve 
belediyeye ait toplam 543 adet kırmızı et mezbaha ve kesimhanesi ile özel sektöre ait 72 adet kanat
lı et kombina ve kesimhanesi ruhsatlandırılmıştır. 

Sunî Tohumlama Projesi kapsamında, 1999 yılında 701 000 baş olan sunî tohumlama miktarı. 
2002 yılında 624 000, 2003 yılında ise 650 000 olarak gerçekleşmiştir ve dolayısıyla, hayvan ıs-
lahıyla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 

Araştırma çalışmalarına gelince: Hayvansal üretimin artırılması için şimdiye kadar yapılmış 
olan araştırma çalışmalarının uygulamaya geçmesi çok başarılı olmamıştır. Araştırmalar, daha çok, 
hayvan yetiştirme, besleme, yem rasyoları ve barınaklar konusunda yoğunlaşmış; ancak, ıslah çalış-
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malarına gereken ağırlık tam anlamıyla verilememiştir. Elde edilen sonuçların uygulamaya aktarıl
masında da istenilen başarı geç olmuştur. Bunda, hayvancılığımızın mevcut yapısı, işletmelerin 
küçüklüğü, üretici örgütlerinin yetersizliği, sermaye sorunu ve araştırmalarda yaşanan yetersizlik
ler etkili olmuştur. 

Islah çalışmalarına, Bakanlık olarak, şimdiye kadar olandan daha fazla önem vermekteyiz. Ül
kemizin iç kesimlerine yönelik olarak "Anadolu Esmeri" ağırlıklı olarak sahil kesimlerine yönelik 
olarak da "Anadolu Alacası" adı altında başlatılan sığır ıslah projesi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Yani, benim... 
BAŞKAN - Süreniz -20 dakika- doldu. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - 1-2 dakikada bunu özetlemek 

imkânsız. Müsaade ederseniz... 
BAŞKAN - Kaç dakika sürecek? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) -5 dakika... 
BAŞKAN - Peki. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - ...daha önceki dönemlerde 

başlayan bu araştırma çalışmalarını, adı konulan bu çalışmaları, 2003 yılında iyi bir hazırlıktan son
ra, 2004 yılı içerisinde çok daha yoğun bir şekilde üzerinde durarak uygulamaya geçireceğiz ve 
dolayısıyla, beşer yıllık periyotlar şeklinde devam edecek bu araştırmaya önemli bir kaynak, Dev
let Planlamanın desteğiyle de sağlanmış. Dolayısıyla, embriyo transferine dayalı bu projeyle, hay
vancılığın ıslahı konusunda çok önemli bir gelişme sağlamayı ümit ediyoruz. Bunun uygulamaya 
geçmesi döneminde kamuoyuna çok daha detaylı bilgi vereceğiz; ancak, şu ana kadar, ülkemizde 
bu çapta bir ıslah çalışmasının yürürlüğe konulamadığını ve bu çalışmayla, sadece yüzde 20 oranın
da bir genetik ilerleme sağladığımızı da, buna harcadığımız paranın 10 misli üzerinde bir kaynağın 
çok kısa bir süre içerisinde intikal edeceğini ifade etmek istiyorum. 

Ayrıca, araştırma enstitülerimiz tarafından geliştirilmiş yeni koyun tiplerinde sürü oluşturma ve 
çiftçilerimize yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgemize adap
te olmuş ivesi koyun ırkını ıslah etmeyi amaçlayan ivesi projemiz de 2004 yılı içerisinde baş
latılacaktır. Bu çalışmalarla, koyun ıslahında önemli ilerlemeler sağlanması beklenmektedir. 

Destekleme çalışmalarımıza gelince, hepinizin bildiği gibi, evvela iş destek araçları, girdi des
tekleri, yem bitkileri, damızlık hayvan, sunî tohumlama, teşvik destekli olarak süt teşvik primi, iş
letme desteği olarak hastalıklardan âri işletmelerin desteklenmesi, dış ticaretteki koruma destekleri, 
ihracat desteği, gümrük vergileri ve kontrol belgesiyle yapılan korumalar, Dünya Ticaret Örgütü 
Tarım Anlaşması çerçevesinde hayvansal ürünlerde uygulanan gümrük vergisi uygulamaları ithalat 
kontrol belgesi düzenlenirken ülkemize kaliteli ve sağlıklı gıda maddelerinin girişine dikkat gös
terilirken, bu ithalatın iç üretime olumsuz etkilerini önlemeye yönelik çalışmalar olarak ifade 
edebiliriz. 

Ülkemizde 2003 yılında, daha önceki döneme göre, hayvancılık destekleriyle ilgili olarak daha 
başlangıçta bütçe ödeneği içerisinde çok büyük bir artışı ifade ettiğini ve 2003 uygulaması sonucun
da 175 trilyonluk 2002 harcamasına nispetle, 2003 yılında 126 trilyonluk bir teşvik uygulamasının 
gerçekleştirildiğini, bunun yaklaşık 70 trilyonluk kısmının kaba yem açığının kapatılması amacıyla, 
yem bitkilerinin üretiminde uygulandığını ifade etmek istiyorum. Ayrıca, yukarıda saydığımız des
tekler çerçevesinde, bu belirttiğim kaynağın dağıtılması söz konusu olmuştur, gerçekleştirilmiştir. 
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2004 yılı programı ve öngörülen çalışmalarımıza gelince, evvela 2003 yılında sektörde mey
dana gelen gelişme, piyasa mekanizmasının da etkisiyle oldukça gerilemeyi ifade eden bu durumun, 
hayvancılık sektöründe artık tekrar bir yükselmeye geçtiğini, bununla ilgili birkısım göstergelerin 
olduğunu ifade etmiştim, şimdi de onu söylemek istiyorum. 2003 yılında hayvancılık sektöründeki 
gelişmenin en önemli göstergesi, özel sektörün, bu sektöre yatırım yapma konusundaki arzusu ve 
gayretidir. Bugüne kadar, tarım sektörüne yatırım yapmamış, sanayi ve hizmetler sektöründe önem
li başarılar elde etmiş müteşebbisler, hayvancılık sektörüne yatırım yapmasının, sadece bu sektöre 
verdikleri bir önemle, kârlılık dışındaki bir sebeple olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla, hayvan
cılık sektörünün 2003 yılı ve takip eden zaman içerisinde kârlılığını koruduğunu ve bu sebeple özel 
sektörün dikkatini çektiğini ve büyük ölçekli yatırımların başladığını söyleyebiliriz. 

Buna ilaveten, yapılan desteklerle 2003 yılındaki canlanma biraz hızlanmıştır. 2004 yılında ise, 
sektördeki gelişme çok daha anlaşılır ve takip edilebilir bir seviyeye gelecektir. Bununla ilgili 
olarak, sunî tohumlama, damızlık düve, yem bitkileri, süt teşviki, su ürünleri ve arıcılık destek
lemelerinde transfer tertibinden 200 trilyon. Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında hay
vancılık kooperatiflerine 200 trilyon, normal bütçe kaleminden tarımsal amaçlı kooperatif 
projelerini desteklemek amacıyla da 89 trilyon lira olmak üzere, 2003'e göre 2004 yılında yüzde 
400'lük bir artış sağlanarak tarım kesimi içerisinde hayvancılık sektörü desteklenecektir. Bu rakam, 
bu oran ve toplam ulaşılan kaynak miktarı, 2004 yılında, hayvancılık sektörünün gelişmesi 
bakımından parasal destekler açısından... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, 5 dakika doldu. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Ben, konuşmamı birkaç 

dakika içerisinde toparlamayı ümit ediyorum Sayın Başkanım. 
Dolayısıyla, destekler bakımından hadise kendisini ortaya koyacak niteliktedir. Bunun dışında, 

sektörümüzde mevcut üretme istasyonlarımızı, TİGEM'e bağlı işletmelerimizi çok yeni bir anlayış
la kullanmak ve özellikle, tohumculuk ve damızlık üretiminde, bu alanların öze! sektöre açılarak 
çok daha yüksek bir kapasitede ve verimlilikte kullanılmasını amaç ediniyoruz. Bununla ilgili 
olarak ilk örneğimiz, Tokat İli Kazova Tarım İşletmesinde yapmış olduğumuz bir işbirliğidir ve 
buradaki daha önce mevcut olan 150 baş hayvan sayısını ilk etapta 700, sonra 1 200'e çıkarma 
konusundaki müşterek bir uygulamamız söz konusu olacaktır. Benzer uygulamanın organize hay
vancılık bölgelerinin kurulmasıyla bölgelere canlılık getireceğini söyleyebiliriz. Bunun dışında, Av
rupa Birliğine uyum çalışmaları konusunda, araştırma önergesinde de ifade edildiği gibi, tarım sek
törü, Avrupa Birliği uyum çalışmaları içerisinde çok önemli bir yer alacaktır. Bu, en başta gıda 
güvenliği bakımından hayatî önemdedir. Artık, tarladan sofraya, hadisenin bütün safhalarının kabul 
edilebilir sınırlar içerisinde yapılması gereği vardır. 

Ben, vaktin kısalığı ve izah etmenin de uzun zaman alacağını dikkate alarak, bu konuda yap
tığımız çalışmaları teker teker sıralamak yerine, Tarım Bakanlığının Avrupa Birliği Genel Sekreter
liğinden de aldığımız bilgiye göre... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, vakit daraldı, öbür arkadaşlara söz vermeyeceğiz; onun için, siz. 
konuşmanızı rahat tamamlayın, devam edin. 

Buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Ben arkadaşların hakkından 

mı kullanıyorum9 

BAŞKAN - Ne kadar kullanırsanız; buyurun. 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Sayın Başkan, yarın aynı süreyi biz de isteriz. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Efendim, teşekkür ediyorum. 
Ben, şu anda salonda bulunan arkadaşlarımızın zamanını da almak istemiyorum; ama, tabiî, 
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sektörle ilgili düşüncelerimi de ifade etmek istiyorum. Tabiî, böyle bir konuda, bir bakıma da 
yapılan çalışmaların ortaya konulması bakımından, bir fikir verilmesi bakımından da, bir fırsat 
olarak düşünüyorum. Dolayısıyla, Avrupa Birliği çalışmalarıyla ilgili birkaç cümleyi şöyle topar
layayım müsaade ederseniz. 

Arkadaşlarım, evvela, uyum çalışmaları çerçevesinde geçen hafta çıkarılan ıslahçı hakları 
konusu, elbette, bitkisel üretimle ilgili; ama, tarımı bir bütün olarak alırsak, biz, o konuda, altı ay 
sonra çıkarılması taahhüt edilen, kabul edilen bir yasayı çıkarmış olduk. Bu benzeri konular, 
önümüzdeki perşembe günü de Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda yürürlüğe girecek bir 
değişiklikle yine aynı çerçeve içerisinde gündemimize gelecek. 

Uyum çalışmaları çerçevesinde delidana hastalığının tarama sisteminin ülkemizde kurul
duğunu, bu kapsamda 2003 yılında 1 742 hayvana yönelik olarak test yapıldığını ve bu konuda 
Amerika'da ortaya çıkan gelişmeyle birlikte, çok daha dikkatli bir şekilde ve kapsamını genişleterek 
bu çalışmayı takip edeceğimizi söylüyorum. 

Kamuoyunun bilgisi bakımından da şunu ifade etmek istiyorum: 1996 yılından sonra ithal 
edilen tüm hayvanların bir bakıma takibini yapacağız, kayıtlarını kontrol ediyoruz. Zaten, bunlar, 
kontrol altında olan hayvanlardır. Ülkemizde benzer bir hadisenin ortaya çıkacağına dair şu anda el
de hiçbir ifade, bir rastlantı, bir gösterge söz konusu değildir; ama, bu vesileyle, Türkiye'de hayvan
cılık sektöründeki birkısım eksikliği görülen hususların da giderilmesine vesile olarak bunu kullan
mak istiyoruz. Yani, özellikle, sağlıklı beslenme, gıda güvenliği, gıda güvencesi konusunda top
lumumuzu çok daha rahatlatmak istiyoruz. 

Gıda güvenliği konusunda bir başka husus da şudur: 560 sayılı Gıda Üretimi, Tüketimi ve 
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili çalışmalardır; halen, Tarım Komis
yonundan geçmiş, Sağlık Komisyonuna intikal etmiştir. Dolayısıyla, bu konuyla ilgili olarak, Tarım 
Bakanlığı, bugüne kadar, sadece çiftçileri düşünen bir Bakanlık ve onların sorunlarını gündeme 
getiren bir Bakanlık olurken, artık, önümüzdeki günlerde bu kanunun çıkmasıyla birlikte, Bakan
lığın görev alanında da çok büyük bir değişme meydana gelecektir; bu değişmeyle, tüketicilerin 
sağlıklı beslenmesi, gıda güvenliği konularında, artık, sorumluluk almış olacaktır ve dolayısıyla, 
yepyeni bir yaklaşım ve organizasyona da ihtiyaç vardır. 

Bakanlığımızın, ruhsatlı mezbaha, kombina ve kesimhanelerde kontrol hizmetlerinin yürütül
mesine ilişkin tebliği 2001 Kasımında yayımlanmış ve İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinin 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik, yine, 2001 Ocak ayında yürürlüğe girmiş, Avrupa Bir-
liğindekine benzer şekilde, ülke içerisinde veteriner otoritelerini birbirine bağlayan bir iç bilgisayar 
sistemi ve bir dış hareket kontrol sistemi ve bir hayvan hastalıkları bildirim sistemine ilişkin alt
yapının oluşturulması çalışmaları başlatılmıştır. 

Veterinerlik mevzuatına uyum konusunda, 17 000 000 euroluk bir proje, 2002 malî işbirliği 
çerçevesinde yürümektedir. Çok kapsamlı bulunan veterinerlik mevzuatına uyumun, ulusal prog
ramda belirtilen sürede bitirilmesi amaçlanmıştır. 

Avrupa Birliği mevzuatına uyumda, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlen
mesi Yönetmeliği 2002 Temmuzunda çıkarılmış ve yaklaşık, 1 300 000 adet işletmede 8 000 000 
baş sığır küpelenerek veri tabanına işlenmiş ve kayıt altına alınmıştır. Hollanda Hükümeti tarafın
dan, belli bir proje kapsamında, Türkiye'deki büyükbaş hayvanların tespit ve kayıt projesi uygulan
maktadır. Kısa süre içerisinde sığır cinsi hayvanların kayıtlarının bitirilerek küçükbaş hayvanların 
kaydına başlanacaktır. 

Ondört aylık bir dönemde yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili olarak sizlere bilgiler aktar
maya çalıştım. Bunun sonucu olarak şunu vurgulamak istiyorum: Ekonomik ve sosyal hayatımızda 
bu denli büyük öneme sahip ve Avrupa Birliği uyum çalışmaları açısından kritik bir özellik taşıyan 
hayvancılık sektörümüzü, yetiştiricilerimiz, sanayicilerimiz ve yasama, yürütme organlarımızla el 
ele vererek, potansiyeli doğrultusunda geliştirmeliyiz diye düşünüyorum. 
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Rekabet gücü yüksek, kendi ayakları üzerinde gelişen, dinamik bir hayvancılık sektörünü bu 
ülkede oluşturmak hepimizin görevi. Tüm çalışmalarımız, bu anlayış çerçevesi içerisinde, sektörü 
büyütmek geliştirmek içindir. 

2004 yılı bütçe kaynakları ve uygulayacağımız projelerle hayvancılık sektörünün, 2002 yılının 
sonunda başlayan 2003 yılında devam eden gelişmenin, 2004 yılında çok daha bariz bir şekilde ken
dini gösterecek bir noktaya geleceğini ümit ediyor, bu yönde gayretimizi olayın gelişmesine katkı 
yapacak şekilde kullanıyoruz. Dolayısıyla, sektörümüzle ilgili düşüncelerimi böyle ifade ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla)- Araştırma yapalım; katılıyor musunuz? 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) -Araştırma yapalım mı? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) -Ben, bu konuda, elbette, her 

türlü fikre açığım. 
Peki, teşekkür ederim efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; Meclis araştırma önergesini tamamlama imkânımız vakit 

itibariyle kalmamıştır. 
Sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 21 Ocak 2004 Çar

şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.52 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

L- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, AİHM'de Türkiye adına davalara giren bir 
avukata ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/1534) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının delaletlerinizle Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah 
GÜL tarafından yazılı olarak cevaplandınlması için gereğinin yapılmasını arz 
ederim. 

lahmut GÖKSl 
Adıyaman Millet vekili 

Güney Kıbrıslı Titiana Loizidou Türkiye aleyhine açtığı davaya Türkiye 
adına Deniz Akçay mı girdi? 
Deniz Akçay' in Rum asıllı olduğu doğru mu? Bunu Bakanlığınız 
bürokratları biliyor muydu? Biliyorsa niçin hayati önem arz eden böyle 
bir davaya böyle biri seçilmiştir? 
Deniz Akçay kaç yıldır Türkiye adına davalara giriyor? Bugüne kadar kaç 
davaya girdi? Kaçını kazandı? TC'den ne kadar avukatlık ücreti aldı? 
AÎHM 'de Türkiye aleyhine açılan davaların hukuki, siyasi ve ekonomik 
sonuçlan olduğu halde Türkiye adına katılacak avukatın araştırması 
yapıldı mı? 
Yurt içinde atanacak ve görevlendirilecek vasıfsız bir çalışan için dahi 
güvenlik soruşturması yapılırken yurtdışı görevlendirilmelerinde bu 
titizlik gösteriliyor mu? 
Avukat Deniz Akçay halen Srrazburg1 da Türkiye'nin avukatı mı? Hangi 
statüde çalışıyor? Kırmızı pasaportu var mı? Varsa hakkı mı? Değilse 
niçin verildi? Kim verdi? Hakkı olmadan verildiyse soruşturma açtırmayı 
düşünüyor musunuz? 
Slrazburg' da Rıza Türkmen adlı bir avukatınız var mı? Varsa Hangi 
Bakan atadı? Hangi nedenle atanmıştır? 
Loizidou davasında AÎHM verdiği kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne 
tür sonuçlan muhtemeldir? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Avrupa Konseyi ve İnsan Haklan Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 1.56.50/2Ö03/AKGY/519246 
Konu : Vazıh Soru önergesi 

25.12.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 10 Aralık 2003 tarih ve 3726 sayılı yazıları. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu tarafından yöneltilen soru önergesinin yanıtları 
aşağıda sunulmaktadır: 

Soru J: (riincy Kıbrıslı Tilina Loizidou'nun Türkiye aleyhine açtığı davaya 
Türkiye adına Deniz Akçay mı girdi? 

GKRY vauirıdîişi ! itina Loizidou'nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) 
Hükümetimiz aleyhine saptığı başvuruda savunmamız, Bakanlığımız yetkilileri, hukuk 
danışmanları, Ku/:ey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hukuk danışmanları ve bir uluslararası 
hukuk profesöründen oluşan karma bir heyet tarafından hazırlanmıştır. Avrupa Konseyi 
Nezdinde Daimi Temsilciliğimizde görevli uluslararası insan hakları uzmanı hukukçu 
Dr.Deniz Akcav <ia bu heyette yer almıştır. Heyetin listesi aşağıda sunulmaktadır: 

Prof.Dr Bakır (, ağlar Dışişleri Bakanlığı, Hukuk Danışmanı 
Türel Ö/karol Dışişleri Bakanlığı, Elçi 
Erluğrul Apaka;! Dışişleri Bakanlığı, Elçi: 
Dr,Deniz Akçay Avrupa Konseyi Nezdinde Daimi Temsilciğimizde Görevli 

Uzman Hukukçu 
Özeı Koıav KKTC Temsilcisi 
Prof.Di'/.amı Necat i&i.l KKTC Temsilcisi 
Prof. Dr. Her* beri Golsong Hükümet Danışmanı, Uluslararası Hukuk Uzmanı 

Soru 2: Deniz Akçay'in Rum asıllı olduğu doğru mu? Bunu Bakanlığımız 
bürokratları biliyor muydu? Biliyorsa niçin hayati önem arzeden böyle bir davaya böyle 
biri seçilmiştir? 

Deniz Akçay. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı anne ve babanın kızıdır. Doğumundan 
itibaren Türkiye Cumhuriyeti vutandaşıdır. Rum asıllı biı vatandaşımızdır. Bakanlığımız tüm 
mensupları gibi. ilgili güvenlik makamlarımız tarafmdan yapılan kapsamlı güvenlik 
soruşturması sonucunda istihdam edilmiştir. Yasalarımıza uygun biçimde dönemsel güvenlik 
soruşturmalar i düzenli o i arak yapılmıştır. 
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Soru 3: Deniz Akçay kaç yıldır Türkiye adına davalara giriyor? Bugüne kadar kaç 
davaya girdi? Kaçını kazandı? TC'den ne kadar avukatlık ücreti aldı? 

Deniz Akçay 1988 yılından bu yana Avrupa Konseyi Nezdinde Daimi 
Temsilciliğimizde görevlidir. AİHM'ye Hükümetimiz aleyhine bugüne kadar yapılan toplam 
7.113 başvurudan 1.960 adedi Hükümetimize iletilmiştir. Bunlardan 192 adedi 
Hükümetimizin savunması, yapıldıktan sonra kabuledilemez bulunmuş, 15 adedi 
Hükümetimiz lehine sonuçlanmış, 564 adedi ise dostane çözüm veya ihlal kararıyla 
sonuçlanmıştır. Hükümetimizin görüşleri ilgili uygulayıcı makamlarımızdan sağlanan bilgi ve 
görüşlerin ışığında mevzuatımıza, uluslararası hukuk ilkelerine ve AÎHM içtihatlarına 
dayanılarak Hükümetimiz adına hukukçularımız tarafından hazırlanmaktadır. Yerleşik 
uygulama gereğince, Hükümet görüşleri AİHM'ye yazılı olarak iletilmektedir. Bazı önemli 
davalarda istisna: oiarak duruşma yapılmaktadır. Duruşmalara Hükümetimiz adına ilgili 
kurumların hukuk danışmanları ve Bakanlığım hukukçularından oluşan bir heyetle 
katılinmaklaclır. Dem/ Akça) kamu görevlisi olarak aylık ücret karşılığında hizmet 
vermektedir. Kendisine, ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. 

Soru 4: AİHM'de Türkiye aleyhine açılan davaların hukuki, siyasi ve ekonomik 
sonuçları olduğu halde Türkiye adına katılacak avukatın araştırması yapıldı mı? 

AIHM'ce N tik: * metim br aleyh i ne açılan davalarda Hükümet görüşlerini hazırlayan 
hukukçularımız titizlikle yapılan sınavlar sonucu seçilmekte ve ilgili güvenlik makamlarınca 
yapılan kapsamlı giivvniik soruşturmaları sonucunda istihdam edilmektedir. 

Soru 5: Yurt içinde atanacak ve görevlendirilecek vasıfsız bir çalışan için dahi 
güvenlik soruşturması yapılırken yurt dışı görevlendirilmelerinde bu titizlik gösteriliyor 
mu? 

Bakanlığımız ıncnsuplarmın tümü için yasalara uygun şekilde ilgili güvenlik 
makamlarımızca caizen Ji olarak dönemsel güvenlik soruşturmaları yapılmaktadır. 

Soru 6: Avuksd Deniz Akçay halen Strazburg'da Türkiye'nin avukatı mı? Hangi 
statüde çalışıyor? Kırmızı pasaportu var mı? Varsa hakkı mı? Değilse niçin verildi? 
Kim verdi? Hakkı olumdan verildiyse soruşturma açtırmayı düşünüyor musunuz? 

Deniz /'.kç<ı\ lııU-tı Strazburg'da Avrupa Konseyi Nezdinde Daimi Temsilciliğimizde 
Bakanlar Kurulu Kanın i.ie atanmış olarak görev yapmaktadır. Pasaport yasasına uygun olarak 
görevi gereği dipiı-ınr^iK pnsapurl hamilidir. 

Soru 7; Strazburg'da Rıza Türkmen adlı bir avukatımız var mı? Varsa hangi 
Bakan atadı? Hangi nedenle atanmıştır? 

Strazbuı g'da Rıza i ürkmen adlı bir avukatımız bulunmamaktadır. Buna karşılık, 
Büyükelçi Rıza Tüınıuı 1998 yıiından bu yana Türk yargıç olarak AİHM'de görev 
yapmaktadır, Büyükelçi Tünucıu AU IM'deki görevi süresince Bakanlığımızdan ücretsiz izin 
almıştır. Yargıç olmadan önce. diğer görevlerinin yanısıra, son dönemde, merkezde Çok 
Taraflı Siyasi İşler Gene! Müdürü, Singapur Büyükelçisi, Bern Büyükelçisi ve Avrupa 
Konseyi Nezdinde Daimi Temsilci olarak görev yapmıştır. Avrupa Konseyi üyesi 45 ülkenin 
tümünün AİHM'de bir yargıcı bulunmaktadır. Yargıçlar, üye ülkenin gösterdiği üç aday 
arasından Avrupa Kc-nseyi Parlamenter Meclisi tarafından seçilmektedir. AİHM'ye seçilen 
yargıçlar yargı bağtmsr/hğma uygun şekilde bağımsız olarak görev yapmaktadırlar. 
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Soru 8: Loizidou davasında AİHM'nin verdiği kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Ne tür sonuçlan muhtemeldir? 

AİHM'nin Loizidou karan 2 Aralık 2003 tarihinde Avrupa Konseyi Delegeler 
Komitesi'nde kabul edilen Kararlarla gündemden düşürülmüştür. Sözkonusu kararlar 
Türkiye'nin yaklaşımına uygundur ve beklentilerini karşılamaktadır. Loizidou kararının yerine 
getirilmesi, .sözkonusu karar tarafımızdan haksız ve yanlış olarak değerlendirilse de, 
ülkemizin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüğün 
yerine getirilmesi anlamım taşımaktadır. Ayrıca, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ile 
ilişkilerimizde ilerlemeyi engelleyen bir unsur ortadan kalkmış olmaktadır. 

Saygı iannıla ;u2ederim. 

Aödullsh GÜL 
Drçi-sisfi Bakam ve 

f-r-cKİksn Yardımcısı 
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2.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin, Enez İlçesinin ekonomik durumunu et
kileyecek bazı kararların alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kür-
şad Tüzmen'in cevabı (7/1582) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Barbakan tarafından fîtZly olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Necdet BUDAK 
Edirne Milletvekili 

Edirne'nin fine/, ilçesi gerek, antik bir şehir olması, çok eski tarihsel ve kültürel birikimi, 
gerek ise doğal güzellikleri ve deniz turizmi ile turizm kenti olmaya çalışan şirin bir 
ilçemizdir. Yine coğrafi konumu itibariyle Enez, feribot ile 15-20 dakikalık mesafedeki 
Yunanistan'ın IJedeağaç yerleşim birimine deniz İle sınırdır. Enez'de mevcut olan gümrük 
yaklaşık 20 yıl önce kapatılmıştır. Ayrıca Enez tam olarak askeri yasak bölge olmaktan 
çıkarılmamıştır. İpsala-Enez karayolunun ulaşıma açılmamış olması nedeniyle de İpsala 
gümrük kapısından giriş \apan turistler 20 km'de varacakları mesafeyi 100 km kat ederek 
Enez'e ulaşabilmektedirler. Ayrıca dünyanın en temiz körfezine ve eşsiz yat liman 
olabilme özelliklerine sahip Enez'de yat limanının oluşturulması bölge de yaklaşık 5000 
kişiye istihdam sağlayacaktır. Enez'deki ticari bir yat limanı boğazlarımızdaki 
yoğunluğun azalmasına da kaikıda bulunacaktır. 

Tüm bu nedenler ile hükümet olarak; 
I.Enez limanına gümrük işlemlerini yapmak üzere kurulacak bir gümrük ile Yunanistan'ın 
Dedeağaç kentine ve Semudirek adasına deniz otobüsü seferleri koymayı düşünüyor 
musunuz? 

2. Enez'in askeri yasak bölge konumundan çıkarılması konusunda bir karar alacak 
mısınız? 

3. İpsala hudut kapısından giren turistlerin ve İpsala halkının Enez'e kolay ve ucuz 
ulaşımını sağlamak ve Enez turizmine katkıda bulunmak için İpsala-Enez karayolunu 
tamamlamayı planlıyor musunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

İ.İ İM R ÜK Mİ) STEŞARLIĞI 
(iiinırükJer Genel Müdürlüğü 

Sayı . B.i'2 ! (ıf\!.i;.0n;,\i\M1.2i)<}-2)$ 

Kmıu : V; /ii. W Û ı W * î £ 0 1 . 0 4 * 0 0 1 5 2 C 

f f RKİVK Kİ YÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İL(,İ: Uuşbakaalı-a muhat-ıp !ı.>. i'2.2003 tarihli KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/1?S.'•->:<! l.V.i 3 '^V >;;;v:!ı yazıları. 

İlgide ^ayüiı yısila:; eki Edirne Milletvekili Sayın Necdet BUDAK'ın Sayın 
Başbakanımıza tevoih eui.£i 03.12.2003 tarihli, 837 sayılı yazılı soru önergesinde; antik bir 
şehir olan Fdınıe'nm. İ M ; / İkisinin, çok eski tarihsel ve kültüre] birikime sahip olduğu. keza 
doğal üiizeilikkn ve deniz iurizmi ile bir turizm kenti olmaya çalıştığı, yine coğrafi konumu 
itibarîyle l/.nc/'m Jonbot Jio 15-20 dakikalık mesafedeki Yunanistan in Dedeağaç yerleşim 
birimine deniz ile s-nır-imu bulunduğu belirtilerek, Enez'de mevcut olan gümrüğün yaklaşık 
20 yıl önce kupaiıhnasr avnea L/nez'in tam olarak askeri yasak bölge olmaktan 
çıkarılmaması. İpsak!.-I:ne/ karayolunun ulaşıma açılmamış olması nedenleriyle de İpsala 
Gümrük Kapısmdan ;.:ir;ş vanan turistlerin 20 km de varacakları mesafeyi 100 km kat ederek 
l/nez'e ulaşabildiklerinden bahisle, dünvanın en temiz körfezine ve eşsiz yat limanı olabilme 
ö/elliğine sahip J'i;.v:Yk yut. iinwm oluşturulmasının bölgede yaklaşık 5000 kişiye istihdam 
saklayacak oi.nıasuım vamsıra. fnez'deki ticari bir yal limanın boğazlarımızdaki yoğunluğun 
azalmasına kalk itki bijlunacaL.;! ij'ade edilerek: 

i- fne- îi?,3is?>LIs;t yumruk işlemlerini yapmak üzere kurulacak bir gümrük ile 
Vunamstan.'m İJedcayaç kemine ve Semadirek adasına deniz otobüsü seferleri konulmasının 
düşünülüp tiüşüüüiiMcdip:. 

2- l.iK'/'-ııı askuı yasak l\>lge konumundan çıkarılması konusunda bir karar alınıp 
alıtımayaeaû!, 

3- İpsala hiiji.ıi kapısından giren turistlerin ve İpsala halkının Enez'e kolay ve ucuz 
ulaşımı salkımak ı. c Vnc,:, [lirizmine katkıda bulunmak için İpSctla-Enez karayolunun 
UıınamJaıım-ısnv.n riaıık,U!jj planlanmadığı hususları sorulmaktadır. 

Kim-; i.!.- ıi^;iı cev-ijikır aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 

I- r.duvıe iıi'imrükıcT' Haşmüdürlüğü bağlantısı olarak kurulan Enez Gümrük İdare 
Memurluyu hiçbir i;.lem -c laaliyeıiııin bulunmaması nedeniyle 01.06.1984 tarihinde 
kapatılmıştı,/ 
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3H46 sayılı üjluiühkıarın Kuruluş ve Görev Basları Hakkında 174 sayılı Kanun 
Hükmünde Kanrikiniv iio 13.12.1983 gün ve 174 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 
ihsasları Hakkında Kanım Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı 
Maddelerin Değinilmesi Hakkında 202 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek K.ıbuiii i kıkKinda. Kanunun 17 inci maddesinin (d) bendi; ''Sürekli görev ve 
hizmet yapacak lasra feşküaıı ihtiyaçlara ve hizmetin özelliklerine göre bölge, il ve ilçe 
kuruluşları olarak, ü d i merkez teşkilatının teklifi üzerine Devlet Planlama Teşkilatı ile 
Devle! Personel FJu:ta(ii;mın görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur, kaldırılır 
veva değiştin İr " 

Avnea, M- w-ılı l'^apoıt Kanununun 1. maddesi "Türk vatandaşları ve yabancılar 
İçimleri Bakaıii;gii);i] leklü": ii/crine Bakanlar Kurulunca tayin olunan yolcu giriş-çıkış 
kapılarındım S ü'kiye'ye pny- çıkabilirler. 

Gümrük kap;Sur:n!:: ^ıhşmda İçişleri Bakanlığının görüşü alınır" 

llüküuûeriiu arnivih 

Bu lıûküinleı ^rcrjmce, bir gümrük idaresi Bakanlar Kurulu Kararı ile 
kurulabilmelvieüir. 

Diğer îaralkii) vıuivjük Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatlarını çağdaş bir yapıya 
.kavuşturmak amaeiylii çtüşiiriJen Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi (GİMOP) 
bünyesinde yûrüUiiai gümrük idarelerinin yeniden yapılanması çalışmaları çerçevesinde. 
Türkiye ^eııeimde , 'Mi lyona geçildiğinde, otomasyon kapsamı dışında kalan ve dolayısıyla 
risk anali/ı uy^ıliimuayan gümrük idarelerine suislimal amaçlı kayma olacağı ve bu nedenle 
projeden İvkb'eiı ia\ darım .sağlanamayacağı gerçeği hırsısında, otomasyona dahil olmayan 
gümrük idarelerinin kapaiılnıusı bir zorunluluk haline gelmiş ve söz konusu proje 
çerçevesinde <.Uuı ;yi jıi./nu;t verebilmek, daha etkin kontrol sağlayabilmek ve daha hızlı ve 
sağlıklı islülısiik [heiebilvnek amacıyla gelişmiş ülke uygulamalarına paralel olarak gümrük 
idaresi savı-imm a^lhlmaMna yönelik ilk çalışma tamamlanarak, mevcut gümrük idarelerinin 
yaklaşık 1 ' ü. j v ûs->. ? oov» tarihli, 23819 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10.09,1999 
tarihli. \}M-\ ,av;i> Itakaıuar Kurulu Karan ve 18.09.1999 tarihli, 23820 sayılı Resmi 
Gazetede y.ıyfii-ianan v^ieloıeilk değişikliği ile kapatılmıştır. 
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Koyk-vL'. kan;;; ioy nal.lavının rasyonel olarak kullanımı sağlanarak, faaliyetteki gümrük 
kkıreiennip d,üz. CÛ M; ;" v^h^abnTiscsi amaçlanmıştır. Anılan proje ile bağdaşmadığı için de 
yen; yumruk idaretanım aeıkvasma izin verilmemektedir. 

Ancak. îiüijn bv zulüm ve prensiplere rağmen Enez'de bir gümrük idaresi 
kunilmasiiri.il ^.erekli -.dup olmadıkı hususu Müsteşarlığımız Denetim Elemanlarına 
incelenil ilmek ıe nitıp. dn/ezlcnceck rapor doğrultusunda gerekli değerlendirme yapılacaktır. 

l .%! Ünal'a;i. söz MZIUSU ;-,oru önergesinin 1 inci maddesinde belirtilen; Yunanistan'ın 
Dcdeagaç kenti,e ve ^cmadnek adasına deniz otobüsü seferleri konulması ile ilgili olarak 
Denizcilik MtNo;n]L': Dea:.- Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınan 29.12.2003 tarihli, 
837: saydı •zi/ruku i ik:'i?ı^ ile Yunanistan arasında hazı kıyılarda karşılıklı olarak feribot 
sekerlerinin } ap.,1 nız'iza oıdugu, hu durum sayesinde ülkemize giren turizm gelirlerinde 
üriiikırnı gözlen fendiz: jy^i Akdeniz çanağında yerli ve yabancı olmak üzere binlerce 
yatçının dolaşmakla olduğu, hu yatçıların bir çoğunun ülkemiz kıyılarına uğrayarak, o yörenin 
sosyal \e ek"nonik yönden gelişmesinde rol oynadığı ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı 
sağladığı.. dizer nım'Slaıı 1 kısınma Bakanlığı DLHİ Genel Müdürlüğünün Müsteşarlıklarına 
muhatap !0.il.200"? unihie AskU sayılı yazılarında, halen balıkçıların kullanımında bulunan 
harmak iç h^eiMâi;; \x: peri sahasının yine balıkçılar için tahsis edilmesi, Tanın ve Koyisleri 
RahımAiüi; az p.yau ıpAnsünün alınması ve yat limanı için ihtiyaç duyulacak alt yapı ve üst 
yapı tesisleri a in :- .nez iîelzdjyoi ve- ;veya yat limanı işleticisi tarafından ikmal edilmesi şartıyla 
söz konusu '•'nrmagui ^z Ananına dönüştürülmesi ve bu limandan feribot seferleri 
düzenlenmesinde. ki; Sakınca görülmediğinin ifade edildiği, Enez limanının yat limanına 
çevrilmesi, ve vaırasuHA azA kuruluşlarca Dedeağaç ve Semadirek adasına deniz otobüs 
seferlerinin uapnîjlmasnı..; yönelik yapılacak çalışmaların uygun mütalaa edildiği, ayrıca devlet 
olarak böyle bir işle.; wrA<. zrireeck bir kamu kuruluşunun da olmadığı belirtilmiştir. 

2 \)-\i.y:-\v • ^aa-sindc bciiriileıı husus konunun gizliliği nedeniyle 
Miis;eşai'iignvıiz .eik; aiau; .le • ndu bulunmaktadır. 

A i--a;; :uz.A. u iskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü" nden alman 
3(122.2k(.)2 zmkL ki1:;-; -^eZi ya/ada: Ipsala-F/nez \ olunun Karayolları Yatırım Programında 
yer almadığı, üren z,A.:n v.nz'.m programına alınması ve yeterli ödenek temin edilmesi halinde 
yapmana izi-; Au.AA.-zz ivz".ö'.ubtir. 

Kürşad YÜZMEN 
Devlet Bakanı 
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3.- Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın, eşinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine baş
vurusuna ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı 
(7/1586) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Doç. Dr. Abdullah GÜL 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ed^Jntü37K.2003 

KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ 

SORULAR 

I - Eşinizin Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine Türkiye aleyhine açmış olduğu 
dava devam etmekte midir? 

Dava sonuçlandı ise Türkiye Cumhuriyeti herhangi bir ceza ödemeye 
mahkum edilmiş midir? 

Davadan vazgeçilmiş ise hangi tarihte vazgeçilmiştir. 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 1.56.5 J/2ıX>4//vKOV712381 
Konu : Yazılı so; ıı önergesi 

12.01.2004 

UKKİYk BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 10 Arahk 2003 farili ve Kan.Kar.Md.A.Ol.O.GNS.O.10.00.02-3797 sayılı yazıları. 

Kırklareli jviilleivekiii Yavuz Ahmorak tarafından yöneltilen yazılı soru önergesinin 
yanıtı aşağıda ^ııııalmaktacır 

Soru: Eşinizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Türkiye aleyhine açmış 
olduğu dava devam ermekte midir? 

Dava sonuçlandı ise Türkiye Cumhuriyeti herhangi bir ceza ödemeye mahkum 
edilmiş midir; 

Davadan vazgeçilmiş ise hangi tarihte vazgeçilmiştir? 

Avrupa üısan i laklar; Mahkemesi (AİrlM) tarafından Hükümetimize bugüne kadar 
tebliğ edilen başvuruna anısında Bayan Hayrünnisa Gül'ün başvurusu bulunmamaktadır. 

SaygılannıL? ar/, .'derim. 

ADdul i^ 'n GÜL 
Dı:;i*iür: isafın ve 
:3-.!--an3!i Yaıûirr.Cisi 
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4- İzmir Milletvekili Türkân Miçooğulları'nın, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının eleman 

alımlarında erkek olma koşulu aramalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1615) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğim bilgilerinize arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Türkan MIÇOOGULLARI 
İzmir Milletvekili 

1- Orman Bakanlığı ile DSİ, TED AŞ, TMO ve DHMİ gibi kuruluşların 
tümünün birden elc-man alımlarında "erkek" olma koşulunu aramalan bir tesadüf 
müdür ? 

1- Kadınlar ile erkekler arasındaki doğal biyolojik farklılıkları öne 
çıkararak bundan toplumsal bir çalışma modeli çıkarılmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz ? Bu bir cinsiyet ayrımcılığı değil midir ? 

3- Anayasanın 10. maddesi gereği "Devlet OTganları ve idare makamları" 
bütün işlemlerde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek 
zorundadırlar. Bu durumda yukarıda adı geçen kuruluşların eleman alımlarında 
cinsiyet koşulunun aranması Anayasanın bu açık hükmünün ihlali anlamına 
gelmiyor nıu ? 

4 - Ülkemiz, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesini onaylayarak ayrımcılıkları kaldırmayı taahhüt etmiş ve ayrıca 
AB'ye uyum sürecinde "Çalışma yaşamında kadınlara ve erkeklere eşit 
davranma ilkesine" uymak yükümlülüğünü üstlenmiştir. Bir işe alınmada "erkek 
olmak" koşulunun aranması, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı 
düşmüyor mu ? 

5 -• Cumhuriyet devrimleri ile toplumsal yaşamın içine giren 
kadınlarımızı, her ne sebeple olursa olsun iş yaşamının dışına çekme gibi bir 
ideolojik yaklaşıma karşı bir girişiminiz olacak mı ? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.Ö.0ü2/ ^0256 
Konu : 

$4/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Başk.nm, 18.12.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/16.15-3906/14034 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın, 23,12.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-288-1/5691 
sayıl; ya/ısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Türkan MİÇOOĞULLARI'nın, Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği 7/1615-3906 esas noTu yazılı soru önergesi cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gerc&ini arz ederim. 

Mehmet AH ŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIM TÜRKAN MİÇOOĞULLARrNLN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZA TEVCİH ETTİĞİ SAYIN BAŞBAKANIMIZIN DA 

BAKANLIĞIM KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ 
7/1615-3906 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR. 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından Kamu Görevlerine İlk 
Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında yapılan doyum ve Devlet Su İşleri, 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Toprak Mahsûlleri Ofisi Genel Müdürlükleri'nin 
bazı kadrolar için başvuru yapacaklarda erkek olma koşulu araması üzerine 
yanıtlanmasını istediğiniz sorular şu şekilde değerlendirilmiştir. 

Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapdacak Sınavlar Hakkında Genel 
Yönetmelik1»! 23. maddesi uyarınca yerleştirme yapılacak kadroların Devlet Su işleri 
Genel MüdürlUğû'nt ait '"înyaat Mühendisliği", Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Mûdürlüğü*n< ait "Hava Trafik Kontrolörü Adayı" ve Toprak Mahsûlleri Ofisi 
Genel Müdürlüğüme ait "Muhasebeci" ve "Eksper" kadroları için, "Cinsiyeti Erkek 
Olmak1' koşulunun ilgili Genel Müdürlüklerce istendiği ve ÖSYM tarafından verilen 
ilanlarda yer aldığı görülmüştür. 

Şunu öncelikle belirtmek gerekir ki, 59. Cumhuriyet Hükümeti toplumda cinsiyet 
ayrımcılığını herhangi biçimde teşvik edebilecek yada böyle yorumlanmasına yol açacak 
her türlü kamusal yada özel uygulama ve işlemin karşısmdadır. Ayrıca, anayasamız ve 
yasalarımız da bildiğiniz gibi, cinsiyet ayrımına İ2İn vermemektedir, 

Dolayısıyla, herkesin hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın kanun önünde eşitlik 
ilkesine göre, kamu hizmetine girme ve yararlanma hakkını düzenleyen temel normlar 
karşısında, bu işlemin düzeltilmesi için ÖSYM'den başvuru süresinin uzatılması 
istenmiştir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda, yukarıda belirtilen koşul nedeniyle 
başvuramayan kadın adaylar için, 20.11.2003 tarih ve 25295 sayılı Resmi Gazete, 
09.11.2003 tarihli Sabah Gazetesi, 20.11.2003 tarihli Posta Gazetesi, 21.11.2003 tarihli 
Hürriyet Gazetesinde ve ÖSYM'nin internet sayfasında örneği bulunan tercih formunu 
en geç 19.12.2003 Cuma «ünü saat 17.30'a kadar Karyağdı Sokak No 28 Aşağıayrancı 
Ankara adresindeki ÖSYM Ankara Bürosuna veya Bilkent'teki ÖSYM Danışma 
Bürosuna elden teslim etmeleri yada tercih formlarını belirtilen tarihe kadar ÖSYM-
SHB Müdürlüğü 06538 Bilkeni/Ankara adresine posta ile göndermeleri halinde atama 
işleminde değerlendirilme imkanı tanınmıştır, 
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5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, misyonerlik faaliyetlerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/1621) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Atillâ BAŞOĞLIT 
Adana Milletvekili 

Türk Ortodoks Kilisesi basın sözcüsü Sevgi ERENEROL'un, Adana 
ilimizde katılmış olduğu bir paneldeki ülkemizde Vatikan, Fener Rum 
Patrikhanesi ve Protestanlar tarafından üç koldan misyonerlik faaliyetleri 
yürütüldüğü ve misyonerliğin sadece basit bir din değiştirme faaliyeti olmadığı, 
vatan toprağını ele geçirme savaşıdır ifadelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bu bölücü ve parçalayıcı faaliyetler karşısından ne gibi tedbirler almayı 
düşünüyorsunuz? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.U.0Ü4 00114 
KONU : İT /eH /2003 

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 

İLCİ :a)2.v I 2 2003 tarih vo A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1621-3912/14040 sayılı yazınız. 
b)Ba^bjkaıılfk Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür lüğünün 23.12.2003 tarih ve 

B.02 .O.KKC..0 .1 . V106-288-7/5693 sayılı yazısı. 

A d a n a Mil le tveki l i Atilla B A Ş O G L U ' r ı a ait yazı l ı soru ö n e r g e s i n e ver i len 
cevab ın b i r suret i ek te gönder i lmiş t i r . 

Bilgileı-tni'/.i ve gereğini arz e d e r i m . 

P r o f . D r . M e h m e t A Y D I N 
D e v l e t B a k a n ı 
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Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun " 'Türk Ortodoks Kilisesi 
basm sözcüsü Sevgi ERENEROL'un, Adana ilimizde katılmış olduğu bir 
paneldeki ülkemizde Vatikan, Fener Rum Patrikhanesi ve Protestanlar 
tarafından üç koldan misyonerlik faaliyetleri yürütüldüğü ve misyonerliğin 
sadece basit bir din değiştirme faaliyeti olmadığı, vatan toprağını ele geçirme 
savaşıdır3 ifadelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bölücü ve parçalayıcı 
faaliyetler karşısında ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz?" şeklindeki 
yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

Tarihin her üöneırıincie inançlar, ideolojiler ve düşünceler arasında rekabet ve 
öne çıkma arzusu yaşanmıştır. Bu bağlamda günümüzde de Hıristiyanlık başta olmak 
üzere bazı ak-miar inanç sistemlerini benimsetmek amacıyla çaba sarfetmekte 
oldukları bir gerçektir. Konuya din ve vicdan özgürlüğü açısından yaklaşıldığı zaman 
dinlerin anlatılması önünde hukuki bir engel bulunmamaktadır. Kaldı ki AB süreci, 
turizm hareketleri, iletişim teknolojisi ve küreselleşmenin geliştiği çağımızda farklı din 
mensuplarının bir araya gelmesi ve birey inançlarının anlatılmasına bir zemin 
hazırlamaktadır Ancak insanların zaaflarından yararlanarak menfaat ve baskıya 
dayalı, siyası ve ideolojik amaçlı din propagandası anlamındaki Proselitizme hoşgörü 
ile bakmak mümkün değildir. Nitekim Anayasamızın 24, 25 ve 26. maddeleri ile 
Avrupa insan Haklan Sözleşmesinin 9. maddesi de bu anlamdaki faaliyetleri 
sınırlandırmıştır. 

Dini amaç gutsun veya gütmesin bütün yıkıcı, bölücü, güven ve huzuru bozucu 
akımlara karşı korunmanın en akılcı yolu; iyi bir eğitim görmüş, kültürlü, inançlı, 
çağdaş bilgi ve değerlerle donatılmış insanlar yetiştirmek ve bunlar vasıtasıyla 
toplumu aydınlatmaktır, Bu hususta yetkili ve sorumlu kişilerle bütün resmi ve özel 
kurumlara önemli görevler düşmektedir. Bu ilkeden hareketle Diyanet İşleri 
Başkanlığı, temel görevlerinden biri olarak, toplumu İslam dini konusunda 
aydınlatmak üzere, çağımızın şartlan ve insanlarımızın beklentilerine uygun olarak, 
konunun uzmanlarının da katkılarıyla bir yandan yazılı ve görsel yayınlar 
hazırlamakta diğer yandan da konferans, seminer, sempozyum gibi bilimsel 
çalışmalar yapmaktadır. 
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6.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, denetimsiz Kur'an kursu olup olmadığına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1624) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.12.2003 

Emin Ş M N 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Basından, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "uygulanmasının ertelendiğini" belirttiği 
Akşam Kur'an Kursları Yönetmeliği ile ilgili olarak sizin de, "Zaten bu kursları kontrol altına 
alacaktık" ifadesini kullandığınız Öğrenilmiştir. 

Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim. 

Sorular: 

Kur'an kursları ile ilgili olarak kullandığınız, "zaten bu kursları kontrol 
altına alacaktık" ifadesi açık bir ikrar teşkil ettiğine göre: 

a- Bakanlığınızca kontrol edilemeyen, denetimsiz Kur'an kurslarının sayısı ne 
kadardır9 

b- Bu kurslar kim tarafından organize edilmiştir? 
c- Bu kursların varlığı biliniyor ise, bugüne kadar neden bir tedbir 

alınmamıştır? 
d- Kur'an kursları üzerinde nasıl bir denetim mekanizması kurmayı 

düş [inmektesiniz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ Uf l? I( /2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 22.12.2003 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-3924 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in, "Denetimsiz Kur'an kursu olup olmadığına 
ilişkin" 7/1624 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1: a-b-c-d) 03.03.2000 tarihli ve 23982 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 
giren "Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonlan 
Yönetmeliği", 24.11.2003 tarih ve 25299 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Diyanet İşleri 
Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değiştirilmesinden sonra 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı 
Resmî Gazete'de yayınlanan "Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve 
Pansiyonlan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile tekrar 
değiştirilmiş olup bunlann hükümlerini, yürütme maddelerinden de anlaşılacağı üzere Diyanet 
İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütmektedir. 

Söz konusu kursların denetimi, 13.08.1999 tarih ve 23785 sayılı Resmî Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları 
Yönetmeliği'nin 42'nci maddesinin (r) fıkrası hükmü gereğince valiliklere bağlı olarak görev 
yapan ilköğretim müfettişlerince gerçekleştirilmektedir. 

Bütün Kur'an kursları ilköğretim müfettişlerince denetlenmekte olup 04.12.2003 
tarihinde katıldığım Erken Çocukluk Eğitimi Politikalan Sempozyumu'nda, gazetecilerin 
soruları üzerine anılan kurslarla ilgili olarak yaptığım açıklamada, "zaten bu kursları kontrol 
altına alacaktık" ifadesi yer almamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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7.- İzmir Milletvekili Türkân Miçooğulları'mn, Talim ve Terbiye Kurulunda yapılan görevden 
alma ve atamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1639) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğim bilgilerinize arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

ürkan MIÇOOGULLARI 
İzmir Milletvekili 

1- Milli Eğitim Bakanlığıma bağlı Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığında görevli kadm üyelerin görevine son verilmesi ve 
Kurul 'da hiç kadın üyenin kalmaması bir tesadüf müdür ? 

2- Talim ve Terbiye Kurulu'nda görev yapan üyelerin atanma ve 
görevden alınmalarına ilişkin esaslar nelerdir ? 

3- Kadm üyelerin görevden alınma nedenleri nelerdir ? 
Görevden almanlar arasında herhangi bir nedenle haklarında 
soruşturma açılmış, kovuşturmaya uğramış bir üye bulunmakta mıdır ? 

4- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda kuruluşundan bugüne kadar 
kadın üyenin olmadığı bir başka dönem bulunmakta mıdır ? 

5- Cumhuriyet devrimleri ile toplumsal yaşamın içine giren kadınlarımızı, 
her ne sebeple olursa olsun iş yaşamının dışına çekme ya da pasifize 
etme gibi bir ideolojik yaklaşıma karşı girişiminiz olacak mı ? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ / 3 J A (j /Of/2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 22.12.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3924 sayılı 
yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Türkan MİÇOOĞULLARTnın, 'Talim ve Terbiye Kurulunda 
yapılan görevden alma ve atamalara ilişkin" 7/1639 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3-4-5. Talim ve Terbiye Kurulunda kadrolu olarak görev yapan 2 kadın üyeden biri 
10.04.2003 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrılmış, diğeri ise hakkında Bakanlığımız 
müfettişlerince düzenlenen soruşturma raporunda getirilen idari teklif doğrultusunda 
görevinden alınarak Yaygın Eğitim Enstitüsüne öğretmen olarak atanmıştır. 

Talim ve Terbiye Kurulunda görev yapan üyelerin atamalarına ilişkin esas ve usuller 
Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. 
Bu esas ve usuller çerçevesinde yapılan atamalarda herhangi bir ayrımcılığın yapılması söz 
konusu değildir. 

Bu nedenlerle, Talim ve Terbiye Kurulunda görev yapan kadın üyelerden birinin 
emekliye ayrılması, diğer üyenin ise soruşturma sonucunda görevinden alınması, idari 
işlemlerin yürütülmesi sürecindeki tesadüfi bir durum olarak ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca, Talim ve Terbiye Kurulunda, 1926-1950, 1952-1964 ve. 1968-1972 yıllan 
arasında da kadın üye görev yapmamıştır. 

Hal böyle iken; "Cumhuriyet devrimleri ile toplumsal yaşamın içine giren 
kadınlarımızı, her ne sebeple olursa olsun iş yaşamının dışına çekme ya da pasifıze etme gibi 
bir ideolojik yaklaşıma karşı girişiminiz olacak mı?" sorusunu, toplumumuzda kadın erkek 
ayrımı yapılıyor görüntüsü vermek amacıyla, hepimizin benimsediği ortak değer olan 
Cumhuriyetimizin dahi istismara kalkışılması olarak değerlendiriyor ve esefle karşılıyorum. 

Hükümet olarak şeffaflığa verdiğimiz önem kamunun malumu olup icraatlarımız 
ayrımcı yaklaşımların karşısında olduğumuzun göstergesidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

*6ç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
Millî Eğitim Bakal 
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8.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1658) 

TBMM Başkanlığına 

--Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn.M.Hilmi 
Güler tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nm 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

-Bilindiği gibi; tarımsal sulama atanlarında kullanılan elektrik enerjisi 
bedellerinin ödenmesi konusunda üreticinin büyük sıkıntıları vardır. Aralık ayı, 
üreticinin her yönden zorluklar içinde bulunduğu bir dönemdir. Doğrudan Gelir 
Desteğinin tamamen ve Mazot Desteği Ödemelerinin ise kısmen yapılmamış olması, 
Ödeme güçlüklerini daha da artırmıştır. 

-Açıklanan sebeplerle; 

geçmiş yıllarda olduğu gibi, 
bu fatura bedellerinin taksidendinlmesi veya pancar ödemesine kadar 

ertelenmesi yolunda herhangi bir çalışma yapılmaktamıdır? 

Böyle bir çalışına yapılmayacaksa, çiftçinin mağduriyetinin kısmen de 
olsa giderilmesi amacıyla, üreticinin elektrik borcunun, Doğrudan Gelir Desteği ve 
Mazot Desteği alacağına mahsubu yolunda herhangi bir çalışma yapılmaktamıdır? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300- 1-f 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 7

 n n n ^ f g OCA K 2004 
00840 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ILGIT.B.M.M Başkanlığının 22.12.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3924 sayılı 
yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın tarafıma tevcih ettiği 7/1658-3993 esas 
no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

7/1658-3993 esas no'lu 

SORU: 

Bilindiği gibi; tarımsal sulama alanlarında kullanılan elektrik enerjisi bedellerinin 

ödenmesi konusunda üreticinin büyük sıkıntıları vardır. Aralık ayı, üreticinin her yönden 

zorluklar içinde bulunduğu bir dönemdir. Doğrudan Gelir Desteğinin tamamen ve Mazot 

Desteği Ödemelerinin ise kısmen yapılmamış olması, ödeme güçlüklerini daha da 

artırmıştır. 

Açıklanan sebeplerle; 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu fatura bedellerinin taksitlendirilmesi veya pancar 

ödemesine kadar ertelenmesi yolunda herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

Böyle bir çalışma yapılmayacaksa, çiftçinin mağduriyetinin kısmen de olsa 

giderilmesi amacıyla, üreticinin elektrik borcunun, Doğrudan Gelir Desteği ve Mazot 

Desteği alacağına mahsubu yolunda herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

CEVAP: 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün 04.04.20Q3 tarih ve 16-327 sayılı Yönetim Kurulu 

Kararı ile Tarımsal Sulama abonelerinin 2002 yılı sonuna kadar birikmiş borçlarının 

faizlerinin kaldırılıp yerine (Toptan Eşya Fiyatları Endeksi) TEFE oranları esas alınarak 

borçların yeniden yapılandırılması, bu şekilde oluşan borçlarını defaten ödeyen Tarımsal 

Sulama Abonelerinden gecikme zammının %50'sinin alınmaması imkanı sağlanmıştır. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 25.07.2003 tarih ve 36-627 sayılı 

Kararı ile ise Tarımsal Sulama Abonelerinin 2003 yılı içerisinde tükettikleri enerjilerinin, 

- 01.01.2003-31.07.2003 tarihleri arasındaki tüketimlerinin 31.10.2003 tarihinde 

tahsil edilmesi, 

- Ağustos 2003 ayı içerisindeki tüketimlerinin 01.12.2003 tarihinde tahsil edilmesi, 
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- Eylül, Ekim Kasım 2003 ayları içerisindeki tüketimlerinin de 31.12.2003 tarihinde 

tahsil edilmesi, 

- Ödeme süresinin uzaması nedeni ile bu süre sonuna kadar gecikme zammı 

alınmaması, 

imkanı getirilmiştir. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğünce ödeme kolaylığı sağlanmasına rağmen Tarımsal 

Sulama Aboneleri bunlardan yararlanmamıştır. 

Yine Tarımsal Sulama aboneleri için TEDAŞ Genel Müdürlüğü 26.12.2003 tarih 

56-940 sayılı Kararını Yönetim Kurulu Kararını almıştır. Bu kararla; 

- TEDAŞ Genel Müdürlüğü Tarımsal Sulama abonelerinin 2003 yılına ait tükettikleri 

enerji bedeli ve gecikme zammından oluşan toplam borçlarının 30.01.2004, 30.04.2004 ve 

30.07.2004 tarihinde olmak üzere ödeme devresi gecikme zammı uygulanarak 3 taksitle 

taksitlendirilmesi; 

- Abonelerin talepleri halinde ise 30.01.2004 tarihinden itibaren 30.07.2004 tarihine 

kadar aylık taksitlendirme yapılması; 

imkanı sağlanmıştır. 

Doğrudan Gelir Desteği ve Mazot Desteği ödemeleri Bakanlığım ilgi alanına 

girmemektedir. 
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9.- Mersin Milletvekili Hüseyin Ozcan'ın, eşinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine baş
vurusuna ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı 
(7/1663) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakam Sayın Abdullah Gül 
tarafından sözlü olarak yanıtlanması hususunda gereğini arz ederim. 

24.03.2003 

Hüseyin ÖZÇAN 
Mersin Milletvekili 

Eşiniz Hayrünisa Gül hanım 1998 yılında Dil'Tarih Coğrafya 
Fakültesi Arap Dili Bölümüne kayıt yaptırmak üzere türbanlı 
fotoğrafıyla başvurduğu ve kayıt yaptıramadığı iddia edilmektedir. 

SORULAR 
1. Bu iddialar doğrumudur? 
2. Doğru ise eşiniz kayıt işlemini yaptıramadığı için Avrupa İnsan 

Haklan Mahkemesi'ne Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açtığı 
davada ne kadar tazminat talep etmiştir? 

3. Bu davada Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin savunmasını 
Dışişleri Bakanlığı Avukatları mı yapmaktadır? 

4. Bakanlığınıza bağlı bu Avukatlara davanın seyrini etkileyecek 
herhangi bir talimat verdiniz mi? 

5. Devlet adına verilen savunmalarda ne denildi? 
6. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı olarak, eşinizin bu 

davadan vazgeçmesine ilişkin bir çabanız olacak mı? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Avrupa Konseyi ve insan Haklan Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 156.50/2O03/AKGY/537367 
Konu : Yazılı soru önergesi 

24.12.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 22 Aralık 2003 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.01-7/1663-1176/4779 sayılı yazılan. 
b) 11 Nisan 2003 tarih ve 156.50/2003/AKGY/l38349 sayılı yazımız. 
c) 2 Nisan 2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/326-1176/4779 sayılı yazılan. 

İlgi (a) yazıları ekinde alman Mersin Milletvekili Hüseyin özcan'a ait 24 Mart 2003 
tarihli sözlü soru önergesi, esasen, ilgi (a) yazılan ekinde alınmış ve ilgi (b) yazımız ile 
yanıtlanmıştı. İlgi (b) yazımızın örneği ihtiyaten yeniden ekte sunulmaktadır. 

Saygılanmla arzederim. 

Abdullah GUL 
Dışişleri Bakanı ve 

B^bakan Yardımcısı 

- 1 4 7 -



T.B.M.M. B : 4 4 20 .1 .2004 0 : 2 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 156.50/2003/AKG Y/138349 
Konu : Yazılı soru Önergesi ; 

11.04.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 2 Nisan 2003 tarih ve 1176/4779 yazılan 

Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan tarafından Sayın Bakanımıza yöneltilen yazılı soru 

önergesinin yanıtları aşağıda sunulmaktadır: 

"Eşiniz Hayriinisa Gül lıanraı'ıa 1.998 yılında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arap 

Dili Bölümüne kayıt yaptırmak üzere türbanlı fotoğrafıyla başvurduğu ve kayıt 

yaptıramadığı iddia edilmekledir. 

Soru 1: Bu iddialar doğru mudur? 

Doğrudur. 

Soru 2: Sözkoousu iddialar doğru ise eşiniz kayıt işlemini yaptırmadığı için 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi1 ne Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açtığı davada 

ne kadar tazminat talep etmiştir? 

Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi (AİHM) tarafından Hükümetimize tebliğ edilen 

başvurular arasında Bayan fi ayrunisa Gül'ün başvurusu bulunmamaktadır. 

Soru 3: Bu davada Türkiye Cumhuriyetinin savunmasını Dışişleri Bakanlığı 

avukatları mı yapmaktadır? 

AİHM önündeki savunmalar, AİHM'ye ülkemiz aleyhinde yapılan başvuruları takip 
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etmek ve gereken hukuki savunmaları hazırlamak amacıyla Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 

kurulmuş bulunan birim tarafından, ilgili adli ve idari makamlarımız ile eşgüdüm içinde 

yapılmaktadır. 

Soru 4: Bakanlığınıza bağlı bu avukatlara davanın seyrini etkileyecek herhangi 

bir talimat verildi mi? 

AİHM önündeki davalara ilişkin savunmalar, Anayasamız, mevzuatımız, taraf 

olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile ulusal ve uluslararası yargı organlarının içtihatları 

ışığında hazırlanmak Udu 

Soru 5: Devlet adına verilen savunmalarda ne denildi? 

Sözkonusu başvuru henüz Hükümetimize tebliğ edilmediğinden Devlet adına bir 

'savunma verilmemiştir. 

Saygılarımla sunan!n 

j^^JU^Y 
Abdullah GÜL 
Dtşiijleri Bakanı ve 

Başbakan Yar^msı»! 
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10.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Üniversitesinin bölüneceği iddiasına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1670) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

Niğde Üniversitesi 1992 yılında kurulmasına rağmen aynı tarihte kumlan 
çok sayıda üniversiteye göre gerek fiziki gerçekleşme gerekse akademik 
bakımdan geri dLirıımdadtr. Üniversitede 13 profesör, 7 doçent ve 120 yardımcı 
doçent olmak üzere toplam 140 öğretim üyesi ile 23.000 öğrenciye ders 
verilmektedir 

Şimdi ise henüz gelişmesini tamamlayamayan Niğde Üniversitesinin 
bölüneceği sözü edilmektedir. 

SORU 1- Niğde Üniversitesinin bölünmesi planlanmakta mıdır? 

SORU 2- Bölünmesi planlanmakta ise bölünme ne şekilde gerçekleştirilecektir? 

SORU 3- Üniversite bölünecek ise çıkacak sorunlar ne şekilde halledilecektir? 
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T.C. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ İZ? 4fy 6feW4 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 22.12.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1670-
1194/4857 sayılı yazısı. 

Niğde Milletvekili Sayın Orhan ERASLAN'm, "Niğde Üniversitesinin bölüneceği 
iddiasına ilişkin" 7/1670 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

3837 sayılı Kanun ile kurulan Niğde Üniversitesinin bölünmesi veya bazı birimlerinin 
bir başka üniversiteye bağlanması ile ilgili herhangi bir çalışma ya da plânlama 
yapılmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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77.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Diyanet İşleri Başkanlığından diğer kurumlara 
geçiş yapan personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'in cevabı (7/1674) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN 
tarafından yazın olarak cevaplandın İmasını arz ederim. 

Ali Rıza GÜLÇİÇEK 
İstanbul Milletvekili 

Diyanet İşleri Başkanlığının 15 bin kadroya ihtiyacı olduğunu Sayın 
Bakan çeşitli konuşma/arında dile getirmiştir. 

Buna karşılık zaman zaman yazılı ve görsel basından öğreniyoruz ki bu 
kurumdan diğer kurumlara yönelik bir kadro akışı söz konusudur. 

Bu nedenle: 

l- 3 Kasını 2002 tarihinden 3 Kasım 2ÖÖ3 tarihine kadar Diyanet İşleri 
sUrj)fvniııi£,ı ysşt .Mfhvı.nluvrilj 

- Milli Eğitim Bakanlığı 
- Sağhk Bakanlığı 
- Çevre ve Onman Bakanlığı 
- Devlet Bakanlıkları 
- Adalet Bakanlığı 
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 
- Bayındırlık Bakanlığıc na 

Belediyelere 
- Diğer kurumlara 

kurumlar arası nakil \ oluyla ne kadar personel geçişi yapılmıştır? 

2- Kurumlar arası nakil yoluyla geçen personelin ne kadarı İlahiyat Fakültesi 
dışındaki diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından mezun olmuştur? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.Ü.U04/ cUJiTl 

KOINü : ^ /ûY/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :29.I2.20Ü3 tarih ve Â.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1674-4018/14285 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Aü Rıza GÜLÇİÇEK'in Bakanlığıma tevcih ettiği yazılı soru 
önergesine verilen cevabın bir sureti ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

PndF.Dr.Mchme!fAYDIN 
Devlet Bakanı 
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EK-1 

03.11.2002 - 03.11.2003 TARİHLERİ ARASINDA 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLİĞİ PERSONELİNDEN 

MUVAFAKATİ VERİLENLERİN 
BAKANLIKLARA GÖRE DAĞILIMI 

Milli Eğitim Bakanlığı 
Sağlık Bakanlığı 
Çevre ve Orman Bakanlığı 
Devlet Bakanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Belediyelere 
Diğer Kurumlara 

T O P L A M 

37 
92 

1 
25 
2 
0 

14 
16 
56 

243 

MUVAFAKATİ VERİLENLERİN ÖĞRENİM 
DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI 

İlahiyat Fakültesi mezunu olanlar 

Diğer Fakülte veya Yüksek Okul 
mezunu olanlar 
Orta Öğretim Kurumlarından Mezun 
olanlar (X) 

T O P L A M 

17 

162 

64 

243 

(X) Muvafakat İşlemlerine ait Devlet Bakanlığının 09.04.2003 tarih ve 665 sayılı 
Genelgesinden önce alınan izinlere istinaden Orta Öğretim Kurumlarından Mezun 
olanlara verilen rnuvafakatlar sonucu görevinden aynlmışlardır. 
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12.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren'in, Ankara'daki bir jandarma operasyonunda gözal
tına alınan kamu görevlilerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1682) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAG tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu delaletlerinize saygılarımla arz ederim. 

ıan Ziya DİREN 
Tokat Milletvekili 

14 Aralık 2003 tarihli Star gazetesinde "Dergah Baskım" başlığıyla verilen haberde, 
Ankara Jandarma Komutanlığı tarafından Pursaklarda yapılan bir operasyonda, zikir yapan " 
34 Devlet Memuru nıüritüf yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtilmektedir. Aynı haberde 
sözkonusü memurlardan II tanesinin Bakanlığınız personeli olduğu ifade edilmiştir.Bu 
bilgiler ışığında; 

1- Çağdaş Atatürk Türkiye'sinde bu tip tarikat örgütlenmelerini doğru 
buluyormusımuz? 

2- Sözkonusü ayinlere iştirak eden ve gözaltına alman Sağlık Bakanlığı memurları 
olduğu doğrumudur *> 

3- Bu bilüi doîrnı ise. sözkonusü memurların isimleri ve görevleri nelerdir.? 
4- Bu ıneıuuridr yunoUci pozisyonunda iseler, hangi dönemde »hangi referanslarla bu 

pozisyonlara getirilmişlerdir? 
5- Bu memurlar hakkında Bakanlığınızca ne gibi idari işlemler yapılmıştır.? 
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T.C, 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı : B100PEROJ0000025 0 4 3 7 2 14.01-04 
Konu: Yazılı .son! önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 29.12.200.-» tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1682-4031/14343 sayılı yazınız. 

Tokat Milletvekili Sayın Orhan Ziya DİREN tarafından tarafıma yöneltilen 
"Ankara'daki bir jandarma operasyonunda gözaltına alınan kamu görevlilerine ilişkin" 
7/1682-4031 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim 

ProfDr. Recep AKDAĞ 
Bakan 
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Tokat Milletvekili Say m Orhan Ziya DİREN tarafmdan verilen "Ankara'daki bir jandarma 
operasyonunda gözaltına alınan kamu görevlilerine" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

14 Aralık 2003 tarihli Star Gazetesinde "Dergah Baskım" başlığıyla verilen haberde, 
Ankara Jandarma Komutanlığı tarafindan Pursaklarda yapılan bir operasyonda, zikir yapan "34 
Devlet memuru muritin" yakalandığı ve gözaltma almdığı belirtilmektedir. Aym haberde 
sözkonusu memurlardan 11 tanesinin Bakanlığınız personeli olduğu ifade edilmiştir. Bu bilgiler 
ışığında; 

1- Çağdaş Atatürk Türkiye'sinde bu tip tarikat örgütlenmelerini doğru buluyormusunuz? 
2- Sözkonusu ayinlere iştirak eden ve gözaltına alman Sağlık Bakanlığı memurları olduğu 

doğrumudur? 
3- Bu bilgi doğru ise, sözkonusu memurların isimleri ve görevleri nelerdir? 
4- Bu memurlar yönetici pozisyonunda iseler, hangi dönemde, hangi referanslarla bu 

pozisyonlara getirilmişlerdir? 
5- Bu memurlar hakkında Bakanlığınızca ne gibi idari işlemler yapılmıştır? 

CEVAPLAR: 

14 Aralık 2003 tarihli Star Gazetesi'nde "Dergah Baskım" başlığı adı altında yer alan 
haberde, "Ankara Jandarma Komutanlığı tarafmdan Pursaklarda yapılan bir operasyonda zikir 
yapan 34 Devlet memurunun yakalandığı ve sözkonusu memurlardan 11 tanesinin Bakanlığımız 
personeli olduğu" iddia edilmekte ise de; 

Ankara Valiliği'nden Bakanlığımıza intikal eden 17.12.2003 tarihli yazıda, 20 Kasım 
2003 tarihinde Ankara Keçiören Pursaklar semtinde bulunan bir binada İl Jandarma 
Komutanlığı tarafmdan yapılan arama sonucunda, ifadeleri alınan (11) şahıs arasından, sadece 
bir (1) kişinin Bakanlığımız personeli olduğu tespit edilmiş ve mezkur yazı ile bildirilen bu 
şahsın Bakanlığımıza bağlı bir sağlık kuruluşunda Sağlık Memuru unvanıyla görev yaptığı 
anlaşılmıştır. Bakanlığımca, bu personel hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli 
tahkikat başlatılmış olup, işlemleri halen devam etmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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13.- İstanbul Milletvekili Alaattin Büyükkaya'nın, Avusturyalı öğrencilerin öğrenim harcının 
kaldırılması için bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı (7/1691) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Miiİi Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Avusturya'da 3000 nin üzerinde Türk öğrenci okumakta ve bu sayının içinde 
İisans,yüksek lisans ve doktora öğrencileri de bulunmaktadır. Buradaki Türk 
öğrencileri, ülkelerarası anlaşmalar kapsamında üniversite harcı ödememekte iken, 
01.01.2004 tarihinden itibaren Avusturya Hükümeti'nin yeni çıkardığı Üniversite 
Kanunu ile Türk öğrencilerden 1453.4 Euro yıllık öğrenim harcı talep 
etmektedir.Gerekçe olarak da Türkiye'de öğrenim gören Avusturyalı Öğrencilerden 
(yaklaşık 40 öğrenci) Öğrenim harcı almaya başlanılmasını göstermektedir. 

1- Avusturya1 da ve Türkiye okuyan öğrenci sayılarını düşünerek .Türkiye'de 
uygulanmaya başîanan öğrenim harcının kaldırılması için bir çalışma 
yapmakta mısınız? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.O.O3.05.00-03/ Ho / ^ / 0 / 2 0 0 4 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 29.12.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4047 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Alaattin BÜYUKKAYA'nın, "Avusturyalı öğrencilerin 
öğrenim harcının kaldırılması için bir çalışma olup olmadığına ilişkin" 7/1691 esas numaralı 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

"Türkiye'de yüksek öğrenim yapan Avusturyalı öğrencilerden öğrenim harcı alındığı 
gerekçesi ile, Avusturya'da yüksek öğrenim yapan Türk öğrencilerden de öğrenim harcı 
alınmaya başlandığı hususunda Bakanlığımızca alınan duyumlar üzerine, konu Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığına intikâl ettirilmiş ve "Türkiye'de öğrenim gören Avusturya'lı 
öğrencilerden öğrenim harcı alınmaması, alan üniversiteler var ise yapılan işlemin 
durdurulması" istenmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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14.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Millî Eğitim Geliştirme Projesi için alınan 
kredinin amacı dışında kullanıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı (7/1692) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET ^SCLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr.Hüseyin ÇELÎK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzederîm.15.12.2003 

_ < r : ^ _ 
~İAusa~UZUNKAY>l 

Samsun Milletvekili 

YÖK tarafından kullanılan Milli Eğitim Geliştirme Projesi için Dünya 
Bankasından alınan 23 milyon 100 bin USD'lik kredinin YÖK eski başkanı Kemal GÜRÜZ 
ve bazı üyelerin seyahat, çikolata , kahve ve ihale verilen firmanın telefon 
faturalarına gittiğinin bir raporda ortaya konulduğu haberleri medya'da yeralmıştır. 

Soru 1: YÖK ile British Counsil firması arasında imzalanan Milli Eğitimi Geliştirme 
Projesi sözleşmesinin, halen uygulaması devam eden bir proje dosyasını inceleyen 
Sayıştay denetçisine üzerinden 10 yıl geçtiği gerekçesiyle verilmediği doğrumudur? 
Doğru ise ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

Soru 2: Yine aynı raporda, Ohio State Universty, BRÎTÎSH Council ve Vaktaş 
konsorsiyumuna yapılan hakedişlerin denetlenmediği, evraklarda hiçbir YÖK 
elemanının imzanın bulunmadığı, yüklenici firmaya geldiği gibi ödenmesiyle devleti 
zarara uğratıldığı tebsit edildiği iddiası doğrumudur? Doğruysa ne gibi bir işlem 
yapılmıştır? 

Soru 3: Yurtdışından gelen elemanların eşlerinin uçak ve bogaj masrafları, yapılan 
gezilerin, kahve, çikolata, yemek ve telefon faturalarının bu krediden karşılandığı, 
Kemal GÜRÜZ'ün de aralarında bulunduğu 13 kişinin ABD seyahatinin de bu krediden 
karşılandığı, bütün bunlar için 48102 Sterlin ve 57340 USD ödendiğinin belirlendiği, 
ayrıca 293602 Sterlin ile 412834 USD'nin ise fazladan ödendiği tesbit edildiği iddiası 
doğrumudur? Doğru ise herhangi bir işlem yapılmışmıdır? 

Soru 4: Asıl amacı, Milli Eğitimi Geliştirme olan proje kredisini amacı dışında 
kullandığı tesbit edilenler, başta Kemal GÜRÜZ olmak üzere hakkında suç 
duyurusunda bulunulmuşmudur? Bulunulmadtysa ne gibi bir işlem yapılması 
düşünülmektedir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ U& / f / / / 2 0 0 4 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 29.12.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4047 sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Sayın Musa UZUNKAYA'nın, "Millî Eğitimi Geliştirme Projesi için 
alınan kredinin amacı dışında kullanıldığı iddialarına ilişkin" 7/1692 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

T.C. Hükümeti ile Dünya Bankası arasında 18.05.1990 tarihinde imzalanan ve 10.07.1990 
tarih ve 20570 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ikraz anlaşması gereğince, 
Millî Eğitimi Geliştirme Projesi'nin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde yürütülen 
"Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi" kısmı, 01.12.1994 tarihinde başlayıp 30.06.1999 tarihinde 
sona ermiştir. Proje kapsamındaki tüm etkinlikler ikraz anlaşması uyarınca açılan ihale 
sonucunda müteahhit firma olarak belirlenen British Council tarafından gerçekleştirilmiştir. 

1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, Sayıştay Başkanlığının 12.05.2003 tarih, 06/1-
1868 sayılı savunma istem yazısı üzerine, konuya ilişkin tüm belge ve bilgiler 12.06.2003 tarih 
ve B.30.0.HKM.06.01.001-3165/15459 sayılı yazı ile adı geçen Başkanlığa gönderilmiştir. 

2. Millî Eğitimi Geliştirme Projesi, T.C. Hükümeti ile Dünya Bankası (Uluslar Arası İmar 
ve Kalkınma Bankası) arasında yapılan anlaşma uyarınca gerçekleştirildiğinden, projeye yönelik 
tüm etkinlikler ve ilgili hakedişler Uluslar Arası İmar ve Kalkınma Bankası ile Hazine 
Müsteşarlığı tarafından denetlenmiş ve ibra edilmiştir. 

3. Bu proje, Uluslar Arası İmar ve Kalkınma Bankası ve Hazine Müsteşarlığının ilgili 
mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen sözleşmeler çerçevesinde yürütülmüştür. Bu 
nedenle, sözleşmelerde yer alan tüm etkinlikler, gerçekleştirilmeden önce yukarıda adı geçen 
kuruluşların onayı alınarak yapılmıştır. 

4. Söz konusu Proje kapsamında, öğretmen yetiştirme sistemi ele alınarak eğitim 
fakültelerinin yeniden yapılandırılması gerçekleştirilmiştir. 

Bu çerçevede, eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu nitelikte ve nicelikte öğretmeni 
yetiştirmek amacıyla eğitim fakültelerinin bölüm ve anabilim yapıları değiştirilmiş ve tüm 
programları yeniden geliştirilmiştir. Bu programlarda kullanılacak kitap ve materyaller üretilmiş 
ve eğitim fakültelerine dağıtılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. _*^-ıh^/r}/ 

C_^-BöçJDr. Hüseyin ÇELİK 
Millî Eğitim-Bakam) 
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15.- Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir'in, öğretmen atamalarında bölüm önceliği 
nedeniyle mağduriyet oluştuğu iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı (7/1709) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularınım Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

SORULAR: 

Bir vatandaşımızdan tarafıma iletilen bir mektupta; geçen hükümet döneminde 
giderayak yapılan 2002/2 dönem öğretmen atamalarında yönetmelik değişikliği yapılarak 
önceliğin Fen-Edebiyal mezunlarına verildiği; hu uygulama karşısında eğitim mezunlarından 
sınıf öğretmenliği sertifikasına sahip olan adayların mahkemeye gittiği ve mahkemenin de 
kendilerini haklı bulduğu bcltıtilmektedir.Bu nedenle; 

Öncelikle mahkemece de onaylanan böyle bir mağduriyet var mı? Varsa, Bakanlığınız 
gündeminde bu yönde bîr çalışma mevcut mu? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ / 2 ^ < ^ / o / / 2 0 0 4 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 31.12.2003 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1709-4078/14474 
sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Sayın Cemal Yılmaz DEMİR'in, "Öğretmen atamalarında bölüm önceliği 
nedeniyle mağduriyet oluştuğu iddiasına ilişkin" 7/1709 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

2002/2 öğretmen atama kılavuzuna göre; 24 Ekim-4 Kasım 2002 tarihleri arasında 5.000, 
önceki dönemlerden kalan 750 olmak üzere toplam 5.750 kadroya sınıf öğretmeni ataması yapılmıştır. 

Bu kadroların 750'sine, eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği programından mezun olanlar 
ile eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği dışındaki programlarından mezun olup sınıf öğretmenliği 
sertifikası bulunanların, 5.000'ine ise fen ve edebiyat fakültelerinin Talim ve Terbiye Kurulunun 
01.06.2000 tarih ve 340 sayılı kararında herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak gösterilen 
programlarından mezun olup sınıf öğretmenliği sertifikası bulunanlardan DMS-KMS ve KPSS'den 
birine girmiş ve en az 70 puan almış olanların atamaları yapılmıştır. 

Bu atamalara ilişkin, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği mezunu 
olan bir öğretmen adayının sınıf öğretmenliğine atanmamasına ilişkin işlem ile 2002/2 öğretmen 
atama kılavuzunun 5.750 sınıf öğretmeni kadrosunun 5.000'nin fen ve edebiyat fakültesi mezunları 
için kullanılacağına ilişkin kılavuzun 2/b maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile 
Danıştay On İkinci Dairesine dava açılmış olup, Danıştay On İkinci Dairesince 11.03.2003 tarih ve 
Esas No: 2002/5354 sayılı kararla yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. 

Bakanlığımızca, mahkeme kararlarının uygulanma zorunluluğu çerçevesinde ilgilinin ataması 
yapılmış olup bu karar doğrultusunda ve emsal oluşturmaması için 2002/2 atama döneminde 
başvurusu bulunup da ataması yapılmayan eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları 
ile eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği dışındaki programından mezun olup sınıf öğretmenliği 
sertifikası bulunanlardan DMS, KMS, KPSS'den 70 ve yukarı puan almış olan adaylardan 398 kişinin 
30.12.2003 tarihinde bilgisayar kurası ile atamaları yapılarak atama kararnameleri atandıkları illere 
gönderilmiştir. 

Bu itibarla yapılan atamalar doğrultusunda ilgililerin herhangi bir mağduriyeti söz konusu 
değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^^/^^>/j J 

V _ _ P « < D r . Hüseyin ÇELİK X^ 

Millî Eğitim Bakanı / 
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16.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, bazı yerel dil ve lehçelerin öğrenilmesini sağlayacak 
mevzuat değişikliği ve kurslara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
(7/1710) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 23.12.2003 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

23.12.2003 tarihli Vatan Gazetesi'nin manşet haberine göre, 21 Aralık'ta 36 Kafkas 
demeğinin birleşerek oluşturduğu Karkas Dernekleri Federasyonu, anadillerim yaşatmak 
amacıyla bir çalışma başlatmıştır. Bu kapsamda anadilde yayın hakkı talebiyle RTÜK'e ve 
Milli Eğitim Bakanlığa'na başvuruda bulunan federasyona 14 Kafkas DemeğTnin üye olmaya 
hazırlandığı belirtilmiştir, 

Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim; 

Sorular: 

1- Kafkai- dillerin m ve özellikle çeşitli Çerkez lehçelerinin öğrenilebilmesi amacıyla 
. açılabi lecek dershane ve kursları hangi mevzuat nasıl düzenleyecektir? 

2- Bugün yürürlükte olan mevzuat anadil öğrenimi ve anadil ve lehçe öğrenimine müsait 
midir? 

3- Müsaade etmiyorsa Kafkas ve Çerkez dillerinin anadil olarak öğrenimini teminen 
mevzuatta ne gibi değişikliklerin yapılması düşünülmektedir? 

4- YLikanda bahsi geçen Çerkezce haricinde, yine anadil kapsamında Boşnakça, Rumeli 
kökenli vatandaşlarımızın kullandığı çeşitli lisan ve lehçeler, Lazca ve Arapça 
öğrenimi için kurslar açılabilir mi? 

5- Bugüne kadar anadil öğrenimi kapsamında bakanlığınıza hangi diller için kaç 
müracaat olmuş ve ne kaç kursa izin verilmiştir? Bu kurslarda müfredat ve eğitim 
kontrolü ne şekilde yapılmaktadır veya yapılacaktır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ W} (<$I \ /2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 31.12.2003 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1710-4081/14478 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in, "Bazı yerel dil ve lehçelerin öğrenilmesini 
sağlayacak mevzuat değişikliği ve kurslara ilişkin" 7/1710 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3-4. 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve 
Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesinin değişik (a) bendinin; " Eğitim ve 
öğretim kurumlarında, Türk vatandaşlarına Türkçe'den başka hiçbir dil, ana dilleri olarak okutulamaz 
ve öğretilemez. Ancak, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları 
farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu hükümlerine tâbi 
olmak üzere özel kurslar açılabilir; bu kurslarda ve diğer dil kurslarında aynı maksatla dil dersleri 
oluşturulabilir. Bu kurslar ve derslerde, Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel ilkelerine, Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı öğretim yapılamaz. Bu kursların ve derslerin 
açılmasına ve denetimine ilişkin esas ve usuller, Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir." hükmü gereği, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Türk 
vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin 
öğretilmesi amacıyla açılacak özel kursların ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve 
lehçe derslerinin açılış, işleyiş ve denetim esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanan Türk 
Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin 
Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik, 05.12.2003 tarih ve 25307 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir 

Anılan Yönetmelik hükümlerine göre; Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel 
olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin, özel kurslarda ve diğer dil kurslarında aynı maksatla 
oluşturulan dil ve lehçe derslerinde öğrenilmesi mümkündür. 

5. 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlarının Günlük 
Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıklan Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre özel kürtçe kursu açmak üzere Bakanlığımıza üç başvuru yapılmış ve 
tamamına izin verilmiştir. 

Bu kursların öğretim programlarıyla ilgili işlemleri ve denetimleri, 625 sayılı Kanun 
kapsamındaki diğer özel öğretim kurumlarının öğretim programlarıyla ilgili işlemlerini ve 
denetimlerini düzenleyen mevzuat hükümlerine göre yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^ -" / / " V ^ / ^ 

(jDos^örfHüseyin ÇELİK 

Millî Eğitim Bakanı C 
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17.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Kafkas Dernekleri Federasyonunun anadilde yayın 
başvurusuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/1711) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın ProfDr. Beşir ATALAY tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 23.12.2003 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

23.12.2003 tarihli Vatan Gazetcsi'nin manşet haberine göre, 21 Aralık'ta 36 Kafkas 
derneğinin birleşerek oluşturduğu Karkas Demekleri Federasyonu, anadillerini yaşatmak 
amacıyla bir çalışma başlatmıştır. Bu kapsamda anadilde yayın hakkı talebiyle RTÜK'e ve 
Milli Eğitim Bakanlığa'na başvuruda bulunan federasyona 14 Kafkas Derneği'nin üye olmaya 
hazırlandığı belirtilmiştir 

Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

1- Mevcut mevzuata göre, yukarıdaki bahsi geçen talebin karşılanması düşünülmekte 
midir7 

2- Mevcut mevzuat talep edilen yayına imkan vennediği takdirde, AB Uyum Yasaları 
çerçevesinde demokratik bir talep olduğu anlaşılan bu talebin karşılanması için 
mevzuatta ne gibi değişiklikler yapılabilir, yapılacaktır? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI ;B02.ü.0ö5/'O3i/oo74 /5/C//2004 

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Mıitel Meclisi Başkanlığı'nm 31.12.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 

02-7/17114082/14479 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/17114082 esas 

sayılı yazılı soru önergesi île ilgili olarak, Bakanlığım ilişkili kuruluşu Radyo ve Televizyon 

Üst Kurulu Başkanlığından alman 13.01.2004 tarih ve A.01,1.RTÛ.0.01.01.2004/28 /0000 

372 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BeşirATALAY 

Devlet Bakanı 
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T.C. 
RADYO ve TELEVİZYON ÜST KURULU 

Hukuk Müşavirliği 

SAYI : A.01.1. RTÜ.0.01.01.2004/28 0 0 0 0 3 7 2 
KONU 1 3 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Beşir ATALAY) 

İLGİ: a) 31.12.2003 tarih A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1711-4082/14479 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği yazısı, 

b) 02.01.2003 tarih ve B.02.0.005/031/3176 sayılı Devlet Bakanlığı yazınız. 

İlgi (a) ve (b) yazıya konu, İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Sayın 
Devlet Bakam Prof. Dr. Beşir ATALAY'a tevcih edilen yazılı soru önergesi ile ilgili istenilen 
bilgiler aşağıda açıklanmıştır. 

Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı 
Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınlan Hakkında Yönetmelik 
düzenlemesi konusundaki çalışmalar halen devam etmektedir. 

Ancak, bu çalışmalara esas teşkil eden temel yaklaşım; Türk Vatandaşlarının 
geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçeler konusunda aynm yapmadan ve açılımcı 
bir anlayışla geniş yelpazede yaym yapılmasına olanak sağlamaktır. 

öte yandan; Yönetmelik düzenlemelerinde öngörülen kriterlerin oluşturduğu 
çerçevenin söz konusu yayınlara imkan tanıyacağı düşünülmektedir. 

Bu bağlamda ilk olarak kamu ve özel ulusal radyo ve televizyon kuruluşlarının Türk 
Vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde 
yaym yapma talepleri genel yaklaşım doğrultusunda değerlendirilerek gerekli izinler 
verilebilecektir. 

Bilgilerine arz ederim. 
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18.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Kur'an kurslarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 

Devlet Bakanı Mehmet Ay din'in cevabı (7/1721) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet AYDIN tarafından y«>h 
oUr& cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Hürriyet Ciazetesi yazan Fatih ALTAYLI Beyefendi, 05.12.2003 tarihli ve 
"Kur'an Kurslarına Dış Destek mi Var?" başlıklı yazısında ülkemizin Doğu ve 
Güne^toğu'sunda son zamanlarda mantar gibi Kur'an kursları açıldığından bu 
müesseselerin parasal kaynaklarının ise Türkiye'deki cemaat ve vakıflar 
olmadığını ve her bir kurs için yaklaşık 6000 Amerikan Dolan olduğu ifade 
edilen masrafların yabancı ülkeler tarafından karşılandığını bildirmiştir. 

a. İhbar niteliğindeki bu haberi, kayda alarak konuyu incelediniz mi? 
b. Halihazırda ülkemizde faaliyet gösteren Kur'an kurslarının sayısı nedir? 

Gelirleri nerelerden karşılanmaktadır? 
c. Eğer söz konusu kursların masrafları gerçekten yurt dışı kaynaklardan 

teinin ediliyorsa bu hareketin ardında yatan sebepler nelerdir? Ne tedbir 
aldınız? 

d. Kur'an Kurslarında kutsal kitabımızın çocuklarımıza bilinçsizce tekrar 
ettirilmesi yerme, mealinin okutularak dinimizin yavrularımız tarafından 
daha iyi anlaşılmasını düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.004/.00173 
KONU : /d İOİ /2004 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :05.0l.20Ü4 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1721-4102/L4522 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun Bakanlığıma tevcih ettiği yazılı 
soru önergesine verilen cevabın bir sureti ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmct AYDIN 
Devlet Bakanı 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN SORU ÖNERGESİNE 
VERİLECEK CEVABA ESAS OLMAK ÜZERE HAZIRLANAN BİLGİLER 

a) Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih ALTAYLI'nın 05.12.2003 tarihli yazısında Kur'an 
kursunun ismi belirtilmediği için inceleme yaptırılamamıştır. Ancak Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgemizde daha önceleri öğrenci bulunmadığından dolayı 
eğitim-öğretıme ara verilip, öğrenci temin edilmesi sonucu, eğitim-öğretime 
yeniden başlatılan, ayrıca hiç Kur'an Kursu bulunmayan fakat Kur'an Kursuna 
ihtiyaç duyulan beldelerimizde kullanma hakkı Diyanet İşleri Başkanlığı'na 
verilmek kaydıyla ilk defa açılan Kur'an Kurstan vardır. 

Bu Kur'an Kursların açılışları Başkanlığımızın bilgisi ve denetimi altındadır. 
b) Başkanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Kur'an Kursu sayısı 3859'dur. 

Bunlardan yatılı olanların iaşe, ibateleri hususundaki giderleri müftülüklerimizin 
gözetimi altında kişiler, dernek ve vakıflar tarafından karşılanmaktadır. 

c) Başkanlığımıza bağlı Kur'an Kursları masrafları hiçbir şekilde yurtdışından 
karşılanmamaktadır. 

d) Kur'an kurslarımızda takip edilen müfredatta 12 saat Kur'an-ı Kerim, 6 saat 
Kur'an Kerim Meali, i saat İtikat, 3 saat İbadet, 1 saat Siyer, 1 saat Ahlak dersi 
ve aynca Milli Birlik ve Beraberliğimizi kuvvetlendirecek vatan, millet sevgisini 
kazandıracak bilgilerin öğretimi yer almaktadır. 
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19.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Kurum İdarî Kurulu raporu üzerine yapılan çalış
malara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1714) 

22.12.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr. Hüseyin 
ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mevlüt COŞKUNER 
İsparta Milletvekili 

SORU: 

Bilindiği gibi 4688 sayılı Kanun, Çalışanlara Sendikalar Yasası 
Kurum İdari Kurulu toplama hakkı vermiştir. 

13.01.2003'te Bakanlığınız temsilcileri ve Eğitim-Sen 
temsilcilerinden oluşan kurul bir çok konu görüşmüş ve bu çalışma 
raporu daha sonra kamuoyuna sunulmuştur. 

Hükümetiniz döneminde Kurum İdari Kurulu raporunda belirtilen 
çözüm önerilerinden gerçekleşmiş olan maddeler hangileridir? 

Gerçekleştirilmemiş olanlar için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 
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T.B.M.M. B : 44 20 . 1 . 2004 O : 2 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.O.APK.0.03.05.0O-03/ / 6 * t f / / /2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 05.01.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4092 sayılı yazısı. 

İsparta Milletvekili Sayın Mevlüt COŞKUNER'in, "Kurum İdarî Kurulu raporu üzerine yapılan 
çalışmalara ilişkin" 7/1714 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 22'nci maddesi ve bu Kanuna bağlı olarak 
çıkarılan 09.11.2001 tarih ve 24578 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 3, 4, 5 ve 6'ncı 
maddelerindeki hükümler çerçevesinde oluşturulan Bakanlığımız Kurum İdarî Kurulu, Ekim 2002 tarihinde 
çalışmalarına başlamış ve 13.01.2003 tarihinde eğitim çalışanlarının çalışma şartları ve kanunların 
çalışanlara eşit uygulanması konularında görüş ve öneriler niteliğinde raporunu hazırlamıştır. 

Söz konusu Kurul; 4688 sayılı Kanun'a göre Bakanlığımız personeli adına herhangi bir karar alma 
yetkisine sahip olmayıp ancak her iki tarafça yapılacak faaliyet veya alınacak kararlarda göz önünde 
bulundurulmak üzere tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunabilmekle yetkilidir. 

Bakanlığımızca, söz konusu görüş ve öneriler ışığında eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümüne 
yönelik olarak sonuçlandırılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir. 

1. 02.07.2003 tarih ve 25156 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan 
değişiklikle aynı Yönetmeliğin 8'inci maddesinin (f) bendi yürürlükten kaldmlmış olup Kurum İdarî 
Kurulu raporunda yer alan ve söz konusu Yönetmeliğe bağlı olan sorunun çözümü sağlanmıştır. 

2. a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm 
Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 30.11.2003 tarih ve 25302 
sayılı Resmî Gazete'de, 

b) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 
11.01.2004 tarih ve 25343 sayılı Resmî Gazete'de, 

c) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği, 11.06.2003 tarih ve 
25135 sayılı Resmî Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Kurum İdarî Kurulu raporunda yer alan ve bu yönetmeliklere 
bağlı olan sorunlardan yönetimce uygun bulunanların çözümü sağlanmıştır. 

Ayrıca, Kurum İdarî Kurulu raporunda yer alan diğer görüş ve öneriler de göz önünde 
bulundurularak eğitim çalışanlarının sorunların çözümüne yönelik çahşmalanmız devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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T.B.M.M. B : 44 20 . 1 . 2004 O : 2 

20.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, hükümetin politika oluşturma ve strateji belirleme 
yöntemlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
Şahin'in cevabı (7/1751) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞC 
Adana Milletvekili 

T 
Hükümetinizin genel ve bakanlıklar bazında politika oluşturma (policy 

making) ve strateji belirleme usul ve yöntemleri nedir? İdarenizde bir fikir, 
politika haline gelinceye kadar hangi süreçlerden geçmektedir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.U.002/.0253 
Konu : 

/&/O/./2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nın, 12.01.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/1751-4154/14629 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 15.01.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-309-16/242 
sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU' nun Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırıluıasını istediği, 7/1751-4154 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve «ereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞkHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

-173 
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ADANA MİLLETVEKİLİ ATİLLA BAŞOĞLU'NUN SAYIN 
BAŞBAKANIMIZA TEVCİH ETTİĞİ SAYIN BAŞBAKANIMIZIN DA 

BAKANLIĞIM KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ 
7/1751-4154 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

59.Cumhuriyet Hükümetinin programı sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından TBMM'de okunarak hem yüce Meclisimize hem de Türk kamuoyunun bilgisine 
sunulmuştur. 

Hükümetin neleri hangi gerekçelerle yapacağı hem bu programın içinde ana hatları ile, 
hem de 58.Cumhuriyet Hükümeti'nin kuruluş aşamasında AK Parti tarafından kamuoyuna 
sunulan Acil Eylem Planı'nda ayrıntılarıyla mevcuttur. 

Temel stratejilerin uygulamaya dönük taktik sonuçlarına ilişkin işlemler ve 
düzenlemeler, öncelikle, ilgili bakanın koordinasyonunda ve gözetiminde, o bakanlığın en üst 
bürokratının sorumluluğunda, aşağıya doğru yürütülen bir süreç içinde gerçekleştirilmektedir. 

Bu süreçte uygulanan yöntemler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihsel ve 
kurumsal kültürü ve birikimi içinde, çağın gerektirdiği yemlik ve uygulamalara açık olarak 
işlerlik kazanmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve halkının iyiliği, refahı ve bekası için dile getirilen, 
ve önerilen her düşünce ve proje, bu süreç içinde dikkate alınmakta, eğer bir uygulama 
kapasitesi ve olanağı taşıyorsa, yukanda anılan tüm bu işleyiş, gerektiğinde aşağıdan yukanya 
doğru çalıştmlabilmektedir. 

Kuşkusuz ki, yararlı bir düşünceyi yada projeyi en uygun biçimde tasarlamak çok 
uzun bir süreç gerektirmekte ancak bunun uygulamaya geçirilmesi olabildiğince hızlı ve 
sonuç alıcı biçimde sağlanmalıdır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
44 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

20 OCAK 2004 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 yapılmasmın Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu 
20.1.2004 Sah-Saat: 13.30 

(10/10, 11, 36, 39,127) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
20.1.2004 Sah-Saat: 14.00 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
-20.1.2004 Sah-Saat: 14.00 
- 21.1.2004 Çarşamba - Saat: 10.30 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
-20.1.2004 Sah-Saat: 14.30 
- 21.1.2004 Çarşamba - Saat: 10.30 
- 22.1.2004 Perşembe - Saat: 10.30 

* Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
21.1.2004 Çarşamba - Saat: 10.00 

* Dışişleri Komisyonu 
22.1.2004 Perşembe - Saat: 10.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ GÜNDEMİ 
44 ÜNCÜ BİRLEŞİM 20 OCAK 2004 SALI Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs ve Haziran 2002 Ayları Hesabına Ait 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/2) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma 
tarihi : 12.1.2004) 

2. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos ve Eylül 2002 Ayları Hesabına Ait 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/3) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma 
tarihi : 12.1.2004) 

3. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım ve Aralık 2002 Aylan Hesabına Ait 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/4) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 12.1.2004) 

4. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; 4876 Sayılı "T. C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'Ma Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/191), İçtüzüğün 37 nci 
maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi. 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇİM 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - 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) 

2. - 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) 

3. - 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) 

4. - 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) 

5. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6. - 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) 

7. - 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) 

8. - 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) 

9. - 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) 

10. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 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) 

11. - 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) 

12. - 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) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGORUŞMELER 
13. - 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) 

14. - 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) 

15. - 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) 

16. - 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) 

17. - 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) 

18. - 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) 

19. - 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) 

20. - 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) 

21. - 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) 

22. - 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) 

23. - 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) 

- 5 - 44 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRUŞMELER 
24. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMÎR'in mevcut 

durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

25. - 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) 

26. - 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) 

27. - 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) 

28. - 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) 

29. - 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) 

30. - 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) 

31. - 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) 

32. - 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) 

33. - 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) 

34. - 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) 

35. - 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) 

36. - 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) 
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37. - 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) 

38. - 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) 

39. - 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) 

40. - 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) 

41. - 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) 

42. - 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) 

43. - 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) 

44. - 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) 

45. - 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) 

46. - 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) 

47. - 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) 

48. - 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) 
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49. - 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) 

50. - 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) 

51. - 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) 

52. - 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) 

53. - 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) 

54. - 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) 

55. - 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) 

56. - 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) 

57. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİTerin 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) 

58. - 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) 

59. - 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) 

60. - 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) 

61. - 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) 
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62. - 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) 

63. - 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) 

64. - 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) 

65. - 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) 

66. - 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) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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) 

73. - 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) 

74. - 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) 
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75. - 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) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - 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) 

79. - 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) 

80. - 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) 

81. - 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) 

82. - 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) 

83. - 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) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - 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) 

87. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekerin, 
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) 

88. - 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) 
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89. - 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) 

90. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey İrak'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) 

91. - 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) 

92. - 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) 

93. - 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) 

94. - 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) 

95. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, korsan yayıncılığın tüm 
yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

96. - 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) 

97. - 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) 

98. - 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) 

99. - 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) 

100. - 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) 

101. - 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) 

- 1 1 - 44 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
102. - 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) 

103. - 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) 

104. - 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) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - 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) 

108. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiricilişindeki 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) 

109. - 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) 

110. - 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) 

111. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hükümetin 
İrak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 

112. - 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) 

113. - 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) 

114. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 20 Milletvekilinin, mülkî amirlerin aslî 
görevlerine yeterli zaman ayıramamalannın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 
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115. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya 

ait gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartları ve tahsis amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

116. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 21 Milletvekilinin, Devlet iç borçlanma 
senetlerinin halka arzıyla ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

117. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 27 Milletvekilinin, TÜBİTAK'la ilgili malî ve 
idarî konulardaki bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

118. - Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, kıyı balıkçılığındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

119. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Millî Eğitim 
Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

120. - Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 22 Milletvekilinin, töre cinayetleri görünümündeki 
kadına yönelik şiddet hareketlerinin nedenlerinin araştırılarak engelleyici önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

121. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 27 Milletvekilinin, temel ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin mevcut durumunun araştırılarak düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

122. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Irak'la yapılan petrol ve 
fueloil karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/150) 

123. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, kapkaç olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

124. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, patates yetiştiriciliğinin ve 
patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

125. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/153) 

126. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 Milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

127. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 
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1. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (2) 

2. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) (2) 

3. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin üniversite 
giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/384) (2) 

4. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor-Kemerhisar'da kapatılan Ziraat 
Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/385) (2) 

5. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köy-Kent 
Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (2) 

6. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Sağlık Yüksek Okulları mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

7. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sistemine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

8. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal merkezi ısıtma sisteminin 
yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

9. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sisteminin maliyetine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

10. - 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) (1) 

11. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, RTÜK'ün yapacağı frekans 
ihalesinde istenen Ulusal Güvenlik Belgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) (1) 

12. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman yangınlarının takibine ve orman 
çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

13. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Bağ-Kur primlerinde yapılan artışa ve prim 
borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) (1) 

14. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, özelleştirilen kuruluşlardaki özürlü işçilerin 
durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

15. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çamardı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) (1) 

16. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, emekli maaşlarının aylık olarak ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

17. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinde ve Çamardı İlçesinde ağaçlandırma 
çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) (1) 

18. - 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) (1) 

19. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Irak Savaşı ve ABD'nin malî yardımına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

20. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol sondaj makinelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/409) (1) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) îki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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21. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman alanlarının değerlendirilmesi ve gelirlerinin 

artırılması projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/410) (1) 

22. - Antalya Milletvekili Atilla Emek'in, Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

23. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Bozyazı İlçe Millî Eğitim Müdürünün 
tayinine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

24- - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Sağlık Yüksek Okulu mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

25. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Tarsus-Çamlıyayla köprü ve yol ihalesinin iptal 
edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/415) (1) 

26. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, İmar Kanununa göre umumi hizmete ayrılan 
alanlarda cemevlerine yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417) (1) 

27. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

28. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerindeki bazı uygulamalara ve 
sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) (1) 

29. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerinde çalışan sözleşmeli 
personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) (1) 

30. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, basında yer alan kamu bankaları genel 
müdürlerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422) (1) 

31. - 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) (1) 

32. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Kerkük'teki Türkmen ve Arapların 
güvenliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/425) (1) 

33. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye'nin Yunanistan politikasına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/426) (1) 

34. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye 
hazırlanma amacıyla rapor almalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) (1) 

35. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki yabancı askerî üslerin denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

36. - 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) (1) 

37. - 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) (1) 

38. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir-Bornova Yakaköy'deki orman 
arazileriyle ilgili uygulamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/431) (1) 

39. - 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) (1) 

40. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in turizm işletmelerinin KOBİ kapsamına 
alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/433) (1) 
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41. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Karşıyaka İlçesinin SSK hastanesi 

ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/434) (1) 

42. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ek göstergesi olmayan ve bir derece verilmesi 
uygulamasından faydalanamayan memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

43. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Türkçe konusunda yayımlanan bir genelgeye 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

44. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalıların prim borçlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) (1) 

45. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, sars hastalığına karşı alman önlemlere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) (1) 

46. - 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) (1) 

47. - 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) (1) 

48. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) (1) 

49. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, şerbetçiotu üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) 

50. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinin doğalgaz dağıtım kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

51. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Ulukışla Kasabasının süt 
inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) (1) 

52. - 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) (1) 

53. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'daki yeni telefon santrallerinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) (1) 

54. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, yapılan atamalara ve personelle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) (1) 

55. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/449) (1) 

56. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Dinar Devlet Hastanesinin ambulans ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) (1) 

57. - 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) (l) 

58. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, üretimdeki girdi fiyatlarının artmasının 
üretim ve istihdama etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 

59. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) (1) 

60. - 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) (1) 
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61. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/459) (1) 

62. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/460)(1) 

63. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır Kâzım Karabekir Tarım İşletmesinin 
düşük kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/462) (1) 

64. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki hidroelektrik santrallerine ve 
elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) (1) 

65. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA 
Akdeniz İşletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) (1) 

66. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, basında çıkan öğretmenevleriyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) (1) 

67. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının 
iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/467)(1) 

68. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Kurum İdare Kurulu kararlarının uygulanıp 
uygulanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

69. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in, Tıpta Uzmanlık Sınavına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) (1) 

70. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) (1) 

71. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Hükümet Konağı 
inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) (1) 

72. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kültür Merkezi inşaatının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) (1) 

73. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve Telekom binası 
ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) (1) 

74. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/475) (1) 

75. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin okul ve derslik ihtiyacına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) (1) 

76. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Öğretmenevi ve Halk 
Eğitim Merkezi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) (1) 

77. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 
inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) (1) 

78. - 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)(1) 

79. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) (1) 

80. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, sekiz yıllık eğitim için alınan vergi ve katkı 
payı miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) (1) 
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81. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

82. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

83. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Bağ-Kur ve SSK prim borçları için ödeme 
kolaylığı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/484) (1) 

84. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk 
vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/485) (1) 

85. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcfnın, yoksul öğrencilerin özel okullarda 
okutulması çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

86. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

87. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

88. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/489) (1) 

89. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

90. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/492) (1) 

91. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan 
mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/493) (1) 

92. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

93. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

94. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/496) 

95. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/497) 

96. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/498) 

97. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

98. - 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) 

99. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki 
ücret tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

100. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının 
kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/503) 
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101. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirme kapsamına 
alınmasının nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

102. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

103. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Sars hastalığına karşı ithalata yönelik 
önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

104. - 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) 

105. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş organize sanayi 
bölgesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/511) 

106. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, THY sabah seferlerinde dağıtılan 
gazetelere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

107. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Aralık 2001- Aralık 2002 tarihleri 
arasındaki TRT yayınlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

108. - 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) 

109. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, SSK ve Bağ-Kur'luların askerlik borçlanmalarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 

110. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, din kültürü dersi öğretmenlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

111. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, tarihi çinilerin envanterine ve korunmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

112. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme kapsamındaki Sarıkamış Ayakkabı 
Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

113. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Salihli Devlet Hastanesi ek binasının ne zaman 
hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

114. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli'deki bazı okul inşaatlarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

115. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

116. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Seferihisar'daki depremzedelere yapılacak 
yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

117. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, özelleştirme sonucu işten çıkarılan işçilerin 
durumlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

118. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme sonucu işini kaybeden işçilerin 
istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) 

119. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) 

120. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 
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121. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sisteminin bakım ve 

onarım ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/532) 

122. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 
Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

123. - 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) 

124. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Süper Ligdeki şike ve teşvik primi iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535) 

125. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Çüngüş-Yeniköy'e ziraat 
teknisyeni atanıp atanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

126. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tohum üretimi ve ıslahına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

127. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdam sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 

128. - 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) 

129. - 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) 

130. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin faiz 
oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) 

131. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, hizmet sınıflarına göre memur emeklilerinin 
özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 

132. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, memurların ilaç katkı payında indirim yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) 

133. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de atıl haldeki Elsan A.Ş.'ne ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

134. - 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) 

135. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki özelleştirilen Nimsa A.Ş.'ye 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 

136. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, yetiştirme yurtlarında barınan çocuklardan 
ilköğretimi bitiremeyenlerin istihdam sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

137. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Devlet Hastanesinin iç onarım ve bahçe 
düzenleme ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

138. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasına çok 
programlı lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

139. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabası gölet 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

140. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, KPSS sınavına öğretmenlik dışındaki meslek 
gruplarının alınmamasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/553) 
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141. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Cezayir'deki deprem nedeniyle internet 
hizmetlerinin aksamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

142. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Nazım Hikmet'in bir şiirinin ders kitabından 
çıkarıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

143. - 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) 

144. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Misli Ovası sulama kuyularının ruhsat 
işlemine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

145. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bilgisayar mühendislerinin öğretmenlikte 
değerlendirilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

146. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, SSK hastanelerindeki sözleşmeli personele 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

147. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı sigortalıların prim artışlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) 

148. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, prim borcu olan Bağ-Kur'luların sağlık 
yardımından yararlanamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/561) 

149. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılarının sağlık yardımı 
alamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/562) 

150. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Devlete ait şeker fabrikalarında memurlara yemek 
verilmemesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

151. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi 
Projesinin kredi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) 

152. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) 

153. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, orman yangınlarını söndürmede kullanılacak uçak ve 
helikopterlerin kiralama ihalelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) 

154. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, bazı emekli bakan ve üst düzey bürokratlara araç 
ve personel tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

155. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Kilis-Elbeyli Kaymakamlığının düzenlediği 
bir panele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

156. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, tütün alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

157. - 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) 

158. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, bir konferanstaki konuşması sırasında yaşanan bir 
olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) 

159. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sağlık harcamalarına ve KDV tahsilatına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

i 60. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri Sınavı soru 
kitapçığındaki bir soruna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 
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161. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla arası ray-bus seferlerine ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

162. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Emen Ovası ıslah çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) 

163. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Üçkapıh-Çamardı yolunun asfalt 
sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

164. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyarbakır'da görevli bazı öğretmenler 
hakkındaki soruşturma iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

165. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Ünlendi Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

166. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Başbakan'ın bir konuşmasındaki protestocunun 
sorgulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 

167. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

168. - 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) 

169. - İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, sağlık meslek liselerine İlahiyat Fakültesi 
mezunu idareci atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) 

170. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Nevşehir karayolunun bölünmüş yol 
programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

171. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, yönetici atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

172. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Telekom abonelerinin borçlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) 

173. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

174. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice İlçesindeki 
öğrencilerin yemek ödeneğinin kesildiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/588) 

175. - 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) 

176. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

177. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına gayri safı millî hasıla 
miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) 

178. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Ankara-Evren-Eti Holding İlköğretim Okulu 
binasının fiziki şartlarının yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

179. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

180. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, 2000-2002 yılları arasında araç dağıtımı 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/594) 
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181. - 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) 

182. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, LPG'li araçların taşıt vergisine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

183. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir alanından çıkanlan 
köylerin SİT alanı içinde olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

184. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerdeki kaçak yapılara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) 

185. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, hemofili hastalarının tedavisinde kullanılan bir 
kan ürününün ithal edilip edilmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

186. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, 22 nci Dönemdeki milletvekili 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/601) 

187. - 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) 

188. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesi çöplerinin 
Yüreğir İlçesinde oluşturduğu soruna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

189. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

190. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da bir köprülü kavşak inşaatında 
meydana gelen göçüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

191. - 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) 

192. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, hidrojen ve borun enerjide ve sanayide kullanımına 
yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/608) 

193. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

194. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 

195. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

196. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sayıştay denetimi dışında kalan karayolu ihalelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) 

197. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya-Dimçayı-Kargacık arasında bölünmüş 
yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 

198. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya karayolu 
bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 

199. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun 
genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

200. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 
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201. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

202. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve 
yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

203. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdu
rulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 

204. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

205. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve 
Aktaş sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) 

206. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

207. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlindeki belediyelere 
gönderilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

208. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

209. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, özelleştirilen KİT'lere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 

210. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tütün alımındaki açık artırma usulüne ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

211. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yolsuzlukların önlenmesi için alınması gereken 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) 

212. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 

213. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik fıyatlandırmasmın 
üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

214. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Menemen İlçesinin hastane ve sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 

215. - 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) 

216. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, elektrikte bölgesel fiyatlandırmanın 
doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633) 

217. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki 
Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

218. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlinin kadın hastalıkları ve 
doğum hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 

219. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) 

220. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Gölündeki kirliliğin giderilmesi 
için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

221. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 
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222. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank'ın özelleştirilmesine 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

223. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne 
zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

224. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'da hayvancılığı teşvik 
çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

225. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

226. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

227. - 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) 

228. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ilaçta klinik paketlemeye gidilip 
gidilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

229. - Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, iş akitleri feshedilen Div-Han Demir Madeni 
çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/647) 

230. - 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) 

231. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, emniyet mensuplarına ödenmekte olan dikiş 
paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

232. - 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) 

233. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol aramalarında gerekli derinliğe inilmediği 
iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

234. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, ABD'nin Kuzey İrak'ta bölücü terör örgütüne 
destek verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

235. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün 
atanması ve görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

236. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

237. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programındaki bazı taahhütlere 
yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/655) 

238. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bölgesel sanayiin iyileştirilmesi çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

239. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yatırımcılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657) 

240. - 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) 

241. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayinin 
yeniden yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 
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242. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayi 

bölgeleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/660) 

243. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan imalat 
sanayiiyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

244. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Devlet İstatistik Enstitüsünün bir araştırmasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

245. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı Devlet üretme çiftliklerinin kiralanmasına 
ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

246. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez 
Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) 

247. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

248. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği 
korosundaki sanatçı kadrosuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

249. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

250. - 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) 

251. - 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) 

252. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlıksız 
şehirleşmeye karşı yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

253. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan doğal afetlere 
yönelik tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

254. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan bölgesel 
kalkınmaya yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/672) 

255. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizm 
potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/673) 

256. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültür 
politikalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

257. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin 
altyapı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

258. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sosyal 
güvenlik politikalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

259. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) 

260. - 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) 
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261. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlık 

alanındaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

262. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültürel mirası 
koruma çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) 

263. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizmde 
tanıtma projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

264. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve 
öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 

265. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde 
yeniden yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) 

266. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'm, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim 
Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684) 

267. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-
Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) 

268. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, İnebolu Limanının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) 

269. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Tekel Şanlıurfa Suma Fabrikasının 
kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/687) 

270. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, üniversitelerin öğretim kadrolarına 
atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) 

271. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Denizcilik Müsteşarlığında bazı çalışanların işine 
son verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

272. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesine alınan ambulansla 
ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

273. - 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) 

274. - 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) 

275. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Îstanbul-Edirne karayolundaki yol hizmetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693) 

276. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

277. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'in, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 

278. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'in, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) 

279. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tüplügaz sektöründeki dağıtım payları ile vergi 
oranına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

280. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 
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281. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

282. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eczanelerin kamu kurum ve kuruluşlarından 
ilaç bedeli alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

283. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa'nın Salihli İlçesinde yanan orman 
alanlarının ağaçlandırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

284. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'daki bir kavşak inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 

285. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, organize sanayi bölgelerindeki elektrik ve 
yatırım indirimlerinin kaldırılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/704) 

286. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

287. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki okulların elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

288. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, taşınmaz tarihî eserlerin çevresinde koruma 
alanları oluşturulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/709) 

289. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren 
ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) 

290. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri 
feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/711) 

291. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) 

292. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının 
ödenmeyen döner sermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

293. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) 

294. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek için 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) 

295. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların 
görev yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

296. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Çorlu Havaalanının etkin kullanımı için 
alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

297. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli 
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) 

298. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AB limanlarındaki Türk gemilerinin 
eksikliklerinin tamamlanması için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/719) 

299. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

300. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman 
verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 
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301. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Bağdat Büyükelçisinin Irak'a asker 
gönderilmesiyle ilgili raporuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/722) 

302. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak 
için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

303. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Yeni Hamam'ın restorasyonuna 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

304. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Öküz Mehmet Paşa 
Kervansarayı'nın restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

305. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Sungurbey Bedesteni'nin 
restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

306. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

307. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

308. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık 
projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

309. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

310. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) 

311. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

312. - 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) 

313. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı 
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

314. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise 
açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

315. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

316. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

317. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

318. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

319. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki 
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) 

320. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama kanallarının 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

321. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 
durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 
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322. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı 

iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

323. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme 
faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

324. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik 
faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

325. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, basında yer alan bir tarım projesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) 

326. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adıyaman, Hakkâri ve Antalya'daki bazı tarihî 
eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) 

327. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve 
döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) 

328. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, belediyelere ayrılan yardım miktarındaki 
farklılıkların nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

329. - Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun, BDDK tarafından el konulan 
bankalara ve mevduat sahiplerinin alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/751) 

330. - 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) 

331. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, belediyelere yapılan parasal yardıma 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

332. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretimindeki kota 
uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

333. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) 

334. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM tarafından yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

335. - 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) 

336. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

337. - 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) 

338. - 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) 

339. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY'na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/763) 

340. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

341. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 
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342. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 

Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

343. - 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) 

344. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

345. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak 
istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/769) 

346. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, TMO Şanlıurfa-Bozova ve 
Ceylanpınar Ajans müdürlüklerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/770) 

347. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/771) 

348. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Bakanlığa bağlı döner sermayeden sağlık 
personeline yapılan ek ödeme matrahlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

349. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinin elektrik alt yapısının yenileme 
programına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

350. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

351. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinin kültürel yapısına ve Kuş Cennetine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

352. - 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) 

353. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

354. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

355. - 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) 

356. - 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) 

357. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781) 

358. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve 
lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

359. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, alternatif turizme yönelik çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

360. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 
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361. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

362. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Organize Hayvancılığı Geliştirme 
Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

363. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

364. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

365. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) 

366. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf 
öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

367. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını 
istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

368. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

369. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gündoğmuş-Ümitli Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

370. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme 
kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

371. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe 
yerleştirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

372. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

373. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk 
Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

374. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında Tekel'in 
uyguladığı fiyata ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 

375. - Edirne Milletvekili Rasım Çakır'in, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması 
için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

376. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya 
pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801) 

377. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat'a yeni bir arıtma tesisi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 

378. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan 
silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

379. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

380. - 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) 

381. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sperm ve yumurta transferi yasağına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 
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382. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek 

ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 
383. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 
384. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda 

istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 
385. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve 

Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 
386. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan 

bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 
387. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel ve Tüpraş'ın özelleştirilmesinde verilen 

tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 
388. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 

Bandırma'daki Tekel depolarına nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/814) 

389. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 

390. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar 
arası koordinasyon ile coğrafi ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/816) 

391. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

392. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

393. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 
asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

394. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara Öğretmenevinde kütüphane 
bulunmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

395. - 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) 

396. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okul değiştirme cezasına yönelik 
düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 

397. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'in, Ergene Nehrindeki kirliliğin önlenmesine yönelik 
çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/823) 

398. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

399. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Muratpaşa Belediyesine 
tahsisli Botanik Parkının tahsisinin kaldırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/825) 

400. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

401. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

402. - 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) 

403. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830) 
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404. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın TEKEL'in özelleştirilmesine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) 
405. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme 

kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 
406. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve 

onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833) 
407. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 
408. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 
409. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı 

ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 
410. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 
411. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı 

inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 
412. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki 

gayrimenkullerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 
413. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında 

doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) 
414. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TEKEL'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili 

iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841) 
415. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 

statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 
416. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, DüzceTi depremzede temsilcilerinin 

gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843) 
417. - 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) 

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

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

420. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da doğrudan gelir ve mazot desteği 
ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/847) 

421. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

422. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

423. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

424. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

425. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 

426. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Gökçeada'daki sağlık hizmetlerine ve bir 
hastanın vefatıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) 
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427. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedeline ve 

Manisa için yeni bir tarımsal sulama projesi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

428. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV 
oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

429. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Defterdarlığındaki bazı atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

430. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bankalardan yapılan döviz transferlerinde 
komisyon alınmasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

431. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, trafik kazaları istatistiklerine ve kazalara karşı 
alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

432. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, turizmdeki tahsis ve teşvik 
politikalarına ve küçük turizm işletmelerinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/860) 

433. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

434. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

435. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi 
Müdürlüğü bünyesindeki terörle mücadele ekiplerinin lağvedildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/863) 

436. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Kemal ve Hakan Uzan'ın yakalanamamasının 
nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

437. - Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize 
işlemlerinde çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi(6/865) 

438. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kristal-İş Sendikasının grev kararının 
Hükümetçe ertelenmesinin gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

439. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama 
kuyularının enerji trafosu ve panolarının Tedaş'ça sökülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) 

440. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

441. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, vatandaşlık başvurusunda bulunanlarda aranan 
şartlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

442. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, spor alanında yapılan çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

443. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 

444. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Anamur Özel İdare Müdürünün 
tayininin gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

445. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir-Balya'da bulunan maden 
bölgesindeki atıkların çevre sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/873) 

446. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma 
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

447. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, 546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sağlanan 
imkânın tüm öğretim üyelerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için bir çalışma yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) 
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448. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 

aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 
449. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, satışa çıkarılan Millî Eğitim bakanlığı sosyal 

tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) 
450. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın bir televizyon kanalında reklam adı altındaki 

bir yayına ve frekans tahsisi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 
451. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir televizyon kanalında reklam adı altında 

yapılan bir yayının vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 
452. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, tarım destekleme politikasına ve çiftçi kayıt 

sistemine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 
453. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a yeni bir cezaevi yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 
454. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-İshaklar Köyü sağlık ocağına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 
455. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Devlet Hastanesinin beyin cerrahı 

ihtiyacına ve hasta naklinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/883) 

456. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'dan Mersin ve Antalya'ya deniz otobüsü 
ile ulaşım sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 

457. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a ağır ceza mahkemesi açılıp 
açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 

458. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

459. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavı mülakatına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 

460. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının maliyetine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) 

461. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının sonuçlarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 

462. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

463. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın BOTAŞ eski yöneticileri hakkında verilen 
mahkeme kararına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

464. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/892) 

465. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 

466. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının 
kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 

467. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, yem fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/895) 

468. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/896) 

469. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 

470. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Maden İlçesinin ekonomik 
durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/899) 

471. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesindeki Şark 
Kromları İşletmelerinin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/900) 
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7 - SOZLU SORULAR 
472. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 

sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 
473. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, iş akitleri feshedilen ÇEAŞ ve KEPEZ Elektrik 

çalışanlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 
474. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yönetim 

kurulu üyesi ve denetçi olarak görev yapan ÖİB personeline ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/903) 

475. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Ovası Sulama Projesine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

476. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 

477. - Samsun Milletvekili İlyaz Sezai Önder'in, Bafra İlçesi ve köylerine yönelik trafo ve 
şebeke çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/906) 

478. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kamu görevlilerinin yargılanmalarındaki farklı 
statüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

479. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma-Sahilyenice Köyünde ceviz fidanı 
yetiştiriciliğini geliştirmek için yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/908) 

480. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

481. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelere verilen kadrolara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 
1. - Adlî 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. Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

4. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

5. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/716) (S. 
Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi: 25.12.2003) 

6. - 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) 

7. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

8. - 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) (*) 

9. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'in 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) (*) 

10. - 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) (*) 

11. - 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) 

12. - 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) 

13. - 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) 

14. - 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) 

15. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/353) (S. Sayısı: 269) (Dağıtma tarihi: 20.10.2003) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
16. - Askerî Ceza Kanunu ile Askeri 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) 

17. - 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) 

18. - 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) 

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

20. - Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/690) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma 
tarihi: 3.12.2003) 

21. - Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/685) (S. Sayısı: 331) (Dağıtma tarihi: 13.1.2004) 

22. - Demek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun Tasarısı ile 
İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/701) (S. Sayısı: 334) (Dağıtma tarihi: 14.1.2004) 

23. X- Afyon Milletvekili Ahmet Koca ve 2 Milletvekilinin, Telgraf ve Telefon 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/234) (S. Sayısı: 336) (Dağıtma tarihi: 15.1.2004) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 328) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs ve 
Haziran 2002 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/2) 

TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hesaplarını inceleme Komisyonu 
Karar No. : 3 

Sayı: A. 01. l.HEK-42 25.12.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2002 yılı Nisan ayı başında mevcut para 2 095 103 670 000.-
2002 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarında 
Ziraat Bankasının aldığı para : 47 682 668 960 000.-

Toplam 49 777 772 630 000. 
2002 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarında 
Ziraat Bankasının harcadığı para 47 351 927 030 000, 

2002 yılı Temmuz ayı başında Bankada 
mevcut para 2 425 845 600 000.-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 2002 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ait 
hesaplan incelendi; 

2002 yılı Ocak ayında Ziraat Bankasındaki 2 095 103 670 000.- TL. mevcudu ile Nisan-Mayıs-
Haziran 2002 aylarında Hazineden 47 682 668 960 000.- TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan 
meblağ 49 777 772 630 000.- TL. olduğu, mevcuttan sarf olunan 47 351 927 030 000.- TL. tenzil 
edildikten sonra Temmuz 2002 başında kasa mevcudunun 2 425 845 600 000.- TL.'den ibaret ol
duğu, Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun olduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
M. Ergıın Dağcıoğlu A. İhsan Merdanoğlu Fetani Battal 

Tokat 
Kâtip 

Adem Tatlı 
Giresun 

Üye 

Diyarbakır 
Denetçi 

Saffet Benli 
Mersin 

Ahmet Sırrı Özbek 
istanbul 

Bayburt 
üye 

Atilla Başoğlu 
Adana 

Üye 
Fehmi Oztunç 

Hakkâri 





Dönem : 22 Yasama Yılı : 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 329) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, 
Ağustos ve Eylül 2002 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük 
Mület Meclisi Hesaplarmı İnceleme Komisyonu Raporu (5/3) 

TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hesaplarım inceleme Komisyonu 
Karar No. : 8 

Sayı:A.01.1.HEK-46 25.12.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2002 yılı Temmuz ayı başında mevcut para 2 425 845 600 000.-
2002 yılı Temmuz-Ağustos-EylüT aylarında 
Ziraat Bankasının aldığı para 44 772 829 340 000.-

+ 
Toplam : 47 198 674 940 000.-

2002 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında 
Ziraat Bankasının harcadığı para 44 713 144 390 000.-

2002 yılı Ekim ayı başında Bankada 
mevcut para 2 485 530 550 000.-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 2002 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül aylanna ait 
hesaplan incelendi; 

2002 yılı Ocak ayında Ziraat Bankasındaki 2 425 845 600 000.- TL. mevcudu ile Temmuz-
Ağustos-Eylül 2002 aylarında Hazineden 44 772 829 340 000.- TL. alınarak Bankadaki hesaba 
yatırılan meblağ 47 198 674 940 000.- TL. olduğu, mevcuttan sarf olunan 44 713 144 390 000.- TL. 
tenzil edildikten sonra Ekim 2002 başında kasa mevcudunun 2 485 530 550 000.- TL.'den ibaret ol
duğu, Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun olduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

M. Ergun Dağcıoğlu A. İhsan Merdanoğlu Fetani Battal 
Tokat 
Kâtip 

Adem Tatlı 
Giresun 

Üye 

Diyarbakır 
Denetçi 

Saffet Benli 
Mersin 

Ahmet Sırrı Özbek 
İstanbul 

Üye 
Fehmi Oztunç 

Hakkâri 

Bayburt 
Uye 

itilla Başoğlu 
Adana 





Dönem : 22 Yasama Yılı : 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 330) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım 
ve Aralık 2002 Ayları Hesabma Ait Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/4) 

TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hesaplarım inceleme Komisyonu 
Karar No. : 9 

Sayı: A. 01. l.HEK-47 25.12.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
2002 yılı Ekim ayı başında mevcut para 2 485 530 550 000.-
2002 yılı Ekim-Kasım-Aralık aylarında 
Ziraat Bankasının aldığı para 55 399 625 700 000.-

Toplam 57 885 156 250 000. 
2002 yılı Ekim-Kasım-Aralık aylarında 
Ziraat Bankasının harcadığı para 55 465 872 050 000. 

2003 yılı Ocak ayı başında Bankada 
mevcut para : 2 419 284 200 000.-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 2002 yılı Ekim-Kasım-Aralık aylarına ait hesap
lan incelendi; 

2002 yılı Ekim ayında Ziraat Bankasındaki 2 485 530 550 000.- TL. mevcudu ile Ekim-Kasım-
Aralık 2002 aylarında Hazineden 55 399 625 700 000.- TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan 
meblağ 57 885 156 250 000.- TL. olduğu, mevcuttan sarf olunan 55 465 872 050 000.- TL. tenzil 
edildikten sonra Ocak 2003 başında kasa mevcudunun 2 419 284 200 000.- TL.'den ibaret olduğu, 
Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun olduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

M. Ergun Dağcıoğlu A. İhsan Merdanoğlu Fetani Battal 
Tokat 
Kâtip 

Adem Tatlı 
Giresun 

Üye 

Diyarbakır 
Denetçi 

Saffet Benli 
Mersin 

Ahmet Sırrı Özbek 
istanbul 

Bayburt 
üye 

Atilla Başoğlu 
Adana 

Üye 
Fehmi Oztunç 

Hakkâri 
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