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69 uncu Birleşim 
6 Nisan 2004 Salı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun, Bursa'nın fethinin 

678 inci yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 
2. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'da 

kayısı üreticilerinin zararına yol açan don olayının yarattığı sorunlara ve 
alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması 

3. - Eskişehir Milletvekili Muharrem Tozçöken'in, Türk Polis Teş
kilatının kuruluşunun 159 uncu yıldönümüne ve polis teşkilatının içinde 
bulunduğu sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı 
konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 

4. - Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün, Kıbrıs 
konusunda gelinen noktaya, önümüzdeki sürece ve İsviçre'de yapılan 
görüşmeler ile Annan Planının aldığı son şekle ilişkin gündemdışı açık
laması ve CHP İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AK Parti Adana Mil-
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letvekili Ömer Çelik'in grupları adına, Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal 
Ağar'ın şahsı adına konuşmaları 319:351 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 352-356 
1. - Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanı ve beraberindeki heyetin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının konuğu olarak resmî temaslar
da bulunmak üzere ülkemize ziyarette bulunmasına ilişkin Başkanlık tez
keresi (3/513) 352:353 

2. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in (2/16) esas numaralı kanun 
teklifini geri aldığına ilişkin önergesi (4/154) 353 

3. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in (6/957) esas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/155) 353 

4. - Kars Milletvekili Selamı Yiğit'in (6/963) esas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/156) 353 

5. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in (6/964) esas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/157) 353-354 

6. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in (6/981) esas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/158) 354 

7. - Tunus Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler ve Siyasî İşler Komisyonu 
Başkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetini 
Tunus'a davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/514) 354 

8. - Bazı milletvekillerinin belirtilen sebep ve sürelerle izinli sayıl
malarına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/515) 354-355 

9. - Bir milletvekiline ödenek ve yolluğunun verilebilmesine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/516) 355-356 

10. - Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in Suriye'ye yaptığı resmî ziyarete 
katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
(3/517) 3 5 6 

11. - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in 
Macaristan'a yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekil
lerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/518) 355 

12. - Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün Rusya 
Federasyonuna yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen millet
vekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/519) ^56 

IV. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 352 

1. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Adana Milletvekili Ömer 
Çelik'in, konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri 
kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 352 

V. - SEÇİMLER 357 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 357:358 
1. - İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 35-7 
2. - (9/3), (9/5,6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonlarında 

açık bulunan üyeliklere seçim 357:358 
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B) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 358:360 
1. - (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi 358'360 
VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 360 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 360:371 
I. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa İlinde yapılan bazı 

atamalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) ve Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 360:363 

2 - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bor Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/478) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 360'369 

3 - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Salihli Devlet Hastanesi 
ekbinasının ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/523) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 360-369 

4. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, sağlık meslek lisesi mezunlarının 
istihdam sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) ve 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 360369 

5. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, memurların ilaç katkı payın
da indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/545) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 360:369 

6. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Devlet Hastanesinin iç 
onarım ve bahçe düzenleme ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/550) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 360-369 

7 - İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, sağlık meslek liselerine 
ilahiyat fakültesi mezunu idareci atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü som önergesi (6/582) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 360:369 

8. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, hemofili hastalarının 
tedavisinde kullanılan bir kan ürününün ithal edilip edilmediğine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) ve Sağlık Bakanı Recep Ak
dağ'ın cevabı 360:369 

9. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'in Menemen İlçesinin 
hastane ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/631) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 360369 

10. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlinin 
kadın hastalıkları ve doğum hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü som önergesi (6/635) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 360:369 

II. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Er-
gani'deki Çayönü antik yerleşim birimindeki kazı çalışmalarının ne zaman 
başlatılacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi 
(6/458) 369 

12. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Baş
bakandan sözlü som önergesi (6/459) 369 

13. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır Kâzım Karabekir 
Tarım İşletmesinin düşük kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/462) 370 
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14. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki 
Taşucu SEKA Akdeniz işletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'm cevabı 370:371 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 372:562 
1. - İzmir Milletvekili Canan Antman'ın, bir cenaze törenine katılanlar 

hakkında kıyafetlerinden ötürü işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1957) 372:373 

2. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt'un, Osmanlı Devletince İrlan
da'nın Drogheda şehrine yardım gönderilmesine ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/1991) 374:377 

3. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'm, internetten kimlik 
numarası bilgisine ulaşmanın çifte vatandaşlıkta doğuracağı soruna ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/2010) 377:378 

4. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kıbrıs Barış Harekâtında 
şehit ve gazi olanların sayısına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
M.Vecdi Gönül'ün cevabı (7/2026) 379:381 

5. - İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, Millî Eğitim Vakfına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Celik'in cevabı (7/2045) 381:382 

6. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kültür merkezlerine ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/2053) 383:395 

7. - İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, Eğitim Kurumları 
Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Celik'in cevabı (7/2067) 396:397 

8. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S.Kesimoğlu'nun, Kristal-İş Sen
dikasının aldığı grev kararının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 
(7/2070) 398:400 

9. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, yurtdışı teşkilatında görev
lendirileceklerle ilgili yönetmeliğin değiştirildiği iddialarına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Celik'in cevabı (7/2077) 401:402 

10. - Aydın Milletvekili M.Mesut Özakcan'm, yurtdışı teşkilatına 
sürekli atanacak personelin seçimine dair yönetmelikte yapılan değişikliğe 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Celik'in cevabı (7/2079) 403:404 

11.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, uzman ve uzman yardım
cılığı kadrolarına yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/2080) 405:407 

12. - Konya Milletvekili Atilla Kart'm, Eti Holding Genel Müdür Yar
dımcılığına yapılan atamaya ilişkin soaısu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/2088) 408:419 

13. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, kamuya ve özel 
sektöre ait santrallardan alman elektriğin fiyatına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/2089) 420:423 
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14. - Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur'un, trafik yılında kazaların 
önlenmesi amacıyla uygulanacak programa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/2090) 424 

15. - Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren'in, vakıf gayrimenkulu kiracısı 
esnafa geriye dönük stopaj uygulandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/2104) 425:426 

16. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kamu bankalarının 
sorunlu kredi alacaklarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/2107) 427:428 

17.- Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur'un, greyfurt ihracat desteğinin 
yükseltilmesine, 

- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına 
ve düzenleyici işlemlere, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı (7/2110,2111) 429:480 
18. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslak

larına ve düzenleyici işlemlere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/2117) 481:487 

19. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, Çevre ve Orman Bakanlık
larının birleştirilmesi sonrası görev verilmeyen üst düzey yöneticilere iliş
kin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/2122) 488:489 

20. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslak
larına ve düzenleyici işlemlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman Pepe'nin cevabı (7/2123) 489-491 

21. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Merkez 
Günalan Köyündeki enerji nakil hatları ve trafoya ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/2124) 491:493 

22. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslak
larına ve düzenleyici işlemlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/2127) 493-515 

23. - Aydın Milletvekili M.Mesut Özakcan'ın, elektrik üretimi ve it
haline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
Güler'in cevabı (7/2128) 516:519 

24. - Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur'un, 4207 sayılı Kanunun 
gereklerinin yerine getirilmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/2130) 519:520 

25. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, akaryakıt taşıyan araçların 
denetimine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 
(7/2133) 520:521 

26. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, özelleştirmelerde alınan 
teminatlara ve ödemelerin ertelenmesi kararlarına ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2139) 522533 
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27. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yerli malların kul
lanımının teşvik edilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı (7/2143) 

28. - Yalova Milletvekili Muharrem înce'nin, Bingöl İlindeki okul 
ihalelerini alan inşaat şirketine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı (7/2144) 

29. - Konya Milletvekili Atilla Kart'm, belli bir marka yolcu otobüs
lerinin karıştığı yangınlı kazalara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ah Coşkun'un cevabı (7/2150) 

30. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yançmbayır'm, kanun tasarısı taslak
larına ve düzenleyici işlemlere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ali Coşkun'un cevabı (7/2151) 

3 1 . - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, İsdemir ve Erdemirin demır-
çelik ürünleri üretimine ve satışına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun'un cevabı (7/2152) 

32. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçmbayır'm, kanun tasarısı taslak
larına ve düzenleyici işlemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ay-
dm'ın cevabı (7/2161) 

33. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir gazetede çıkan 
Sayıştayla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Bülent Arınç'm cevabı (7/2234) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Elektronik cihazla yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulun

madığı anlaşıldığından, 6 Nisan 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.19'da 
son verildi. 

Suat Kılıç 
Samsun 

Kâtip Üye 

İsmail Alptekin 
Başkanvekili 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 
Kâtip Üye 
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No. : 103 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

2 Nisan 2004 Cuma 
Tasarı 

1. - Basın Kanunu Tasarısı (1/781) (Anayasa; Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2004) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir gazetede çıkan Sayıştayla ilgili iddialara 

ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2234) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.2.2004) 

No. : 104 
5 Nisan 2004 Pazartesi 
Sözlü Soru Önergeleri 

1. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır ilçe ve belde belediyelerinin SSK ve Emekli 
Sandığı borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021) (Başkan
lığa geliş tarihi: 30.3.2004) 

2. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 Yılı Bütçesinden illere ayrılan paylara ve İğ
dır İlindeki bazı çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1022) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.3.2004) 

3. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki illere Ziraat Ban
kasının verdiği hayvancılık kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (Başkan
lığa geliş tarihi: 30.3.2004) 

4. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2004) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, bir şirketin ve iki bakanın vergi barışı olarak ad

landırılan düzenlemeden yararlanıp yararlanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/2237) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2004) 

2. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, RTÜK'ün 2001-2003 yıllarının denetlenmesiyle il
gili DDK raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2238) (Başkanlığa geliş tarihi: 
31.3.2004) 

3. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Diyanet İşleri Başkanının, ABD Ulusal Güvenlik Kon
seyiyle yaptığı ileri sürülen görüşmelerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru 
önergesi (7/2239) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2004) 

4. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemelerine iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2240) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.3.2004) 

5. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, elektrik piyasasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2241) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2004) 
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6. - İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, meslek hastalıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2242) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2004) 

7. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, deprem ihtimaline karşı alınan tedbirlere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2243) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2004) 

8. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, "kaynağı belirsiz para" ifadesine ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2244) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2004) 

9. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, TBMM Genel Sekreteri ve bir Başkan Müşaviri hakkın
daki bazı iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2245) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Yuvacık Barajı ve Melen Projesine ilişkin Başbakan

dan yazılı soru önergesi (7/1934) 
2. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AB Komisyonu 2003 yılı İlerleme Raporundaki iş

kence ile ilgili tıbbi raporlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1940) 
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BİRİNCİ OTURUM 
6 Nisan 2004 Sah 

Açılma Saati: 15.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER : Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 69 uncu Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Konuşma süreleri 5'er dakikadır. 
Hükümet, bu konuşmalara cevap verebilir; hükümetin cevap süresi 20 dakikadır. 
Gündemdışı ilk söz, Bursa İlinin fethinin 678 inci yıldönümü nedeniyle söz isteyen Bursa Mil

letvekili Sayın Faruk Anbarcıoğlu'na aittir. 
Buyurun Sayın Anbarcıoğlu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika efendim. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun, Bursa'nın fethinin 678 inci yıldönümüne ilişkin 

gündemdışı konuşması 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 6 Nisan 1326 tarihin

de fethedilen ve Osmanlının ilk başkenti olan şirin Bursamızın fethinin 678 inci yıldönümü sebebiy
le söz almış bulunuyorum; sözlerime başlarken, Yüce Meclisimizi ve bizi izlemekte olan aziz mil
letimizi, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Ayrıca, Polis Haftası dolayısıyla, değerli polis kardeşlerimizin bu gününü de tebrik ediyor, görev 
başında şehit düşmüş olanlara Allah'tan rahmet, geride kalanlara da sağlıklı, sıhhatli ömür diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, eski adı Prusa olan ve milattan önce 232-192 yılları arasında yaşamış 
olana Prusias tarafından kurulan Bursa'da, Osmanlıların fethine kadar, Truvalılar, Lidyalılar, 
Makedonyalılar ve Romalılar gibi birçok kültür hüküm sürmüştür. Osmanlı tarihinde çok önemli bir 
yere sahip olan Bursa, cumhuriyet dönemimize de damgasını vurmuş, Doğu Trakya ve Boğazların 
bugünkü misakımillî sınırlarına dahil edilmesini somutlaştıran Mudanya Mütarekesi, yine, şirin il
çemiz Mudanya'da imzalanmıştır. 

Fetihten önce, 1204-1261 yılları arasında İznik İlçemize bağlı sönük bir tekfurluk olan Bursa, 
Doğu Roma İmparatorluğunun gezinti ve aynı zamanda Anadolu üzerindeki ticaret merkezlerinden 
bir yerdi. 1314 yılında başlayan ve tam 12 yıl süren kuşatma, 6 Nisan 1326 tarihinde Bursa'nın fet-
hiyle gerçekleşmiştir. Şehrin Marmara'ya doğru olan kuzey kısmı dışında üç yanı Osmanlıların eline 
geçmiş; fakat, yapımı bin yıl öncesine kadar dayanan surlarla çevrili olan kent ortada kalmıştır. 
Bunun üzerine, Osman Gazi, iki hisar yaptırarak şehre giriş ve çıkışları kontrol altına almıştır. Os
man Gazi, şehrin kuşatmasını planlı bir şekilde başlattıktan sonra, bir yandan Bursa çevresinde 
henüz fethedilmemiş bölgelerin Osmanlı yönetimine katılması politikasını uygulamış ve hatta, onun 
bir amacı, bir yandan Marmara'ya, bir yandan da Karadeniz'e ulaşmak olmuştu. Bizans arazisinin 
içinde ince, uzun girintiler yaparak düşmanın kendi arasındaki irtibatı kesmeyi hedeflemiş ve her 
birinin, kendi başına, yalnız kalmasını sağlamıştı. Şüphesiz ki, bu fetih, tesadüften uzak olup, 
tamamen, ince, uzun, satranç şeklindeki bir planın gereğiydi. 
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Osman Gazi devrinde, ülkenin yüzölçümü 4 800 kilometrekare iken, daha sonra 16 000 
kilometrekareye çıkmıştır. Osman Gazi hastalanınca yerine geçen oğlu Orhan Gazi, sırasıyla 
Mudanya, Gemlik ve Orhaneli'yi fethetti. Böylece, Bursa'nın Marmara tarafından da kuşatılması tamam
lanmış oldu; şehir, âdeta bir çember içerisinde kalmıştı. Orhan Gazi, babasının tavsiyesine uyarak, Or-
haneli'nin fethinden sonra Bursa'ya geçti ve Pınarbaşı mevkiine ordusunu konuşlandırdı. Daha sonra, 
Bursa Tekfuru Evrenos'a bir elçi göndererek, ona şu güvenceleri verip, Bursa'yı teslim etmesini istedi: 

1- Halkın canına ve malına asla dokunulmayacak. 
2- İsteyen herkes dilediği zaman şehirden serbestçe çıkabilecek. 
3- Şehirden çıkarken kimseye dokunulmayacak. 
4- Bunu sağlamak için şehirden çıkan halkın başına Türk komutanlar verilecek. 
5- Bizans Tekfuru 30 000 flori altın verecek. 
Şehre girildiğinde, halktan bazılarının şehri terk etmediği görüldü. Türklerin adaletli ve in

saniyetli bir millet oluşu, belki de, onların şehirde kalmalarına yol açmıştı. Türk askeri, şehirde kalan 
yerli halkın canına, malına dokunmamış, onlara, vicdan ile inanç hürriyeti ve özgürlüğü tanımıştır. 

Bu kuşatma sırasında, Moğol istilasından kaçan, aralarında Bandırzade Muhammet Mustafa, 
Gazizade Şeyh Abdüllatif, İsmail Beli ve Mehmet Şemsettin gibi döneme imzasını atmış isimlerin 
de bulunduğu dervişler, erenler, evliyalar ve Ahiler, o kargaşa esnasında Anadolu'ya geçerek Bur
sa'nın fethine bizzat katılmışlar ve tarihin altın sayfalarına yerleşmişlerdir. 

Keçecizade Fuat Paşa "Bursa, Osmanlı tarihinin dibacesidir" derken, Bursa'nın, Osmanlı tarihi 
kadar -hatta, farkında olmadan- cumhuriyet tarihimiz için de ne kadar önemli bir yere sahip ol
duğunu söylüyordu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Anbarcıoğlu, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
FARUK ANBARCIOĞLU (Devamla) - Bugün, ülkemizin dördüncü büyük sanayi ve ticaret 

merkezi haline gelen şehrimiz, tüm kentsel özellikleri bünyesinde barındıran, ama sürekli göç alan, 
1991 yılında, Avrupa Konseyince Avrupa kenti ilan edilen, bir zamanlar ipek denilince akla ilk 
gelen ender illerimizdendir. 

Sanat tarihi bakımından çok önemli olan bu bölgemizde, ülkemizin en zengin Bizans devri 
mezar kalıntıları, çeşitli mimari eserler, seramikler, paralar, camdan mamul harika eserler, Bursa Ar
keoloji Müzesinde, tarih ve kültürle ilgilenen ziyaretçilerini beklemektedir. 

17 ilçesi, 37 beldesi, yüzlerce köyüyle tarih ve kültürümüzü ayakta tutan Bursamız, İstan-
bulumuz gibi ülkemizin nadide incilerinden biridir; ancak "Avrupa kenti" olarak anılan Bursarnızın 
çevre yolunun bir an önce bitirilmesi, şehrin dört bir yanına doğalgazın yaygınlaştırılması, şeh
rimize yakışmayan, örümcek ağı gibi, elektrik direkleri üzerindeki tellerin yeraltına indirilmesi, 
şehir trafiğini rahatlatacak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Anbarcıoğlu, lütfen Genel Kurula teşekkür eder misiniz. 
Mikrofonunuzu sadece teşekkür cümlesi için açıyorum; buyurun. 
FARUK ANBARCIOĞLU (Devamla) - Şanlı ecdadımızın Bursa'yı fethettiği bu günde, Bur-

samızı ve ülkemizi bugünlere getiren tüm ülkemiz yöneticilerine teşekkür ediyor, saygılar 
sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Anbarcıoğlu. 
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Gündemdışı ikinci söz, Malatya'da meydana gelen ve meyveciliğimize büyük zarar veren don 
nedeniyle söz isteyen, Malatya Milletvekili Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu'na aittir. 

Sayın Aslanoğlu, buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
2. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'da kayısı üreticilerinin zararına 

yol açan don olayının yarattığı sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; öncelikle, söz hakkını bana devrettiği için, bu duyar

lılığı gösterdiği için, İğdır Milletvekilimiz Sayın Dursun Akdemir'e teşekkür ediyorum. 
Saygıdeğer milletvekilleri, pazartesi gecesi Malatya'da büyük bir don olayı meydana gelmiştir. 

Bu don olayında 60 000 kişinin ekmeği yok oldu. Malatya'daki 60 000 kayısı üreticisinin tek bir 
kayısısı kalmadı. Bunun yıllık bedeli ise yaklaşık 250 000 000 dolar. 60 000 kişinin ekmeği gitti. 
Tabiî ki, bu, tabiî bir afet, Tann'dan geliyor. 

Malatya ekonomisi tamamen kayısıya bağlı. Malatya'da her taşın altında, her ekonomik olay
da kayısı vardır; çünkü, tek ürün, başka ürünümüz yoktur. 

Bu insanlar, özellikle bu yıl yiyecek ekmek bulamayacaklar; kayısı, bu insanların tek ürünleri, 
tek geçim kaynakları. Ayrıca, Türkiye'de yetişen kayısının yüzde 90'ı Malatya'da yetişmektedir ve 
Türkiye'den ihraç edilen kayısının, yine, yüzde 90'ı Malatya kayısısı olarak ihraç edilmektedir. Yıl
da, yaklaşık, ülkemizin 150 000 000 dolarlık döviz girdisi ve Malatya insanının ekmeği tabiî bir 
afetle yok oldu. Bu, bir tabiî afettir; yani, deprem, sel de tabiî bir afettir; ama, bu don olayı da tüm 
ürünü yok etti ve bu da, Malatya için en büyük tabiî afettir. 

Köylü son derece perişandır. Zaten, bugün bana en az 100 tane telefon geldi; insanlar ağlıyor 
"ekmeğimiz yok oldu" diyorlar. Borçlan var; gübreyi borçla alıyorlar, benzini borçla alıyorlar ve 
hasat için marttan itibaren bahçeleri hazırlamaya başlıyorlar; ama, borçla alınan her şey yok olduğu 
için, bu sene ürün alınmayacak. 

Tabiî, mesele, sadece 60 000 kayısı üreticisi değil; mesele, tüm Malatya ekonomisi; her şey 
kayısıya bağlı. Kayısı olmayınca, Malatya ekonomisinde dal kımıldamıyor; başka bir ürünümüz 
yoktur. Ben, buradan, tüm Malatya köylüsüne, tüm Malatya esnafına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, 
Tann'dan bir daha böyle bir tabiî afet göstermemesini diliyorum; çünkü, ekmek, herkesin ekmeği. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce, ben, bu konuyu, burada, Sayın Başbakanımıza ve Sayın Tarım 
Bakanımıza ilettim. Tabiî, mutlaka, tabiî bir afettir; ama, Malatya çiftçisine, Malatya esnafına acaba 
alternatif ne çözümler bulabiliriz ve bu tabiî afetten Malatya en az nasıl zarar görür; ben, 
hükümetimizden, özellikle Malatya köylüsü adına yardım bekliyorum. Bu tabiî afetin bir deprem
den, bir selden farkı yok; ekmek yok oldu. 

Sayın milletvekilleri, yaklaşık onbeş gün önce tüm kayısılar çiçek açmıştı, bembeyazdı Malat
ya, her tarafı bembeyazdı; sadece yüksek yerlerde yüzde lO'luk bir kayısı çiçek açmamıştı, bir tek 
onlar bu dondan zarar görmedi; onun dışında Malatya ekonomisinin yüzde 90'ı yok oldu. Ben, özel
likle hükümetimizin bu konuda çok duyarlı davranacağını bilmek istiyorum ve Malatya köylüsünün 
sorununa öncelikle çözüm getirilmesini diliyorum. 

Ben, tekrar, bu söz hakkını bana devrettiği için -İğdır da bir kayısı yetiştiricisi ilimiz- İğdır Mil
letvekilimiz Sayın Akdemir'e bir kez daha teşekkür ediyorum ve tüm Malatya halkına geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. 
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Gündemdışı üçüncü söz, Polis Haftası nedeniyle söz isteyen Eskişehir Milletvekili Sayın 
Muharrem Tozçöken'e aittir. 

Sayın Tozçöken, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3. - Eskişehir Milletvekili Muharrem Tozçöken'in, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 159 un

cu yıldönümüne ve polis teşkilatının içinde bulunduğu sorunlara ve alınması gereken tedbirlere iliş
kin gündemdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 

MUHARREM TOZÇÖKEN (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 159 uncu yıldönümü münasebetiyle söz almış bulunuyorum; 
bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bir devletin aslî görevi ve devlet olmanın zorunlu şartlarından biri, kamu düzeninin korunması, 
bireylerin can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu bağlamda, güvenlik hizmetleri, diğer hizmet
lerin önkoşuludur. İşte, vazgeçilmez olan bu hizmetleri, ülkemiz vatandaşlarının yüzde 80'ine Türk 
Polis Teşkilatı ifa etmektedir. Başka bir anlamda, polis, demokrasi ve hukukun, huzurun ve asayişin 
teminatıdır. Nitekim, bu anlayışı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin polis hakkındaki bil
dirilerinde de görmekteyiz. 1979 yılı 690 sayılı Kararının 5 inci maddesinde şöyle denilmektedir: 
"Polisler, içinde görev yaptıkları toplumun maddî ve manevî aktif desteğinden yararlanmalıdır." 

Bir başka kararında ise "polisin, içinde görev yaptığı çevre, meslekî, psikolojik ve maddî 
koşulları, birliği, tarafsızlığı ve onuru koruyacak nitelikte olmalıdır. Polisler adil bir ücret hakkına 
sahiptirler. Bu ücretin tespitinde tehlike ve sorumluluğun önemi, çalışma saatlerinin düzensizliği 
gibi özel faktörler dikkate alınmalıdır." 

Avrupa ülkelerinde güvenlik mühendisi olarak da nitelendirilen polis, diğer memurlar gibi nor
mal çalışma süresi kadar çalışmasına rağmen, en yüksek maaşı alan ve sosyal yaşamı en iyi durum
da bulunan kamu görevlileri arasındadır. Ülkemizde ise, maalesef, Türk polisinin durumu gerçek
ten içler acısıdır. Şöyle ki: İşin gerekleri, iş riski, çalışma koşulları ve üstlenilen sorumluluk açısın
dan polislik mesleğinin diğer devlet memurluklarıyla karşılaştırılması işin özüne aykırıdır; ancak, 
müsaade ederseniz, burada, yine de çok kısa bir karşılaştırma yapmak istiyorum. 

Diğer devlet memurları haftada iki gün tatil yaparken, polisler sadece bir gün tatil yapabilmek
tedir. Yine, diğer devlet memurları, resmî tatil ve bayram günlerinde izin yaparken, polisler çalış
maktadır. Hatta, bazı bayramlarda diğer memurlar 9 gün tatil yaparken, polis yine çalışmaktadır. 
Aynı şekilde, bir memur günde 8 saat çalışırken, polis ise 12 saat çalışmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bakınız, 2003 yılında bir kamu görevlisi 249 
gün ve 1 992 saat çalışırken, bir Emniyet Teşkilatı mensubunun -bunun hemen hemen iki katına 
yakın çalıştığı gözlenmiştir- bir senede 1 764 saat fazla çalışması vardır. Bu işin çözümü, fazla 
mesaide, diğer memurlarda olduğu gibi, saat başı ücreti verilmesinden geçmektedir. 

Kendisine ve ailesine hiç vakit ayıramayan, iş stresi ve çalışma koşullarının ağırlığından sos
yal hayat kavramını unutan, çocuğunun yüzünü göremeyen polislerimiz, bir de ekonomik imkânsız
lıklar eklenince, maalesef, birtakım psikolojik ve fizyolojik sağlık sorunlarıyla karşılaşmakta ve bu 
sorunlar bazen intiharlarla neticelenmektedir. 

Yine, dikkat çekmek istediğim bir husus daha var; bu da, on yılda 309 emniyet mensubu in
tihar etmiştir. Yine, 1 783 kişi meslek hastalıklarından vefat etmiştir. 612 kişi görev malulü olmuş, 
406 kişi görev esnasında vefat etmiş, 1 347 Emniyet Teşkilatı mensubumuz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tozçöken, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
MUHARREM TOZÇÖKEN (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
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Polis, gerçekten, zor şartlar altında görev yapmaktadır; ama "eşit işe eşit ücret" ilkesinden 
hareketle, bakın, bir jandarma assubay çavuşun ekgöstergesi 3 600 iken, aynı süre hizmeti bulunan 
polis memurunun ekgöstergesi 650'dir. Yine, bir jandarma assubay 27 milyar Türk Lirası emekli ik
ramiyesi alırken, bir polis 15 milyar almaktadır. Jandarma assubayı 812 000 000 Türk Lirası emek
li maaşı alırken, bir polis 483 000 000 lira emekli maaşı almaktadır. 

Ben, zamanın kısalığı dolayısıyla, burada arz etmek istediğim konuları yeterince arz 
edemedim; ancak, burada, başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, tüm hükümet üyelerimizin ve 
milletvekillerimizin Polis Teşkilatıyla ilgili duyarlılıklarına teşekkür ediyorum. İnşallah, 22 nci 
Dönemde, inanıyorum ki, Polis Teşkilatıyla ilgili olarak çok güzel hizmetler ifa edilecektir. 

Ben, bu duygularla, başta Sayın Başkanımıza ve milletvekillerimize huzurunuzda teşekkür 
ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Polis Teşkilatının 159 uncu kuruluş yıldönümünün 
hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tozçöken. 
Sayın Tozçöken'in konuşmasına, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu cevap verecektir. 
Sayın Bakan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

Eskişehir Milletvekili Sayın Muharrem Tozçöken'in, "Polis Haftası" konulu gündemdışı konuş
masından dolayı huzurlarınızdayım; bu vesileyle, konuşmama başlamadan önce, hepinize en derin 
saygılarımı sunuyorum. 

Modern Türkiye Cumhuriyetine Osmanlıdan miras birkaç devlet kurumundan birinin de Türk 
Polis Teşkilatı olduğu malumlarınızdır. Emniyet Teşkilatımızın "polis" unvanıyla 10 Nisan 1845 
tarihinde İstanbul'da faaliyete başladığında sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri ile bugün geldiği 
nokta arasında önemli farklar bulunduğunu ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Türk Polis Teşkilatı, eğitilmiş insangücü, modern 
araç ve gereçleriyle ülkemizin yüzakı bir kuruluşu haline gelmiştir. Sayısı 200 000'i bulan Emniyet 
Teşkilatı, geldiği seviyeyi yeterli görmemekte ve çağın gereklerine uyum ve kendini yenileme 
konusunda arayışlar içerisinde olmaya devam etmektedir. 

Ana gayesi ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak olan Emniyet Teşkilatı, kesintisiz 24 saat 
hizmet üreten birkaç kamu kurumumuzdan birisidir. Bu ayırıcı vasfıyla, polisimiz, Atatürk ilke ve 
inkılaplarına bağlılığı, insan haklarına saygıyı, demokratik parlamenter nizamı korumayı kendisine 
şiar edinmiştir. İşte, bu nedenlerle de, polisin eğitimine öncelik vererek, personeli Avrupa Birliği 
standartları seviyesinde yetiştirmeye gayret etmekteyiz; çünkü, biliyoruz ki, insan haklarına saygı 
ve demokrasi, 21 inci Yüzyılın en önemli siyasal mekanizmaları olarak insanlık tarihinde yerini alacak
tır. Yine eminiz ki, bu değerleri, ancak, kaliteli ve hedefi olan bir eğitim yaklaşımıyla sağlayabiliriz. 

Bizim öngördüğümüz yeni polis tipi, disiplinli, çalışkan, halkla ilişkilere önem veren, sorun 
çözücü, çağın gelişmelerini takip eden ve uyum gösteren, insan haklarına saygılı ve yardımperver 
kişilik yapısına sahip olacaktır. Bu çerçevede, alınması gereken bütün tedbirleri alıyor ve 21 inci 
Yüzyılın anlayışına uygun polis yetiştiriyoruz. Oluşturduğumuz eğitim altyapısıyla, bir yandan, 
polis kaynağını, polis meslek yüksekokullarına ve akademisine kaydırırken, öte yandan da, geçmiş
te Teşkilata alman lise mezunlarına iki yıllık yükseköğrenim imkânı sağlıyoruz. Böylece, halkın 
huzuruna daha nitelikli bir polis imajıyla çıkmayı hedefliyoruz. İyi yetiştirilmiş personelin amaca 
uygun sevk ve idaresi için tedbirler geliştirmeyi de ihmal etmiyoruz. 

Vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışıyla hazırladığımız "toplum destekli polislik projesi" bu 
tedbirler paketinin ilk aşamasıdır. Bu projeyle, halkla işbirliğini daha da güçlendirmeyi hedef
liyoruz. Bu bakımdan, polis-halk ilişkilerini karşılıklı olarak geliştirmek amacıyla, vatandaş talep
lerini öne çıkaran bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Suç ve suçlularla mücadelede vatandaşın des
teğini alan, halkın polise karşı güven duygusunu geliştiren hizmet politikaları üretiyoruz. Bu şekil
de, suçlulukla daha iyi mücadele edileceğine de inanıyoruz. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, 58 ve 59 uncu cumhuriyet hükümetlerinin "işkenceye sıfır 
tolerans" sloganını önplanda tuttuğunu biliyorsunuz. Bu denli iddialı bir yaklaşımı ortaya koyarken, 
hükümetimizin güvenci, sağduyu sahibi ve iyi eğitilmiş polis gücünün varlığı olmuştur. Bir yan
dan insan haklan alanında mevzuat iyileştirmeleri yaparken, öbür yandan da polis, amir ve memur
larını süratle bu alanda eğitime tabi tuttuk. Polisimizin üzerinde yoğunlaşan stres sebeplerini araş
tırdık. Çalışma koşullarını iyileştirmek için önce idarî ve daha sonra da yasal tedbirler geliştirmek 
üzere çalışmalar yaptırdık ve yaptırmaya da devam ediyoruz. 

Biraz önce değerli milletvekili arkadaşım Sayın Muharrem Tozçöken'in dile getirdiği konular 
üzerinde ciddiyetle çalışmaktayız ve bunlarla ilgili olarak, idarî tedbir anlamında da, ilk bakanlık 
görevime başlar başlamaz, il valiliklerine verdiğimiz talimatla, polisimizin çalışma süresinin haf
tada 40 saati aşmamasını istedik. Polislik mesleğinin doğasından kaynaklanan stres ortamım dağıt
mak üzere spor, sanat ve diğer sosyal aktiviteler için uygun zaman ve zemin oluşturulmasını istedik. 

Nihayet, hedefimiz olan 250 kişiye 1 polis oranının yakalanması için bir program dahilinde 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; polis mesleğinin sorunlarının altyapıyla düzeltileceğine 
inanıyoruz. Bu konulara ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. Bir bölüm yasa tasarısı Başbakan
lığımıza, bir bölümü de Yüce Meclisimize sunulmuştur. İnanıyorum ki, Parlamentomuz, Emniyet Teş
kilatı mensuplarının ve polis mesleğinin sorunları konusundaki tekliflerimize destek verecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Emniyet Teşkilatımız ülkemizin güzide bir 
kurumudur; Batı'ya açılan penceresidir; sahip olduğu donanımlarıyla, pek çok ülkeden meslektaş
larına eğitim verecek seviyeye gelmiş, kendisine gıptayla bakılan güzel bir yuvadır. Teşkilatın 
bugünkü başarısının yakalanması için emeğini esirgemeyen herkese ve bütün mensuplarımıza, 
huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. 

Bu vesileyle, özellikle temel amacımız olan vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması ve 
yurtta emniyet ve asayişin sağlanması uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rah
met diliyorum, güzide Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 159 uncu yıldönümünü kutluyorum ve 
bütün Emniyet Teşkilatı mensubu arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Hükümet adına, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah 

Gül'ün, Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeler hakkında Genel Kurula bilgi vermek üzere İçtüzüğün 
59 uncu maddesine göre söz talebi vardır; gündeme geçmeden önce, bu talebi yerine getireceğim. 

Sayın Bakanın açıklamasından sonra, istemleri halinde, siyasî parti gruplarına ve grubu bulun
mayan milletvekillerinden birine söz vereceğim. 

Konuşma süreleri, hükümet için 20, siyasî parti grupları için 10'ar, grubu bulunmayan millet
vekilleri için 5 dakikadır. 

Sayın Bakan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
4. - Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün, Kıbrıs konusunda gelinen nok

taya, önümüzdeki sürece ve İsviçre'de yapılan görüşmeler ile Annan Planının aldığı son şekle iliş
kin gündemdışı açıklaması ve CHP istanbul Milletvekili Onur Oymen, AK Parti Adana Milletvekili 
Ömer Çelik'in grupları adına, Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in şahsı adına konuşmaları 

DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Hükümetim adına, Yüce Meclisin değerli üyeleri olan siz 
değerli milletvekillerini önce saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, Kıbrıs konusunda gelinen nokta, önümüzdeki süreç ve İsviçre'de yapılan 
görüşmelerle ilgili ve Annan Planının aldığı son şekille ilgili olarak Yüce Meclisimize bilgi vermeyi 
bir görev addettim; bu sebeple huzurlarınızdayım. 

İnanıyorum ki, böyle önemli, tarihî bir konuyu soğukkanlılıkla Meclisimizin değerlendirmesi, 
her türlü hamasetten uzak; ama, dikkatli ve titiz bir şekilde her şeyi değerlendirerek burada paylaşıl
ması, hepimiz için tarihî bir sorumluluktur. 

Bu çerçeve içerisinde, bugüne nasıl geldik ve niçin geldik; bunu önce sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Değerli arkadaşlar, hükümet olduktan sonra şuna baktık: 1 Mayıs 2004 tarihinde, Kıbrıs Rum 

Devleti, bütün Ada'yı temsilen tek başına Avrupa Birliğine girmek üzere, tam üye olmak üzere. Bu 
süreci durdurmak mümkün değil; ama, bu sürecin nasıl başladığını da hepimizin çok iyi bilmesi 
gerekir. İlkönce, 1995 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği Anlaşması 
yapılırken, o zaman, Türkiye'nin gümrük birliğine girmesi karşılığında Rum kesiminin de Avrupa 
Birliğine tam üyelik sürecinin başlaması kabul edilmiştir. Dolayısıyla, Türkiye, o zamandan, bu ger
çeği, Rum treninin istasyondan kalkış gerçeğini, Avrupa Birliğine doğru kalkış gerçeğini kabul et
miştir. O zaman biz iktidarda değildik; o zamanki iktidarda, Cumhuriyet Halk Partisi de koalisyon 
ortağı olarak vardı. 

İkinci bir gerçek şudur... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Koalisyon ortağı değildi Sayın Gül; bir koalisyon protokolü yok

tur, bir koalisyon ortaklığı söz konusu değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, o gün işbaşında bulunan 
hükümetle hiçbir hukukî bağlantı içinde değildir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Sayın 
Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi o hükümetin içinde değil miydi? Dışişleri Bakanı kimdi? Bugün 
partinizden ayrılmış olabilir, bugün partiniz isim değiştirmiş olabilir; ama, partinizin... (CHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen, konuşmanıza devam ediniz. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Sayın Gül, o, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti değildir. Cum

huriyet Halk Partisi 30 Ekim 1995 tarihinde koalisyonu kurmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi, 1995 
yılının 30 Ekim tarihinde koalisyon kurmuştur; seçime yönelik olarak kurmuştur. Bahsettiğiniz 
hükümet, Cumhuriyet Halk Partisiyle hükmî ya da fiilî hiçbir ilişkisi olmayan bir hükümettir. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım... 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Sayın 

Karayalçın... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - SHP adına oradadır o. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - O 

zaman, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi... O günkü şartlar altında, o günkü olağanüstü dönem al
tında, Cumhuriyet Halk Partisinin o günkü devamının SHP olduğunu herkes biliyor. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Hayır, hayır... 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Hay 

hay, olabilir. 
İkinci önemli... 
DENİZ BAYKAL (Antalya)- Bakın, bu hatayı sık sık yapıyorsunuz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) -

Olabilir; itiraz ediyorsanız, olabilir. 
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DENİZ BAYKAL (Antalya) - O ayrı bir hükmî şahsiyettir. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) -

Tamam, tamam... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Hayır, biz değiliz... Bugünkü hükümetin Refah Partisiyle ilişkisini 

kabul etmiyorsunuz da, Cumhuriyet Halk Partisinin SHP'yle ilişkisini neden kabul ediyorsunuz?! 
MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Siz de Saadet Partisinin devamısınız o zaman. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, lütfen, konuşmanıza devam eder misiniz. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım... 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Ben, 

Refah Partisinde Genel Başkan Yardımcısı olduğumu, Fazilet Partisinde Genel Başkan Yardımcısı 
olduğumu, bunları hiçbir zaman inkâr etmedim ve o zaman yaptığım her şeyi de üstlendim. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) Siz "hayır" diyorsanız, öyle kabul edelim Sayın Baykal. Tamam... 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, Genel Kurula hitap eder misiniz. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Ben dediğim için değil, gerçek olduğu için... 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Ger

çek öyleyse, tamam, hay hay... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Bakın, SHP ayrı bir partidir, şu anda da vardır, duruyor; şu an

da da var; o zaman da ayrı bir partiydi. O zaman da Cumhuriyet Halk Partisi vardı; ama, Cum
huriyet Halk Partisi hükümette değildi, koalisyon protokolü yoktu, bir anlaşma yoktu. Ayrı bir par
ti, kendi başına SHP diye bir parti oradaydı. 

BAŞKAN - Sayın Baykal... 
Sayın Bakanım, lütfen devam ediniz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) -

Değerli arkadaşlar, önemli olan nokta şudur: Türkiye'nin... Sayın Baykal'ın söylediklerinin doğru 
olduğunu kabul ediyorum... 

MEHMET SEMERCİ (Aydın) - Ama, düzeltin konuşmanızı; Cumhuriyet Halk Partisi koalis
yonda yoktu, Cumhuriyet Halk Partisi o zaman iktidarda yoktu... 

DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) -
Tamam kardeşim, söyledim işte. Tamam, Sayın Baykal'ın söylediklerinin doğru olduğunu kabul 
ediyorum dedim. 

MEHMET SEMERCİ (Aydın) - Siz söylediniz, siz düzeltin. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) -

Tamam, Sayın Karayalçın... Tamam, sizinle ilgili değildir. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, yerinizden müdahale etmeyiniz. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - O 

gün, önemli olan, Türkiye Hükümeti, Rum treninin kalkışını onayladı. 
İkinci önemli bir nokta ise, 1999 yılıdır. 1999 yılında da Sayın Ecevit'in Başbakan olduğu 

dönemde, Helsinki'de, Türkiye'nin Avrupa Birliğine adaylığı kabul edilirken, yine Rum treninin Avrupa 
Birliğine doğru sürat alması, yine onaylandı. Ben bunları tarihî bir gerçek olarak ortaya koyuyorum. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Londra ve Zürih anlaşmaları?! 
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DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Ne 
alakası var?.! 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Ne ilgisi var?! Doğru dürüst bilgi verin. 
BAŞKAN - Sayın Oral, lütfen, müdahale etmeyiniz... 
DİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Kar

deşim, bak şimdi... 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - O zaman, Rum kesiminin Avrupa Birliğine girmesi uluslararası 

anlaşmalarla kabul edilmiş midir; edilmiştir... 
BAŞKAN - Sayın Oral, lütfen.. 
Sayın Bakanım, Genel Kurula hitap ediniz. 
Buyurun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Biraz 

sonra onlara geleceğim... Dinleyeceksiniz... 
Burada kararınızı verirken -tabiî herkes istediği kararı verecektir... 
V HAŞİM ORAL (Denizli) - Hayır, her şeyden bahsedin, herkes doğruyu bilsin. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Tür

kiye Büyük Millet Meclisinde böyle bir uygulama yoktur. Ben hazırım karşılıklı soru cevaba, hiç 
çekinmem; ama, böyle bir uygulama yoktur ve bu Meclisin huzuruna yakışmaz, o açıdan... Yoksa, 
ben hazırım her türlü karşılıklı konuşmaya. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

İkinci nokta, 1999 yılıdır. Dolayısıyla, 1995'te ve 1999 yılında Rum kesiminin Avrupa Bir
liğine tam üyeliği kabul edilmiştir ve o, süratle yol almaya başlamıştır; yıllar akmıştır ve bugüne 
gelinmiştir. Biz baktık, şöyle bir gerçekle karşı karşıya kaldık: Rum kesimi, Ada'yı temsilen tek 
başına Avrupa Birliğine girmek üzere. Bu treni durdurmak lazım; çünkü, Rum kesimi tek başına 
Ada'yı temsilen Avrupa Birliğine girdiğinde, bir, Türkiye açısından birçok zorluklar ortaya çıkacak
tır; iki -ki, çok daha önemlisi- Kıbrıs Türkleri açısından çok daha sıkıntılı dönem başlayacaktır ve 
korkumuz şudur ki, bugün zaten arada büyük bir fark vardır, ileride Adayı temsilen tek başına Av
rupa Birliğine giren Rum kesimi karşısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin giderek çok zayıf
layacağı kanaati bizde hasıl olmuştur. Bunun üzerine Hükümetimiz harekete geçmiştir. Önce Dışiş
leri Bakanlığımızda çalışmalar yapılmıştır. Devletimizin ilgili kurumlarıyla sıkı işbirliği içinde 
olunmuştur, Genelkurmay Başkanlığıyla, uzun, beraber çalışmalar yapılmıştır. Neticede, Sayın Baş
bakan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine "müzakereleri tekrar başlat" diye çağrıda bulunmuş
tur. Davos'ta başbaşa görüştüklerinde bunu kendisine söylemiştir ve neticede, Genel Sekreter, New 
York'ta tarafları görüşmeye davet etmişlerdir. New York'taki görüşmeler tıkandığında, bu tıkanık
lığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk heyeti beraber aşmıştır. Sayın Denktaş'm masaya koy
duğu teklifle aşılmıştır ve şu karara varılmıştır: Müzakere Ada'ya taşınacak. Ada'da Rum tarafı ve 
Türk tarafı uğraşacak. Eğer bir neticeye varırlarsa ne güzel. Neticeye varamazlarsa, Türkiye ve 
Yunanistan dahil olacak. O da olmazsa, sonunda Genel Sekreter boşlukları dolduracak. Bu çerçeve 
içerisinde 19 Şubat-22 Mart tarihleri arasında Ada'da görüşmeler başlamıştır; ama, 15 görüşme 
yapılmıştır, buna karşılık, sadece ortak bayrak ve millî marşta anlaşma sağlanmıştır. Bunun ötesin
de, Rum tarafının geri duruşu ve böyle bir neticeye neden olmuş, bir anlaşma, bir uzlaşma yanlısı 
olmayışı yüzünden Ada'da görüşmeler kopmuştur. 

New York mutabakatı gereği, İsviçre'nin Lüzern Şehrinde 24 Martta tekrar görüşmeler baş
lamıştır. Buna, Türkiye ve Yunanistan da dahil olmuştur. Dolayısıyla, Türkiye'yi, benim Başkan
lığımda bir heyet temsil etmiştir. Heyetimizde, Dışişleri Bakanlığımızın ve Genelkurmay Başkan
lığımızın da temsilcisi bulunmuştur. 
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş İsviçre'ye gelmemişlerdir; 
ama, Başbakan Mehmet Ali Talat ve Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş'a tam yetki vermişlerdir. Ay
rıca, kendisinin Müsteşarı olan Sayın Ergun Olgun da heyet içerisinde olmuştur ve Sayın Denktaş 
ile sürekli temas halinde olmuştur. 

Bizim buradaki stratejimiz ve arzumuz şudur: Bir uzlaşmaya varmak, Annan Planı üzerinde 
değişiklikler yapmak. Bunun için, iki kesimliliğin daha kuvvetli hale getirilmesi, garantilerin pekiş
tirilmesi, Türk bölümü içerisine gelecek Rum sayısının azaltılması, eşitliğin kurumlar seviyesinde 
sağlanması ve haritanın düzleşmesidir; çünkü, Üçüncü Annan Planında harita girintili çıkıntılıydı. 

Bu önceliklerle biz gittik ve burada çetin müzakereler olmuştur. Bu müzakerelerde heyetimiz 
gerçekten büyük bir gayret göstermiştir; Dışişleri Bakanlığının değerli diplomatları, Başbakanlığın, 
Genelkurmay Başkanlığının değerli temsilcileri, hukukçularımız müzakerelere gece gündüz katıl
mışlardır, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını canla başla savunmuşlardır. Azamî sonuç al
mak için diplomasinin bütün imkânları devreye sokulmuştur. 

Zürih'ten önce, Türkiye şu hazırlığı yapmıştır: Birleşmiş Milletler nezdinde, Amerika Birleşik 
Devletleri nezdinde ve İngiltere nezdinde yoğun bir çalışma içerisine girmiştir ve tezlerini anlatmış
tır ve bu tezlerin kabulünün sağlanması için onlardan da destek istemiştir. Görüşmelerde Rum tarafı, 
sonuna kadar uzlaşmaz bir tutum izlemiş, hiçbir zaman öncelikli bir liste vermemiş, sonuna kadar, 
masadan ayrılmak için imkânlar aramıştır. Türk tarafı olarak bizler ise, bir anlaşma ortaya çıkarabil
mek için önceliklerimiz üzerinde yoğunlaşmış ve önceliklerimizi bütün dünyaya, Birleşmiş Millet
lere ve bu işe yardım eden herkese sonuna kadar anlatmışızdır. Neticede, taraflar arasında bir uzlaş
ma olmamıştır. Rum tarafı son dakikaya kadar bu işin orada kalması için açık-gizli her türlü teklifi 
de yapmıştır. Açıkçası, Türkiye açısından orada işleri bırakmak, mümkün olabilirdi; ama, Kuzey 
Kıbrıs Türklerinin geleceğini düşündüğümüz için, müzakerelere devamın daha doğru olduğu 
kanaatine varılmıştır . Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine de, gizli tutulan bu öneri, sonunda 
yapılmıştır. Sayın Başbakan ve Karamanlis'le yapılan toplantılarda bu teklif resmen de dile getiril
miştir. Çünkü, Rumların bütün amacı, 1 Mayısta Avrupa Birliğine girmektir. 1 Mayısta Avrupa Bir
liğine tek başlarına girdikten sonra çok büyük bir nefes alacaklarına ve çok rahatlayacaklarına inan
mışlardır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk heyetleri olarak beraberce, müşterek olarak aldığımız 
kararla buna fırsat verilmemiştir. 

Değerli arkadaşlar, neticede, Annan Planı üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerle 
ortaya yeni bir "Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti" çıkmaktadır. Bunun bazı teknik özelliklerinin neler 
olduğunu sizlere burada aktarmak istiyorum. Buna göre, 1 Mayıs 2004 tarihinde yeni düzen yürür
lüğe girdiği anda, devletin adı "Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti", hükümetin adı federal hükümet 
olacak, kurucu devletlerin adları Kıbrıs Türk Devleti ve Kıbrıs Rum Devleti olacaktır. Federal 
hükümetin anayasasına ilaveten kurucu devletlerin de ayrı ayrı anayasaları olacaktır. Planın önceki 
versiyonundaki geçiş dönemi, Kıbrıs'ın, 1 Mayıs 2004'te, fiilen Avrupa Birliği üyesi olacağı 
nedeniyle, iki aya indirilmiştir. Bu çerçevede önceki düzenlemeye göre ilk otuz ay, iki liderin eş-
başkanlığı üstlenmesi yerine, referandumların olumlu sonuçlanmasını takiben isimleri iki gün için
de taraflara bildirilecek olan kişiler, bu yapılamadığı takdirde, iki lider ilk iki ay içinde birer aylık 
rotasyonla eşbaşkan olacaklardır. Buna göre anlaşma yürürlüğe girdiği anda devlet başkanı fiilen bir 
Rum, Mayıs sonundan 1 Temmuza kadar ise bir Türk olacaktır. 

Bu dönemde, bakanlar kurulu -referandumdan sonraki iki gün içinde isimleri taraflarca bil
dirilecek- 3 Rum ve 3 Türk'ten oluşacaktır. Rumlar, avrupa birliği, maliye, adalet ve içişleri; Türk
ler ise, ulaştırma ve tabiî kaynaklar, dışişleri, savunma ile ticaret ve ekonomi bakanlıklarını üst
leneceklerdir. İki aylık bu dönemle, geçici federal parlamento da, iki kurucu devletin meclisleri 
tarafından atanacak 24 üyeden oluşacaktır. 
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13 Haziran günü Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yanı sıra federal parlamento ve kurucu devlet 
meclisleri için de seçimler yapılacak ve bunu takiben geçiş dönemi, 31 Haziran günü sona erecektir. 

Yeni dönemde ise, federal devlet başkan ve başkan yardımcılığı ilk beş yıl boyunca onar aylık 
süreyle, beş yıldan sonra da yirmişer aylık süreyle rotasyona tabi tutulacaktır; bir Türk olacaktır, bir Rum 
olacaktır. Neticede, altıncı yıldan itibaren iki dönem Rum'a karşı, bir dönem Türk başkan olacaktır. 

Başkan yardımcısı, Avrupa Birliği Konseyi toplantısına başkanla birlikte katılacaktır; AB zir
ve toplantılarına her ikisi bir gideceklerdir. 

Başkanlık konseyi, beş yıllığına, 6'sı oy sahibi, 3'ü oy hakkı olmayan toplam 9 üyeden 
oluşacaktır. 

Konsey, üyeleri arasında görev dağılımını kendi belirleyecektir. 
2 üye, her biri ayrı kurucu devletten olmak kaydıyla, başkan ve başkan yardımcısı olarak tek 

listeden seçileceklerdir. Parlamento, ihtiyaç duyulması halinde, oy hakkı bulunmayan konsey 
üyelerinin sayısını, 1/3'ü Türk olmak kaydıyla, artırabilecektir. 

Dışişleri bakanı ve Avrupa Birliği işlerinden sorumlu bakan, ayrı kurucu devletten olacaktır; 
dışişleri bakanı Türk olacaksa, AB bakanı Rum olacaktır. 

Başkanlık Konseyi oydaşlaşmayla karar almaya çalışacak; bu mümkün olmadığı takdirde, basit 
çoğunlukta karar alınacak, ancak, en az 1 Türk üyenin olumlu oyu aranacaktır. 

Ortak devletin yasama organı, senato ve temsilciler meclisinden oluşacaktır. Senato ve temsil
ciler meclisi başkanlan aynı kurucu devlete mensup olmayacak, aynı kurucu devletten ardı ardına 
iki başkan seçilemeyecektir. Başkan ve başkan yardımcıları da ayrı kurucu devletlerden olacaklar
dır. Alt ve üst meclisler beşer yıl süreyle seçilecek 48 üyeden oluşacaktır. 

Nispî temsil sistemiyle seçilecek temsilciler meclisinde en az 12 Türk milletvekili olacak, 
senato ise 24 Türk ve 24 Rum senatörden oluşacaktır. 

Senato seçimleri toplumsal, yani, etnik bazda yapılacak ve böylece eşit üyelik sistemi garanti 
altına alınmış olacaktır. 

Temsilciler meclisinde kararlar basit çoğunlukla alınacak, senatoda ise oylamaya katılan Türk 
üyelerin en az '/i'ünün olumlu oyu olmadan karar alınamayacaktır. 

Kurucu devlet yetkilerini ilgilendiren ve deniz ve hava sahalarıyla ilgili uluslararası anlaş
maların onaylanmasında, vatandaşlık, göç, su kaynakları ve vergilerle ilgili yasalarda, federal büt
çede, başkanlık konseyinin seçiminde ve özel çoğunluk gerektiren diğer konularda ise oturuma 
katılan Türk üyelerin asgarî 2/5 oyu aranacaktır. Kararların yürürlüğe girebilmesi için hem temsil
ciler meclisinde hem senatoda kabul edilmesi gerekmektedir. 

Federal kurumların da anlaşma yürürlüğe girdiği andan itibaren işler durumda bulunması ve iki 
aylık bir geçiş dönemine tabi olması öngörülmektedir. Bu çerçevede, başlıca kurumlar olarak, yük
sek mahkeme, başsavcılık, Kıbrıs merkez bankası, sayıştay öngörülmektedir. 

Yüksek mahkeme, başkanlık konseyi tarafından, her bir kurucu devletten bir kez için dokuz yıl 
süreyle 6'şar hâkim ve 3 yabancı üye olmak üzere toplam 15 hâkimden oluşacaktır. 

Yüksek mahkeme, aynı zamanda, hem anayasa mahkemesi hem aslî federal yargı mahkemesi 
olacaktır. Burada, Türk ve Rum hâkim sayısı eşit olacak. Yabancı hâkimlerin listesi daha önce 
Dışişleri Bakanlığımıza verilmiştir ve onların içerisinden elenen isimler olmuştur, adil davranacağına 
kanaat getirdiğimiz isimler olmuştur ve bir liste onaylanmıştır; dolayısıyla, o listeden olacaktır. 

Kıbrıs merkez bankası, federal hükümet organlarından bağımsız olacaktır. Bankanın, başkanı, 
başkan yardımcısı, idare kurulu ve para politikaları komitesi bulunacaktır, yedi yıllık süre için 
atanacak başkan ve başkan yardımcısı, aynı kurucu devletten olamayacaktır. Diğer üyeleri beş yıl 

- 3 2 4 -



T.B.M.M. B : 69 6 . 4 . 2004 O : 1 

süreyle atanacak idare kurulu ise, 2 Kıbrıslı Türk, 2 Kıbrıslı Rum ve 1 yabancı üyeden oluşacaktır. 
Para politikaları komitesi ise, yedi yıl görev yapacaktır. Kararlar oyçokluğuyla alınacak, dolayısıy
la, yabancı üyenin oyu belirleyici olabilecektir. Aynı şekilde, sayıştayda da aynı düzen olacaktır. 

Plana göre, federal hükümet, aşağıda belirlenen yasama ve yürütme erklerini egemence kul
lanacaktır: Uluslararası anlaşmaların aktedilmesi ve savunma politikasının belirlenmesi dahil, dış 
ilişkiler, Avrupa Birliğiyle ilişkiler, para basımı, para politikası ve bankacılık düzenlemesi, bütçe ve 
tüm dolaylı vergiler dahil federal malî işler ve federal ekonomi ve ticaret politikası, su kaynakları 
da dahil olmak üzere doğal kaynaklar, meteoroloji, havacılık, uluslararası denizcilik ve birleşik Kıb
rıs cumhuriyetinin kıta sahanlığı ve karasuları, iletişim, Kıbrıs vatandaşlığı ve muhaceret, terörizm
le mücadele, genel ve özel aflar, fikrî haklar, eski eserler. 

Ortak devlete devredilmeyen yetkilerin tümü, kurucu devletlerde kalacaktır ve kurucu devlet
ler, bu yetkileri hükümranca kullanabileceklerdir. Kurucu devletler, yetkileri içinde yer alan turizm, 
çevre koruma, balıkçılık, tarım, spor, eğitim, ulaştırma, sağlık gibi konularda federal hükümetle 
uyum sağlanmasından sorumlu olacaklardır. Planın son versiyonunda, tarım ve balıkçılık, mün
hasıran kurucu devlet yetkileri arasına alınmıştır. Kurucu devletler, kendi bölgelerindeki havaalan
larını ve limanları da kontrol edebilecekler, mülkiyetlerine sahip olabileceklerdir. 

Ayrıca, kurucu devletler, kültürel ve ticarî konulara ilaveten, ekonomik yatırım ve malî yardım 
konularında da uluslararası anlaşmalar imzalayabileceklerdir; yani, Kıbrıs Türk Devleti, federal 
devletten bağımsız olarak, isterse Türkiye'yle, her türlü ekonomik, ticarî, yatırım ve kültürel anlaş
malar yapabilecektir. 

İki tarafın önceden imzalamış oldukları uluslararası anlaşmalar, bir liste dahilinde, geçerli ol
mayı sürdürecektir. Rum tarafının ve Türk tarafının da Türkiye'yle yapmış olduğu 57 anlaşma kabul 
edilmiş ve eklere girmiştir. 

Kurucu devletlerin halihazırdaki kurumlan, anlaşma yürürlüğe girdiğinde, kendilerini, yeni 
düzene ve yeni anayasalarına uyarlamış olacaklardır. Kurucu devletlerin yasalarının uyumunun 
kontrolü için, federal yüksek mahkeme yetkili kılınmıştır. Tabiatıyla bakanlıklar ve diğer icracı 
kuruluşlar, kurucu devletin yetki alanlarına göre, yeniden organize edilecektir. Kurucu devletlerin 
başkan veya başkanlıkları, ilk on yıl, oy hakkı olmaksızın, bakanlık konseyi çalışmalarına davet 
edilebileceklerdir. 

Kurucu devletlerin, ayrıca, kendi bayrakları ve marşları olacaktır. Bunun yanı sıra, birleşik 
Kıbrıs cumhuriyeti ve AB bayrakları da olacaktır. 

Referanduma sunulacak yeni kuruluş anlaşması 163 sayfa olup, yasaları ve anlaşmaları içeren 
ekleriyle birlikte, metin yaklaşık 9 000 sayfayı tutmaktadır. Bunlar, kuruluş anlaşmasını oluşturan 
ana maddeler, anayasa, anayasal nitelikteki yasalar, federal yasalar, federal hükümet ve kurucu dev
letler arasındaki işbirliği anlaşmaları, birleşik Kıbrıs cumhuriyetini bağlayıcı uluslararası anlaş
malar, toprak düzenlemeleri, mülkiyet, uzlaşı komisyonu ve yeni düzenin yürürlüğe girişi olmak 
üzere 9 ana bölümden oluşmaktadır. 163 sayfalık ana metnin dışındaki bu yasalar teknik komiteler 
tarafından gözden geçirilmiştir; gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki gerek bizim 
komitelerimiz... Bunlar, genellikle uyum yasalarıdır, Avrupa Birliğine uyum yasaları şeklindedir; 
ama, eğer, bunların, anayasaya, esas metne olan aykırı tarafları varsa, bunlar, ona göre düzeltilecektir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Planın son hali itibariyle bazı kayda değer hususları ve 
yapılan son değişiklikleri de şöyle özetlemek mümkündür: Toprak düzenlemeleri itibariyle, Annan 
Planının üçüncü versiyonunun ekindeki harita aynen kalmıştır. Toprak devri, üçüncü ayın sonundan 
itibaren, ara bölge ve meskûn olmayan yerlerden başlamak üzere, altı aşamalı bir takvim çer
çevesinde gerçekleşmektedir. Söz konusu takvim, planın son versiyonunda, yirmidokuz aydan 
kırkiki aya çıkarılmıştır. Bu süre uzatımı, esas itibariyle, önceki takvime ilaveten Türk tarafınca 
aşamalı olarak boşaltılacak toprakların belirli sürelerle Birleşmiş Milletlerin yönetiminde kalacak 
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olmasından kaynaklanmaktadır. Hukuken ilk günden itibaren Rum tarafına terk edilmiş olacak top
rakların yönetimi, söz konusu takvim uyarınca geçici bir süreyle fiilen Kıbrıs Türk Devletinde 
olacaktır. Birinci yılın sonuna kadar terk edilecek topraklar, Birleşmiş Milletler tarafından belir
lenecek takvime göre Rum tarafına devredilecektir. Buna göre anlaşma yürürlüğe girdikten yüzdört 
gün sonra ara bölgeye ilaveten kapalı Maraş ve Erenköy, ondan üç ay sonra da Düzce ve Taşköy 
Rumlara verilecektir. Yıl sonuna kadar Rumlara terk edilecek bölgeler bundan ibarettir. 

Burada, halen yaşamakta olan Türk sayısı 75 kişidir. Birinci yıldan sonra ise önceki takvime 
ilaveten terk edilecek topraklar, Rum yönetimine geçmeden önce üç ilâ on aylık sürelerle Birleşmiş 
Milletler gözetimine devredilecektir. Haritada Türk tarafına yüzde 29,2 oranında toprak kalmak
tadır. Buna mukabil Türk tarafı, Ada'nın kıyı şeritlerinin yüzde 52'sine sahip olmaktadır. Rumlara 
verilecek topraklarda yaklaşık 58 000 Kıbrıs Türkü yaşamaktadır, bu insanların kırkiki aylık takvim 
çerçevesinde aşamalar halinde bu bölgeleri terk ederek Kıbrıs Türk Kurucu Devleti kalıcı toprak
larına göç etmeleri gerekmektedir, şayet arzu ederlerse. 

Bu konuyu, bu mülk konusunu biraz daha açıklamak istiyorum. Annan Planının mülkiyet ve 
ikamete ilişkin bölümlerine bakıldığında, bunun esasen bir göç veya yeniden iskân planı değil, mül
kiyet iadesi planı olduğu görülecektir; yani, 1974 öncesi yer değiştiren Türklerin güneydeki mal
larının mülkiyetine, Rumların ise kuzeydeki mallarının mülkiyetine belirli koşullar ve süreler çer
çevesinde yeniden sahip olmalarına imkân sağlamaktadır. Mülkiyet iadesi programı, beraberinde 
zorunlu bir iskân veya ikamet değişikliğini getirmemektedir. Dolayısıyla, takriben üçbuçuk yıl için
de, kademeli olarak boşaltılacak topraklarda yaşayan Türklerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
vatandaşlarının, derhal ve toplu bir göçü veya yeniden iskânı, Planda zorunlu tutulmamaktadır. 
Bunlar, arzu ve tercih ederlerse, söz konusu köy veya kasabalardaki kendi evlerinde yaşamaya 
devam edebileceklerdir veya buralarda konut satın alabilecek, kiralayabilecek veya boşalttıkları bir 
konut karşılığı alternatif konut talebinde bulunabileceklerdir. Kıbrıs Türk Devleti topraklarında 
ikamet etmeyi tercih etmeleri halinde, buralarda, alternatif konut taleplerinde bulunabileceklerdir. 
Her halükârda, alternatif konut temin edilmeden, hiç kimsenin yer değiştirmesi söz konusu ol
mayacaktır. Dolayısıyla, zorunlu bir göç söz konusu değildir; yerinden ayrılacak kişilere, muhak
kak, bir yer gösterilecektir. 

Ancak, bütün bunlara rağmen, bizim, tabiatıyla, her ihtimali ve azamî sayıları dikkate alarak 
hareket etmemiz gerekir, herkesin yerini terk edeceğini düşünmemiz gerekir, tahliye edilecek top
raklarda yaşayan Kıbrıslı Türklerin tamamının Kıbrıs Türk Devleti tarafına geçebilecekleri ih
timaline göre hazırlıklarımızı yapmamız gerekir. 

Ayrıca, Planın, Kıbrıslı Rumların kurucu Türk Devleti topraklarındaki gayrimenkullerine 
yeniden sahip olmalarıyla ilgili düzenlemeleri de İsviçre'de tadilata uğratılmıştır. 

Kıbrıs Türk heyetinin titizlikle yaptığı çalışmalar ve Lefkoşa'dan alınan onayla, sistem, daha 
uygun hale getirilmiştir. Buna göre de, halen Rumlara ait gayrimenkullerde oturan Kıbrıslı Türk
lerin, bu konutları satın alabilmeleri, güneyde terk ettikleri konutlarıyla değiştirmeleri veya 
kiralayabilmeleri mümkün olacaktır. Esasen, gayrimenkullerin iadesi, asgarî beş yıl sonra baş
layacaktır. Bu, uzun bir sürecin ve koşulların tamamlanmasından sonra gerçekleşecektir. 

Esasen, Planda da, bu şekilde yer değiştirecek kişilerle ilgili her türlü hazırlık ve güvence, malî 
ve ekonomik yardım mekanizmaları öngörülmektedir. Gerekli ödeneklerin Kıbrıs bütçesine konul
ması hususu anlaşmaya girmiştir. Bu konuda uluslararası taahhütler de alınmıştır. Önümüzdeki gün
lerde bir donörler toplantısı yapılacaktır; ama, şunu bilmemiz gerekir ki, sonunda, esas iş yine Tür
kiye'ye ait olacaktır. 

Ayrıca, 100 000 Rum'un Türk tarafına geçeceğinden söz ediliyor; bu doğru değildir. Rumlar, 
sadece, mallarının mülkiyetini, belirli süre ve koşullarda elde edeceklerdir. Rumların Türk tarafın
da ikâmet hakkı 5 yıl sonra başlayacaktır. Bunların sayısı da, 6 ncı ve 9 uncu yıllar arasında, tak-
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riben 13 000 -yani, nüfusun yüzde 6'sı- 10 uncu ve 14 üncü yıllar arasında, takriben 26 000 olacak
tır. Bundan sonra, 20 nci yılda veya Türkiye AB'ye girene kadar, bu sayı, azamî -eğer yüzde 18'lik 
kontenjanın hepsini kullanırlarsa- 39 000 olacaktır. Biz bunu böyle bilelim, hepsinin geleceğini var
sayalım; ama, şu bir gerçektir ki, birçok kişi gelmeyi tercih etmeyecektir. Bu sayılar, azamî sayılardır. 
Bütün bu insanların güneydeki işlerini, evlerini bırakıp topluca kuzeye geleceklerini düşünmek... Bu 
biraz zordur; ama, biz, yine, hepsinin geleceğini varsayarak, maksimum olarak düşünmemiz gerekir. 

Bütün bunlara rağmen, tabiî ki, Türkiye'nin de Avrupa Birliğine tam üyeliği gerçekleştikten 
sonra, oradaki Türk-Rum sayısı, hiçbir zaman 2/3 oranını değiştirmeyecektir. 

Değerli arkadaşlar, burada, mülkiyete geri dönüş kapsamında, Rumların, Türk tarafında, geri 
dönecekleri mal ve mülkün oranı, önceki Planda, köy ve belediyeler için -yani, değiştirilmeden ön
ce- yüzde 20, Kıbrıs Türk Devleti genelinde yüzde 10 iken, Kıbrıs Türk tarafınca getirilen bir öneri 
çerçevesinde, demin söylediğim gibi, her Rum'un kuzeydeki eski mülkünün 1/3'üne sahip olması 
yönündedir. İzahını biraz önce yaptım. Geri kalan 2/3'ü ise, tazminatlı alacaklardır. Ancak, Karpaz 
bölgesindeki Dip Karpaz, Yeni Erenköy, Sipahi ve Adaçay köylerinin eski Rum sakinlerinin her
hangi bir sınırlama olmadan eski mülklerine dönmeleri hususu, Birleşmiş Milletler tarafından, eski 
Planda yer aldığı üzere, muhafaza edilmiştir. 

Bizim için çok önemli olan bir konu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesiyle ilgili konuydu. 
Rumların kuzeyde bıraktıkları topraklar için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde açtıkları ve 
açacakları davalara ilişkin olarak ise, çözümden sonra, sorumluluğun birleşik Kıbrıs cumhuriyetine 
geçmesine ilişkin hükümler Plana dere edilmiştir. Eşbaşkanlar tarafından, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi Başkanına ve Avrupa Konseyine bildirilmesi öngörülen bu konudaki mevcut ve müs
takbel tüm davaların birleşik Kıbrıs cumhuriyeti tarafından üstlenileceğine ilişkin mektuplar da 
Plana eklenmiştir. Söz konusu mektuplarda eşbaşkanlar, kurucu anlaşmayla kurulan yeni düzende 
yerlerinden olacak mağdurlar için tüm iç düzenlemelerin ve yasal yolların öngörüldüğünü belirt
mekte, dolayısıyla, bu hususta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde devam eden tüm davaların 
düşürülmesini talep etmektedirler. 

Sizin de bildiğiniz gibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde, aleyhimizde, 4 000 civarında 
dava vardır. Bu dosyaların hepsi düşecektir ve Kıbrıs'a gidecektir. Böylece, Türk ve Rum tarafların 
yeni devletin kuruluşunda mülkiyetle ilgili her türlü ihtilafın öncelikle içhukukta çözümlenmesi 
yönünde ortak bir iradeye sahip oldukları ortaya konulmuştur. Bu, bizim en önem verdiğimiz 
konulardan biriydi. Bildiğiniz gibi, daha önce bir Loizidiu davası vardı. Buna benzer 4 OOO'e yakın 
davanın aleyhimizde neticelenmesi karşısında, bunların muhatabı Türkiye olacaktı. Şimdi, bunlar 
birleşik Kıbrıs cumhuriyetine gitmiştir. Mal, mülk mübadelesiyle ilgili bütün bu konular, orada 
kurulan mekanizmalarla asgarî düzeye indirilecek ve çözülecektir. 

Değerli arkadaşlar, bu Planda çok önem verdiğimiz başka bir nokta da şuydu: Bildiğiniz gibi, 
Barış Harekâtından sonra, Türkiye'den Kıbrıs'a giden ve yerleşen vatandaşlarımız vardı. Bu vatan
daşlarımızın sayısı 40 000 olarak düşünülmüştür; daha önceki Planda, Üçüncü Annan Planında 33 
000 seviyesindeydi. Bu, müzakereler neticesinde, 45 OOO'e çıkmıştır. Türkiye asıllı ve daha sonra 
Kıbrıs'a gidip yerleşen 45 000 Türk vatandaşı da Kıbrıs vatandaşı olacaktır; dolayısıyla, eğer onay
lanırsa, neticede Avrupa Birliği vatandaşı olacaklardır. Dolayısıyla, bu, bizim en önem verdiğimiz 
bir konu idi. 

Bunun dışında, son dönemlerde, Kıbrıs'a, geçici süreler için giden ve orada çalışmak için giden 
bazı Türk vatandaşları vardır. Bunlarla ilgili bazı özel statüler getirilmiştir; ama, tabiî, bunlar vatan
daş olmamıştır. 

Kıbrıs Türk Devletinde ve Kıbrıs Rum Devletinde ikamet izni verilecek Türk ve Yunan vatan
daşlarının miktarı, her iki kurucu devletin nüfusunun yüzde 10'unu geçmeyecektir. Buna göre, an
laşma yürürlüğe girdiğinde, Türk vatandaşlarının kuzeydeki sayısı yaklaşık 20 000'i, Yunan vatan-
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daşlarının güneydeki sayısı yaklaşık 70 000'i geçmeyecek, daha sonra bu oran yüzde 5 olacaktır. 
Üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri bu oranın dışında kalacaktır. Dolayısıyla, Kıbrıs Türk 
Devletindeki üniversiteler çok önemlidir, bu üniversitelerin önü kesilmeyecektir, bu üniversitelere 
Türkiye'den öğrenci gitmesi mümkün olacaktır. 

Yine, bizim ısrarımız üzerine, Planın son versiyonuna, anlaşmadan ondokuz yıl sonra ya da 
Türkiye AB'ye girdikten sonra bu düzenlemelerin tamamen ortadan kalkacağı da eklenmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bu Planın en önemli başka yanlarından birisi, bizim gitmeden önce önem 
verdiğimiz yanlardan birisi -demin söylediğim gibi- garantilerle ilgili konudur. Önce, Ada askerden 
arındırılacaktır. Mevcut Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk kuvvetleri, belirlenen ve asker çekilme 
sürelerini de gözeten bir plan dahilinde lağvedilmektedir. Kurucu devletlerin sadece polisi olacak
tır. Planda, nüfusa göre hesaplanan polis sayısı, mevcut durumda, kuzey için yaklaşık 1 900, güney 
için yaklaşık 4 900 olmaktadır. Federal polis ise, eşit sayıda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumdan 
oluşacaktır; federal devletin polisi eşit sayıda oluşacaktır. 

Annan Planı, garanti ve ittifak anlaşmalarının, Ada'da kurulan yeni düzeni dikkate alarak, ay
nen devam etmesini amirdir. Dolayısıyla, değerli arkadaşımın biraz önce söylediği Zürih ve Londra 
Anlaşmaları, bu Plana aynen geçmiştir, hiçbir değişikliğe uğramadan, aynen geçmiştir. O zaman 
1960 Anayasasının garantörü idiler, şimdi ise bu Planla ortaya çıkan -deminden beri anlattığım ve 
biraz sonra anlatacağım- yeni devletin garantörü olarak devam edeceklerdir; ama, garantörlük, ay
nen devam etmektedir. Garantör ülkeler, sadece birleşik Kıbrıs cumhuriyetinin değil, sadece 
federasyonun değil, aynı zamanda kurucu devletlerin de toprak bütünlüklerini, güvenliklerini ve 
anayasal düzenlerini de garanti edeceklerdir. Rum - Yunan tarafı, buna, görüşmelerde şiddetle kar
şı çıkmıştır. Son dakikaya kadar müzakere ettiğimiz ve son dakikaya kadar ısrarcı olduğumuz 
konulardan biri bu olmuştur. Rum tarafı "tamam, garantörlük, federe devlet için devam etsin; ama, 
Türkiye Kıbrıs Türk Devletinin, Yunanistan da Kıbrıs Rum Devletinin garantörü olarak devam et
sin" demişlerdir. Biz, burada, kesenkes bir adım geri atmadık; çünkü, kırkdört yıllık anlaşmanın bir 
taraftan zedelenmesi -görünürde, belki, iyi bile olabilir- ileride başka aşınmalara yol açacağı için, o ih
timali gördüğümüz için, bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğimiz hususunda sonuna kadar ısrar ettik. 

İttifak anlaşması uyarınca, Kıbrıs Türk Devletinde konuşlandırılabilecek Türk ve Kıbrıs Rum 
Devletinde konuşlandırılabilecek Yunan birliklerinin sayısı 2011 yılına kadar 6 000; 2018 yılına 
veya Türkiye'nin AB üyeliğine kadar 3 000 olacaktır. Planın önceki versiyonunda Türkiye, AB 
üyesi olduktan sonra "bir AB ülkesi, başka bir AB ülkesinde asker bulunduramaz, böyle bir düzen
leme Avrupa Birliğinde yoktur" diye geri çekiliyordu ve Türkiye, AB'ye tam üye olduktan sonra 
Ada'da hiç asker bulundurmayacaktı. Biz, yine, daha önceki anlaşmaların gereği bunda çok ısrarcı 
olduk ve 650 Türk askerinin -1960'ta da öyleydi- Türkiye "çekiyorum" diyene kadar, Türkiye 
"çekiyorum" demediği süre içerisinde ilelebet Ada'da olmasında ısrarcı olduk. Son ana kadar bizim 
ısrarımız oldu, Rum tarafının da tersinden ısrarı oldu; ama, neticede bizim dediğimiz oldu. Her üç 
yılda bir, Türk ve Yunan tarafı bir araya gelerek, devam edelim mi, çekelim mi diye görüşecekler; 
eğer, ittifakla, çekelim derlerse, o zaman çekilecek. Dolayısıyla, burada, Türkiye'nin bu garantisi de 
aynen devam etmiştir; Türk askeri, Ada'da, Türkiye istediği takdirde, ilelebet duracaktır. 

Asker sayısında 6 000'e ulaşılabilmesi için, çekilmenin yüzde 20'lik ilk aşaması Ocak 2005'te 
tamamlanmak üzere, yirmidokuz aylık bir geri çekilme takvimi öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, hepimizin çok üstünde durduğu başka bir konu da, birincil hukuk 
meselesidir. Bu konu hakkında da şu açıklamayı yapmak istiyorum size; gelinen nokta şudur... 
Sizinle her şeyi açık açık paylaşıyorum burada; çünkü -sonunda söyleyeceğim- bu Planın artıları da 
vardır, eksileri de vardır; hepimiz, tercihimizi yaparken, bütün bunları bilerek yapacağız. 
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AB birincil hukuku meselesine gelince; anlaşmanın hukukî güvenliği konusu, başından 
itibaren üzerinde durduğumuz bir husus olmuştur. Bu, şu anlama gelmektedir: Bir dava açılması 
halinde, Avrupa Adalet Divanının, bu anlaşmanın Avrupa Birliğinin mülkiyet ve dolaşım hakkıyla 
ilgili temel ilkelerini ihlal ettiğine karar vermesinin önlenmesi gerekmektedir. Planın ilk taslağında 
yer alan istisna hükümleri, yani derogasyonlar, kalıcı karakter arz etmekteydi üçüncü Planda. Biz, 
İsviçre'ye, Luzern'e gitmeden önce, elimizde olan Planda, bütün bu istisnalar kalıcıydı. Dolayısıy
la, bunların hukukî güvenliği için, AB birincil mevzuatının parçası haline gelmesi acil bir nitelik 
kazanmaktaydı; bizim için o zaman acildi. Bunlar, esasen iki maddedir: Birincisi, Kıbrıs Türk Dev
letinin kendi topraklarında mülkiyet alımını isterse kısıtlaması; ikincisi, kurucu devletlerin toprak
larında, diğer kurucu devlet vatandaşlarının ikamet oranının düzenlenmesi. 

Avrupa hukukunda, kalıcı derogasyonları asgarîye indirme eğilimi olduğu dikkate alınarak ve 
bütün tarafların mutabakatıyla bu derogasyonlar muhafaza edilmiş; ancak, geçici hale getirilmiştir, 
İsviçre'de yapılan çalışmalarla. Bu geçicilik, Avrupa hukukunda geçerli olan ekonomik seviyenin 
eşitlenmesi ve etnik kültürel kimliğin korunması ilkelerine dayandırılmıştır. Böylece, bu uy
gulamanın, mülkiyet ve ikamet özgürlüğünü ancak geçici olarak ve geçerli sebeplerle sınırladığı 
söylenebilecektir. Ayrıca, paralel bir ölçüt olarak, bunların, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine kadar 
geçerli olacağı hükmü getirilmiştir. Derogasyonların geçici hale gelmesiyle, bunların birincil hukuk 
sayılması acil bir ihtiyaç olmaktan, Üçüncü Annan Planına göre, şimdi çıkmıştır. 

AB Komisyonu, birincil ve ikincil mevzuat arasında bir statüde bulunan uyarlama senedi yön
temini, uyarlamayı AB Konseyine sunmayı resmen taahhüt etmiş bulunmaktadır. Komisyon, bu 
konudaki süreci 7 Nisan günü başlatacaktır. Uyarlama senediyle, Avrupa Birliği, Kıbrıs'ın AB'ye 
girişiyle ilgili olarak geçen yıl onaylanmış olan Katılım Anlaşması ekindeki Onuncu Protokolün 4 
üncü maddesine dayanarak kendisini yeni anlaşmaya uyarlamış olacaktır. Katılım Anlaşması, 
esasen, birincil mevzuat niteliği taşımaktadır. Buna dayanarak hazırlanan uyarlama senedi bütün 
üye ülkelerce imzalanacak ve parlamentolarınca onaylanacaktır. Dolayısıyla, son derece güçlü bir 
belge haline gelecektir. Uluslararası hukukçulardan aldığımız mütalaalar bunu teyit etmektedir. Ay
rıca, anlaşma, Birleşmiş Milletlere tevdi edilerek tescil edilecektir. Güvenlik Konseyinin bir 
kararıyla onaylanacaktır. Böylece, uluslararası hukukun bir parçası haline gelmiş olacaktır. Bütün 
bu tedbirler, anlaşmanın hukukî güvenliğini daha kuvvetli hale getirmektedir. Buna rağmen, hukukî 
güvenliği daha da pekiştirmek ve en küçük bir kuşkuya dahi yer bırakmamak amacıyla ilave talep
lerde bulunduk. Bu anlaşmanın birincil mevzuat haline gelmesinde ısrar ettik. 

Değerli arkadaşlar, aslında, bu, mümkündü. Şöyle mümkündü: Avrupa Birliği de bu hazırlığı 
yapmıştı. Eğer, daha önce, biz, bu Planı, şimdi, şu son geçen aylarda yaptığımız gibi, müzakere et
seydik, bugün aldıklarımızı alsaydık, Avrupa Birliğinin 15 üye ülkesi, bunu parlamentolarından 
1 Mayıstan önce geçirecekti; ama, şu anda, 1 Mayısa kadar bunun teknik olarak geçmesi mümkün 
değildir. O bakımdan, bizim ısrarımız şudur: Evet, birinci hukukî zırh alındıktan sonra, ikinci 
hukukî zırhın da sürecinin başlatılmasıdır; bunda ısrarcıyız. Bununla ilgili metne, anlaşmaya, şu 
metin, aynen, şu şekilde konulmuştur; aynen okuyorum: "Avrupa Birliği Komisyonu, birleşik Kıb
rıs cumhuriyetinin Avrupa Birliğine katılım koşullarını içeren ekli uyum senedini her iki tarafta ay
rı ayrı ve aynı anda yapılacak referandumlardan sonra, ancak 24 Nisandan önce değerlendirmek 
üzere ve 1 Mayıs 2004 tarihinden önce onaylanmak üzere, Avrupa Birliği Konseyine sunmayı taah
hüt eder. Bundan öteye, Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği hukuk sistemi içinde bütün 
taraflara birincil hukukun oluşturulmasıyla sonuçlanacak ve hukukî kesinlik ve güvenlik sağlayacak 
nihaî bir sonucu gecikmeksizin ortaya çıkarmayı taahhüt eder." 

Değerli milletvekilleri... 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, konuşmanızı toparlar mısınız. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz, bazı önemli unsurlar da var. Bunlar, belki, kayda geçmesi açısından 
önemlidir. Eğer değerli arkadaşlarımın da müsaadesi olursa... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Tabiî... Tabiî... 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Tabiî... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Devam edilsin; bunlar çok önemli. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Aynı 

şekilde, muhalefet de, belki, görüşlerini geniş bir şekilde anlatabilir. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) -

Değerli arkadaşlar, şimdi, bütün bunlardan sonra yaptığımız çalışmayla, bu Annan Planıyla, bu son 
şekliyle -beşinci şeklidir bu- ne alınıyor; yani, bize neler alınabiliyor, bunları, biz, şöyle bir özet
ledik. Bunları, sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce, iki kesimlilikle ilgili neler olmuştur. 

Yeni ortaklığın iki kesimli olacağı açıkça ortaya konulmuştur; iki tarafın birbirinin ayrı kim
liğini ve bütünlüğünü tanıması ortaya konulmuştur, kabul edilmiştir. 

Tarafların, birbirlerinin kültürel, dinî, siyasî, sosyal ve dil kimliklerine saygı gösterecekleri 
açıkça yazılmıştır. Bir tarafın diğeri üzerinde hâkimiyet kurması reddedilmiştir; bir tarafın diğeri 
üzerinde otorite ve yetki iddia edemeyeceği açıkça yazılmıştır. Aslında, bildiğiniz gibi, biz, 
egemenlik üzerinde çok ısrar ettik, egemenliği almayı çok istiyorduk; çünkü, tam egemenlik, ileride 
bağımsızlık yolu da olurdu; ama, birleşik Kıbrıs devletini devam ettirmek Planın ana gayesi olduğu 
için, bu egemenlik tam olarak alınamamıştır; ama, burada şu olmuştur: Rum tarafının dünyaca 
tanınmış olan egemenliği de geri alınmıştır. Yani, Türk tarafı, Rum tarafı üzerinde bir otorite ve yet
ki kullanamayacaktır; Rum tarafı da, Türk tarafı üzerinde bir yetki, baskı ve otorite kul
lanamayacaktır. Dolayısıyla, tersinden böyle bir durum ortaya çıkmıştır. 

Kurucu devletlerin kendi anayasaları olacaktır. İki kesimliliğin gereği, kurucu devletlerin kara 
sınırlarının bulunacağı açıkça yazılmıştır. Kurucu devletlerin kendi bayrakları, kendi marşları 
olacaktır. Kıbrıs Türk Devleti tarafından, belki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ve mar
şı kabul edilecektir; kendi bilecekleri bir iştir. Kurucu devletlerin kimliklerine, güvenliklerine ve 
anayasal düzenlerine herkes tarafından saygı gösterilecektir. Kurucu devletlerin ve federal 
hükümetin birbirlerinin yetki ve işlevlerine karışılmayacaktı; kimse karışamayacaktır. Yeni 
haritada, Kıbrıs Türk Devleti ismen gösterilecektir. İki kurucu devlet arasında yeni bir sınır belir
lenmesi, geçiş noktalarının olması kararlaştırılmıştır. Federal ve kurucu devlet yasaları arasında 
hiyerarşi olmayacaktır. Kurucu devletlerin iç vatandaşlık verebileceği ve bir kişinin, aynı zamanda 
her iki kurucu devletin iç vatandaşlığına sahip olamayacağı açıkça yazılmıştır; yani, bir Rum gelip 
de Türk devletinde, Türk tarafında durur ve vatandaş olursa, oradaki Rum vatandaşlığını kay
bedecektir. Dolayısıyla, bu, gelişi azaltacaktır; yüzde 18'e ulaşacağını tahmin etmiyoruz; ama, 
bizim, yüzde 18'i gelecekmiş gibi hareket etmemiz gerektiğinin bir kez daha altını çiziyorum. 

Kurucu devletlerin, kendi millî kimliklerini korumak amacıyla, diğer kurucu devlet vatandaş
larının ikametine sınırlama getirebilecekleri bu Planla ortaya çıkmıştır. Bunun aşamalarını biraz ön
ce söylediğim için, derine girmek istemiyorum. 

Senatoya Kıbrıs Türk Devletinden seçileceklerin daima Türk olacağı yazılmıştır. 
Kurucu devletlerin, dış dünyayla ticarî ve kültürel ilişki kurabilecekleri, anlaşma im

zalayabilecekleri kabul edilmiştir. 
Federal yasalara karşı işlenen suçlar üzerinde, kurucu devletlerin, öncelikli adlî işlem yetkisine 

sahip olmaları kabul edilmiştir. 

- 3 3 0 -



T.B.M.M. B : 69 6 . 4 . 2004 O : 1 

Kurucu devletlerin ayrı polis teşkilatı olacaktır. 
Ortaklık ve eşitlik açısından ise, Kıbrıs'ın Türkiye Türkleri, Kıbrıs'ın Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs 

Rumlarının ortak evi olduğu açıkça, beraber ifade edilmiştir, anlaşmaya geçmiştir. 
Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumlarının 1960 Kıbrıs Cumhuriyetinin ortak kurucuları oldukları 

kaydedilmiştir. 
Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların yeni sistemi, ayrı ayrı sahip oldukları kurucu yetkilerini 

kullanarak oluşturacakları kararlaştırılmıştır. 
İki taraf arasındaki ilişkinin bir azınlık-çoğunluk değil, siyasî eşitlik ilişkisi olduğu açıkça 

kabul edilmiştir. Türklerin nüfusu 220 OOO'dir, diğerleri 700 000 civarındadır; ama, burada siyasî 
eşitliktir esas olan. Dolayısıyla... 

Bizim korkumuz şuydu değerli arkadaşlar: Avrupa Birliğine, Rumlar, Ada'yı temsilen tek 
başına girerlerse, ondan sonra, oynayacakları kart, tamam, siz gelin, siz de bize katılın... O zaman 
ayrı bir devlet olarak değil, o zaman bir azınlık olarak gireceklerdi. Bütün bunun için, hâlâ, son 
dakikaya kadar ısrar ediyorlar ki, gelin, bu işi yapmayalım diye. 

Kurucu devletlerin birbirinin eşiti olduklarının anayasada açıkça belirtilmiş olması dedim. 
Geçiş dönemi sürecince, federal düzeyde devlet başkanlığının iki eşbaşkandan oluşması, 

federal hükümetin eşit sayıda üyeden oluşması, 
Kurucu devlet parlamentolarından eşit sayıda parlamenterin -yani, 24'e 24- geçiş dönemi 

parlamentosunda görev almaları, 
13 Haziran 2004 tarihinde kurucu devletler, federal parlamento ve Avrupa Parlamentosu için 

düzenlenecek seçimlerden sonra başkanlık konseyinin ilk görev dönemi boyunca başkan ve yardım
cısı arasındaki rotasyonun 10'ar aylık eşit sürelerle gerçekleşmesi, 

İki kurucu devletin yekdiğeriyle işbirliği anlaşması yapabilmesi, 
Kurucu devletlerin dış ilişkiler ve AB politikasının belirlenmesine katılacakları, beraber katılmaları, 
Federal parlamentonun senato kanadında kurucu devletlerin eşit sayıda temsil edilecekleri. 
Değerli arkadaşlar, bunları çoğaltabilirim. Burada çok önemli başka bir nokta şu: Dünyanın 10 

önemli ülkesindeki büyükelçiliklerin -çekilecektir onlar- yarısı Türk olacaktır yarısı Rum olacaktır; 
diğerlerinde ise, yine eşit ağırlık devam edecektir. 

Güvenlik anlaşmaları ve garantilerle ilgili konuları biraz önce açık bir şekilde söyledim. Tür
kiye'nin rolüyle ilgili konuları bir kez daha özetlemem gerekirse; Türkiye ve Yunanistan'la özel iliş
kiler devam edecek. Kıbrıs Türk Devleti Türkiye'yle, demin söylediğim çerçevede, malî, ekonomik, 
ticarî ve kültürel ilişkiler kurabilecek, anlaşmalar yapabilecek ve buralarda büro açabilecek. 

Anlaşmayla Kıbrıs'ta yeni bir düzenin kurulacağı -a news state of affairs- yeni bir devletin 
kurulacağı gayet açık bir şekilde ortaya çıkıyor. 

Taraflar, ortaklıklarını yenilemeye karar verdiklerini ilan edecekler, 
Birleşik Kıbrıs cumhuriyetinin marşı olacak, birleşik Kıbrıs cumhuriyetinin bayrağı olacak, 
Kurucu anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince onaylanacak, 
Avrupa Konseyi -bu da bizim için çok önemlidir; çünkü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 

kaynağı Avrupa Konseyidir- kurucu anlaşmayı onaylayacaktır. 
Avrupa Birliğinin de kurucu anlaşmayı onaylayacağı, kendisini çözümün parametrelerine uyar

layacağı bunun içerisindedir. Birçok şey Avrupa Birliğiyle beraberleştirilmektedir. 
Değerli arkadaşlar, daha fazla vaktinizi almamak için, netice olarak şuna geliyorum: Şimdi, 

karşımızda iki alternatif vardır. Şüphesiz ki, kararı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki değerli 
vatandaşlar, Türkler vereceklerdir. Onlar nasıl karar verirlerse, o kararlarına saygı duyacağız; çün
kü, bu, başından kabul edilmiştir; ama, önemli olan, bu referandumun gayet açık, şeffaf ve düzgün 
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bir şekilde olmasıdır. Nasıl, geçen genel seçimler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, bütün dün
yayı utandıracak şekilde açık ve düzgün olduysa, bu referandum da öyle olacaktır ve böyle karar 
vereceklerdir. 

Önde iki şey vardır; onlar açısından da, bizim açımızdan da; çünkü, bizi de ilgilendirmektedir. 
Eğer "evet" çıkarsa bize de gelecektir, o zaman bizim de sorumluluğumuz olacaktır. O zaman, tek
rar konuşacağız burada onu; ama, iki şey vardır: Birincisi, bizden önceki hükümetler gibi, statükoyu 
devam ettirmek, bugünkü hali devam ettirmek. Bu, bir tercihtir. 

Böyle olursa karşımıza ne çıkar bakmak gerekir. Böyle olursa şu ihtimaller vardır: Birincisi, 
biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini dünyaya tanıtabilir miyiz; Rumlar Avrupa Birliğine girdi, biz 
statükoyu devam ettiriyoruz, dünyaya tanıtabilir miyiz? 

Değerli arkadaşlar, hepimizin gönlünden geçen, benim de gönlümden geçen, benim de, çocuk
luğumdan beri Kıbrıs davasını kendime dava olarak kabul etmiş ve fiilen de birçok hareketin için
de bulunmuş bir kişi olarak gönlümden geçen şey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin, ayrı, bağım
sız bir devlet olarak tanınmasıdır; ama, daha iyi imkânlar içerisinde bu olmamıştır. Ne bir Türk 
Cumhuriyeti kardeşimiz ne bir dindaşımız, Müslüman ülke bunu tanımıştır. Dolayısıyla, bunun 
tanınabileceğini gerçekçi görmüyorum. 

İkincisi, Türkiye'ye ilhak etmek. Bunu da gerçekçi görmüyorum; çünkü, bu da, bütün dünya 
dengelerinde birçok şeyi değiştirecektir. Geriye, statükoyu devam ettirmek kalmaktadır. Statüko, 
bugünkü gördüğümüz statükodur, ambargolarla karşı karşıyadır. Evet, bizim, orada, çok sayıda, 40 
000 civarında askerimiz vardır; ama, ne yazık ki, ambargoyu da delememekteyiz. Dolayısıyla, am
bargo devam etmektedir, devam edecektir. 

İkincisi şudur... 
Ama, bunun da avantajları vardır; çünkü, bu planın, muhakkak ki, uygulanmaya geçince bazı 

sıkıntıları olacaktır. Sizlerle açık konuşuyorum; muhakkak ki, bazı sıkıntıları olacaktır; kolay değil
dir, uğraşılacaktır, malî sorumluluklar getirecektir; ama, bir buna bakmak gerekir; ikincisi de, 
deminden beri ortaya koyduğum ve tarif ettiğim, yeni anlaşmayla ortaya çıkacak Birleşik Kıbrıs 
Cumhuriyeti ve bunun içerisindeki Kıbrıs Türk Devleti vatandaşı olmak mı veyahut da bunu kabul 
etmek mi; bu karar, herkesin dikkatli bir şekilde bakması gereken, bütün çalışması gereken... 
Hepimizin sorumluluğu vardır; Kıbrıs'ta yaşayanların da sorumluluğu vardır, bizim de sorum
luluğumuz vardır. Bu konuları, lütfen, hepimiz, gerçekçi, her türlü parti kaygısından ve her türlü 
karşılıklı, onun dediğine evet diyeyim, bunun hayır dediğine de ben evet demeyeyim zihniyetinden 
uzak, soğukkanlı bir şekilde değerlendirelim ve buna göre karar verelim. 

Buna göre, biz, oturduk, kendimiz çalıştık Hükümet olarak; bizim kanaatimiz, bu şekliyle, yeni 
ortaya çıkmakta olan Kıbrıs Türk Devletinin ve Kıbrıs Türklerinin daha iyi yaşayabileceği kanaatin
deyiz. Şüphesiz ki, kararı kendileri vereceklerdir ve bu karara da hepimiz saygı göstereceğiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Onur Öymen; buyurun. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 

sözlerime başlamadan önce, tarihî bir noktayı düzeltmek istiyorum ve bu düzeltmeyi, bizzat Sayın 
Bakanın bu kürsüden yapmasını rica ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisinin içinde olduğu veya içinde olmadığı, hiçbir Türk hükümeti, Güney 
Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliği üyeliği sürecini onaylamamıştır, onaylayan hiçbir belgeye im
za atmamıştır, ne gümrük birliği sırasında ne daha önce ne daha sonra. Eğer, hükümetin elinde 
bunun aksini kanıtlayacak bir belge varsa, biz, böyle bir belgeyi bilmiyoruz; ama, varsa, lütfen, 
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açıklasınlar; çünkü, bizim bildiğimiz, o zamanki hükümetin Dışişleri Bakanı Sayın Karayalçın, 
bunun tam tersini gümrük birliği müzakereleri sırasında açıkça ilan etmiştir, daha sonra da, Dışiş
leri Bakanlığı, Türkiye'nin Kıbrıs politikasını açıkça kamuoyuna bildirmiştir. O bakımdan, bu yan
lışın hemen düzeltilmesi lazım. Aksi takdirde, sadece Sayın Bakanın burada, bugün yaptığı konuş
ma, ileride Türkiye'nin başına çok büyük iş açabilir. Buna benzer bir konuşmayı, vaktiyle, Türk 
Dışişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapmıştı ve Yunanlar, yetmiş yıldan beri, her 
vesileyle bunu gündeme getiriyorlar ve Türkiye'nin tutumunun o olduğunu söylüyorlar; halbuki, 
Türkiye'nin politikası o değildir. 

O bakımdan, Sayın Bakandan rica ediyorum; lütfen, derhal, geliniz, burada, bu kürsüde bunu 
düzeltiniz. Yanlış anlamalara imkân vermeyelim, ileride de başımıza sıkıntı verecek bir durum 
çıkarmayalım. 

Değerli arkadaşlar, Kıbrıs konusunda son otuz yılın en önemli dönemecine girmiş 
bulunuyoruz. Sayın Başbakanın ocak ayında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofı Annan'la yap
tığı görüşmeden sonra yaşanan hızlı gelişmeler, Bürgenstock'ta Kofı Annan'ın son şeklini verdiği 
metnin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Taraflarca üzerinde mutabakata varılamayan ve im
zalanamayan bu metin, 24 Nisan tarihinde, Kıbrıs'ta her iki toplumun onayına sunulacaktır. 

Önce, şunu belirtmek istiyorum: İzlenen bu yöntemi doğru bulmuyoruz, yadırgıyoruz ve dün
yada bir örneğinin bulunduğunu da sanmıyoruz. Metne son şeklinin verilmesi yetkisinin Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterine bırakılması dünyada emsali görülmemiş bir uygulamadır; niçin böyle 
bir yöntem Ortadoğu ihtilafında uygulanmıyor; niçin böyle bir yöntem Azerî-Ermeni ihtilafında uy
gulanmamıştır; niçin böyle bir yöntem Keşmir ihtilafında uygulanmamıştır; çünkü, kendisine say
gısı olan hiçbir devlet son sözü başkalarına bırakmamıştır da onun için. Türkiye de bugüne kadar 
böyle bir yöntemi kabul etmemiştir, etmemişti, bu hükümet işbaşına gelinceye kadar. 

Değerli arkadaşlar, uluslararası bir anlaşmanın referanduma sunulabilmesi için, önce ilgili 
hükümetlerin o metin üzerinde anlaşmaları gerekiyor, uluslararası uygulama budur; önce müzakere 
edeceksiniz, bir metin üzerinde anlaşacaksınız, gerekirse onu halkın oyuna sunacaksınız, Avrupa 
Birliği içinde de dışında da bunun pek çok örneği var; ama, burada ne yapılıyor; burada bunun tam 
tersi yapılıyor. Hükümetler arasında anlaşmaya varılmamış, imzalanmamış bir metin halkın onayına 
sunuluyor; yani, hükümetlerin iradesi bir tarafa bırakılarak halkın hakemliğine sunuluyor. İşte, bu, 
yadırganacak bir husustur ve bunun da örneğini eğer biliyorsa Sayın Bakan, bize de açıklarsa biz de 
öğrenmiş oluruz. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, Kıbrıslı Türkler, ekleriyle birlikte 9 000 sayfayı bulduğu anlaşılan 
bir metni kabul veya reddedeceklerdir. Bu metnin henüz Türkçe çevirisi bile yapılmamıştır ve bel
gede yer alan bazı anayasa ve yasa metinleri henüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisinde bile 
görüşülüp onaylanmamıştır. 

Özetle, Kıbrıslı Türkler kendi kaderlerini, çocuklarının geleceğini ilgilendiren hayatî bir 
konuda, içeriğini tam bilmedikleri bir metin üzerinde, yabancıların yoğun propagandaları ve zaman 
baskısı altında karar vermek zorunda bırakılmaktadırlar. Bunca yıldan beri zulme uğramış, hiçbir 
kusuru olmadığı halde baskılara, ambargolara maruz kalmış bir halka bu muameleyi reva görenleri 
tarih affetmeyecektir arkadaşlar; bunu açıklıkla ifade etmek istiyorum Yüce Meclisin huzurunda. 

Bürgenstock'ta, Sayın Başbakan, metni kabul ettiğini -basına yansıyan bilgilere göre- eğer 
Rum, Yunan tarafı da kabul ederse, kendisinin de bunu imzalamaya veya Türk tarafına imzalatmaya 
hazır olduğunu söylemiştir. Yunanlar kabul etmediği için metin imzalanmamıştır, basın haberleri 
böyle söylüyor, iyi ki de öyle olmuştur; aksi takdirde, Sayın Başbakan, tarihe, içeriğini bilmediği 
bir metni imzalayan ilk başbakan olarak geçecekti. Denilebilir ki "9 000 sayfanın çoğu ayrıntıdır, 
başbakanların ayrıntıları bilmesi gerekmez, uzmanların bilmesi yeterlidir." Televizyonların açık
ladığına göre, Sayın Başbakan, biraz önce grupta da buna benzer şeyler söylemiş. 
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Değerli arkadaşlar, diplomaside çok önemli bir söz var, diyorlar ki: "Şeytan, ayrıntıda gizlidir." 
Bazen ayrıntı sayılan bir konu, ileride, başınıza çok büyük sıkıntılar açabilir. Örneğin, Yunanistan'ın 
NATO'ya dönüşü sırasında, Türkiye'nin de o zaman ayrıntı sanarak kabul ettiği, dikkat etmediği 
bazı belgeler başımıza inanılmayacak büyük sıkıntılar açmıştır ve biz bu belgeleri iptal ettirmek için 
tam yirmi yıl uğraşmışızdır. O bakımdan, hiçbir belgeye, hiçbir kâğıda "önemsizdir, ayrıntıdır, 
okumasak da olur" demeyeceksiniz, hepsini okuyacaksınız, bileceksiniz ve bunları bilmeden de hiç
bir metni imzalamayacaksınız. En azından, bizim, Cumhuriyet Halk Partililer olarak devlet an
layışımız, içeriğini bilmediğimiz, okumadığımız herhangi bir metnin kabulüne olanak vermemek
tedir. Biz iktidarda olsaydık, emin olunuz ki, içeriğini tamamen bilmediğimiz hiçbir metni onay
lamazdık ve hiçbir metnin de kamuoyuna sunulmasına izin vermezdik. 

Değerli arkadaşlar, biz, bu 9 000 sayfalık metni görmedik, aranızda gören var mı bilmiyorum, 
aranızda okuyan var mı bilmiyorum, Sayın Başbakan okumuş mudur, Sayın Dışişleri Bakanı 
okumuş mudur bilmiyorum; ama, şunu biliyorum ki, elimizde bulunan ve inceleme fırsatı bul
duğumuz 200 sayfalık metin, Kıbrıs halkının onayına sunulacak olan çok önemli belgeleri içer
miyor. Bizim elimizdeki metin budur,. 200 sayfalık bir metindir; fakat, bu metnin içerisinde, hayatî 
derecede önemli bazı belgeler yoktur; onun için, onları biz de bilmiyoruz. Ne gibi; mesela, kurucu 
devletlerin anayasaları yoktur; başlık olarak ismi var, metni yok. Biz, şu anda referanduma 
sunulacak metinde, Kıbrıslı Türklerin nasıl bir anayasa için oy kullanacaklarını bilmiyoruz, Kıbrıs
lı Türklerin de bildiğini zannetmiyoruz. 

Sayın Denktaş, Bürgenstock'ta görüşmeler devam ederken "Kofi Annan'a yeni bir anayasa 
tasarısı vermeyeceğiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasasını vereceğiz; gerekirse, onu 
ileride tadil ederiz" demişti. Peki, öyle mi oldu; hayır, öyle olmadı. Uzmanlar tarafından hazırlan
dığı söylenen bir anayasa tasarısı Annan'a verildi. 

Bu metin, Kuzey Kıbrıs Türk Meclisinde görüşülmüş müdür, onaylanmış mıdır; hayır, görüşül
memiştir ve onaylanmamıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanının onayı alınmış mıdır; hayır, 
alınmamıştır. Basına yansıyan haberlerden anladığımız kadarıyla, kendi devletinizin anayasasını kendi 
Meclisinizde görüşmeden, kendi Cumhurbaşkanınızın onayını almadan Birleşmiş Milletlere vermişsiniz. 

Değerli arkadaşlar, böyle bir şey olabilir mi?! Böyle bir şeyi herhangi bir devlet kabul eder 
mi?! Sizin anayasanız, sizin temel yasanız, devletinize yön verecek temel hükümler orada. Siz, onu 
görüşmeden, bazı uzmanların hazırladığı bir metne itimat ederek, olduğu gibi Birleşmiş Milletlere 
veriyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi?! İşte, belge elimizde, belgede bu anayasa yok. Rum 
kesiminin anayasası da yok; onların da nasıl bir yönetimle idare edileceklerini bilmiyoruz. 

Bu 9 000 sayfa içerisinde başka neler var; ayrıntı sanılan, hani "okunmasa da olur" dediğimiz 
9 000 sayfa içerisinde başka neler var; birçok temel yasa metni var. Plan, halkoylamasında kabul 
edilirse, bunlar yeni Kıbrıs devletinin temel yasaları olacak. 

Peki, bunlar nerede hazırlandı; öyle anlaşılıyor ki, bunların çoğu Rum kesiminden geldi. Bizdeki 
bilgi bu. Sayın Bakan aksini biliyorsa, bize de söylerse seviniriz. Rumlar demişler ki: "Biz bu yasaları, 
Avrupa Birliğiyle birlikte, Avrupa normlarına uygun olarak hazırladık, siz de kabul edin" ve biz de bu 
metinleri alt komitelerde görüşerek Birleşmiş Milletlere vermişiz. Peki, üst komitede görüştük mü; 
görüşmedik. Başgörüşmecimiz onayladı mı; onaylamadı. Bunlar, temel metinler, temel yasalar. 
Burada yüzlerce metin var. 9 000 sayfa, ne demek; 9 000 sayfa bir ansiklopedi demek arkadaşlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öymen, buyurun. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Bunun içerisinde birsürü temel yasa var. Bu yasaları bilmeden, 

Mecliste görüşmeden, devletinizin üst kurullarında ele almadan, Cumhurbaşkanınıza onaylatmadan 
Birleşmiş Milletlere veriyorsunuz. Yani, neyi verdiğinizin farkında bile değilsiniz siyasî düzeyde. 
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Başka ne var; başka şu var: Kıbrıs Rumlarının yıllardan beri imzaladığı 100'dcn fazla anlaşma 
var. Peki, bu anlaşmalar, Kıbrıs Türk Meclisinde görüşüldü mü; hayır, onlar da görüşülmedi. Bu an
laşmalar, yarın, Kıbrıs Devletinin anlaşmaları olacak, sizi de bağlayacak. Türk tarafının da yaptığı 
bazı anlaşmalar var; ama, büyük çoğunluğu Rumların yaptığı anlaşmalar. İşte, 9 000 sayfanın 
içerisinde, "ayrıntı" dediğimiz, "canım, okumasak da olur" dediğimiz metnin içerisinde bunlar var. 

Başka ne var; başka şu var: Mesela, Kıbrıs'ın kıta sahanlığıyla ilgili metinler var. Kıbrıs'ın kıta 
sahanlığı Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Yunanistan'la, şu kıta sahanlığı konusunda 
yaşadığımız sorunlara bakın, yetmiş yıldan beri boğuşuyoruz, çözemiyoruz. Şimdi, bir de, Kıbrıs ile 
aramızda kıta sahanlığı meselesi çıkacak. Bunun metnini biliyor muyuz; hayır. Elimizdeki belgede 
var mı; yok. Bize verildiği mi; verilmedi. AKP Grubuna verildi mi, bilmiyorum; ama, bize veril
medi. Biz, bunu bilmiyoruz ve bunu da onaylayacak, Kıbrıslı Türkler. Yarın, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gelip, bunu da onaylatacaksınız, bilmediğimiz metinleri. 

Değerli arkadaşlar, işte, onun için, biz diyoruz ki, böyle metinler dikkatle incelenmelidir, bütün 
ayrıntıları bilinmelidir ve hükümet, kalkıp da, burada, Yüce Meclise bilgi verirken, en azından, bun
ları kendisi biliyor olmalıdır. 

Ben, şimdi, Sayın Bakana bir kere daha soruyorum: Bahsettiğim bütün bu belgeleri bir kere 
okudunuz mu? Kıta sahanlığı belgesini bir kere okudunuz mu? Hava sahasıyla ilgili belgeyi bir kere 
okudunuz mu? Karasularıyla ilgili belgeyi bir kere okudunuz mu? 

Bizdeki bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kendi özgür iradesiyle kullanacağı 1 
metrelik sahili olmayacak; bunu biliyor musunuz? 1 metrelik sahilimiz olmayacak; merkezî 
hükümetin denetiminde; yani, Rum çoğunluğunun olduğu merkezî hükümetin denetiminde bütün 
sahiller, bütün sahil güvenlik. Kıbrıs'tan bir sandalla açılıp Rumların bilgisi, onayı dışında, Tür
kiye'ye gelemeyeceksiniz. Bizdeki bilgi bu; doğru değilse, lütfen, Sayın Bakan gelsin desin ki 
"hayır, sahiller bizim egemenliğimizdedir" biz de öğrenelim. 

İşte, değerli arkadaşlar, bahsettiğimiz metin böyle bir metin. O bakımdan, yani, metnin böyle sadece 
bazı olumlu taraflarını önplana çıkarmak yeterli değil, bütün boyutlarıyla açıkça görüşmek lazım. 

Şimdi, biz, geçmişte bu gibi durumlara atıfta bulunup da Yüce Mecliste bunu bir teslimiyet
çilik belgesi diye takdim ettiğimiz zaman hissettim ki bazı AKP'li arkadaşlarımız üzüldüler. Ben de 
onların üzüntülerini paylaşıyorum; onun için, bu sözlerimi geri alıyorum. Bu metin bir teslimiyet
çilik belgesi değildir; ama, şunu da söyleyeceğim: Teslimiyetçilik belgesinde hiç değilse neyi im
zaladığınızı bilirsiniz. Bu belge teslimiyetçilik belgesinden de beterdir; çünkü, içeriğini bilmiyor
sunuz. (CHP sıralarından alkışlar) Tarihimizin en kötü belgesi, tarihimizin en utanç verici belgesi 
Sevr Anlaşmasını bile imzalarken biz, neyi imzaladığımızı biliyorduk, şimdi bilmiyoruz, bunu size 
anlatıyorum, bunu bilmiyoruz. Onu imzalayan Osmanlı heyeti, hiç değilse neyi imzaladığını 
biliyordu, metni okumuştu; şimdi, okumadığımız bir metin var, size bunu anlatıyorum, lütfen dik
kat ediniz, kulak veriniz, ciddîye alınız bu uyarılarımızı. Bu bahsettiğimiz konu bir millî davadır; 
bu, bir parti meselesi değildir. Sayın Bakana iştirak ediyorum, hiçbir şekilde bu meseleyi bir parti 
davası gibi ele almayalım, bunu bir millî dava gibi ele alalım. Ben, Adalet ve Kalkınma Partisine 
mensup milletvekillerimizin bu millî davada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri gibi duyarlılık 
göstereceklerine inanıyorum. Kesinlikle bunu bir parti meselesi olarak görmeyelim; ama, şunu bir 
kere daha söylüyorum: Biz, bu hükümete yakıştırmıyoruz; bilmediği, baştan sona okumadığı bir 
metnin gelip de burada methiyesini yapmasını yakıştıramıyoruz. 

FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Okumadığını ne biliyorsunuz? 
BAŞKAN - Sayın Şahin, lütfen... 
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ONUR ÖYMEN (Devamla) - Efendim, okuduysa, işte, soruyorum, Sayın Bakan gelsin burada 
desin ki "biz, baştan sona bu metni ve eklerini okuduk" ben de kendisine teşekkür edeyim, tebrik 
edeyim; buyursun, gelsin söylesin. Sayın Başbakan biraz önce söylüyor "ayrıntılarını okumak 
gerekmez" diye sizin Grubunuzda söyledi, biz televizyonlarda dinledik yanlış duymadıysak; ama, 
okudularsa, desinler ki "okuduk." 

Şimdi, değerli arkadaşlarım... 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ)- Doktora mı yapacağız?!. 
ONUR ÖYMEN (Devamla)- Evet doktora yapacağız... Evet, doktora yapacağız... 
Bu kadar önemli bir millî davada değerli arkadaşlarım, bu, böyle basit bir denizcilik hakları an

laşması, denizde çalışanların güvenliğiyle ilgili bir anlaşma değil. Bu bahsettiğimiz anlaşma, bir dev
leti sona erdiren anlaşmadır; bir milletin haklarını, özgürlüğünü kısıtlayan bir anlaşmadır. Bahset
tiğimiz anlaşma bir temel anlaşmadır. Nasıl, siz, bunu okumadan imzalamayı uygun görürsünüz?!. 
Böyle bir şeye ne hakkınız var?!. Ne hakkınız var?!. Bunu yapamazsınız... Bunu yapamayız... 

Sizi uyarıyorum; bilmediğiniz, okumadığınız bir metni kalkıp burada savunmaya kalkmayın 
siyasî düzeyde. "Uzmanlarımız okumuştur" diye geçiştirilecek bir konu değildir. Lütfen, dikkat 
ediniz ve lütfen dikkatle dinleyiniz sözlerimizi. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul)- Siz okudunuz mu? 
ONUR ÖYMEN (Devamla)- Okumadık diyorum size. Bizim elimizde de yok; verin, biz de 

okuyalım. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul)- Okumadığınız şeyin içeriğini nereden biliyorsunuz?!. 
ONUR ÖYMEN (Devamla)- Okuduğumuz metnin içeriğinden bahsediyoruz. Okumadığımız 

metnin içeriğini nereden bilebiliriz; haklısınız, gayet tabiî ki bilmiyoruz. İşte, biz diyoruz ki, 
içeriğini bilelim, öyle tartışalım. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, yalnız, dikkatinizi şuna çekmek istiyorum: İsviçre'de daha 
müzakereler yapılırken ve şu metne son şekli verilmemişken, bazı siyasetçiler medyalara çıktılar ve 
bu metnin propagandasını yapmaya başladılar. Dediler ki "efendim, referandum olumsuz sonuç
lanırsa felaket olur." Bunu demek için, daha bekleyin de bitsin müzakere değil mi?!. Elinizde bir son 
metin olsun; bu bile yok. Elinizde son metin yokken "bunun onaylanmaması bir felaket" diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, hükümet, çok sık, çözmekten bahsediyor, bu meseleyi çözmekten bah
sediyor "çözümsüzlüğe karşıyız" diyor; fakat bizim gördüğümüz kadarıyla, bu yaklaşımların, bu 
yöntemlerin adı çözmek değildir, çözülmektir. Maalesef, Kıbrıs sorununda çözülmeye gidiyoruz; 
işin gerçeği bu. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bu genel tablo içinde Bürgenstock'taki çalışmalara ve elimizdeki ek
sik metnin anahatlarına baktığımız zaman gördüğümüz tablo şudur: Öyle anlaşılıyor ki, hükümet, 
daha önce bu Mecliste görüştüğümüz Kofi Annan Planının eksiklerini, sakıncalarını gidermek için 
çaba göstermiştir ve bazı konularda lehte iyileştirmeler de yaptırmıştır.-Sayın Bakan anlattı- ama, 
bizim gördüğümüz kadarıyla, yapılan bu değişiklikler, bizim açımızdan tatminkâr sayılabilecek 
düzeyde değildir, yeterli değildir. Eski metnin gerisine giden değişiklikler de yapılmıştır; yani, bize 
daha önce verilen metne nazaran -biz inceledik, karşılaştırdık- Rumların lehine değişiklikler de 
yapılmıştır; onlardan hiç bahsedilmiyor. 

Türk tarafının lehine sayılabilecek en önemli değişiklik şu: Senato seçiminde, sadece senato 
seçiminde, Kıbrıslı Rumlar Rum kesimiyle birlikte oy kullanacak, Kıbrıslı Türkler Türk kesimiyle 
birlikte oy kullanacak. Tek yapılan değişiklik bu. Ama, federal hükümetin temsilciler meclisi oy
lamasına geçtiğiniz zaman, bu oylamada, Kıbrıslı Rumlar Türk tarafına yerleşmişlerse Türk tarafıy
la birlikte oy kullanacaklar. Yerel parlamentoların seçiminde Türk tarafındaki Rumlar Türk tarafıy
la birlikte oy kullanacaklar. Basının yazdığı doğru değil. 
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Bu, ne demektir; bu şu demektir: Zaman içinde, federal parlamentonun senato değil ama tem
silciler meclisi kanadında Türklerin dışında Türk kesiminden seçilmiş Rumlar da olabilecek. Baş
ka?.. Maronitler de olabilecek. Böyle diyor anlaşma. Başka?.. Türk kesimindeki parlamentoda da 
Türklerin dışında Rumlar olabilecek. Bunları biliyor musunuz? 

İşte "iyileştirme yaptık, Türkler Türk tarafında, Rumlar Rum tarafında" diye kamuoyunda, 
basında söylenilen şeyler sadece federal senatoyla ilgilidir, onun dışında hiç böyle bir hüküm yoktur. 

Değerli arkadaşlar, hükümet, iki kesimliliği güçlendirmek için çalışacağını söylemiştir; ama, 
maalesef, bunu gerçekleştirememiştir. Şimdi, Sayın Bakan biraz önce dedi ki, işte "yüzde 18'e in
dirildi, kuzeye geçecek Rumların sayısı azamî 39 000 olacak." 

Değerli arkadaşlarım, üzülerek söylüyorum, bu, doğru değildir. Bu, doğru değildir. Planın 196 
ncı sayfasına bakınız; orada deniliyor ki: "Planın, anlaşmanın imzalanmasından sonra ondokuz yıl 
içinde veya Türkiye Avrupa Birliğine üye olduktan sonra -hangisi daha önce olursa deniliyor- bu 
tahditler kaldırılacak ve kuzeye geçecek Rumların oram üçte l'e kadar yükselebilecektir." Yani, 
bunun miktarı 39 000 değildir, 70 000'dir. Kuzeyin nüfusu 214 000'dir, bunun yüzde 33'ü de 70 000 
yapar. İçimize girecek insanlann sayısı, ondokuz yıl sonra, 70 000 olacak. Ayrıca, bu, Sayın 
Bakanın dediği gibi, Türkiye'nin Avrupa Birliğine üye olması şartına bağlı değil. Üye olmasa da, 
ondokuz yıl geçince, işte, bu tahdit kaldırılıyor. Bunları Yüce Meclisin bilgisine sunuyorum. 

Biz, öteden beri şu tehlikeye dikkati çekiyorduk, diyorduk ki: Güneyde bir Rum devleti olacak, 
kuzeyde bir Türk-Rum karma devleti olacak; işte, gelinen nokta budur, bu anlaşmanın son şeklinin 
yarattığı durum budur. Güneyde bir Rum devleti, kuzeyde bir Türk-Rum karma devleti olacak. 
Bunu bilelim, adı Türk devleti olsa bile. 

Bakın, Sayın Dışişleri Bakanımız, 17 Şubatta Büyük Millet Meclisinde yapılan görüşmelerde 
ne dedi, kendi sözlerini söylüyorum: "Birleşmiş Milletler tarafından önerilmiş olan, çok girintili, 
çıkıntılı bir sınır çizgisi ihtiva eden haritanın, daha az sayıda Kıbrıslı Türkün yerinden olmasına yol 
açacak ve daha düz bir sınır hattı içerecek şekilde yeniden çizilmesi, önemli gördüğümüz bir husus
tur." Demek ki, bunları istemişiz. Alabildik mi; hayır, alamadık; harita aynı harita, aynı girintiler 
çıkıntılar var. Kuzeye geçecek, evlerinden sökülecek, göç etmek zorunda bırakılacak Türklerin 
sayısını azaltabildik mi; hayır, azaltamadık. Bizdeki bilgiye göre, 60 000 Türk, evlerinden 
sökülecek, kuzeye geçirilecek, Beşparmak Dağlarının yamaçlarındaki çorak topraklara getirilecek. 
Bunlara hangi araziyi vereceksiniz? Elinizde boş arazi var mı; yok. Bunlar tarım nüfusu. Bunlar ne 
yiyecek, ne içecek, belli değil. Sadece, onlara konut yapımından bahsediyorsunuz. Ne iş verecek
siniz? Bir tarım nüfusunu, yukarıda, beş karış, bir karış boş toprak olmayan bir araziye nasıl iskân 
edeceksiniz? Bunun cevabı var mı sizde; bizde yok; varsa, gelin, biz de bilelim. 

Başka ne demişti Sayın Gül, Mecliste; "Planda yapılmasını zarurî gördüğümüz değişiklikler 
arasında, daha az sayıda Rumun kuzeye geçmesi var." Söyledim; 70 000 Rum geçiyor. Bunu bir 
başarı olarak sayacaksanız, buyurun... 

Sayın Denktaş, bu iki kesimliliğin güçlendirilmesini "olmazsa olmaz" koşullar arasında 
sayıyordu "olmazsa olmaz..." Öyle anlaşılıyor ki, bizim hükümetin yaklaşımına göre "olmasa da 
olur"; "olmazsa olmaz" görüşü değil "olmasa da olur." 

Şimdi, mülkiyet konusunda yapılan düzenlemeler var, bunların ayrıntısına girmeyeceğim; 
fakat, son derece karmaşık bir tablo çıkardığını ve insanları çok uzun yıllar perişan edeceğini ben 
size açıklıkla söyleyebilirim ve burada da son sözü siz söylemeyeceksiniz; mülkiyet konusunda 
kurulan komisyonlar, yabancı başkanlar, vesaire, o kadar karmaşık bir sistem getiriyor ki, bunun 
içinden çıkılması mümkün olamayacaktır diye endişe ediyoruz. 

Bir de şu var: Şimdi, kısıtlı da olsa bazı avantajlar sağladık. Sayın Bakan söyledi, bunu teminat 
altına almak için "derogasyon" sistemi getiriyoruz; yani, Avrupa hukukuna göre vatandaşların sahip 
olduğu mutlak mülkiyet hakkına kısıtlama getiriyorsunuz, derogasyon bu demek. Peki, bu derogas-
yonu sağlayabildik mi? "Olmazsa olmaz" diyorduk, Sayın Başbakanın demeçleri var bu konuda, 
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sağlayabildik mi; hayır, sağlayamadık. İşte, kendisi de söyledi, adaptasyon yasası adı altında birincil 
hukukla bağdaşmayacak bir düzenleme yapılacaktır. Bu yeterli mi; bizzat Sayın Başbakan söylüyor, 
kendisine katılıyorum "bu risklidir" diyor. Peki, değerli arkadaşlarım, Kıbrıslı Türklerin sırtına böyle 
bir risk yükleme hakkını kendimizde nereden buluyoruz? Nasıl yükleyebilirsiniz böyle bir riski? Risk 
olduğunu siz söylüyorsunuz, niye bu riski aldınız? Niçin bu riski alıyoruz; bir izahı var mı bunun? 

Şimdi, bir şey daha söyleyeyim size, tutun ki derogasyonu sağladık; bu, işi halleder miydi; et
mezdi; çünkü, Avrupa'da bu konuyla ilgili iki hukuk sistemi var; bir tanesi Avrupa Birliği hukuku, 
bir tanesi de Strasbourg'daki Avrupa Konseyi çerçevesinde İnsan Hakları Sözleşmesine göre kurul
muş İnsan Hakları Mahkemesi. Şimdi, İnsan Hakları Mahkemesini bağlamıyor Avrupa Birliğinin 
derogasyonları, onu bilmeniz lazım, İnsan Haklan Mahkemesini bağlamıyor. Geçmişte örneği var; 
İngiltere'nin Cebelitarık'la ilgili bir vakasında, İngiltere'nin Avrupa Birliğinde sağladığı birincil 
hukuk niteliğindeki derogasyonu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi reddetmiştir; bunu biliyor 
musunuz; reddetmiştir. Yani, derogasyonu sağlamış bile olsaydınız, bu, yeterince başarı olmayacak
tı; bunu size söylemek istiyorum. Bu konuda yapılan düzenlemeler son derece yetersiz, mektup 
yazacaklaımış da, rica edeceklermiş filan... Bunların hiçbir şeyi yoktur. 

Şimdi, arkadaşlarım, bütün bunları niçin yapıyoruz; Avrupa Birliğine girişimiz kolaylaşsın, 
bize üyelik tarihi verilsin diye, değil mi. Sayın Başbakana huzurunuzda sormak istiyorum: Siz, Kıb
rıs meselesi çözülürse bütün Avrupa Birliği ülkesi hükümetlerin bize üyelik tarihi verecekleri 
konusunda bir yerden teminat aldınız mı? 

Bakın, biz, geçen hafta, Adalet ve Kalkınma Partisine mensup çok değerli üç arkadaşımızla bir
likte Viyana'daydık; Avusturya Parlamentosunda bunu konuştuk. İktidara mensup koalisyon ortağı 
iki parti var ve bize çok açıkça söylediler, dediler ki: "Bizim tutumumuzun Kıbrıs'la filan ilgisi yok, 
Türkiye'deki reformlarla da ilgisi yok, bizim kendimize özgü başka nedenlerimiz var. Onun için, 
biz, Türkiye'nin üyeliğine karşıyız. Biz, Türkiye'ye özel statü verilmesini istiyoruz." Bizzat Avus
turya Başbakanının demeci var "25 000-30 000 çiftçiyi Avrupa'ya alamayız" diyor. "Tam üyelik, ek
si tarım, eksi serbest dolaşım." Başbakanın formülü budur. 

Şimdi, siz, buna bakarak diyebilir misiniz ki, Kıbrıs'ı feda ediyoruz; ama, karşılığında Avrupa 
Birliğini alıyoruz? Buyurun... 

Şimdi, Sayın Başbakan, kürsüye çıkıp, diyebilir mi ki, bu söylediğiniz yanlıştır!.. 
Daha Danimarka'yı anlatmadım, daha Hollanda'yı anlatmadım, Fransa kapalı kutudur... Oralar

dan da sürpriz bekleyebiliriz; ama... İnşallah bunları aşarız. 
Denilebilir ki, efendim, içpolitikadır, siz bakmayın, ileride bunların hepsi tutumunu değiştirir, 

olumlu oy verir; inşallah öyle olur. Biz, bunun için çalışıyoruz. Başkalarının tahmininin aksine, biz, 
AKP'li arkadaşlarımızla beraber, Türkiye'nin AB üyeliği için olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz; hiç 
kimsenin kuşkusu olmasın. Biz, bunu da bir millî mesele olarak görüyoruz; ama, sizi uyarıyoruz, 
zannetmeyiniz ki, Kıbrıs çözülürse Avrupa Birliğinin bütün kapıları açılacaktır, herkes Kıbrıs'ın 
çözümünü bekliyor; bu, doğru değil. İşte, size bunu anlatmak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu anlattıklarımdan daha mühim, daha önemli bir konu var; o da, 
güvenlik boyutudur. Burada, bizim güvenlikle ilgili bazı taleplerimiz oldu. Uzun etmeyeceğim, 
ama, şunu söyleyeyim size: Ne istedik biz; kuzeydeki bizim askeri birliğimizin serbest dolaşım hak
kı olsun, bir yerden bir yere serbestçe gidebilsin dedik. Gidebiliyor mu bu anlaşmayla; gidemiyor. 
4 cipten fazla askerimizin bir yerden bir yere gitmesi, 48 saat önceden bildirime tabidir. 

Ne dedik; sınır güvenliğini askerlerimiz korusun. Koruyabiliyor mu; koruyamıyor; asker
lerimizin sınıra yaklaşması yasak. Ne dedik; kuzeyde barış gücü olmasın, güvenliği biz sağlayalım; 
oldu mu; olmadı; kuzeye barış gücü yerleşecek. Efendim, 650 askerimizi uzun vadede tutabileceğiz; 
tutabileceğiz; ama, arkadaşlar, bununla ilgili maddede bir hüküm var, orada "nihaî hedef, Ada'nın 
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tamamen silahsızlandırılmasıdır" deniliyor. Bu 650 askerinizin geri çekilmesi için her üç yılda bir 
gözden geçirme toplantısı yapılacak, bunu biliyor musunuz? Yani, 650 askeri bir süre bulundurma 
hakkınız var; ama, biz itiraz ederiz efendim, hiç mühim değil filan... Siz kabul etmişsiniz. Bu metin
de Türkiye kabul etmiştir ki, askerlerin tamamını çekeceğiz; yalnız, bunun için tarafların rızası 
lazımdır filan; böyle birtakım koruyucu hükümler getirilmiş; ama, ilkeyi zaten kabul etmişsiniz; 
yani "ben, askerin tamamını çekeceğim" ilkesini metne yazmışsınız. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bütün bunlardan sonra bazıları "İsviçre'deki görüşmeler bir zafer
dir" diyor. Bunu Lozan'la kıyaslayanlar var basında. Şunu açıkça ifade etmek zorundayım: Değerli 
arkadaşlarım, bunu Lozan'la kıyaslamak, Lozan Anlaşmasına karşı saygılı bir davranış değildir, 
Lozan Anlaşması, bütün büyük devletlerin baskılarına direnen bir milletin elde ettiği bir zaferdir. 
İsviçre'de varılan mutabakat ise, dış baskılara direnemeyen bir hükümetin alabildiği bir sonuçtur. 
Bu ikisini karşılaştırmak büyük haksızlıktır Lozan'a ve o Lozan'ı yapanlara. 

Değerli arkadaşlar, Kofi Annan, ayın 7'sine kadar sizden cevap bekliyor; yarın cevap verecek
siniz; nasıl vereceksiniz! Kuzeyde referandum yapılmasını kabul ettiğinizi söyleyeceksiniz, belki, 
başka yükümlülüklere gireceksiniz. Meclisten yetki aldınız mı?! Değiştirdiğiniz metin, değiştirmek 
istediğiniz metin, Yüce Meclisin onayladığı bir uluslararası anlaşmadır. Yetki bizdedir. Şimdi, siz, 
Meclisin yetkisine ait bir konuda, hükümet olarak diyeceksiniz ki, biz, referandumu kabul ediyoruz, 
bu metnin içeriğiyle ilgili Kıbrıs Türk Halkının oy vermesini kabul ediyoruz, başka düzenlemeyi 
kabul ediyoruz. Sanıyorum ki, çok ciddî bir Anayasa sorunuyla karşı karşıya kalmak üzereyiz. 
Hükümeti uyarıyoruz; lütfen, Meclisten yetki almadan bu yola kalkışmayın, bu yola girmeyin; ileride 
başınız çok ağrır. Bu konuda sizi şimdiden uyarıyoruz; bizim hukukçularımızın görüşü budur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu safhada deniliyor ki: "Kimse etkilemesin Kıbrıslı Türkleri, 
tarafsız kalalım, Kıbrıslı Türkler nasıl karar verirse kabulümüzdür." Peki, bu belge nedir?! Biraz ön
ce milletvekillerine dağıtılan bu belge nedir?! Dün, basın-yayın aracılığıyla, bütün basın mensup
larına dağıtılan belge nedir; sadece anlaşmanın olumlu taraflarını gösteren, biraz önce Sayın 
Bakanın çok dürüstçe ifade ettiği olumsuz taraflarına hiç değinmeyen bir belge. Bunu nasıl yapar
sınız?! Hani, propaganda yapmayacaktınız? Hani "Meclis Başkanı, hükümet, Kıbrıslı Türkleri et
kilemeye çalışmayacak" deniliyordu! Nedir bu belge, bunun anlamı nedir; size soruyoruz. O zaman, 
niçin bunun propagandasını yapıyorsunuz?! 

Şimdi, arkadaşlarım, bir nokta daha var. Millî Güvenlik Kurulunun dünkü kararının sonuçlarını 
dikkatle okuduk. Öyle anlaşılıyor ki, Millî Güvenlik Kurulu, bu metnin Kıbrıslı Türkler tarafından 
onaylanması için bir çağrıda bulunmamıştır; yani, Millî Güvenlik Kurulu bir mesafe koyuyor. 
Zaten, İsviçre toplantısından önce yapılan zirve toplantısına Sayın Cumhurbaşkanımızın katıl
maması da dikkatimizden kaçmamıştı. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, sizin yanınızda kim var, onu düşününüz. Eski Cumhurbaşkanımız, 
9. Cumhurbaşkanımız, hemen hemen, kelime kelime, bizim burada dile getirdiğimiz görüşleri ifade 
ediyor ve bu Plana karşı olduğunu söylüyor. Kıbrıs'ta Türkleri katliamdan kurtaran eski Başbakan 
Sayın Ecevit bunu söylüyor. Evvelce, Mecliste Kıbrıs ile ilgili bütün kararlara oybirliğiyle katılan 
bütün siyasî partilerin liderleri aynı şeyi söylüyor. 

Değerli arkadaşlarım, peki, kim Adalet ve Kalkınma Partisinin politikasını destekliyor, Tür
kiye'de hangi siyasî güç destekliyor? 

AHMET IŞIK (Konya) - Millet destekliyor, millet... 
AHMET YENİ (Samsun) - Halk destekliyor, halk... 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Millet destekliyor... Çok güzel söylediniz değerli arkadaşım; size 

teşekkür ediyorum. Ben, geçtiğimiz günlerde, tam 12 ilde, bu konuda, vatandaşla görüştüm, kon
feranslar verdim, onların sorularına cevap verdim, onlara sorular sordum. 
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Değerli arkadaşlarım, belki inanmayacaksınız; ama, size açıkyüreklilikle söyleyeyim ki, 
hükümetin Kıbrıs konusunda izlediği politikayı destekleyen bir kişiye rastlamadım. Belki, inanmaz
sınız... (AK Parti sıralarından gürültüler) 

AHMET IŞIK (Konya) - Ne alakası var!.. 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Hiç alakası yok. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Müsaade buyurun... Ben, size, kendi izlenimimi anlatıyorum ar

kadaşım. Basında okudunuz, Sayın Başbakan diyor ki: "Bizim Kıbrıs politikamız bize puan kaybet
tirdi." Hani millet destekliyordu?! 

AHMET IŞIK (Konya) - Millet destekliyor. 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Halk destekliyor. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Değerli arkadaşım, sizin sorunuza en iyi cevabı, bundan on gün 

önce Kütahya'nın Dumlupınar İlçesinde görüştüğüm bir vatandaşımız verdi. Vatandaşımız Halk 
Partili değildi... (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Sözümü dinler misiniz. 
Halk Partili olmayan bir vatandaş -yakasında başka bir partinin rozeti vardı- dedi ki: "Kıbrıs'ı 

vermek şehitlerimizi de vermektir." Vatandaşın sesini merak ediyorsanız, vatandaşın sesi budur! 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Kıbrıs'ı veren yok. Hayal görüyorsun. 
AHMET IŞIK (Konya) - Otuz yıldır çözülmemiş, kangren olmuş... En son söz siyasî iradenin. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitiriyorum; yalnız, sözlerimi 

bitirmeden şunu söyleyeceğim: Biz, Kıbns meselesini, şimdiye kadar, bir millî dava olarak götür
dük. Bu Meclis, Kıbns konusunda, 1992'den 2003 yılına kadar, 6 defa karar aldı, 6 ncısını sizlerle 
beraber aldık, sizin oylarınızla aldık. 6 Mart 2003 tarihinde, Mecliste bu kararı aldığımız zaman, 
Kofi Annan Planı masanın üzerindeydi ve Meclisin aldığı kararda, bir kelimeyle bile Kofi Annan 
Planına atıfta bulunulmamaktadır ve o kararda yazılan hususlar, bugün varılan noktayla taban 
tabana zıttır. Bunu siz onayladınız. Siz kanaat mi değiştirdiniz? O zamanki gibi düşünmüyor 
musunuz? Daha önemlisini söyleyeyim; biz, bu meseleyi, yarım yüzyıldan beri, Kıbrıs'taki soydaş
larımızla el ele yürüttük, hep görüş birliği içerisinde olduk, hep tam bir dayanışma içerisinde olduk. 
Şimdi ne görüyoruz; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, hükümetin bu konuda iz
lediği politikaya açıkça karşı bir tavır almıştır. Bu metnin onaylanmaması gerektiğini "hayır" denil
mesi gerektiğini açıkça ifade ediyor. İlk defa, biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaş
kanıyla ters düştük. Bu, övünülecek bir durum mudur?! Demek ki, biz Saym Denktaş'ı bile ikna 
edemedik. Biz, Sayın Denktaş'ın, bugün, buraya gelerek bu kürsüde görüşlerini açıklaması için 
çalıştık; fakat, Meclis Başkanımızdan bir yanıt aldık; diyor ki: "Efendim, kendisi müracaat ederse 
bir imkân araştırırız." Yani, dilekçe verecek. Şimdiye kadar bu kürsüde söz alan, Yüce Meclise hitap 
eden yabancı cumhurbaşkanları -bilmiyorum, eğer öyle değilse beni düzeltin- dilekçe vererek mi 
geldiler buraya, biz mi onları davet ettik?! Biz, Sayın Denktaş geçen defa buraya geldiğinde, Adalet 
ve Kalkınma Partisi Grubuyla birlikte davet etmedik mi kendisini, birlikte çağırmadık mı?! Şimdi 
niye istemiyorsunuz?! 

YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin)- Ayakta alkışladılar, ayakta! 
ONUR ÖYMEN (Devamla)- Ayakta alkışladınız. Şimdi niçin Denktaş'ı duymak istemiyor

sunuz?! Çünkü, onun söyleyeceklerinden rahatsızlık duyuyorsunuz, kamuoyuna açıkladığı görüş
lerden rahatsızlık duyuyorsunuz. 

AHMET IŞIK (Konya)- Kararı Kıbrıs Halkı verecek, Denktaş değil. 
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ONUR ÖYMEN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, ben sözlerimi bitiriyorum. 
Siz, kanaatinizde serbestsiniz. Özgür milletvekilleri olarak, siz, kendiniz kendi kararınızı verir

siniz; bizim, sizi etkileyecek sayımız yok; kendiniz vicdanî kararınızı vereceksiniz. Biz size bilgi 
veriyoruz, biz size görüşlerimizi anlatıyoruz. Bu görüşleri dikkate almak almamak sizin bileceğiniz 
iştir; ama, şunu da size söyleyeyim, bunu söylemeden edemeyeceğim: Tarih karşısında 
hükümetimiz de, Meclisimiz de büyük bir sorumluluk altındadır. Alacağımız kararlar, burada tarihe 
karşı büyük bir sorumluluk taşıyacaktır. Bizim hepimizin vicdanî sorumluluğumuz var. Bu vicdanî 
sorumluluğu içinizde hissederek tutumunuzu tespit edeceğinizi umuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu koşullar altında, biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, Kıbrıs 
Türk Halkının, referandumda bütün bu gerçekleri gözönünde bulundurarak en isabetli karar 
vereceğini umuyoruz. 

Türk Hükümetine, yabancı ülkelerin hükümetlerine ve uluslararası kuruluşlara çağrıda 
bulunuyoruz: Bu kader günlerinde Kıbrıslı Türkleri baskı altına almaya çalışmayın, onları 
propaganda bombardımanına tabi tutmayın, çocuklarının geleceğini ilgilendiren bir konuda, 
bırakın, kararlarını özgür iradeleriyle versinler. 

Eğer, Kıbrıslı Türkler Kofi Annan Planını reddetmeyi kararlaştınrlarsa, biz, Sayın Genel Başkanımızın 
birkaç gün önce televizyonda ifade ettiği gibi, Kıbrıslı Türklerin bu kararını saygıyla karşılayacağız. 

Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öymen. 
AHMET IŞIK (Konya) - "Evet" derse ne diyeceksiniz Sayın Öymen? 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Size bırakacağız. 
AHMET IŞIK (Konya) - "Evet" derse yine aynı şekilde... 
BAŞKAN - Sayın Işık, lütfen... 
Sayın milletvekilleri, Sayın Dışişleri Bakanının, karasularıyla ilgili ve anlaşmalarla ilgili olarak 

Sayın Öymen'in yaptığı bazı açıklamaların kendi görüşü dışında olduğunu beyan ederek, kısa bir 
açıklama için söz talebi vardır. 

Sayın Bakanı davet ediyorum; buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın 

Başkan, teşekkür ediyorum. 
Kısaca bir açıklama getirmek istiyorum. Bütün metinler, Kıbrıs'ta komiteler tarafından okun

muştur. Kıbrıs'ta müzakereler devam ederken, siyasî müzakereler ve teknik çalışmalar iki ayrı 
komite tarafından götürülmüştür ve bu iki ayrı komite çalışmaları devam ederken, bütün metinler 
uzmanlar tarafından tadil edilmiştir, okunmuştur ve bu uzmanlara, Türkiye olarak, biz de Dışişleri 
Bakanlığı olarak katkıda bulunmuşuzdur, bizim uzmanlarımız da gitmiştir. Dolayısıyla, bizim bil
mediğimiz herhangi bir metin yoktur. 

İkinci bir nokta; bunun neticesi şudur: Sayın Öymen'in de dediği gibi, eğer bunlar görülmemiş 
ve çalışılmamış olsaydı yanlış şeyler olacaktı. Mesela, Rum tarafının önerdiği planın ekinde yer 
alan karasuları, bitişik bölge, münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı ve arama kurtarmaya ilişkin 
yasalar -40 inci, 47 nci ve 48 inci- görüşlerimiz doğrultusunda değiştirilmiştir. Bu yasalar, Rumların 
istediği gibi kaleme alınsaydı, Türkiye ile yeni kurulacak birleşik Kıbrıs cumhuriyeti arasında Ege 
benzeri ihtilafların ortaya çıkması o zaman muhtemeldi; ama, bunların hepsi değerlendirilmiştir. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

Bir de, belki, Sayın Öymen dikkat etmediler veyahut da konuşmaları sırasında tam takip 
edememiş olabilirler. Türkiye, Avrupa Birliğine tam olarak girene kadar, yani yirmi yıl sonuna 
kadar, Rumların, Kıbrıs Türk Devleti içerisindeki sayıları, Türk nüfusunun yüzde 18'ini 
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geçemeyecek; ama, girdikten sonra bu oran 1/3 oranında olacak; bunu konuşmamda söyledim, sak
lamadım. Yalnız, buna karşı bir şey daha var; bu engeli, biz İsviçre'de yapılan görüşmelerde kaldırt
tık. Bu da şuydu: Üçüncü Annan Planına göre, Türkiye, Avrupa Birliğine tam üye olduktan sonra, 
Türkiye'den Kıbrıs Türk kesimine gidecek insanların sayısı, nüfusun yüzde 5'ini geçemeyecekti; biz 
bunu kaldırdık. Dolayısıyla, 70 000 000'luk Türkiye'den, eğer, Kıbrıs Türk kesimine hiç insan git
meyecekse, o zaman söylediğiniz tehlike olabilir, evet, yani, Rumlar gidip oraya yerleşebilirler... 

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Garantisi var mı?! 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Ama, 

unutmayın ki, Türkiye, Avrupa Birliğine tam üye olduktan sonra, artık, bugün Avrupa'da seyahat 
ederken nasıl sınırlar kalkmışsa, nasıl gümrükler yoksa, herkes istediği yerden toprak alıyor veriyor 
ise, Türkiye'den de herkes istediği toprağı -İstanbul'dan- alacak, biz de gittiğimiz her yerde is
tediğimiz toprağı alabileceğiz. 70 000 000'luk Türkiye, eğer, Kıbrıs Türk Devletini ve birleşik Kıb
rıs cumhuriyetini etkileyemiyorsa, o zaman, zaten yapılacak hiçbir şey yok demektir. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Etkileyemiyor işte Sayın Bakan... 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - O 

bakımdan, tam tersine, bunlar, korkulacak şeyler değil; Rumların korktuğu şeylerdir. Onun içindir 
ki, hâlâ, Rum kesimi bu işi bozmak için uğraşıyor. 

Ben, bir de Sayın Öymen'in -tabiî ki, tecrübeli bir diplomat, müsteşarlık yapmıştır- şu analizi 
de yapmasını beklerdim, acaba Avrupa Birliğine Rumlar, Adayı tek taraflı temsilen girse ve bugün
kü statüko da devam etse, o zaman ne çıkardı ortaya?! Bunların da bir incelenmesi gerekirdi. 

Teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakanın bana atfen söylediği bir şey doğru 

değil, onu düzelmek istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Öymen, Sayın Bakanın size atfettiği söz şuydu: "Kıbrıs Rumları, kendi baş

larına Kıbrıs'ı temsilen Avrupa Birliğine girerlerse durum ne olurdu?" Ona mı cevap vereceksiniz? 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Evet. 
BAŞKAN - Bahsedilen konuyla ilgili olarak, Sayın Öymen, buyurun 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Değerli arkadaşlarım, öyle anlaşılıyor ki, hükümetimiz, Güney 

Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyeliğini bir kader olarak kabul ermiştir. Oysa, biz, daha önce de bu Mec
liste açıkladık; Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliğine tek başına üye olması, uluslararası hukukun açık 
bir ihlalidir. Çünkü, şu anda yürürlükte olan Londra ve Zürih Anlaşmalarına göre, Kıbrıs, Türkiye 
ve Yunanistan'ın aynı zamanda üye olmadığı bir milletlerarası kuruluşa katılamaz. Türkiye'nin res
mî görüşü budur. Adalet ve Kalkınma Partisinin de iktidara geldiğinde resmî görüşü budur ve AKP 
İktidarı bu görüşü Birleşmiş Milletlere tescil ettirmiştir. Sonra ne olmuştur; hayatın gerçeğidir 
diyerek bu görüşten vazgeçtik, bu tezimizden vazgeçtik; yani, neleri kaybettiğimizi söylerken, bunu 
da söylemek lazım. Yani, siz, Avrupa Birliğinin, uluslararası hukuka aykırı olarak Rumları üye yap
masını içinize sindireceksiniz. Böyle bir şey olabilir mi?! 

Sonra, Sayın Bakan "efendim, belki dikkatinden kaçtı Öymen'in; ben dedim ki; Türkiye Av
rupa Birliğine üye olduktan sonra üçte l'lik bir çerçeve içinde, bir sınır içinde Rumlar kuzeye yer
leşebilecek" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan öyle diyor da, bizim elimizdeki metinde öyle denilmiyor; 
bizim elimizdeki metinde "bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden ondokuz yıl sonra veya Türkiye 
Avrupa Birliğine üye olduğu tarihten itibaren bunların hangisi daha önce olursa o geçerlidir" 
deniliyor; üçte l'lik uygulama başlayacaktır. Yani, hiç temenni etmeyiz; Türkiye Avrupa Birliğine 
hiç giremese, ondokuz yıl sonra kuzeyin üçte l'i Rum olacaktır; anlaşma bunu söylüyor; bunu 
dü/eltmek istiyorum. 
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Bir de Türkiye'den gidecek Türklerden bahsetti Sayın Bakan. Orada da, zannediyorum, çok 
önemli bir husus var. Değerli arkadaşlarım, Türk tarafı, yanılmıyorsam, bugün veya yarın, Türkiye'den 
giden ve Kıbrıs'a yerleşen 45 000 vatandaşımızın ismini Birleşmiş Milletlere verecektir. Siz, böyle bir 
anlaşmayı hiç duydunuz mu?! Vatandaşların isim listesini yabancı bir ülkeye veya kuruluşa veren bir 
devlet hiç olmuş mudur?! Vereceksiniz... Kaç Türk var Kıbrıs'ta; 45 000'den fazlaysa, 46 000'se, 50 
000'se, 60 000'se, geri kalan, demek ki, Ada'yı terk edecek. Bunu, nasıl içinize sindirirsiniz; hangi 
gerekçeyle bu seçimi yapacaksınız? Hangisi kalacak, hangisi gidecek; erken gelenler mi, ilkönce 
vatandaşlık alanlar mı? Unutmayalım ki arkadaşlar, şu anda Kıbrıs'a yerleşmiş olan, yasal olarak orada 
vatandaşlık hakkı kazanan Türkler de, vatandaşlarımız da çok büyük bir tedirginlik içindedir. 

Çok değerli arkadaşlarım, bir kere daha tekrarlıyorum, bunu, Sayın Bakana da bir kere daha 
söylüyorum: Bu meseleyi millî bir dava olarak sonuna kadar götürmek zorundayız. Kesinlikle iç-
politika düşüncesine kapılmayınız ve vicdanınızla hareket ediniz. Bu gittiğimiz yol çok tehlikeli bir 
yoldur, çok sakıncalı bir yoldur. Korkarız ki, sonunda, inşallah yanılırız; ama, korkarız ki, sonunda, 
Girit'i kaybettiğimiz gibi Kıbrıs'ı da kaybedeceğiz. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öymen. 
AK Parti Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Ömer Çelik; buyurun. (AK Parti sıralarından 

alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA ÖMER ÇELİK (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

AK Parti Grubu ve CHP Grubu, bugün yaptığımız görüşmenin, bir millî dava üzerinde yapılan çok 
önemli bir görüşme olduğu ve Yüce Meclisin tarihî bir sorumlulukla karşı karşıya olduğu ve bu 
sorumluluğu hakkıyla yerine getireceği konusunda mutabıktır; bu, sevindirici bir şeydir. Bu 
mutabakatın altında görüş farklılıkları olması da doğaldır. 

Ben, hafızaları tazelemek bakımından, benim bizzat, Bürgenstock'taki görüşmelerde Rum 
tarafında hissettiğim psikolojinin, bizim orada gözlemlediğimiz şekilde, yabancı basına bire bir 
yansıdığını gördüm. Size, bizim orada gözlemlediğimiz ve müzakerelerin, varılan sonucun karşı 
tarafça nasıl anlaşıldığını gösteren ve aynen yabancı basına yansıyan birkaç şey okuyacağım. Finan
cial Times Gazetesinde şöyle bir ifade var: Rumların çoğunun, Annan Planının, Türklerin 1974'teki 
işgalini sonradan meşrulaştırdığı ve Türklere daha fazla hak tanıdığı görüşünde oldukları belir
tiliyor. Tabiî, bu "işgal" lafını kökten ve derin bir şekilde reddediyoruz; fakat, onların, bundan ne 
kadar rahatsızlık duyduğunu anlatan bir ifade. Amerika'nın Sesi Radyosunda müzakerelerle ilgili 
söylenen yorum: "Rum tarafında büyük hayal kırıklığı." 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - İşinize geleni kabul ediyor, diğerini reddiyorsunuz... 
ÖMER ÇELİK (Devamla) - Financial Times Gazetesi "Türkiye, müzakerelerden kazanan taraf 

olarak çıktı." Associated Press ajansı "binlerce Kıbrıslı Rum, Türk yanlısı olarak nitelendirdikleri 
Birleşmiş Milletler Planına karşı çıkıyorlar ve diyorlar ki: İtibarımız gereği, otuz yıldır süregelen 
yasadışı işgali ve Kuzey Kıbrıs'taki 200 000 Kıbrıslı Rum'un maruz kaldığı etnik temizliği meş
rulaştıran böyle bir planı reddetmeliyiz." Onların "etnik temizlik ve işgal" dediği şeyi, kökten bir 
şekilde reddediyoruz; fakat, müzakerelerde varılan sonucun onlarda nasıl bir hayal kırıklığı ve boz
gun yarattığını göstermesi bakımından bu ifadeyi belirttim. Yunan basını: "Yenilgiyi itiraf etmek 
daha gerçekçi. Yunanistan ile Kıbrıs Rum kesimi, birkaç ay içinde, AB nezdinde, kötü, şımarık 
çocuk pozisyonuna düşecek." Yine, Yunan basınından Alitia Gazetesi "bu planı da reddedersek tek 
bir gelişme olacak, Türkiye, haklı olarak ve hiçbir sorun olmadan AB'ye girecek; bizler, Avrupa'nın 
karabezi olacağız, öte yandan işgalin emrivakileri daimleşecek" diye yorum yapmış. Yine Yunan 
basınında "Planda, Lefkoşa'nın yazılı olarak sunduğu talepler gözönüne alınmadı. Annan, tahrikçi 
denecek bir şekilde sadece Türk taleplerini Plana dahil etmeye çalıştı" diye yorum yapılmış. 
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Gerçekten, bizim, müzakereler esnasında takip ettiğimiz süreç ve karşı tarafta gözlemlediğimiz 
durum da bu idi ve işin başından itibaren ve özellikle de son gün, Türk tarafı büyük bir ısrarda 
bulunarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriyle görüşerek "karşılıklı olarak anlaşalım ve bu süreç
ten çekilelim" dediler. Çünkü, tabiri caizse, onların tuzu kuru, 1 Mayıstan sonra Güney Kıbrıs Av
rupa Birliğine üye oluyor ve Türk tarafı, yıllardır süren haksız izolasyon ve dünya tarafından tanın-
mamışlıkla baş başa kalıyor. Üzerlerinden şu anki uluslararası baskı kalktığında da bundan sonra 
masaya hiçbir şekilde yanaşmayacaklarını, masada bulunmaya olumlu bakmayacaklarını orada tes
pit ettik. Gerçekten, bu aşamada, Sayın Bakanın, Sayın Öymen'e sorduğu soru çok önemlidir. Ger
çekten, eğer, bu aşamada elde edilen kazanımlar bir kenara bırakılır ve bu Plan, bir şekilde, Türk 
tarafının, iki kurucu devletten birisi olarak eşit bir statüyle Avrupa Birliğine giren birleşik Kıbrıs 
cumhuriyetinin parçası olmasının gerçekleşmesini sağlamazsa 1 Mayıstan sonra ne olacak? Siz, is
tediğiniz kadar tanımadığınız bir statüden bugün bahsedin, 1 Mayıstan sonra, Avrupa Birliği fikrini 
sürdürmek istiyorsanız -ki sürdürmek durumundasınız; çünkü Türkiye'nin muasır medeniyet 
hedefinin somutlaşmış ifadesi olarak devletin müktesebatına girmiştir- o zaman ne yapacaksınız; 
Rumlarla ortak tatbikat yapmaktan karşılıklı büyükelçilik açmaya kadar, tanınmanın ötesinde, 
beraber faaliyetlere gireceksiniz. Dolayısıyla, bugün ifade ettiğiniz şeyin, 1 Mayıstan sonra teorik 
ve pratik olarak bir değeri kalmayacak. 

O sebeple, tablonun öbür tarafını da net olarak görmek durumundayız. Bugün bu statü red
dedildiği zaman, Türk tarafının baş başa kalacağı izolasyon ve bu dışlanmışlığı, kime, nasıl an
latacağımız konusunda sarih bir bilgiye kavuşmak zorundayız. 

Bir kere, Sayın Öymen, sık sık, Türk Hükümetinin, bu kararı baskı altında aldığını söylüyor. 
Ne bizim hükümetimizin ne de herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, herhangi bir 
konuda, baskı altında karar alabileceğini kabul edemeyiz. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, 
baskıyla karar almaz.. Baskıyla karar almak, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tanımına aykırı bir şey
dir. (AK Parti sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, Luzern sürecinde, baskı neticesinde oluşmuş bir 
sonuç yok. Bu, bizim başlattığımız bir sürecin, alınabilecek en iyi neticeye ulaştırılmasıdır ve bu 
neticeden de, Rum tarafının, hiçbir şekilde memnun olmadığı ortadadır. 

Şimdi, bir şey söyleniyor, deniliyor ki: Bu nasıl bir uygulamadır? Bundan önce, Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterinin, herhangi bir sorun hakkında böyle bir uygulama ortaya koyduğu görülmüş müdür? 

BAŞKAN - Sayın Çelik, bir dakikanızı rica edeyim. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, lütfen, yerlerinize oturur ve aranızda konuşmayı keser

seniz... Hatibin konuşması anlaşılmıyor. İstirham ediyorum, lütfen... 
Buyurun Sayın Çelik. 
ÖMER ÇELİK (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Ortada bir durum var, otuz yıldır çözülemeyen bir sorun var ve bu sorun, bir şekilde, sürekli, 

bizim aleyhimize olarak, uluslararası kamuoyunda kullanılıyor. Ortaya çıkan yöntem, bu sorunu 
belli bir takvim kısıtlamasına bağlayarak çözmenin yolu olarak ortaya çıkmıştır. 

Şimdi, burada bir ifade kullanılıyor, deniliyor ki: Saygın bir devlet, üçüncü bir tarafın hakem
liğini ya da onun ortaya koyduğu yöntemi kabul etmez. Yani, nerede yaşıyoruz allahaşkına; Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını kabul etmiyor mu, bir başka 
tarafın kararlarını ciddiye almıyor mu... İçinde bulunduğumuz çağda, bu yöntemler, aslında, saygın 
devlet olmamanın değil, tam tersine, saygın devlet olmanın kıstasları olarak değerlendirilmiyor mu... 

Planda en çok önemsediğimiz konulardan bir tanesi, kuşkusuz, iki kesimlilik. İki kesimliliğin 
masada elde edilebilecek kısımları, azamî şekilde elde edilmiştir. Tabiî, bir şeyi masada elde etmek, hiç
bir şekilde, onu, sahada da elde etmek anlamına gelmiyor. Sahada elde etme ve sahada bu süreci koruma 
kısmını, ilcriki safhalarda tekrar tekrar konuşmak durumundayız; fakat, federal temsilciler meclisinde oy 
kullanmada, kurucu devlet vatandaşı olma şartı vardır. Bir şahıs, iki kurucu devlet vatandaşlığını da ik
tibas edemez. Dolayısıyla bu tarafta oy kullanacak birinin Rum vatandaşlığını terk etmesi lazım. 
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Ayrıca, şunu da unutmamak lazım ki, bizim Türk kurucu devleti, o taraftaki vatandaşlığını terk 
eden şahsa bu tarafta vatandaşlık verme mecburiyetinde değildir. Dolayısıyla iki kesimliliğin korun
ması için bütün garantiler elde edilmiştir. 

Mülkiyet rejimi konusunda hükümet eleştiriliyor. Bu konuda samimiyetle ve kesin bir şekilde 
şunu söylemek gerekir: Oranın şartlarını, oranın siyasî tarihini ve o sahadaki gerçekleri çok daha iyi 
bileceği için mülkiyet rejimi konusunda Kıbrıs Türklerinin isteği hükümetimiz tarafından esas alın
mıştır. Yani, bu mülkiyet rejiminin ortaya çıkışında, Kıbrıs Türklerinin istemediği herhangi bir şey 
söz konusu değildir. 

"Anlaşma olmadı" deniliyor; kuşkusuz, anlaşma tam olarak yok. Bu, nihayetinde, bir müzakere 
süreci; ama, müzakerelerde bütün tarafların görüş ve önerileri belli bir ölçüde karşılanarak bu nok
taya varılmıştır. 

Çok önemsenen bir konu da şudur: Senatonun bütün konularda veto hakkı vardır. Bütün 
konularda veto hakkı olan Senatonun, yarısının Türk kalması, Türk tarafının kayda geçirdiği bir 
başarı olarak değerlendirilmelidir. Ne olursa olsun, Senatonun yarısı Türk kalacaktır ve bu 
Senatonun her konuda veto etme hakkı vardır. 

Ayrıca, şunu da unutmamak gerekir: Temsilciler Meclisinde, Rum tarafındaki Türkler de oy 
kullanabilecektir. 

Şimdi, gelinen bu noktada ortada bir tablo var; bunu, sadece bugünden bakarak değerlen
direnleyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haksız bir şekilde izole edilmiştir, haksız ambargolarla 
karşı karşıyadır ve bugüne kadar kullanılan yöntem, imkânlar ve güçle bu ortadan kaldırılamamış
tır. 1 Mayıstan sonra da, mevcut haksızlık dengesi Rumlar lehine daha çok artacak, Türkler aley
hine daha çok derinleşecektir. Burada siyasî bir bakışla "bu durumu nasıl ortadan kaldırabiliriz" şek
linde bir değerlendirme yapmak gerekir. 

Referandum sürecine engel olmak veya referandum sürecine gidilmemesi, bu yönde tavsiyede 
bulunulması, bu yönde taraf olunması gibi bir şeyden bahsediliyor. Tabiî, bu, burada söylenebilir; ama, 
gerçekten, dünyaya baktığımızda, Türkiye'ye baktığımızda, Kıbrıs'a baktığımızda, içinde yaşadığımız 
uluslararası koşullara baktığımızda, şunu net ve açık bir şekilde söylemek tarihî bir sorumluluktur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çelik, buyurun. 
ÖMER ÇELİK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu saatten sonra, referandum sürecine karşı çıkmak, Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda son 

derece zor duruma düşürür ve bunun çok ciddî riskleri olur. Ayrıca, hem kendi gözlemlerim hem 
pek çok siyasînin gözlemi hem de bu konu üzerinde kafa yoran ciddî analistlerin gözlemi şudur: 
Türkiye, eğer böyle bir tavır alırsa, bu, sadece ve sadece Rum tarafındaki aşırıların ekmeğine yağ 
sürmek olur; yani, Papodopulos'un bize yapamadığını biz kendi kendimize yapmış oluruz. 

Referanduma engel olmamız da, bu saatten sonra, mantıkdışı bir olay olacaktır; çünkü, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti referandumla ilgili yasayı onaylamıştır. Bizim referanduma karşı çık
mamız, Kıbrıs Halkının iradesine karşı çıkmak olur ve orada, iki ayrı halk ve iki ayrı egemenlik ol
duğu tezini de reddetmemiz anlamına gelir. 

Yine, çok önemli bir kazanım da şudur: Birleşik Kıbrıs cumhuriyetinin kurulmasından sonra, 
Türkçe, en kısa zamanda Avrupa Birliği dili olacaktır. Ortaya çıkan taslaklarda, birleşik Kıbrıs cum
huriyetinin kurulmasından sonra, beş yıl içerisinde Türkçenin bütün zeminlerde resmî dil olarak 
kabul edilmesi şeklinde bir yaklaşım vardı. Bu, tanınmamış bir statünün tanınması; ardından, tanın
mış devletlerin birinci ligine geçmesi ve hemen ardından da kendi dilini Avrupa Birliğinde, birinci 
ligdeki devletler arasında resmî dil haline getirmesi konusunda büyük bir kazanımdı; fakat, Türk 
tarafı olarak, bu beş yıl şartını bile fazla bulduk ve oraya şu ifade konuldu: "En kısa zamanda Türk
çenin Avrupa Birliği dili olması." Hatta, teknik imkânsızlık olmayan yerlerde, anında, Türkçe, Av
rupa Birliği dili olarak kabul edilecektir. 
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Hükümetin Genel Sekretere göndereceği mektup konusunda yorum farklılıkları ortaya çıkıyor. 
Hükümetin Genel Sekretere göndereceği mektubun statüsü şudur: Mektup, anlaşmanın referan
duma gönderilmesine onay vermektedir; yani, denilmektedir ki, ben bu sürece onay veriyorum. 
Referandumun onaylanması halinde, Türkiye'deki iç onay sürecinin tamamlanması beklenecektir; 
yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylaması beklenecektir. Takiben, bütün bu süreç tamam
landıktan sonra anlaşmayı imzalayabileceğim söylüyor; yani, Plana, şu aşamada -her türlü tedbiri 
almış olduğumuzu göstermek bakımından bunu söylüyorum- verilmiş bir onay yoktur, hükümetin 
bu sürecin işlemesine dönük bir onayı vardır, hükümet bu süreci işletecektir. Ayrıca, zaten sürecin 
tamamlanması için, Kıbrıs Türk Halkının ve Yüce Meclisin buna onay vermesi gerekmektedir. 
Hükümetin, bu iki Meclise ait yetkiyi kendi yetkisi gibi göstermesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. 

Yine, çelişki gibi, ortaya bir şey konuldu, o da şu: Haritanın, daha önce, girinti ve çıkıntılarının düzel
tilmesine önem verildiği, bu konunun söylendiği; ama, şimdi bunun gerçekleştirilemediği söylendi. 

Şimdi, kuşkusuz birtakım stratejik değerlendirmelerde, orada yaşadıkları için, oranın gerçek
lerini bildikleri için ve bundan sonra da orada yaşayacakları için, Kıbrıs Türk tarafının 
mülahazalarını, bizim hükümetimiz, kendi mülahazalarının önünde tutmaya özen göstermiştir. 
Haritanın şu anda girintili çıkıntılı olması, yine Kıbrıs Türk tarafının; yani, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin talebi doğrultusunda olmuştur; haritanın düzleştirilmesi halinde, Kıbrıs Türk tarafı 
için son derece önemli tarihî Türk köyleri, stratejik değeri olan bazı bölgelerin karşı tarafta kalacağı 
şeklinde bir kaygı iletilmiştir ve hükümetimiz bunu kabul ettiği için, haritanın girintili çıkıntılı ol
masında bir mahzur görmemiştir. 

Size açıkça söylemek istediğim şey şudur: Hükümetlerin devredışı bırakılıp, halkların sürecin içine 
katılması gibi bir argümanın ve bunun dışında ortaya sürülen argümanların gerçekle bir alakası yok. 
Hükümetler zaten süreci işletmektedir; ama, sürecin tamamlanması için, hükümetlerin onay verebileceği 
aşamaya gelmesi için, halkların onayı gerekmektedir. Süreç son derece berraktır ve son derece açıktır. 

Şimdi söyleyeceğim konu çok önemli. Deniliyor ki: "Başbakan ve Bakan içeriğini bilmediği 
bir metne imza atıyor." Birincisi, metnin içeriği bilinmiyor diye bir şey yok. Siyasî tarafı konusun
da, zaten siyasîler olarak, Sayın Başbakan ve Sayın Bakan, olayın her aşamasında varlar. Teknik 
konularla ilgili olarak da, uzmanlar, bunun her tarafını, bütün risklerini dikkate alarak her şekilde 
değerlendirmişlerdir. Buna karşı deniliyor ki: "Sayın Başbakanın, bunu, uzmanlara bırakması 
gerekmez, bizzat kendisinin okuması gerekir." Burası padişahlık değil ki, burası demokratik bir 
devlet; devletin kurumları, bu konuda topyekûn karar alıyor. (AK Parti sıralarından alkışlar) Ne 
zamandan beri, herhangi bir anlaşmayı, bir başbakanın ya da bakanın, tek başına okuyup, ondan 
sonra bunu değerlendirdiği; uzmanlarla hiç görüşmeden, uzmanların görüşlerini değerlendirmeden 
bir sonuca vardığı görülüyor?! Bu, son derece yanlış bir argüman. 

Ayrıca, Sayın Öymen kendisi de diplomattır, çok iyi bilir ki, birçok konuda, çalıştığı bakanlar ve 
çalıştığı başbakanlar, kendisinin ve diplomat arkadaşlarının verdiği görüşleri dikkate almışlardır; çün
kü, nihayetinde, kendileri orada devleti temsil etmektedir, o konuda da bir karar geliştirilmiştir. Sayın 
Öymen'in diplomatlık yaptığı dönemde, herhangi bir bakanın ya da başbakanın, bir anlaşma metnini 
kendisinin alıp, diplomatlara göstermeyip, evde okuyup, ondan sonra dışarı çıktığı mı görülmüştür?! 

Açık bir şey var, tabiî bu da çok hoş bir şey "şeytan ayrıntıda gizlidir." Doğrudur, şeytan ayrın
tıda gizlidir; fakat, ayrıntıda gizli diye korkuttuğumuz şeytanların cesameti ile bu ayrıntılar karşısın
da cevap verecek ve bunları takip edecek Türk Devletinin gücü arasında büyük bir orantısızlık 
kuruyorsunuz. Bahsettiğimiz devlet, herhangi bir devlet değildir; bütün bu ayrıntıları, oraya gizlenmiş 
"şeytanlar" dediğiniz bütün bu şeyleri savacak dedektörlere sahiptir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Sık sık, anlaşmayla ilgili bahsedilen konularda, ileride birtakım gelişmeler olursa bunun başka 
sonuçlan doğuracağı, çok daha başka gelişmeler karşısında çok daha başka sonuçlarla karşı karşıya 
kalacağımız söyleniyor. Kuşkusuz doğrudur, hayat değişken bir şeydir ve sürekli yeni riskler üretir; 
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fakat, burada düşünülmesi gereken şey de şudur: Masada elde ettiğimiz statü, şu ana kadar elde edil
miş ve bundan sonra elde edilebilecek en iyi statüdür. Bu, tanınmayan ve izole edilmiş bir devleti, 
tanınma statüsüne, eşit, egemen iki parçadan biri olarak dilini Avrupa Birliği dili yapma statüsüne 
ve oradan da, tanınmış devletlerin birinci ligine sokma statüsüne getirmektedir. 

Dolayısıyla, bu sürece, sadece, birtakım iç siyasî mülahazalarla karşı çıkmanın, hem Türkiye 
Cumhuriyeti açısından hem de Kıbrıslı Türkler açısından yaratacağı çok büyük veballer vardır. 

Bir de, Sayın Öymen'i, gerçekten, samimiyetle, bu Meclis çatısı altında çalışan iki dost olarak 
uyarmak istediğim bir konu var. Sayın Oymen'in sık sık başvurduğu bir argüman var; o da, Millî 
Güvenlik Kurulu ile hükümeti karşı karşıya gösterme. Şimdi, bakınız, Sayın Oymen'in bu 
ifadelerinin yanlış anlaşılmasından korkuyorum, zaman zaman da yanlış anlaşılıyor. Millî Güven
lik Kurulu, devletimizin en önemli ve en değerli kurumlarından birisidir, devletin hafızasını temsil 
etmektedir ve Türkiye'de hükümet eden herkes açısından son derece yararlı bir istişare kurumudur; 
fakat, bilinmesi gereken bir şey vardır: Türkiye'yi, Millî Güvenlik Kurulu değil, hükümet yönet
mektedir. (AK Parti sıralarından alkışlar) Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir devlettir. Millî 
Güvenlik Kurulu kararları ile hükümeti karşı karşıya getirmek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
demokratik vasfını tam anlamamak demektir. 

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Yalnız, satmak için hükümet olmadınız. 
ÖMER ÇELİK (Devamla) - Kuşkusuz, Millî Güvenlik Kurulu kararları, zaten, belirtildiği gibi, 

istişarî nitelikli olduğu için, hükümetlerin dikkate aldığı, belli bir zeminde değerlendirdiği ve orada 
hükümet tarafı da olduğu için, çoğu kez hükümet politikalarıyla uyumlu sonuçların çıktığı kararlar
dır; ama, birisi çıkar da siz, hükümet olarak, Millî Güvenlik Kurulu kararlarıyla çelişiyorsunuz der
se, bu, korkarım, özellikle dışarıda, Türkiye'nin demokratik devlet olma vasfını zedeleyen bir yan
lış anlaşılma olarak ortaya çıkabilir ve Türkiye'yi hükümet mi yönetiyor Millî Güvenlik Kurulu mu 
yönetiyor gibi bir yanlış anlaşılma doğurabilir. Bu konuda, kendisini, gerçekten, hiçbir siyasî 
mülahazaya girmeden, dostça uyarıyorum. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum: Bir argümantasyon olarak, gerçekten, bu son aşamaya 
gelinceye kadar, Rumlar, âdeta, oturmuşlardı, bir oyun kurmuşlardı ve bu oyunda, sürekli olarak, 
Türk tarafını suçlu, kendilerini iyi taraf olarak gösteriyorlardı. Bu son aşamayla birlikte, bu oyun 
bozulmuştur; Türkiye Cumhuriyeti lehine bozulmuştur, Kıbrıs Türk tarafı lehine bozulmuştur. (AK Par
ti sıralarından alkışlar) Hükümetimiz, Bürgenstock'ta, oyunun kimyasını bozmuştur, oyunun kimyası 
bozulmuştur. Rumlar, bugüne kadar, tek taraflı bir satranç oyunu oynuyorlardı. Türk Hükümetinin, 
Türk siyasetçisinin ve Türk diplomatlarının kurduğu usta satranç oyunu karşısında yapacakları hiçbir 
şey kalmadı. Türk tarafının oynadığı satranç oyunu karşısında tavla oynamaya mahkûm oldular. 

Gelinen nokta, Türk tarafı açısından, kuşkusuz, bu bir müzakere sürecidir, bir kazan-kazan 
sürecidir; hiç kimsenin bir diğerinin bileğini bükmeye çalışacağı şekilde sonuca ulaştırılacak bir 
süreç değildir. O sebeple, kimsenin bir zafer çığlığı attığı yoktur. Bu bir zafer midir, bir teslimiyet 
midir gibi bir tartışma yürütmek, bu sürecin doğasına ait argümanları görmezden gelmek anlamına 
gelir. O sebeple, değerlendirilmesi gereken şudur: Türk tarafı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kıb
rıs Türk tarafı lehine elde edilebilecek en iyi aşamayı elde etmiştir ve bunun hem Türkiye tarafın
dan hem de Kıbrıs Türkleri tarafından en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Öymen, âdet haline getirmeyelim. Lütfen buyurursanız... 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - 69 uncu madde gereğince... 
BAŞKAN - Hangi konuda söz talep ettiğinizi bildirin. 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Söylüyorum. 
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BAŞKAN - Efendim, hangi konuda konuşma talep ettiğinizi belirtin, ben, ona göre inceleyip 
söz vereyim. Lütfen buyurur musunuz efendim... 

ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Şimdi söylüyorum. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Dinlemiyorsunuz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Şahsı adına, Elazığ Milletvekili Sayın Mehmet Ağar; buyurun... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Efendim, niye dinlemiyorsunuz? 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Millî Güvenlik Kurulu ile hükümeti karşı karşıya... 
BAŞKAN - Efendim, bakınız, birleşim devam ediyor. Hangi konuda söz istediğinizi bildirir

seniz değerlendireceğim Sayın Öymen. İstediğiniz anda kürsüye çıkma hakkı veremem size, kusura 
bakmayın, buyurun... 

Sayın Ağar, lütfen, buyurun efendim. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Burada kötü bir niyet yok. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Önce dinleyin. 
BAŞKAN - Efendim, dileğini belirtir Sayın Öymen; ben incelerim, ona göre takdir hakkımı 

kullanırım. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Dinlemiyorsunuz Sayın Başkan; çok yanlış yapıyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın Ağar, buyurur musunuz efendim... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, talebi almıyorsunuz. 
BAŞKAN - Efendim, müracaatınızı yapınız, ben ona göre değerlendireyim. Lütfen... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yazılı mı yapalım? 
BAŞKAN - Evet, hangi konuda yapıldığını belirtin. 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Öymen, bakınız, Sayın Bakanın yazılı talebi var burada. 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Millî Güvenlik Kurulu ile hükümeti karşı karşıya getirdiğimi söyledi. 
BAŞKAN - Efendim, tamam... Belirtin... Ben bilemem onu. Sayın Ağar'dan sonra söz 

vereceğim. Siz müracaatınızı yapın. 
Sayın Ağar, affedersiniz. 
Buyurun efendim;. 
MEHMET KEMAL AĞAR (Elazığ) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şahsım ve Partim 

adına hepinize saygılar sunarak sözlerime başlıyorum. 
Bugün, tabiî, fevkalade önemli bir görüşme yapılıyor Yüce Meclisimizin çatısı altında. Keşke, 

bütün, geçmiş olan bu süreçte, zaman zaman hükümetin bilgilendirme yoluna başvurması suretiyle 
bu tür görüşmeler fazlasıyla olabilseydi. Çünkü, ifade etmek gerekir ki, Türkiye, ilk defa, bir büyük 
millî davada, bir millî siyaset davasında ikiye bölünmüştür. Türkiye, bugüne kadar, demokrasi tarihi 
içinde, uzun yıllar, tek ses, tek yürek olarak tavır koyduğu meselede, ortaya koyduğu dışpolitika 
meselesinde ilk defa ikiye bölünmüştür. Sürecin hiçbir önemli döneminde, hükümet, Meclisle bir 
bilgi paylaşmayı öne almamıştır; Meclisle paylaşmadığı gibi, siyasî partilerin hiçbirisiyle de bu pay
laşımı yapma gibi bir tutumun içerisine girmemiştir. 

Konuşmanın başında, Sayın Dışişleri Bakanının söylediklerine, birkaç kelimeyle de olsa, 
değinmek mecburiyetim var. Ben, Sayın Bakanın, herhalde dikkatinden kaçtı diye düşünüyorum. 
Mecliste fiilen olmayan kişilerin cevap verme imkânı olmadığı konularda, bence, bahsetmeme 
gereğine dikkat etmek lazım. Gerek Sayın Çiller gerekse Sayın Ecevit Hükümetleri, Türkiye'nin 
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Avrupa Birliği yolundaki perspektifine uygun adımları hep atagelmişlerdir. Dolayısıyla, Türkiye'nin 
gümrük birliğiyle ilgili meselesi ayrı bir tartışma konusu olabilir; ancak, bilinmesi lazım gelen konu 
şudur: Katma Protokol gereğince, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde atması lazım gelen adımlar
dan birisi olarak bu adım atılmış ve Türkiye'nin mesafe aldığı Avrupa Birliği yolunda da önemli 
dönemeçlerden birisi olmuştur. Aynı şekilde, 1999 Helsinki Zirvesi de, Türkiye'nin Avrupa Birliği 
yolculuğunun çok önemli bir dönemecidir. Sayın Ecevit'in, burada, attığı imza ve daha sonrasında, 
gerek geçen dönem gerekse bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Avrupa Birliğiyle ilgili 
olarak yapılan bütün çalışmalar bir müşterek mutabakat içerisinde yürüyegelmiştir. Kaldı ki, o 
dönemlerde, sizin geçmişte mensup olduğunuz siyasî hareketler, Avrupa Birliğini, Hıristiyan 
kulübü, Batı kulübü olarak görüp, başka tür eleştiride bulunduğunuz zamanlarda, o partiler, Avrupa 
Birliği yolunda sağlam ve uygun adımlar atmıştır. Aynı şekilde, Sayın Karayalçın açısından da bu 
düzeltmeyi yapmayı, ben, şahsen gerekli görüyorum. 

Tabiî, son süreçte, Kıbrıs'la ilgili, stratejik önem bakımından çok sözler söylenmiştir. Mesele 
niye bu kadar büyütülüyor, dünya değişti, farklı konumlara geldi denildiğinde, tarihten bir nebze söz 
etmek gerekiyor. İnebahtı Savaşından sonra Sadrazam Sokullu'nun tarihlere geçen büyük sözü var
dır: "İnebahtı'da donanmamızı yakmakla sakalımızı tıraş ettiniz; biz, Kıbrıs'ı almakla kolunuzu kes
tik" demiştir. O Kıbrıs, bu Kıbrıs'tır; hâlâ devam etmektedir; ancak, bugün, tabiî, Kıbrıs'ta bir bay
rak inecektir, bir toprak kaybı olacaktır, tarihî bir dönemdir. Hepimizin önünde, gerçekten, biraz ev
vel de ifade edildiği gibi, tarihî sorumluluklar vardır; ancak, bu tarihî sorumluluğun en büyüğü, hiç 
şüphesiz ki, İktidar Partisi Grubundadır ve onun içerisinden çıkarmış olduğu hükümettedir. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri zor ve yorucu bir seçim dönemi geçirdiler, Anadolu'dan dön
düler, mutlaka oradaki görüşleri de aldılar, oradaki hissiyatı da aldılar ve bu süreçte de, bundan son
raki süreçte de, her zaman, bütün, aldıkları bu intibalar ve bir tarihsel perspektif içerisinde meseleyi 
değerlendireceklerdir; çünkü, Yüce Meclisin üyeleri, hiç şüphesiz ki, tarih şuuru ve geleceğe 
yönelik sorumluluk duygusuyla hareket edeceklerdir. Günlük siyasetin ve günlük makamların gelip 
geçici olduğunu her birimiz çok iyi biliyoruz. 

Dışarıdan gelen bazı desteklerle hükümet ayakta tutulabilir, ekonomik kazanımlar filan da elde 
edilebilir. Bir bombardımanla, meseleyi -biraz evvel sağduyulu bir ifade oldu- bir zafer filan gibi tak
dim edebilme imkânı yoktur. Biraz evvel, konuşmalarda geçti; bugün, Rum kesiminin derin bir üzün
tü içerisinde olduğu ve büyük bir yoğunlukla "hayır" diyeceği biçiminde izlenimler olduğu ifade edil
di. Çok zaman kalmadı, birkaç gün sonra oradaki bütün açıklamaları göreceğiz. İki üç gün sonra, bir 
hayal kırıklığı mı, yoksa toptan bir referandum "evet"ine mi dönüşeceğini hep birlikte göreceğiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ağar, buyurun. 
MEHMET KEMAL AĞAR (Devamla) - Tarihi aldatma imkânımız yok. Büyük devlet, büyük 

millet, dışpolitikada günlük küçük manevralarla değil, uzun vadeli büyük stratejilerle idare ediliyor; 
hayat hep böyle. Tarih, bizi eteklerimizden çekiştiriyor; ama, İktidar Grubunu ziyadesiyle. Dönüp, 
Selanik'e bakmamız lazım; 29 camiden bugün sadece 1 tane var; minaresi yıkılmış, müze haline 
getirilmiş. Dönüp baktığınızda, Türkiye'de, Osmanlıda hiçbir kilisenin taşına dahi dokunulmamış
tır. Balkanları, Girit'i nasıl kaybettiğimiz malumumuzdur. 

Şimdi, Planla ilgili iyimser bütün her şeyi aldık. Biliyorsunuz, Plan, başlangıçta kabul 
edilecekti, sonra Sayın Denktaş'ın tavırları... Hükümetle neler görüşüldü, görüşülmedi; onları çok 
net bilmiyoruz Mecliste ifade edilmediği için veya şahsen de bilgi verilmediği için. Bilmiyorum, 
Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanına belki bilgi verilmiş olabilir. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Hayır... 
MEHMET KEMAL AĞAR (Devamla) - Dördüncü Plana kadar gelindi, versiyon dört oldu. 

Masa başında müzakerelerle versiyon sekiz, on da olabilirdi, daha farklı gelişmeler kaydedilebilir
di; bugün, ileri safhada lehte gelişmeler kaydedildiği ifade ediliyorsa. 
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Şimdi "büyük başarı sağlandı" derken, ortaya bir uzlaşma değil, bir uzlaşmazlık metni çıktığı açık 
bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Çözüm anlaşmasında öngörülen uygulamaların, geçmişteki 
anlaşmazlıkları tetikleyecek nitelikte olduğu görülmektedir. Çözüm anlaşması uygulamaya geçtiğin
de, 57 000 Türk tekrar kuzeye geliyor ve bu bölgelere de 30 000-35 000 Rum yerleştirilecektir. 

Meseleleri kısa vadeli perspektif içerisinde görürseniz, birtakım meselelerin size anlatımı çok 
yumuşak gelir. Meseleleri uzun vadeli perspektif içerisinde görme mecburiyeti vardır. 1959-1960 
Zürih, Londra Anlaşmaları, Demokrat Partinin, bu büyük millete sadakatinin, Türk tarihine 
sadakatinin şaşmaz eserleridir. Bugün, hayatını millet yolunda feda etmiş rahmetli Menderes'i ve 
Zorlu'yu, bir kez daha, bu kürsüden, rahmetle ve minnetle anıyorum. 

1960 Anlaşması, Türkiye için, enosisin yolunu kapatmıştır Kıbrıs'ta ve iki kesimliliğin önünü 
açan bir anlaşmadır. Bu anlaşma, Enosisin yolunu açmıştır. Bunu ben söylemiyorum, kim söylüyor 
derseniz; bundan evvelki Yunan Başbakanı Simitis söylüyor. Simitis, geçtiğimiz bahar aylarında 
"Enosis yoluna girmiştir" beyanatını vermiştir; kısa bir zaman evvel, onbeş gün evvel de "Kıbrıs 
meselesinin tümüyle halli, bundan sonra, AB'nin hukuk normları içerisinde gerçekleştirilecektir" 
demiştir. İşte, derogasyonlar dediğimiz, istisnaî hükümler dediğimiz meselelerin ne kadar can alıcı 
bir noktada olduğu ortadadır. 

O bakımdan, dikkatle bakıldığında 3 tane önemli konu var. Bunlardan bir tanesi, biraz evvel 
söylediğim gibi, Rum tarafı hiç memnun değildir. Bunu göreceğiz, memnun olup olmadığını 
göreceğiz. Çok uzun zaman yok, üç gün sonra göreceğiz ve referandum sonucunda da ne kadar yük
sek bir "evet" çıktığını göreceğiz. 

Bir diğer konu, Rumlarla New York'ta yapılacak müzakerelerden evvel hükümetimiz, Alvaro 
De Soto'nun Türk düşmanı olduğunu, hep aleyhte çalıştığını, kesinlikle bu müzakerelerin içine 
sokulmaması gerektiğini -belki de bir diplomatik üslubun dışında- çok açıkça ifade etti. Görünen 
odur ki, o açıkça ifade etmenin sonucunda, Alvaro De Soto kısa zamanda bir Türk dostu (!) oldu ve 
bütün bu belgelerin içerisinde lehimize olan gelişmelerin hepsini kalemiyle sağladı! Bundan dolayı 
da farklı bir perspektifin oluştuğunun bize net bir şekilde herhalde izah edilmesi gerekiyor. 

Bir diğer konu da "Kıbrıs sorununda elde edilecek en mükemmel sonuçtur..." Düz bir laf. "El
de edilecek en kötü sonuçtur" da denilebilir. 

Ortaya çıkan şu sonuç vardır: Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye Cumhuriyetinin iki büyük güven
cesi var idi burada. Bunlar, iki kesimlilik - burada, iki ayrı bölgede yaşamaları konusu deliniyor- ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki askeri varlığımız. Bu garanti anlaşmalarının işlevsiz ve fonk
siyonsuz hale geldiği ortadadır. 

Bütün bunlara rağmen Türkiye çözümün dışında kalmalı mıydı, Türkiye çözmeli miydi?.. 
Hükümetin hazırlıksız geldiği ortadadır. İktidara geldiği ilk günden itibaren, muhalefetiyle ik
tidarıyla, Türkiye'de çözüm konusunda irade olsaydı, bu müzakereler önceden başlasaydı ve burada 
hiç görülmediği ölçüde Türkiye'nin ikiye bölünmesi olmasaydı, atılacak adımlar daha iyi , ortaya 
çıkacak sonuçlar çok daha kolay olacaktı. Ancak görünen odur ki, bugünkü ortaya konulan tavır ve 
tutumda, 1878'den sonra, bir daha Kıbrıs'ın devredileceği gibi bir tehlike vardır; bu tehlikenin var
lığını görmeme imkânı yoktur; açıkça görülen bir tehlike halindedir; bunu görmemek söz konusu 
değildir; 1960'la kıyaslanması filan da mümkün değildir. Bunu tekraren ifade ediyorum; bugünkü 
Plan, Enosisin önünü açıyor; bu açıkça ifade ediliyor. Bu, bizim söylediğimiz bir şey filan değildir; 
Yunan eski Başbakanı Simitis'in -tekraren üstüne basa basa söylüyorum- açık ve net ifadesidir. 1960 
Anlaşması, Enosisin önünü tümüyle kapatan bir anlaşmaydı. 

Bununla ilgili söylenecek çok söz var. Bence, hükümet, başlattığı bu alışkanlığı -9'undan evvel 
bir anlaşma veya bir mutabakat metni imzalanacaktır- bu süreç içerisinde devam ettirmelidir ve 
Meclis bu görüşmelere devam etmelidir. 
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Meclisin, en son, 6 Mart tarihli, ortaya çıkmış müşterek bir mutabakatı vardır ve bu grubun da 
ittifakla, oybirliğiyle ortaya koymuş olduğu bir irade beyanıdır. Bugün ortaya çıkan manzara, bu 
irade beyanının tamamıyla tersidir ve bugün, Türkiye'nin her tarafında insanlar bu konulardaki 
doyurucu açıklamaları hep bekleyegelmişlerdir; ama, bugün, görüşmelerin sonucunda doyurucu bir 
anlaşma ortaya çıkmamıştır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının feryatlarına net bir karşılık burada ortaya 
çıkmamıştır. Kıbrıs Türklerinin güvenliği konusunda, Türkiye'nin garantörlüğü konusunda, garantör
lük sisteminin işlevinin devam ettiği konusunda net açıklamalar yoktur. İstisnaî hükümler konusun
daki risklerin büyük ölçüde olduğu ortadadır ve silahla halledilemeyenin, zorla halledilemeyenin, 
hukuk yoluyla birtakım delinmeler suretiyle halledileceği gerçeği vardır. Eğer bu gerçekler söz 
konusuysa, bu, Kıbrıs'ın 1878 Anlaşmasından sonra, bir daha devri sonucunu doğuracaktır ve ger
çekten, bir büyük tarihî sorumluluktur, bir ağır tarihî sorumluluktur. Bu sorumluluk, elbette bu çatı 
altında olan herkesin sorumluluğudur; ama, öncelikle, hiç şüphe yok ki, İktidar Grubunun ve İktidar 
Grubunun içerisinden çıkardığı hükümetin sırtında büyük tarihî sorumluluk vardır. Keşke, hükümet, 
ilk göreve başladığı andan itibaren, Türkiye içerisinde bu siyasî birlikteliği, bugüne kadar bütün mil
lî davalarda yürütülmüş siyasî birlikteliği temin edegelen politikaları izleyebilseydi. 

Çok küçük bir örnekle sözlerimi bitirmek istiyorum. 1950-1960 döneminde, Demokrat Parti 
İktidarı döneminde, Cumhuriyet Halk Partisi, sadece Dışişleri Bakanlığı bütçelerine mahsus olmak 
üzere, her dönem "evet" oyu vermiştir. Bu, dış dünyaya karşı bir mesajdır ki, dışpolitikada bir 
bütünlük içerisinde hareket ediyoruz... Bunu, diğer bütün bakanlık bütçelerinden ayrı tutmuştur. 

Bu meselenin de önemi budur. Türkiye, millî meselesinde, millî davasında, Kıbrıs gibi, uzun 
vadede Türkiye açısından fevkalade önemi olan bir davada, hükümetin doğru politikalar iz-
leyememesi yüzünden ortadan ikiye ayrılmış durumdadır. 

Bugün, sorumluluğu olan, bir imparatorluğun varisi olan, bir büyük cumhuriyetin sahibi olan 
Türkiye'nin manevî coğrafyasında gözünü Türkiye'ye dikmiş olan milyonlar nezdinde de ciddî bir 
hayal kırıklığına uğratacak neticelere uğramayız inşallah diyorum. Bütün milletimizin vicdanı 
adına, milletimizin sesi adına, konuların yakinen takibi içerisinde olacağız. Hepimizin üzerine 
düşen sorumluluk büyüktür. Her türlü günlük çıkarın dışında, uzun vadeli stratejik düşünce içerisin
de, ülkenin geleceği, Kıbrıs Türkünün geleceği ve büyük manevî coğrafya içerisinde gözüyle bizi 
takip eden herkesin geleceği açısından, adımlarımızın büyük bir hassasiyetle devam edeceği ger
çeğini hiçbir zaman akıldan uzak tutmamamız lazım. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ağar. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Öymen'in, İçtüzüğün 69 uncu maddesi gereğince, Sayın Ömer 

Çelik'in konuşmasındaki "Millî Güvenlik Kurulu ile hükümeti karşı karşıya gösterme" şeklindeki söz
leri nedeniyle, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfettiği için söz talebi vardır. 

Ben, Sayın Çelik'in konuşma metnini getirttim. Burada, Sayın Çelik'in söylediği ifade aynen 
şu: "Sayın Öymen'in sık sık başvurduğu bir argüman var; o da, Millî Güvenlik Kurulu ile hükümeti 
karşı karşıya gösterme. Şimdi, bakınız, Sayın Öymen'in bu ifadelerinin yanlış anlaşılmasından kor
kuyorum" diye devam ediyor. 

Sayın Öymen, bu hususta, takdir yetkimi kullanarak size söz vereceğim; ama, Sayın Çelik, bu 
ifadelerin yanlış anlaşılmasından çekindiğini kendisi de ifade ediyor. 

Buyurun. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Yani, yanlış anlaşılabilecek bir şey söylemiş!.. 
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IV. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Adana Milletvekili Ömer Çelik'in, konuşmasında, 

ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. 
Sözlerimin yanlış anlaşılmasına imkân yok; çünkü, hiç yanlış anlaşılmaya yol açmayacak 

şekilde açık konuştuğumu düşünüyorum. 
Hiçbir zaman, biz, hükümet ile Millî Güvenlik Kurulunu karşı karşıya getirmeye çalışmadık. 

Biz, Millî Güvenlik Kurulunun anayasal fonksiyonunu çok iyi biliyoruz, danışmanlık rolü olduğunu 
biliyoruz. Millî Güvenlik Kurulunun içinde, bizzat başında Cumhurbaşkanının olduğunu, Baş
bakanın, Millî Savunma Bakanının, Dışişleri Bakanının, başka bakanların üye olduğunu biliyoruz 
ve şunu söylüyoruz: Millî Güvenlik Kurulu, Türkiye'nin önemli bir kurumudur. Kıbrıs gibi hayatî 
bir konuda, savunma ve güvenlik boyutu son derece önemli bir konuda, Millî Güvenlik Kurulunun 
yaptığı açıklama önemlidir diyoruz. Biz, bu açıklamayı dikkatle inceledik ve şu, bizim dikkatimizi 
çekti: Millî Güvenlik Kurulunun açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkına, bu anlaş
mayı onaylama çağrısı yoktur; bunu söyledim sadece. Bunun, hükümet ile Millî Güvenlik Kurulunu 
karşı karşıya getirmek gibi... 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Onaylama çağrısı var mı Sayın Öymen?! 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Millî Güvenlik Kurulu ile... (Gürültüler) 
Müsaade eder misiniz... Olmalıdır demiyorum; bilakis, biz, karşı görüşü savunuyoruz; ama, 

dikkat çekiyorum. Bunu, şunun için söylüyorum; aynı zamanda, İsviçre toplantılarına gitmeden ön
ce yapılan zirve toplantısında Sayın Cumhurbaşkanının bulunmadığını da söyledim; bunun da dik
katimizi çektiğini söyledim; sadece Millî Güvenlik Kurulu demiyorum. Müsaade buyurun ve kabul 
edin; şunu ifade ettim: "Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti, Kıbrıs konusunda izlediği politikada, 
Türkiye'de, siyasî partilerden de, daha önceki cumhurbaşkanlarından da, hiçbir destek alamamıştır, 
yalnız kalmıştır" dedim; bunları söyledim ve Millî Güvenlik Kurulu ile hükümeti karşı karşıya 
getirmek aklımın köşesinden bile geçmez. Yani, hiç söylemediğim sözleri söylemişim gibi naklet
mesine de çok şaşırdım değerli arkadaşımın; "evvelce de bunu yapmıştınız" diyor. Zabıtlara baksın, 
benim bu anlama gelen bir sözüm varsa, lütfen, getirsin ortaya, bunu da tartışalım. 

Değerli arkadaşlar, sözümü uzatacak değilim. Sayın Çelik'in "şeytansavar" filan gibi sözlerine 
de cevap vermeye gerek görmüyorum. Meclisin düzeyini düşürmeyelim. 

Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öymen. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize 

sunacağım. 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanı ve beraberindeki heyetin Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Başkanlığının konuğu olarak resmî temaslarda bulunmak üzere ülkemize ziyarette bulunmasına 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/5İS) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 15 Ocak 2004 tarih ve 25 sayılı Kararıyla, 

Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanı ve beraberindeki heyetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının konuğu olarak ülkemize resmî ziyarette bulunması kararlaştırılmıştır. 
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Söz konusu heyetin ülkemizi ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzen
lenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Kanun teklifinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum: 
2. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in (2/16) esas numaralı kanun teklifini geri aldığına iliş

kin önergesi (4/154) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(2/16) esas nolu kanun teklifimi geri çekmek istiyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 31.3.2004 

Ülkü Güney 
Bayburt 

BAŞKAN - Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarında bulunan 
teklif geri verilmiştir. 

Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair 4 adet önerge vardır; okutuyorum: 
3. - Kars Milletvekili Selamı Yiğit'in (6/957) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/155) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 440 inci sırasında yer alan (6/957) esas numaralı sözlü 
soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Selami Yiğit 

Kars 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
4. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in (6/963) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/156) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 445 inci sırasında yer alan (6/963) esas numaralı sözlü 
soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Selami Yiğit 

Kars 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
5. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in (6/964) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/157) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 446 ncı sırasında yer alan (6/964) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Selami Yiğit 

Kars 
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BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
6. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in (6/981) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/158) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 462 nci sırasında yer alan (6/981) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Sedat Pekeî 

Balıkesir 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Tokat Milletvekili Ergün Dağcıoğlu, Devlet eski Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı Hüsamettin Özkan ve Devlet eski Bakanı Recep Önal haklarında kurulan (9/3) esas 
numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğinden istifa etmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 
7. - Tunus Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler ve Siyasî İşler Komisyonu Başkanının Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetini Tunus'a davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/514) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Dışişleri Bakanlığının 3 Mart 2004 tarihli ve 90116 sayılı yazısında, Tunus Temsilciler Meclisi 

Dış İlişkiler ve Siyasî İşler Komisyonu Başkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komis
yonu heyetini Tunus'a davet ettiği bildirilmiştir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzen
lenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

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

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

tezkeresi (3/515) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli 
sayılmaları, Başkanlık Divanının 4.3.2004 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

"Adana Milletvekili Ömer Çelik, mazereti nedeniyle, 25.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 13 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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"Afyon Milletvekili Reyhan Balandı, hastalığı nedeniyle 10.2.2004 tarihinden geçerli olmak 
üzere 20 gün" 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Ağrı Milletvekili Naci Aslan, mazereti nedeniyle 27.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 25 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak, hastalığı nedeniyle 12.2.2004 tarihinden geçerli olmak 

üzere 17 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer, mazereti nedeniyle 19.1.2004 tarihinden geçerli olmak 

üzere 22 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Düzce Milletvekili Fahri Çakır, hastalığı nedeniyle 19.2.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 

23 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Eskişehir Milletvekili Mehmet Ali Arıkan, hastalığı nedeniyle 19.1.2004 tarihinden itibaren 

15 gün ve 12.2.2004 tarihinden itibaren 15 gün, toplam 30 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"İstanbul Milletvekili Egemen Bağış, mazereti nedeniyle 25.1.2004 tarihinden geçerli olmak 

üzere 13 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"İzmir Milletvekili Vezir Akdemir, hastalığı nedeniyle 20.1.2004 tarihinden geçerli olmak 

üzere 15 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, mazereti nedeniyle 27.1.2004 tarihinden geçerli olmak 

üzere 21 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, mazereti nedeniyle 26.1.2004 tarihinden geçerli olmak 

üzere 16 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Zonguldak Milletvekili Harun Akın, hastalığı nedeniyle 17.11.2003 tarihinden geçerli olmak 

üzere 72 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, bir milletvekiline ödenek ve yolluğunun 

verilebilmesine ilişkin bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 
9. - Bir milletvekiline ödenek ve yolluğunun verilebilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/516) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız olarak iki aydan fazla izin alan Zonguldak Mil

letvekili Harun Akın'a, İçtüzüğün 154 üncü maddesi gereğince ödenek ve yolluğunun verilebilmesi, 
Başkanlık Divanının 4.3.2004 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 
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BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş 3 adet tezkeresi vardır; ayrı ayrı 

okutup oylarınıza sunacağım. 
10. - Devlet Bakanı Kür şad Tüzmen'in Suriye'ye yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun 

görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/517) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in, görüşmelerde bulunmak üzere, bir heyetle birlikte 4-7 Mart 
2004 tarihlerinde Suriye'ye yaptığı resmî ziyarete, İstanbul Milletvekili Muharrem Karslı'nm da iştirak 
etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu karanının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

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

Başbakan 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
//. - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in Macaristan'a yaptığı resmî 

ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/518) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in, Budapeşte'de düzenlenen "Geniş
letilmiş Avrupa'da Yeni Büyüme Fırsatları" konulu Avrupa Bakanlar Konferansına katılmak üzere, 
bir heyetle birlikte 25-29 Şubat 2004 tarihleri arasında Macaristan'a yaptığı resmî ziyarete, Ankara 
Milletvekili Reha Denemeç'in de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu 
kararı sureti ilişikte gönderilmiştir. 

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

Başbakan 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
12. - Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün Rusya Federasyonuna yaptığı 

resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/519) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün, görüşmelerde bulunmak üzere bir 
heyetle birlikte 23-26 Şubat 2004 tarihlerinde Rusya Federasyonu'na yaptığı resmî ziyarete ekli lis
tede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar 
Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

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

Başbakan 
Prof. Dr. Mustafa Özyurt (Bursa) 
Fatma Şahin (Gaziantep) 
Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş (İstanbul) 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
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V. - SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. - İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - İçişleri Komisyonunda boş bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 

1 üyelik için, Hatay Milletvekili Mehmet Soydan aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bakanlıkları sırasında ilgili kuruluşların raporlarının gereğinin yapılmasını geciktirerek ve 

gerekli tedbirleri zamanında almayarak görevlerini yerine getirmemek suretiyle Türkiye Halk Ban
kasının zarara uğramasına sebep oldukları, usulsüz işlemlerin yapılmasına imkân sağladıkları id
dialarıyla Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ve Devlet eski Bakanı 
Recep Önal haklarında kurulan (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda boşalan ve 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için seçim yapacağız. 

2. - (9/3), (9/5,6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonlarında açık bulunan üyeliklere seçim 
BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisinin 1 üyelik için 3 katı olarak gösterdiği adayların ad

larını okutuyorum: 
Mustafa Nuri Akbulut (Erzurum) 
Mehmet Ali Bulut (Kahramanmaraş) 
Bayram Özçelik (Burdur) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, adayların adları torbaya konulmuştur; torbadan bir isim 

çekeceğiz. 
(9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğine Kahramanmaraş Milletvekili 

Sayın Mehmet Ali Bulut seçilmiştir. 
Türkbank ihalesi sürecinde, malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüş

melere girdikleri iddiasıyla, eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Güneş 
Taner haklarında kurulan (9/5, 6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda boş bulunan 
ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için seçim yapacağız. 

Adalet ve Kalkınma Partisinin 1 üyelik için 3 katı olarak gösterdiği adayların adlarını 
okutuyorum: 

Ahmet Yeni (Samsun) 
Süleyman Sarıbaş (Malatya) 
Cüneyit Karabıyık (Van) 
BAŞKAN - Adayların adları torbaya konulmuştur; torbadan bir isim çekeceğiz. 
(9/5,6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğine Van Milletvekili Sayın 

Cüneyit Karabıyık seçilmiştir. 
Şimdi, Genel Kurulun 6.1.2004 tarihli ve 38 inci Birleşiminde kurulması kabul edilen (9/8) 

esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun üye seçimini yapacağız. 
Meclis soruşturmasını yürütecek komisyonun üyeleri, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, 

siyasî partilerin güçleri oranında verecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterdikleri adaylar arasın
dan adçekme suretiyle tespit edilecektir. 

Bu soruşturma komisyonunda, Adalet ve Kalkınma Partisi 10, Cumhuriyet Halk Partisi 5 
üyelikle temsil edilecektir. 

Şimdi, bakanlığı sırasında yapılan ihalelerde usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili 
yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zaman
da mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet verdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 306 
ve 240 inci maddeleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
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Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı 
Koray Aydın hakkında kurulması kabul edilen (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komis
yonunun üye seçimine başlıyoruz. 

B) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1. - (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi 
BAŞKAN - Siyasî partilerin kendilerine düşen üyelikler için 3 katı olarak gösterdikleri aday

ların adlarını okutuyorum: 
(9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Üyeleri Aday Listesi: (45) 
Adı ve Soyadı 

Mustafa Elitaş 
Mustafa Öztürk 
Eyüp Ayar 
İbrahim Hakkı Aşkar 
Bekir Bozdağ 
Süleyman Sarıbaş 
Ömer Kulaksız 
Osman Seyfi 
Mehmet Emin Tutan 
Orhan Yıldız 
Ahmet Ertürk 
Hacı İbrahim Kabarık 
Recep Özel 
Mehmet Sekmen 
Mehmet Ali Bulut 
Ziyattin Yağcı 
Ahmet Yeni 
Hakan Taşçı 
Hasan Kara 
Mustafa Nuri Akbulut 
Mahmut Kaplan 
Mehmet Mehdi Eker 
Ahmet İşık 
Mustafa Ilıcalı 
Turhan Çömez 
Osman Kılıç 
Muharrem To/çökcn 
Zeki Karabayır 
Alı Osman Şali 
Zülfü Dcmirbağ 

Adalet ve Kalkınma Partisi (30) 
Seçim Çevresi 

(Kayseri) 
(Sinop) 
(Kocaeli) 
(Afyon) 
(Yozgat) 
(Malatya) 
(Sivas) 
(Nevşehir) 
(Bursa) 
(Artvin) 
(Aydın) 
(Bartın) 
(İsparta) 
(İstanbul) 
(Kahramanmaraş) 
(Adana) 
(Samsun) 
(Manisa) 
(Kilis) 
(Erzurum) 
(Şanlıurfa) 
(Diyarbakır) 
(Konya) 
(Erzurum) 
(Balıkesir) 
(Sivas) 
(Eskişehir) 
(Kars) 
(Balıkesir) 
(Elazığ) 
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Cumhuriyet Halk Partisi (15) 
Kemal Sağ (Adana) 
Halil Ünlütepe (Afyon) 
Naci Aslan (Ağrı) 
Rasim Çakır (Edirne) 
Erol Tınastepe (Erzincan) 
Mehmet Vedat Yücesan (Eskişehir) 
Gökhan Durgun (Hatay) 
Ahmet Sırrı Özbek (İstanbul) 
Abdurrezzak Erten (İzmir) 
Selami Yiğit (Kars) 
Nezir Büyükcengiz (Konya) 
Ufuk Özkan (Manisa) 
Turan Tüysüz (Şanlıurfa) 
Engin Altay (Sinop) 
Şevket Arz (Trabzon) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, siyasî partilerin gösterdikleri adayların adları iki ayrı torbaya 

konulmuştur. Her torbadan üçte 1 oranında isim çekeceğiz. 
Adçekmeye Adalet ve Kalkınma Partisinin gösterdiği adaylardan başlıyoruz. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 10 üye belirleyeceğiz: 
Bekir Bozdağ (Yozgat) 
Ahmet Ertürk (Aydın) 
Osman Seyfı (Nevşehir) 
Mustafa El i taş (Kayseri) 
Recep Özel (İsparta) 
Ömer Kulaksız (Sivas) 
Zülfü Demirbağ (Elazığ) 
Mustafa Öztürk (Sinop) 
Süleyman Sarıbaş (Malatya) 
Hakan Taşçı (Manisa) 
Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 5 üye belirleyeceğiz: 
Nezir Büyükcengiz (Konya) 
Engin Altay (Sinop) 
Rasim Çakır (Edirne) 
Turan Tüysüz (Şanlıurfa) 
Kemal Sağ (Adana) 
(9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun üye seçimi tamamlanmıştır. 
Bu komisyona seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 7 Nisan 2004 Çarşamba günü, yani yarın saat 

14.00'te AK Parti Grup Salonu arkasında, bahçe içerisinde bulunan Meclis Soruşturması Komisyonu 
Toplantı Salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 
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Meclis Soruşturması Komisyonuna seçilen üyelerin listesi ile toplantı gün ve saati ilan tah
talarına da asılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 
1, 11, 40, 54, 59, 64, 95, 109, 138 ve 142 nci sıralarında yer alan soruları birlikte cevaplandırmak 
istediğini belirtmiştir; Sayın Bakanın isteği yerine getirilecektir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin Sağ

lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 
2 - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan 'in, Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 
3 - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Salihli Devlet Hastanesi ekbinasının ne zaman hizmete 

gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 
4. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdam sorununa iliş

kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 
5. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, memurların ilaç katkı payında indirim yapılıp yapıl

mayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 
6. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Devlet Hastanesinin iç onarım ve bahçe düzen

leme ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) ve Sağlık Bakanı Recep Ak
dağ'ın cevabı 

7 - istanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, sağlık meslek liselerine ilahiyat fakültesi mezunu 
idareci atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) ve Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ'ın cevabı 

8. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, hemofili hastalarının tedavisinde kullanılan bir kan 
ürününün ithal edilip edilmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) ve Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

9. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'in Menemen İlçesinin hastane ve sağlık personeli ih
tiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

10. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlinin kadın hastalıkları ve doğum 
hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) ve Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ'ın cevabı 

BAŞKAN- Sayın Sağlık Bakanının talebi doğrultusunda, cevaplandırmak istediği soruları 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
Bursa İl Sağlık Müdür Yardımcılığına veteriner hekim, Zübcyde Hanım Doğumevi Müdür Yar

dımcılığına imam, devlet hastanesine ise yeni bir başhekim atanmış, İl Sağlık Müdürlüğü kadroları 
yeniden düzenlenmiştir. 
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Sorular: 
1- İl Sağlık Müdür Yardımcılığına atanan Veteriner Hekim, 24.7.2001 tarih ve 24472 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönet-
meliği"ndeki şartları taşıyor mu? Taşımıyorsa kıstasınız nedir? 

2- Bursa İlindeki hizmetleri vatandaşlarımızca takdir edilen Bursa Devlet Hastanesi Baş
hekiminin görevden alınması ve bunu takip eden 12 başhekim yardımcısı, başhemşire, 4 başhem
şire yardımcılarının istifalarını nasıl açıklıyorsunuz? 

3- Türkiye'nin 5 inci büyük kenti olan Bursa'nın Zübeyde Hanım Doğumevi Müdür Yardım
cılığına bir imamın getirilmesini uygun buluyor musunuz? 

4- Bu atamalar "liyakat ve yeterlilik" ilkelerine uygun mudur? Uygun değilse iptali söz konusu mudur? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Eraslan 

Niğde 
Niğde İli Bor İlçesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak başlatılan inşaat, yüzde 

70 oranında tamamlanmıştır. 
Yetkililer tarafından zaman zaman farklı amaçlar için de kullanılacağı açıklanan bu merkezin 

bir an önce tamamlanması, hem Niğde ve Bor halkı açısından hem de ülke kaynaklarının etkin kul
lanımı bakımından yararlı olacaktır. 

Bu itibarla; 
Som 1- Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 2003 yılı içerisinde bitirilecek midir? 
Soru 2- Söz konusu merkez bu yıl tamamlanmayacak ise ne zaman, hangi program dahilinde 

bitirilecektir? 
Soru 3- Binanın başka bir amaçla kullanılması düşünülmekte midir? Düşünülüyor ise hangi 

hizmete yönelik olarak açılacaktır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Nuri Çilingir 
Manisa 

Manisa Salihli Devlet Hastanesi, konumu dolayısıyla bir bölge hastanesi gibi hizmet vermek
tedir. Hasta yoğunluğuna, mevcut bina ve teçhizat cevap vermemektedir. 

Buna göre; 
Salihli Devlet Hastanesi ekbinasmı ne zaman bitirip hizmete açmayı düşünüyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yer alan konunun Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

yanıtlanması için gereğini arz ederim. 
Ali Arslan 

Muğla 
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Halen sağlık meslek lisesi mezunu 46 000 nitelikli eleman atama beklemekte olup, bu yıl 
mezun olacaklarla bu sayı daha da artacaktır. Diğer yandan, 2002 yılında 11 389 sağhkevinin 8 
384'ünde ebe bulunmamaktadır. Toplam hasta yataklarının yüzde 20'si, yeterli sayı ve nitelikte 
hekim, hemşire ve destek personeli sağlanamadığından hizmetdışı kalmaktadır. 

Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda sağlık personeli kadro doluluk oranı hemşirelerde yüzde 
62, ebelerde yüzde 72, sağlık memuru ve teknisyenlerde yüzde 55,7'dir. 

1- Sağlık meslek liselerinden mezun olan, binbir emekle yetiştirdiğimiz gençlerimizin işsizlik 
sorunlarının çözülmesi öncelikli sorunlarınızdan mıdır? 

2- Bu soruna yönelik çalışmalarınız ne aşamadadır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
ması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Eraslan 

Niğde 
Bilindiği üzere, devlet memurlarının maaşlarından, kullandıkları ilaç bedellerinin yüzde 20'si 

oranında katkı payı kesintisi yapılmaktadır. 
Bu kesintiler, daha önce, direkt olarak eczaneye ödenmekte ve eczacılarca, mağdur durumda 

olan memurlara bazı kolaylıklar tanınmaktaydı. 
Yeni uygulamayla, maaştan kesinti yapılmakta ve bu kesintiler, kimi zaman, memurların maaş

larını dahi geçmektedir. Bu durum, pek çoğu yoksulluk sınırında yaşayan memur ailelerimizi zorun
lu durumlarda dahi ilaç kullanmama gibi sonuçlara itmektedir. 

Soru: Bakanlığınızca, memurlarımızın ilaç katkı payında bir indirime gidilmesi veya eski sis
teme dönülmesi gibi bir uygulama düşünülmekte midir? 

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

dırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Niğde Devlet Hastanesinin bu yıl içerisinde iç onarımı ve bahçe düzenlemesi yapılmaktadır. 
Soru 1- Niğde Devlet Hastanesinin iç onarım ve bahçe düzenlemesi işinin muhammen bedeli 

kaç liradır? 
Soru 2- İhalesi yapılmış mıdır? Yapılmış ise, nerede ilan edilmiştir? Kime ihale edilmiştir? 
Som 3- Bu ihaleyi alan firmanın AKP Niğde İl Başkanlığıyla bir ilgisi var mıdır? 

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

ricasıyla. 
Güldal Okuducu 

İstanbul 
1- Göreve geldiğiniz günden bugüne, sağlık meslek liselerine, ilahiyat fakültesi mezunu müdür 

ataması yapıldı mı? 
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2- Böyle bir atama yapıldıysa, kaç okula kaç ilahiyat mezunu atanmıştır? 
3- Bakanlığınız tarafından, AKP milletvekilleri rahat iş takibi yapabilsin diye iletişim merkezi 

açtınız mı? Böyle bir merkez açıldıysa, merkezin amacını açıklar mısınız? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

İsmail Değerli 
Ankara 

Sağlıklı vatandaşların alınan kanlarından, bilindiği gibi, çeşitli kan ürünleri elde edilmektedir. 
Bu ürünlerden biri de Faktör XIII'tür. Bu madde hemofilili hastaların tedavisinde kullanılmaktadır. 

1.- Her yıl, hemofilili hastaları tedavi etmek için yurt dışından 80 000 000-100 000 000 dolar
lık Faktör XIII ithal edildiği iddiaları doğru mudur? 

2.- Faktör XIII'ün ülkemizde üretilebilmesi için gerekli olan yatırımın bedeli nedir? 
3.- Bu üretimin yapılamamasının nedenleri arasında yeterli ve sağlıklı kan bulunamayışı yer al

makta mıdır? 
4.- Böyle bir aksaklık söz konusu değilse, ilgili maddenin ülkemizde üretilerek, kaynak

larımızın heba edilmemesi konusunda Bakanlığınız ne gibi önlem almaktadır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Vezir Akdemir 
İzmir 

600 000 nüfusu bulunan Menemen İlçemizde hizmet veren sağlık personeli sayısı yetersizdir. 
Bu sebeple vatandaşımız mağdur olmaktadır. Şu anda hizmette bulunan hastane binasının polik
linik, makine ve diğer cihazlar yetersiz olduğundan yeterli sağlık hizmeti verilememektedir. Yeni 
hastane hizmet binasının arsasının kamulaştırma işlemi yapılmamıştır. 

1.- Yoğun göç alıp 600 000 nüfusa ulaşan İzmir'in Menemen İlçesinin 1993 yılından beri in
şaatı devam eden Devlet Hastanesi hizmet binasının arsasının halen kamulaştırma işlemi 
yapılamamıştır. Bu nedenle, hastane hizmet binasının kamulaştırma çalışmaları yapılıyor mu? Ay
rıca, yeni hastane binası ne zaman faaliyete geçecektir? 

2.- İlçemizde nüfus yoğunluğu gözönünde bulundurulduğunda, hizmet gören mevcut sağlık 
personeli olan doktor, hemşire ve hastabakıcı sayısı yeterli midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Anayasa ve Meclis İçtüzüğü uyarınca Sağlık Bakanı Sayın Recep Ak

dağ tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Ramazan Kerim Özkan 

Burdur 
Burdur Devlet Hastanesi ve SSK Hastanesi kısıtlı yatak kapasiteleriyle ilimizde hizmet ver

mektedir. 
Son yıllarda, hastanelere ait yatak kapasitelerinin artan ihtiyacı gerekli ölçüde karşılayamaması 

nedeniyle ilimizde önemli sağlık sorunlarının yaşanması söz konusu olacaktır. 
İlimizde kurulacak bir kadın hastalıkları ve doğum hastanesinin bu hastanelerin yükünü önem

li ölçüde azaltacağı görüşündeyim. 
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1.- Burdur İlinde bir kadın hastalıkları ve doğum hastanesi kurulmasını uygun bulur musunuz? 
2.- İlimizde, kadın hastalıkları ve çocuk sağlığı açısından da son derece önemli hizmetler 

verecek olan böyle bir hastanenin mümkün olan en kısa sürede açılmasını düşünür müsünüz? 
BAŞKAN - İlgili soru önergelerini cevaplandırmak üzere, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) -Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçi, 

soru sahiplerini şu anda salonda göremiyoruz; ama, biz görevimizi yapıp sorulan sorulara cevap
larımızı verelim, cevaplarımız zabıtlara geçecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Küçükaşık'ın, 7.5.2003 
tarihli, Bursa İlinde yapılan bazı atamalar ve görevlendirmelerle alakalı sözlü soru önergesine cevap 
vermek istiyorum, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Milletvekilimizin bahis konusu ettiği Veteriner Hekim, Bursa İl Halk 
Sağlığı Laboratuvarı Müdürlüğünde görevli iken, ilkönce, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa istinaden, 
Valilik tarafından, ihtiyaca binaen, il onayıyla, İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. 
Anılan Veteriner Hekim, idarî ve malî konularda ehliyet ve liyakate sahip, gıda ve çevre sağlığı 
konulannda deneyimli bir personeldir. Bu nedenlerle ve yine ihtiyaca binaen, Bursa Valiliğinin 
19.2.2004 tarihli talebi üzerine, Bakanlığımca İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen söz 
konusu Müdür Yardımcımıza, Gıda ve Çevre Sağlığı Şubesi ile İl Halk Sağlığı Laboratuvarı birimleri 
bağlanmıştır. Bu, asaleten yapılmış bir atama değil, hizmet gereği bir görevlendirmedir. 

Aynı soru önergesinde bahis konusu edilen imam ise, Valilikçe, il onayına istinaden, Bursa 
Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiş, bu görevlendir
me, daha sonra, yine, aynı Valilikçe iptal edilmiştir. 

Bu nedenle, iddia edildiği üzere, Bakanlığımca, bu iki personel hakkında, Sağlık Bakanlığı 
Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği hükümlerine aykırı bir atama yapıldığın
dan söz edilmesi mümkün değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 11 inci sırada yer alan, Niğde Milletvekili Sayın Orhan 
Eraslan'ın, Niğde İli Bor İlçesinde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatına iliş
kin 14.5.2003 tarihli sözlü soru önergesini cevaplamak üzere huzurunuzdayım. 

Sayın milletvekilleri, 2003 yılı yatırım programında yer alan 100 yataklı Niğde-Bor Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatının fizikî gerçekleşmesi yüzde 75 civarındaydı. Söz 
konusu merkez için 2003 yılı bütçe ödeneği olan 500 milyar Türk Lirası, tesisin yapımını yürütmek
te olan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine aktarılmış ve kullandırılmıştır. 2004 yılında ise 500 
milyar Türk Lirası aktarılacaktır. Bakanlığıma ait söz konusu inşaatın, yatırım programında yer al
dığı şekliyle 2005 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. 

Adı geçen merkezin başka bir amaçla kullanılmasına yönelik olarak, Bakanlığımca, halihazır
da herhangi bir planlama yapılmış değildir. 

Sayın Milletvekilimizin ilgisine teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 40 inci sırada yer alan, Manisa Milletvekilimiz Sayın 

Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli Devlet Hastanesi ek bina inşaatının ne zaman hizmete açılacağına 
dair 23.5.2003 tarihli sözlü soru önergesini cevaplıyorum. 

Değerli milletvekilleri, söz konusu hastane, yani, Manisa-Salihli Devlet Hastanesi ekbina in
şaatının fizikî gerçekleşmesi yüzde 90 civarındadır. Söz konusu yatırım için 2003 yılı bütçe ödeneği 
olan 750 milyar, ek tesisin yapımını yürütmekte olan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine aktarıl
mış ve kullandırılmıştır. İnşaatın, 2001 yılında yapılan keşif sonucu hesaplanan ödeneğinin yetersiz 
kalması sebebiyle, 18.12.2003 tarihinde tasfiyesi söz konusudur ve tekrar ikmal ihalesi yapılacaktır. 
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Daha önce de bu kürsüden arz ettiğim gibi, önemli bir kısmı geçmişte belki iyi planlanamamış 
olduğu için yatırım bütçemize ciddî yük teşkil eden bütün sağlık yatırımlarımızı, mevcut bütçe im
kânlarımız ve Türkiye sağlık envanteri çalışmamız çerçevesinde tamamlama yoluna gidiyoruz. 
Manisa Salihli Devlet Hastanesi ekbina inşaatı da, bu paralelde, 2004 yılında bitirilmesi planlanan 
yatırımlarımız arasında yer almaktadır. 

Sayın Milletvekilimiz Nuri Çilingir'in ilgisine teşekkür ediyorum. 
54 üncü sırada bulunan ve Muğla Milletvekilimiz Sayın Dr. Ali Arslan'ın, 4.6.2003 tarihli, sağ

lık meslek lisesi mezunlarının istihdamına ilişkin sözlü soru önergesini cevaplıyorum. 
Sayın milletvekilleri, sağlık meslek liselerinden mezun olan yardımcı sağlık personelinin 

Bakanlığım bünyesinde ihtiyaç bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarına atamalarının zaman zaman 
yapılarak, mağduriyetlerinin giderilmesi ve aynı zamanda, yeterli sayı ve nitelikte personelle sağlık 
hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha verimli ve dengeli bir şekilde sunulması öncelikli amaçlarımız 
arasında yer almaktadır. Ancak, şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki, bu okullar, geçtiğimiz 
hükümetler döneminde, hem sayı ve hem de öğrenci sayıları itibariyle gereğinden fazla çoğaltılmış 
ve bu şekilde, önümüze ciddî bir mezun öğrenci yükü çıkmış durumdadır. Bu itibarla, 2000 ve 2001 
yıllarında, sağlık meslek lisesi mezunlarından Sağlık Bakanlığımız kadrolarına toplam 4 287 
atamanın yapıldığını görmekteyiz. Oysa, Yüce Meclisimizde sizlerin oylarıyla kabul edilen 4924 
sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yörelerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması 
Hakkında Kanun gereğince, yalnızca bu yıl; yani, 2003 yılında yapılan planlamalarla, 2004 yılının 
başlarında 5 036 sağlık meslek lisesi mezununun yerleştirilmesi yapılmıştır. Bu da, bizim, Hükümet 
olarak konuya verdiğimiz önemi göstermektedir. Önümüzdeki dönemde yeni kadroların ihdas edil
mesiyle, sağlık meslek lisesi mezunlarımızın istihdamının sürdürüleceğini ifade etmek istiyorum. 

Bu arada, yine aynı kanunla, sağlık kuruluşlarımızın doğrudan sözleşmeli sağlık personeli 
çalıştırmasının önünü açan bir hükümle -şimdi usul ve esasları belirliyoruz- hastanelerimiz, ihtiyaç
ları olan personeli, kendi dönersermayeleriyle de görevlendirebilecekler, istihdam edebilecekler; bu 
da ikinci bir istihdam imkânı oluşturmuş olacak. 

Ayrıca, özel sektörün devlet memurlarına ve memur emeklilerine hizmet vermesinin önünü 
açışımızla, bu hususta, özel sektörde de, ciddî yeni istihdam alanları oluşmaktadır. 

Niğde Milletvekilimiz Sayın Orhan Eraslan'ın, 59 uncu sırada bulunan, 5.6.2003 tarihli, devlet 
memurlarının, maaşlarından, kullandıkları ilaçların bedellerinin yüzde 20'si oranında alınan ilaç 
katkı payı uygulamasıyla ilgili sözlü soru önergesini cevaplamak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu uygulama-Maliye Bakanlığımızca yayımlanarak- Sosyal Sigortalar 
Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi geri ödeme kurumlarınca yürütülmektedir. Aslında, doğ
rudan Bakanlığımla ilgili olmamasına rağmen, bu konuya temas etmeyi önemli görüyorum. Bundan 
önce nasıl bir yöntemle iş görülüyordu; vatandaş, bu ödemeleri, doğrudan eczanelere yapıyordu ve 
zaman zaman, eczaneler ile vatandaş arasında oluşabilen bazı özel pazarlıklar sonucunda, bu 
ödemeler yapılmayıp, çok büyük ilaç harcamalarına yol acıtabiliyordu. Dolayısıyla, aşırı tüketime 
ve israfa neden olan, geçmişteki yöntem kaldırılmış ve dünyadaki uygulamalara da paralel olarak, 
katılım payının, bu şekilde, doğrudan alınması yoluna gidilmiştir. Aslında, bu, çok doğru bir uy
gulamadır, yerinde bir uygulamadır ve sözlü soru önergesinin verildiği tarihten bugüne kadar, bu 
uygulamayla, ilaç konusunda ciddî bir tasarruf yaptığımızı da görmekteyiz. 

Bu arada, yatan hastalardan ve raporu olan, sürekli ilaç kullanan, kronik hastalığı olan hastalar
dan, bu yüzde 20 ilaç katkı payının alınmadığını, dolayısıyla, herhangi bir mağduriyete sebep veril
mediğini de özellikle ifade ediyorum ve Sayın Milletvekilimizin ilgisi için teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 64 üncü sırasında 
bulunan ve yine Niğde Milletvekilimiz Sayın Orhan Eraslan'ın, 5.6.2003 tarihli, Niğde Devlet Has
tanesinin iç onarım ve bahçe düzenlemesi ihalesine ilişkin sözlü soru önergesine cevap vermek 
üzere huzurunuzdayım. 

- 3 6 5 -



T.B.M.M. B : 69 6 . 4 . 2004 O : 1 

Sayın milletvekilleri, Niğde Devlet Hastanemizin iç onarım ve bahçe düzenlemesi inşaatıyla ilgili 
olarak, Sayın milletvekilimizin, soru önergesine söz konusu ettiği maliyet miktarı 6 milyar Türk 
Lirasıdır. Yanlış duymadınız, bu 6 milyar Türk Lirası için, şimdi sizlere, huzurunuzda cevap veriyorum. 

Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) fıkrasında belirtilen limiti aşmadığı için -bu 
limit 6 325 000 000 liradır- piyasa araştırması sonucu doğrudan temin suretiyle alım yapıldığından 
herhangi bir ilana gerek görülmemiştir; yani, normal mevzuat çerçevesinde yapılmıştır. 

Niğde Devlet Hastanemizde yapılan bu küçük onarım ve tadilatla ilgili alımlar, tamamen yasal 
bir zeminde cereyan etmiş olup, hiçbir şekilde soru önergesinde iddia edildiği gibi bazı kişi ve 
kişilerin korunması mevzubahis değildir. 

Tabiî, bu soruyu vesile bilerek, şunu da ifade etmek isterim ki, Hükümetimiz, bu 6 milyar Türk 
Lirası bir tarafa dursun, 6 katrilyon Türk liralık yolsuzluk yapılan bir ülkede, bunların üzerine 
giderek, bu meseleleri çözmenin peşindedir. 

Sayın Milletvekilimizin ilgisine teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 95 inci sırasındaki, 

İstanbul Milletvekilimiz Sayın Güldal Okuducu'nun, 13.6.2003 tarihli ve sağlık meslek liselerine, 
ilahiyat fakültesi mezunu idareci atanıp atanmadığı ve Sağlık Bakanlığında AK Parti milletvekilleri 
için iletişim merkezi açılıp açılmadığına ilişkin sözlü soru önergesini cevaplıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sağlık Bakanı olarak göreve başladığım günden bu yana Bakanlığımda 
yapılan bütün atamalar mevzuata uygun bir biçimde, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek ve 
özellikle ehliyet ve liyakat ilkelerine azamî hassasiyet gösterilerek yapılmaktadır. Bu ilkeler kap
samında, Bakanlığıma bağlı 279 sağlık meslek lisesinden sadece 4'üne Bakanlığım döneminde eh
liyet ve liyakat kriterleri çerçevesinde müdürlük görevi yapmaya uygun ilahiyat fakültesi mezunu 
öğretmen, müdür olarak atanmıştır. Aslında bu soruyu çok garipsediğimi de ifade etmek istiyorum. 
Belirtmek isterim ki, ilahiyat fakülteleri ülkemizin anayasal eğitim kurumlarıdır ve ilahiyat fakül
tesi mezunları dışında bu sağlık meslek liselerine atanan müdürlerin bir dökümünü vereyim size: 
145 sağlık meslek lisemizde kültür dersleri öğretmenleri, 86 sağlık meslek lisemizde de meslek 
dersleri öğretmenleri müdürlük görevini yürütmektedir. Yani, 145 kültür dersi öğretmeninden 
sadece 4'ü ilahiyat fakültesi mezunudur ki, söylediğim gibi, ilahiyat fakültelerimiz de ülkemizin 
seçkin anayasal eğitim kurumlarıdır. Buradan mezun olan kişilerin liyakat ve ehliyet ölçüleri çer
çevesinde bir okulda müdürlük yapmaları kadar tabiî bir şey olamaz. 

Değerli milletvekilleri, bu arada, bu soruyu fırsat bilerek Sağlık Bakanlığı İletişim Mer
kezimizden bahsetmek istiyorum. Çünkü, burada AK Parti milletvekilleri için iletişim merkezi 
açılıp açılmadığı soruluyor. 

Kısaltılmış ismiyle SABİM diye kamuoyuna sunduğumuz Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi, 
bütün vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığıyla ilgili her türlü problemlerini, şikâyet, öneri ve talep
lerini dinleyip değerlendirmek, iletilen sorunlara anında ve yerinde müdahale ederek çözüm üret
mek amacıyla 2003 yılının temmuz ayında kurulmuştur. Ülkemiz genelinde 184 numaralı telefon 
hattı, Bakanlığım merkezinde bulunan SABİM çağrı merkezine yönlendirilmiş olup, aramalara, 7 
gün 24 saat prensibiyle ve tamamı sağlık personelinden oluşan kalabalık bir ekiple, yeterli bilgi ve 
beceriyle donatılmış, sağlık mevzuatına hâkim operatörler tarafından cevap verilmektedir. 

Kayda alınan bütün ihbar, şikâyet, öneri ve talepler, ilgili yetkililer -SABİM yetkilileri- tarafın
dan değerlendirildikten sonra çözüm birimlerine yönlendirilmektedir. 81 ilimizdeki sağlık müdür
leri ve onların bu meseleyle ilişkilendirdikleri müdür yardımcıları "SABİM çözümleyicileri" olarak 
görevlendirilmiştir. 

Çözümleyiciler, kendi illerine ilişkin olarak gelen sorunları hızlı bir şekilde değerlendirmekte, 
gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak, başvuru sahiplerine, etkili ve yerinde çözümlerle geri bil
dirim yapmaktadırlar. 
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SABİM projesi, vatandaşlarımızın, tüm teknolojik imkânlardan yararlanarak -telefonla, faksla 
veya e-postayla- talep ve şikâyetlerini doğrudan Sağlık Bakanlığına ulaştırmasının yolunu açmıştır. 
Ayrıca, birime doğrudan başvuran vatandaşlarımızın da talepleri değerlendirilerek kaydedilmekte 
ve çözüme kavuşturulmaktadır. 

Kayıtların alındığı ilk basamaktan başlamak üzere, geri bildirime kadar, başvurulara ilişkin tüm 
süreçler yakinen izlenmekte, gerektiğinde müdahale edilerek yönlendirilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, SABİM projesi kapsamında toplanan ve depolanan kayıtlar, verinin bil
giye dönüştürülmesi ve analiz edilmesiyle, sağlık sektöründe bazı istatistik? bilgileri toplamamızı da 
sağlamakta, böylece, sürekli ve kendiliğinden bir kamuoyu araştırması niteliği taşımaktadır. 

Sistem, başvuruları teker teker çözüme kavuşturmanın yanında, halkımızın duyarlılık alanlarının 
tespiti, yürürlükte olan uygulamalarda yeniden düzenleme ve iyileştirmelerin yapılması ve ileriye 
yönelik sağlık politikalarımızı belirlemek üzere, stratejik planlama yapılabilmesine imkân sağlamaktadır. 

Bakanlığımın hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla faaliyette olan SABİM'e, kurulduğu gün
den bu yana yani, Temmuz 2003'ten bugüne kadar 10 000'den fazla başvuru yapılmış, bunların yüz
de 96'sı sonuçlandırılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz konusu iletişim merkezi, iktidar ve muhalefet ayırımı ol
maksızın, bütün halkımıza, bu arada pek tabiîdir ki, halkımızın değerli temsilcileri olan tüm milletvekil-
lerimize hizmet vermek üzere kurulmuştur. Bu anlamda çok olumlu bir çalışma olup, benim gözümde, 
Bakanlığımın yenidoğan ve şimdi büyüttüğümüz bir yeni bebeği, çocuğudur. Sağlık Bakanı olarak, 
bakanlığımızca yapılan bütün çalışmaların, hükümetimiz tarafından yapılan bütün sağlık çalışmalarının 
sadece halkımızın yüzünü güldürecek ve problemlerinin çözümünü sağlamaya odaklanmış faaliyetler 
olduğunu ifade ediyor, bu vesileyle, sayın milletvekilimize de alakası için teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine, sözlü soruların 109 uncu sırasındaki, Ankara Millet
vekilimiz Sayın İsmail Değerli'nin 20.6.2003 tarihli ve hemofili hastalığının tedavisinde kullanılan 
faktör 13'le alakalı sözlü soru önergesine cevap vermek üzere huzurunuzda bulunmaktayım. Bir 
hususu, soruya cevap vermeye geçmeden önce düzeltmek isterim. Bu, muhtemelen faktör 8 olmalıdır, 
bir yazım hatası olduğunu düşünüyorum; çünkü, pratikte kullanılan ürün faktör 13 değil, faktör 8'dir. 

Sayın milletvekilleri, ithal edilen faktör 8 için 2002 yılında 20 000 000 dolar, 2003 yılında ise 
23 000 000 dolar ödeme yapılmıştır. Tek başına faktör 8 üretimi ekonomik olmadığından, bütün 
dünyada sadece faktör 8 değil, diğer kan ürünlerini de üreten tesisler kurulmaktadır. Ülkemizde de 
bu tür bir tesisin kurulabilmesi için gereken yatırımın bedelinin, kullanılacak teknoloji ve üretim 
kapasitesine göre 50 000 000 ilâ 100 000 000 dolar civarında değişeceği tahmin edilmektedir. 

Değerli milletvekillerimiz, ülkemizde kan toplama görevi genel anlamda, biliyorsunuz, halen, 
Kızılay tarafından yürütülmekte ve yılda yaklaşık 1 000 000 ünite kan toplanmaktadır. Ancak, bu 
kanların çoğu, kan bankalarımızın yetersizliğinden dolayı tam kan olarak kullanılmakta, kanın bu 
ürüne dönüştürülebilecek sıvı kısmı, plazma kısmı, maalesef, diğer kısmından ayrıştırılmamaktadır. 
Halbuki bu miktardaki kanın uygun şekilde değerlendirilmesi durumunda, yılda 300-400 ton plaz
ma, yani, kanın sıvı kısmı elde edilebilir ki, bundan da 100 000 000 ünite faktör 8 üretilebilir. Ül
kemizde halen 40 000 000 ünite faktör 8 kullanılmaktadır. Ancak, bu miktarın da aslında gelişmiş 
ülkelerle kıyaslandığında, hastalarımızın tedavilerinin optimal şartlarda, en doğru şartlarda yapıl
ması için 60 000 000 ilâ 120 000 000 ünite civarında olması gerekmektedir 

Şimdi, bu mesele, ülkemizin öteden beri gelen hakikaten ciddî meselelerinden biridir; yani, 
kanın toplanması, gerekli kısımlarının hastalara verilmesi, geri kalan kısmının da bir ürün haline 
dönüştürülmesi. Bunun için Hükümetimiz döneminde gerekli çalışmaları başlattık. Hedefimiz, kanı 
da acil durumlarda kullanılan bir ilaç gibi değerlendirip, hastanelerimizde hastaların her zaman kul
lanımına hazır şekilde tutabilmek, böylece vatandaşın hastane kapılarında kan aramasına da bir son 
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vermektir; kan ihtiyaçları için "nerede kan bulurum" düşüncesiyle vatandaşlarımızın merkez mer
kez dolaşmalarının, hatta bu hususta bazı tıbbî etikdışı uygulamaların da önüne geçmektir. Bunu 
sağlamak için 10 ayrı ilimizde hizmet verecek bölgesel kan merkezlerini kurmak üzere bir plan
lamaya başlamış bulunmaktayız. Bu merkezler, bütün bölgelerden uygun verici programlarıyla kan 
toplayarak o bölgenin kan ihtiyacını karşılayacaktır. 

Toplanan kanlardan kullanım miktarının üzerinde kalan plazma dediğimiz sıvı kısımlar için de 
kan ürünleri üretim tesisi kurulması planlanmaktadır. Bu şekilde, bu ürünlerin ithalatı için harcanan 
paraların ülkemizde kalması sağlanmış olacaktır. 

Sağlık Bakanlığımız ileri teknoloji gerektiren bu çalışmada, şu anda, Avusturya hükümetiyle or
tak bir proje yürütmektedir. Bunun dışında, özel sektörü de bu noktaya teşvik ediyoruz. Konuyla ilgili 
Bakanlığımıza yapılan diğer tekliflerin de projelendirilmesi için ilgilileri bilgilendirmiş durumdayız. 
Bu projenin ve projenin işlerliğini kolaylaştıran yasayla ilgili mevzuat çalışmalarının, halen, Bakan
lığımız ekiplerince sürdürülmekte olduğunu, iktidar sürecimizde hedeflediğimiz bu noktaya ulaşma 
kararlılığımızı ifade ediyor; bu vesileyle, sayın milletvekilimize de, tekrar, teşekkür ediyorum. 

Değerli Başkanım, değerli milletvekilleri; sözlü soruların 138 inci sırasında yer alan, İzmir 
Milletvekilimiz Sayın Vezir Akdemir, 2.7.2003 tarihli ve İzmir İli Menemen İlçesinin hastane ve 
sağlık personeli ihtiyacına yönelik bir soru sormuştur. 

Değerli milletvekilleri, İzmir-Menemen Devlet Hastanesi inşaatının fizikî gerçekleşmesi yüz
de 92'dir. Söz konusu hastanemizin bir an önce hizmete açılması hususunda gerekli kamulaştırma 
işlemleri için ilgili ödeneklerin serbest bırakılmasını bekliyoruz. 

Hastanenin tamamlanması için, 2004 yılında Bakanlığımız bütçesinden 500 milyar, özel idare 
müdürlüğü bütçesinden de -valilikçe yaptığımız görüşmelerle- 1 trilyon ödenek ayrılmasını planlan
mış durumdayız. Söz konusu hastanemizi, 2004 yılında bitirmeyi planladığımız yatırımlarımızın 
arasına da koymuş durumdayız. 

Menemen İlçesinde sağlık personeli ihtiyacına gelince; 46 000 nüfusu olan Menemen İlçemiz
de, 46'sı uzman ve 50'si pratisyen olmak üzere 96 hekim, 93 hemşire, 67 ebe, 46 sağlık memuru ve 
52 diğer personelimiz bulunmaktadır. 

Aslına bakılırsa, İzmir İlimiz, sağlık personeli başına düşen nüfus açısından Türkiye'nin zengin il
leri arasındadır ve Menemen İlçemiz de, İzmir İlinin ortalamalarına yakın rakamları ihtiva etmektedir. 

Doğrusu, ülkemizin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, İç Anadolunun bazı 
bölgelerinde, Karadeniz Bölgesindeki yine kırsal kesimde, Akdeniz Bölgesindeki kırsal kesimde 
personel açığımız dikkate alındığında, Menemen İlçemizin personel açısından oldukça zengin bir 
ilçe olduğunu söyleyebilirim. 

Bütün bunlara rağmen, acil tıp teknisyeni ihtiyacı gözönüne alınarak, İzmir Menemen İl
çemize, sözleşmeli olarak, 5 acil tıp teknisyeni atanmış durumdadır. Kuşkusuz, oransal anlamda, 
yani, rölatif olarak düşünüldüğünde eleman sayısı yeterli olan Menemen İlçemizin de sağlık per
soneline ihtiyacı vardır; ancak, söylediğim gibi, öncelikleri gözeterek hareket etmek durumundayız. 
Amacımız, ülkemizin sağlık göstergelerini Avrupa Birliği ülkelerinin düzeyine yükselterek, vatan
daşlarımızın hak ettikleri sağlık hizmetini hızlı ve verimli bir biçimde almalarını sağlamaktır. 

Sayın milletvekilimiz Vezir Akdemir'e, ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 142 nci sırasında bulunan, 

Burdur Milletvekilimiz Sayın Ramazan Kerim Özkan'ın Burdur İlinde bir kadın hastalıkları ve doğum 
hastanesi açılması istemine ilişkin sözlü soru önergesini cevaplandırmak üzere huzurlarınızdayım. 

Sayın milletvekilleri, sayın milletvekilimiz Ramazan Kerim Özkan'ın söz konusu ettiği Burdur 
İlimizdeki Devlet Hastanesi, 300 yataklı bir hastanedir. Bu ilimizde, kadın hastalıkları ve doğum 
servisimizin yatak işgal oranı, 2003 yılı ekim, kasım, aralık ayları baz alınarak hesaplandığında, 
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yüzde 27'dir. Bu yüzde 27'lik orangöz önüne alındığında, bu servisin tam kapasiteyle çalışması 
halinde Burdur İlimizin bu ihtiyacına cevap vereceği açıktır. 

Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, ülkemizde, biz hükümet etmeye başladığımızda sağlık 
yatırımları açısından şöyle bir tabloyla karşılaştık: Ülkenin bazı bölgelerinde müthiş bir biçimde 
yatak, hastane binası, sağlık ocağı, sağlık merkezi binası, ekipman ihtiyaçlarımız varken ve yatırıma 
başlanmamışken, bazı bölgelerinde de, 3 000 - 5 000 nüfuslu ilçelerimizde hastane yatırımları baş
latılmış durumdaydı. İlk işlerimizden öncelikli işlerimizden biri, bütün yatırımlarımızı, altı aylık bir 
süreç içerisinde, mahallinde ve merkezde yaptığımız çalışmalarla, daha sonra Devlet Planlama Teş
kilatıyla ortak yaptığımız çalışmalarla yeniden gözden geçirip, Türkiye'de bir ilk olan Türkiye sağ
lık envanterini hazırlamak oldu. Bu Türkiye sağlık envanteriyle, sayısı 1 152 olan sağlık yatırım
larımızı, 1 152'den, 2003 yılı başı itibariyle, 800'lere indirdik, 2004 başı itibariyle de 500'lere indir
dik; yani, 58 inci ve 59 uncu hükümetlerimiz döneminde, gereksiz gördüğümüz birçok yatırımı da, 
bir anlamda ayıklamış olduk. Bu yatırımlara başlamamız, hakikaten, hiç akılcı olmayacaktı. Elimiz
deki mevcut sağlık yatırımlarımızı, hiç yeni yatırım yapmasak bile, bina olarak tamamlamak için 
gerekli olan ihtiyacımız 2 katrilyonun üzerindedir. Kaldı ki, ülkemizin bazı bölgelerinde de, acilen, 
yeni yatırımlara ihtiyaç var; dolayısıyla, gereksiz yatırımları ayıklayarak, böyle, yeni bir envanter 
ortaya koymuş olduk ve bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. 

Bu paralelde, daha önce yatırım programına alınan ve atıl vaziyette bekleyen yatırımlardan 
yaklaşık 35 adet hastane projesi programdan çıkarıldı. Ancak, yanlış anlaşılmamalıdır; biz, bir taraf
tan da, ihtiyaç olan bölgelerde, yeni hastane projelerine başlıyoruz. Bu anlamda, bütün ülkede "böl
ge eğitim hastaneleri" kavramını geliştirmeyi düşünüyoruz. Örnek vermek gerekirse, Samsun'da, 
Trabzon'da, Van'da, Erzurum'da, Diyarbakır'da, tıpkı Adana, Bursa, İzmir, Ankara ve İstanbul'da ol
duğu gibi bölge eğitim hastaneleri yapacağız; bunların sayısı, aşağı yukarı, 20 ile 23 arasında 
olacak. Şu anda, finansman modellerini çalışıyoruz. Biz, bu bölge eğitim hastaneleriyle de, ülkemiz 
insanının, kendi bölgesinden büyükşehirlere, yani, Ankara, İstanbul, İzmir'e, özellikle bu üç şeh
rimize taşınmasını artık sonlandırmak istiyoruz; çünkü, geniş bir coğrafyaya sahibiz. Bu hususta da, 
çalışmalarımız, ciddî bir planlama çerçevesinde devam etmektedir. Bütün bu uygulamalarla 
amacımız Türkiyemizin imkân ve kaynaklarını en verimli ve etkili biçimde kullanmaktır. Bu arada 
devam eden 197 yeni hastane inşaatının bitirilmesine ve hizmete alınmasına ağırlık vereceğimizi de 
özellikle söylemek istiyorum. Şu anda 197 tane yatırımı başlamış, yarım hastanemiz var. 

Değerli milletvekilleri, böylece 10 tane soruyu cevaplandırmış oldum, her ne kadar, söylediğim 
gibi, soru sahiplerinin belki de hiçbirini burada bulamamış olmama rağmen. Bu vesileyle Yüce 
Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. 

İyi akşamlar diliyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru önergeleri cevaplandırılmıştır. 
//. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'deki Çayönü antik yer

leşim birimindeki kazı çalışmalarının ne zaman başlatılacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/458) 

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. 
12. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/459) 
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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13. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır Kâzım Karabekir Tarım İşletmesinin düşük 
kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

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. 
14. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA Akdeniz 

işletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) ve Maliye 
Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplan

dırılmasını arz ederim. 8.5.2003 
Dr. Hüseyin Güler 

Mersin 
Soru: 
Özelleştirme aşamasında bulunan Taşucu SEKA Akdeniz İşletmesinde 590 personel çalıştırıl

maktadır. Bu işletmede çalışan az sayıdaki memurun diğer kamu kurumlarına geçirilmesi 
düşünülürken, işçi olarak çalışan personelin durumu ne olacaktır? 

Topluma kazandırmakla yükümlü olduğumuz özürlü ve mahkûm statüsündeki işçiler için 
Bakanlığınızca herhangi bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandırmak üzere, Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan; buyurun. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin Güler'in sözlü soru 

önergesinde belirtilen ve tarafımca cevaplandırılması istenilen soruya ilişkin cevabım aşağıda 
sunulmuştur: 

SEKA Akdeniz İşletmesinde, Eylül 2003 sonu itibariyle 533 işçi, 18 memur, 60 sözleşmeli per
sonel olmak üzere, toplam 611 kişi istihdam edilmektedir. 

Satış sonrasında, memur ve sözleşmeli personel, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çer
çevesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilecektir. 

12.2.2004 tarihinde yapılan ihaleye -daha önceden bir ihale yapıldı- 3 kuruluş katıldı, önerilen 
bedeller yeterli bulunmadığından ihale iptal edildi. Daha önceki yapılan ihale de yine iptal edildi ve 
2 000 000 dolar irat kaydedildi. 

4046 sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirilen, kapatılan, birleşme yoluyla tasfiye edilen ve 
devredilen kuruluşlarda çalışan memur, sözleşmeli personel ve kapsamdışı statüsünde çalışanlar, 
Devlet Personel Başkanlığınca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmektedir. Özelleştirilen 
kuruluşlardaki işçilere, özelleştirme sonucu işsiz kalmaları halinde, 4046 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesi uyarınca, sekiz ay süreyle iş kaybı tazminatı ödenmektedir. Özelleştirmede Sosyal Destek 
Projesi kapsamında, özelleştirmeden dolayı işsiz kalacak personelin yeniden işe yerleştirilmeleri 
hususunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlen
mesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 
21 inci maddesinde "kapatma ve tasfiye halleri dışında sakat statüsüyle (ilgili kanunların öngördüğü 
1, 11 ve 111. derece) çalışanlar işten çıkarılamaz. Kapatma ve tasfiye halinde ise, işten çıkarılan sakat 
personele iş kaybı tazminatı bu kanunun tanıdığı hakların iki katı oranında ödenir" denilmektedir. 
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Özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşlarda çalışan sakat statüsündeki işçilerin hizmet akit
leri hiçbir şekilde feshedilmemektedir. Aynı şekilde, kuruluş özelleştirildikten sonra sakat statüsün
deki işçilerin hizmet akitlerinin feshedilemeyeceğine dair 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde 
düzenleme bulunmaktadır. Kuruluş özelleştirildikten sonra, kamu tüzelkişiliği sona erdiğinden, 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bu kuruluşlar üzerinde yaptırımda bulunma yetkisi kanunen 
mümkün değildir; ancak, özelleştirilen kuruluşlardaki sakat statüsündeki işçilerle ilgili denetimler, 
4857 sayılı İş Kanunu gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetki alanı içindedir. 
Sakat statüsünde çalışan işçilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli, mevcut mevzuat uyarın
ca mümkün değildir. Söz konusu işçilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli için kanunî 
düzenlemeler gerekmektedir. 

Arz olunur. 
Çok teşekkür ederim efendim; sağ olun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 

için 7 Nisan 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.00 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, bir cenaze törenine katılanlar hakkında kıyafetlerin

den ötürü işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
Aksu'nun cevabı (7/1957) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. '"" 

Canan ARITMAN \ 
CHP İzmir Milletvekili ( 

1. Basında yer aian haberlere göre; İsmail Ağa Cemaati Üderi Mahmut 

Ustaosmfinoğiu'nun kızının Fatih Camiinde yapılan cenaze namazına katılan 

insanların kiyafetıerinln "2596 sayı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair 

Kanunu'na aykırı olması nedeniyle Cumhuriyet Savcılıklarınca herhangi bîr işlem 

yapılmış mıdu? 

2. Eğer böyk-;.bK olay olmuş ise, bu durum, Anayasanın 174. maddesinde yer alan 

inkılap kanunlarını'": Korunmasıyla ilgili maddeye aykırı olması nedeniyle suç teşkil 

etmektedir. Bu konuda içişleri Bakanlığı'nca yapılmış bir işlem var mıdır? 

3. Yine basında yer aiar; haberlerde, Fatih Camisi'nin avlusu ve çevresini tamamen 

dolduran topluluğun mezarlığa ulaşması için 10'dan fazla İETT otobüsünün tahsis 

edildiği y«z!imaktari«r. Araç tahsisi için resmi bir işlem yapılmış mıdır? 
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T.C, 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
S a y ı : B . 0 5 . 1 . E G M . 0 . 1 2 . 0 4 . 0 U , a o . -
Konu:Yazıh Soru Önergesi ~ b + 5 ^ 2 \ .../03/2004 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 16.02.2004. tarih ve A.OLGNS.0.10.00.02-7/1957-4538/15906 sayıh yazınız. 
b)Başbakanlığın 20.02.2004.tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106- 332-13/753 sayılı yazısı. 

izmir Milletvekili Canan ARITMAN taralından TBMM Başkanlığına sunulan ve Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen, Sayın Başbakanımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması 
istenilen, (7/1957 )nolu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Soru önergesinde belirtildiği üzere bazı basın organlarında görüntülerine yer verilen Fatih Camii'nde 
kılınan cenaze namazıyla ilgili olarak, Fatih C.Başsavcılığınca re'sen ilgili İnkılap Kanunlan hükümlerine 
göre 30.12.2003 tarih ve Hz. 2003/31250 sayışma kayden soruşturma başlatılmıştır. 

Cenaze yakınlarından bir şahsın İstanbul İETT Genel Müdürlüğüne müracaat ederek cenazeye 
katılanların mezarlığa nakli için 6 adet otobüsün biletli olarak tahsis edilmesini talep ettiği, otobüslere binen 
yolcuların İETT personeli tarafından sayıldığı ve bımlann 804 kişi olduğu, başvuru sahibinden 804 yolcu 
için toplam 804.000.000 TL. tutarında beheri 1.000.000 TL, değerinde 804 adet tam biletin tutanakla teslim 
alındığı, heyet huzurunda yakılmak suretiyle imha edildiği anlaşılmıştır. 

ilerinize arz ederim. 

AKSU 
İçişleri Bakam 
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2. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt'un, Osmanlı Devletince İrlanda'nın Drogheda şehrine 
yardım gönderilmesine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün 
cevabı (7/1991) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullah GÖL tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

SORU 1: İrlanda'nın liman şehirlerinden başkent Dublin'e 70 mil uzaklıktaki Drogheda şehri'nîn, 
bundan 150 yıl önce kıtlık dolayısıyla Osmanlı Devleti'nden ayni ve nakdi yardım aldığı, bu yardım 
dolayısıyla şükran ifadesi olarak, şehir ambleminin Osmanlı hilal ve yıldızı olarak belirlendiği doğru 
mudur? 
SORU 2:lrlanda halkının bu kadirşinas jesti., Türk kamuoyunda bilinmekte midir? l > ' ' ' 
SORU 3: Bu yardım dolayısıyla İrlanda asilzadelerinin zamanın Osmanlı padişahına gönderdiği 
teşekkür mektubunun Topkapı müzesinde bulunduğu doğru mudur? 
SORU 4: AB sürecinde, İrlanda'nın Drogheda şehrine kadar gitmiş olan Osmanlıların bu ve bunun gibi 
jestlerinin, AB süreci içerisinde AB kamuoyu nezdinde bir reklam pratiğiyle sunulması mümkün müdür? 
SORU 5: Drogheda şehri ile kardeş şehir ilan edilen illerimiz var mıdır? 
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Sayı 
Kona 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

: 026.21/2004/SPGY/l 17360 
: Yazılı Soru Önergesi 

SÜRELİ 

O: 

i' ı M m 

-ÇOK İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANUĞINA 

İlgi: 23.02.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1991-4608/16114 sayıü yazılan. 

Samsun Milletvekili Sayın Mehmet Kurfun 7/1991 Esas Nolu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdullah GÜL 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET KURT'UN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1. İrlanda'nın liman şehirlerinden başkent Dublin'e 70 mil uzaklıktaki Drogheda şehrinin 
bundan 150 yıl önce kıtlık dolayısıyla Osmanlı Devleti 'nden ayni ve nakdi yardım 
aldığı, bu yardım dolayısıyla şükran ifadesi olarak, şehir ambleminin Osmanlı hilal ve 
yıldızı olarak belirlendiği doğru mudur? 

2. İrlanda halkının bu kadirşinas jesti Türk kamuoyunda bilinmekte midir? 
3. Bu yardım dolayısıyla İrlanda asilzadelerinin zamanın Osmanlı padişahına gönderdiği 

teşekkür mektubunun Topkapı müzesinde bulunduğu doğru mudur? 
4. AB sürecinde, İrlanda'nın Drogheda şehrine kadar gitmiş olan Osmanlıların bu ve 

bunun gibi jestlerinin, AB süreci içerisinde AB kamuoyu nezdinde bir reklam 
pratiğiyle sunulması mümkün müdür? 

5. Drogheda şehri ile kardeş şehir ilan edilen illerimiz var mıdır? 

YANITLAR: 

Dublin'e 70 km. Mesafede bulunan İrlanda'nın en eski şehirlerinden Drogheda'ya 
1845-1851 yıllan arasında ülkede yaşanan büyük kıtlık sırasında Osmanlı Devleti tarafından 
sağlanan yardımın mahiyetini araştırmak amacıyla Büyükelçiliğimizin girişimi üzerine 1993 
yılında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı tarafından 
yapılan arşiv taraması sonucunda 1847 yılında Osmanlı Padişahı I. Abdülmecid tarafından o 
dönemde İngiliz idaresi altında bulunan İrlanda'ya 100 Poundluk para yardımı yapıldığını 
gösteren belgeler gün ışığına çıkarılmıştır. Sözkonusu belgelerin fotokopileri Dublin'deki 
Milli Kütüphane'ye ve Drogheda Belediyesi'ne zamanında iletilmiştir. Mezkur belgelerden 
biri Osmanlı Padişahı I. Abdülmecid tarafından yapılan para yardımına İrlanda halkının 
duyduğu şükran ve minnet sözlerini havi olup İrlanda mahalli makam ve ileri gelenlerince 
imzalanmıştır. 

Buna ilaveten Osmanlı padişahına yönelik bir teşekkür mektubunun Topkapı 
Müzesinde bulunduğu yolundaki bilgi, anılan Müze tarafından doğrulanmamıştır. 

Diğer taraftan Osmanlı Devleti'nin İrlanda halkına yardım amacıyla buğday ve gıda 
yüklü beş gemi gönderdiği ve zor koşullar altında İrlanda'ya ulaşan gemilerin yüklerini 
Drogheda limanına boşalttıkları rivayetine ilişkin olarak arşiv belgelerimizde bilgi 
bulunmamaktadır. 

Sözkonusu gelişmeleri müteakiben Drogheda Belediyesi'yle yürütülen temaslar 
sonucunda Drogheda şehrinin kuruluşunun 800., büyük kıtlığın 150. yıldönümü 
münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, 2 Mayıs 1995 tarihinde yapılan bir 
törenle, yardımı getiren Osmanlı gemicilerinin kaldıkları rivayet edilen, günümüzde otel 
olarak kullanılan binanın dış cephesine "Büyük açlık döneminde Türk Halkının kederli 
İrlanda Halkına yaptığı alicenaplığın hatırasına" ibaresinin kayıtlı olduğu siyah granit bir 
şükran plaketi konulmuştur. Tören, şehrin önde gelenleri, bölge milletvekilleri, 15 kadar 
Büyükelçi, Açlık Müzesi'nin Müdürü, İrlanda basını, Türk basınının Londra'da mukim 
muhabirleri ve şehir halkı tarafından ilgiyle izlenmiş; İrlanda ve Türk basınında yaygın 
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biçimde işlenmiştir. Konu, düzenlenen konferanslar vesilesiyle İrlanda basınında zaman 
zaman yer almaktadır. 

O tarihlerde yapılan görüşmede, Drogheda Müzesi Müdiresi, Drogheda'nın 
ambleminin 800 yıldır "ay-yıldız" olduğunu belirterek, müzede saklanan İngiliz Kralı n. 
William'a ait kılıcın üzerindeki ay-yıldız motifini bunun kanıtı olarak göstermiştir. Bir diğer 
rivayet ise, Haçlı Seferleri'nden dönen Kral Richard'ın Müslümanlardan elde ettiği ay-yıldızlı 
ganimetleri şehre hediye etmesinden ötürü şehir ambleminin ay-yıldız olarak benimsendiği 
yönündedir. Dolayısıyla, Drogheda şehrinin ambleminde yer alan "ay-yıldızın", Osmanlı 
Devleti'nin yaptığı yardımlarla bağlantısı bulunduğu yönündeki inanış, belediye ve şehir 
müzesi yetkilileri tarafından doğrulanmamıştır. 

Osmanlılann bu gibi jestleri, AB kamuoyunun bir parçasını teşkil eden İrlanda halkı 
tarafından esasen bilinmektedir. Bu konunun, İrlanda kamuoyuna yönelik belli projeler 
temelinde tanıtma faaliyetleri kapsamına dahil edilmesi yararlı olmakla birlikte, reklam 
amaçlı olarak sürekli gündemde tutulmasının ve AB sürecindeki etkisine fazla vurgu 
yapılmasının ne ölçüde yarar getireceği iyi değerlendirilmelidir. 

Drogheda şehriyle kardeş şehir ilişkisi olan ilimiz yoktur. 

3. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, internetten kimlik numarası bilgisine ulaşmanın çifte 
vatandaşlıkta doğuracağı soruna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/2010) 

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 

A ş a ğ ı d a k i so ru l a r ımın , İç iş le r i B a k a n ı Say ın A b d ü l k a d i r A K S U 
ta ra f ından yaz ı l ı o l a rak y a n ı t l a n m a s ı n ı a rz ede r im . 

1950 ' l i y ı l l a r ın b a ş l a r ı n d a T ü r k i y e ' d e n Fedeç0g3ömt t r fya C u m h u r i y e t i n e 
y ü k s e k eğ i t im iç in v a t a n d a ş l a r ı m ı z g i tmiş le rd i r . 1961 İşç i G ö ç ü A n t l a ş m a s ı n ı n 
s o n r a s ı n d a n b u g ü n g ö ç , d o ğ u m v e ai le b i r l e ş imi s o n u c u y a k l a ş ı k iki ( 2 ) 
m i l y o n u n ü z e r i n d e v a t a n d a ş ı m ı z A l m a n y a ' d a y a ş a m a k t a d ı r . 

V a t a n d a ş l a r ı m ı z ı n ba ş t a F e d e r a l A l m a n y a o l m a k üze r e d i ğ e r yaşad ık la r ı 
ü lke le rde y a b a n c ı , misa f i r işçi gibi s t a tü l e r inden k u r t u l a b i l m e l e r i iç in b u n u n l a da 
b i r l ik te o r a l a rda d a h a raha t ya sa l z e m i n l e r d e k a l a b i l m e , ç a l ı ş a b i l m e v e ha t t a 
s iyase t te söz sah ib i o l ab i lme le r i iç in y ü c e M e c l i s i m i z k a n u n ça l ı şma la r ı yapa rak , 
T ü r k v a t a n d a ş l ı ğ ı n d a n ç ı k m a p r o s ü d ü r ü n ü ko lay la ş t ı rmış t ı r . B u ge l i şmele r 
a ras ında aske r l ik h i z m e t i y a p m a d a n v a t a n d a ş l ı k t a n ç ı k m a i m k a n ı v e hat ta izin 
a la rak ç ı k m ı ş o l an l a r iç in çifte v a t a n d a ş l ı k g ib i ko l ay l ı k l a r ge t i r i lmiş t i r . 

Federa l A l m a n y a C u m h u r i y e t i , Fede ra l İ s ta t i s t ik D a i r e s i n d e n a l ınan 
b i lg iye gö re 1972 ila 2 0 0 2 yı l lar ı a r a s ı n d a y a k l a ş ı k 565 b in v a t a n d a ş ı m ı z A l m a n 
v a t a n d a ş l ı ğ ı n a geçmiş l e rd i r . Ö z e l l i k l e 1990 y ı l ı n d a n i t ibaren T ü r k 
v a t a n d a ş l ı ğ ı n d a n ç ık ıp ta A l m a n v a t a n d a ş ı o l an v a t a n d a ş l a r ı m ı z ı n sayıs ı 
b in le r le , 1994 y ı l ı n d a n son ra da o n b i n l e r l e ifade ed i leb i l i r bir d ü z e y e ge lmiş t i r . 
Bi l ind iğ i g ib i F e d e r a l A l m a n y a y a s a l a r ı çifte va t andaş l ı ğ ı ( i s t i sna i d u r u m l a r 
har iç ) imkan t a n ı m a m a k t a d ı r . Ö z e l l i k l e d e 2 0 0 0 y ı l ı n d a n s o n r a A l m a n va t andaş ı 
iken T ü r k v a t a n d a ş l ı ğ ı n ı a lan k i ş i l e r h a k k ı n d a A l m a n y a va t andaş l ı ğ ın ın ger i 
a l ınmas ı g ib i u y g u l a m a l a r a s ıkça ras t l anmış t ı r . 

Hal b ö y l e y k e n , T ü r k i y e C u m h u r i y e t i İç iş ler i B a k a n l ı ğ ı n ı n in ternet 
sayfas ında baz ı b i lg i l e r v e r i l d i k t e n son ra k i ş iye ai t T C K i m l i k N u m a r a s ı 
gös t e r i lmek ted i r . S ö z k o n u s u in ternet sayfas ın ın adres i 
şöyled i r :h t tp: / / t ck iml ik .nv i . gov . t r 
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Sözkonusu internet sayfasında TC Kimlik Numarasını sorgulamak için 
gerekli olan bilgiler şunlardır. Adı, Soyadı, baba adı, anne adı, doğum yılı, 
nüfusa bağlı bulunduğu ilçe ve cinsiyeti. 

. Bu bilgilere (vatandaşlıktan çıkış izni ve çıkış belgeleri üzerinde) Alman 
makamları da sahiptir. Alman makamlarınca bu internet sayfasından yapılacak 
sorgulamada yüzbinlerce vatandaşımızın zor duruma düşeceği, hatta yasal 
olarak soruşturma görebileceği bilindiğine göre, neden böyle bir uygulama 
yapılmaktadır? Federal Almanya başta olmak üzere çifte vatandaşlığı kabul 
etmeyen ülkelerde yaşayan çifte uyruklu vatandaşlarımıza neden bu tür sorunlar 
öngörülmektedir?. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B050NÜV0060004.106/2.HOU9 3-102004 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 23/02/2004 günlü ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-4625 
sayılı ya2ilan. 

Tunceli Milletvekili Sayın Hasan GÜYÜLDAR'ın tarafima tevcih ettiği 7/2010 sayılı 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

İlk nüfus kütükleri 1904 yılında tesis edilmeye başlanmış olup, nüfus hizmetlerini çağdaş 
ve modern bir yapıya kavuşturmak amacıyla uygulamaya konulmuş olan MERNİS Projesi 
gereğince ölü ve sağ 120 milyon kişinin nüfus kaydı bilgi işlem ortamına aktarılmıştır. 

Bu aktarma işlemi sonunda, her nüfus kaydına ulaşmayı sağlayan kriterler tespit edilmiş, 
ayrıca "Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası"nın doğrulanması için de imkan sağlanmıştır. 

Vatandaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası vermek suretiyle, isim 
benzerliğinden dolayı ortaya çıkan aksaklıklar giderilmiş ve kamu kurum ve kuruluşları arasındaki 
bilgi alışverişi hızlandırılmıştır. 

Aileler arasında çeşitli bağ ve ilişkilerin kurulması, özellikle miras hukuku gereği göz 
önüne alınarak; ölmüş, vatandaşlıktan çıkarılmış veya vatandaşlığı kaybettirilmiş olanlara da 
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası verilmiştir. Bu nedenle her Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
numarası verilmiş olan kişinin Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi doğru değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının internet sayfasında sunuma açılması; tüm 
dünyada yaşayan vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinin süratli ve düzgün 
bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacına yöneliktir. Burada yer alan Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik numarası kişinin halihazırda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belgelemez. 

Arz ederim. 

Sdülkadir AKSU 
Bakan 
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4. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kıbrıs Barış Harekâtında şehit ve gazi olanların 
sayısına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönüiün cevabı (7/2026) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi GÖNÜL tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Yavru vatan olarak nitelendirdiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti son 
günlerde yaşanan olaylar zinciriyle gündeme tırmanmıştır. 

Banş Harekat KKTC. Halkının yenilmez direnişi ve Türk Silahlı Kuvvetieri'nin 
üstün başarısı sonucu gerçekleşmiştir. KKTC halkı, Banş Harekatı sayesinde 
bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuşmuş ve yeni bir Cumhuriyetin onurlu topluluğu 
olmuştur. 

Türkiye ve Türk halkı daima Kıbrıs halkının yanında olacaktır. Bu gerçek, 
hiçbir ulus tarafından hatırdan gkanlmamalıdır. Harekat sırasında yitirdiğimiz 
şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Gazilerimize şükran ve minnet duygulanmızı 
sunuyoruz. 

Gündemde KKTC ile ilgili yaşanan olaylar sırasında bazı konuların yeniden 
hatırlanması düşüncesiyle bazı sorulanının yanıtlanmasını talep ediyorum. 

1. Birinci ve ikinci Kıbns Banş Harekattan sırasında kaç kişi şehit olmuştur? 
2. Bu şehitlerden kag Türk Silahlı Kuvvetleri mensubudur? Kaçı Kıbrıslı 

Mücahitlerdendir? 
3. Bu harekatlarda toplam kaç gazimiz mevcuttur? Türk Silahlı Kuvvetlerine 

mensup gazilerimizin sayısı kaçar? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR.: 2004/7008-CS < & 

KONU : Yazılı Soru Önergesi. 

2 3 MART 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM.BşkJığının 15 Mart 2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/ 
2026-4670/16285 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Kıbrıs Barış 
Harekâtında şehit ve gazi olanların sayısına" ilişkin 7/2026 sayılı yazılı sora önergesinin 
cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

I.Vecdi GÖNÜL 
Savunma Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL TARAFINDAN VERİLEN 
7/2026 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Birinci ve ikinci Kıbrıs Barış Harekâtları sırasında 42 subay, 40 astsubay, 494 
erbaş/er ve 1 sivil işçi olmak üzere toplam 577 Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu şehit 
olmuştur. 

2. Bu harekâtlarda 37571 Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu ve 611 sivil T.C. vatandaşı 
olmak üzere toplam 38182 kişi gazi olmuştur. 

Kıbrıs Barış Harekâtına mücahit olarak katılarak şehit ve gazi olan Kıbrıs 
vatandaşlarının miktarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden alınmasının uygun olacağı 
değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize sunarım. 

.Vecdi GÖN Üt 
Millî Savunma Bakanı 

5. - İzmir Milletvekili Erdal Karademir 'in Millî Eğitim Vakfına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/2045) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Saym Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 16/02/2004 

«^Irla Erdal KARADEMİR 
İzmir Milletvekili 

1 - Milli Eğitim Vakfı, okullara hangi kriterlere göre yarflım yapmaktadır ve şimdiye 
kadar hangi illere yardım yapılmıştır ? 

2- Vakfa ait özel okullarda ücretsiz okutulan öğrenciler hangi kriterlere göre 
belirlenmektedir, bu güne kadar vakıf personeli, bakanlık merkez teşkilatından 
kimlerin çocukları bu okullarda ücretsiz okutulmuştur? 

3- Vakfın Türkiye genelinde bir yılda okullardan topladığı para ne kadardır ? 
4- Vakıf gelirlerinin ne kadarım okul yapımı ve derslik donanımlarına ayırmaktadır ? 
5- Vakfın şu anda devam eden inşaattan var mıdır ? Bu inşaatların yapımında bir 

gecikme söz konusu mudur ? Gecikme söz konusu ise, gecikmenin nedeni ve 
inşaatların ihale bedelinde meydana getirdiği artış ne kadardır ? 

6- Vakıf yöneticileri aylık ne kadar ücret almaktadır ? Bunun dışında hangi giderleri 
vakıf tarafından karşılanmaktadır ? 
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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//Of S" S ' ' V 2 0 0 4 

KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 15.03.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4636 sayılı 
yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMİR'in "Millî Eğitim Vakfına ilişkin" 7/2045 
esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu Vakfın Genel Müdürlüğünce yaptırılan inceleme sonucu; 
a) Vakıftan isteklerin, hangi ilden veya ilçeden geldiğine bakılmaksızın, Vakıf Genel 

Müdürlüğünce değerlendirilip Yönetim Kuruluna sunulduğu ve Yönetim Kurulunca uygun 
bulunması halinde yerine getirildiği, 

b) Vakfa ait özel okullarda ücretsiz ya da indirimli okuyan öğrencilerin; 03.04.1991 
tarihli ve 20834 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz 
Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik hükümleri, Vakıf Senedi hükümleri, sınıflarını 
1 'inci, 2'nci, ve 3'üncü olarak bitirmiş olmak, depremden zarar gören öğretmen çocuğu olmak 
ve şehit çocuğu olmak kriterlerine göre belirlendiği, 

c) Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında görev yapanlardan, sadece memur 
unvanlı bir personelin çocuğunun, Vakfa bağlı okullardan birine 1993-1994 öğretim yılında 
kayıt yaptırarak kontenjandan okuduğu, 

d) Vakfın 2003 yılında elde ettiği bağış gelirinin 23 trilyon lira olduğu, 
e) Vakıfça, 2003 yılında, okul yapımı ve donatımına 8 trilyon 900 milyar lira ve ders 

araç-gereç alımına da 2 trilyon 853 milyar lira kullanıldığı, 
f) Vakıf Genel Müdürlüğünce merkezden ihale edilen 2 inşaatın bulunduğu ve bu 

inşaatların yapımında herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığı, 
g) Vakfın Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin yaptıkları hizmetler 

karşılığında herhangi bir ücret almadıklan, ancak Vakfın hizmetleri için il dışında 
görevlendirildiklerinde gündelik harcırahları ile belgesi karşılığı yol giderlerinin Vakıfça 
karşılandığı 

anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

>oç. Dr. Hüseyin 
Millî Eğitim Bakanı 
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6.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir 'in, kültür merkezlerine ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Erkan Mumcu 'nun cevabı (7/2053) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 20. 01.2004 

oAtufrS 
Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 

DYP İğdır Milletvekili 

Bakanlığınızca inşa ettirilen ve çalıştırılan kültür merkezlerinin inşası ve 
kullanımı konusunda, kamuoyunda yolsuzluklar yapıldığı ve rantabl kullanılmadığı 
hususunda iddialar bulunmaktadır. Bunlara açıklık getirmek amacıyla; 

1 . Kültür Bakanlığına bağlı "Kültür Merkezleri" nin hangi illerde ve ilçelerde 
bulunduğu, bunların kişi kapasitesi ve yıllık kullanımları nedir? 

2 . Bu merkezlerin hangi Hükümetler döneminde ihale ve inşa edildiği, ihale 
tutarları, ek ödenek tahsisleri yapıldıysa, tarih ve miktarları? 

3. İnşa kararları hangi kriterlere göre yapıldı? Fizibilite çalışması yapıldı mı ? 
•4. Fizibilite yapıldıysa, tesisisin planlandığı ölçüde kullanılıp kullanılmadığı ? 
5. Fizibilite yapılmadıysa neden ? 
6. İhaleler hangi usule göre yapılmıştır ? 
7. Hangilerinin inşaatı devam etmektedir ? 
8. İnşaatı devam edenlere Bakanlığınız Döner Sermayesinden veya Transfer 

harcamaları kaleminden aktarıma yapılmakta mıdır ? 
9. Basında ve kamuoyunda bu konudaki yolsuzluk iddiaları ile ilgili olarak, 

sorumlular hakkında Hükümetinizce ne gibi İşlemler yapılmıştır? 
T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYİ : BAPK0201AR-GE-O40 _ fc^T Ofe /O&/2004 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MUD.* nün 15 Mart 2004 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-4715 sayılı yazısı. 

Igdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR'in 7/2053-4716 esas no'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A ^ O ^ ^ ^ - ^ 
rkan MUMCU 

Bakan 
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İĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN DURSUN AKDEMİRİN 7 / 2053-4716 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

Bakanlığınızca inşa ettirilen ve çalıştırılan kültür merkezlerinin inşası ve 
kullanımı konusunda, kamuoyunda yolsuzluklar yapıldığı ve rantabl kullanılmadığı 
hususunda iddialar bulunmaktadır. Bunlara açıklık getirmek amacıyla; 

SORU 1: Kültür Bakanlığına bağlı "Kültür Merkezlenenin hangi illerde ve 
ilçelerde bulunduğu, bunların kişi kapasitesi ve yıllık kullanımları nedir? 

CEVAP 1: 40 Adet Kültür Merkezi açılmış ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Yerleri 
ve açılış yıllan (Liste 1) ile bunlann kişi kapasitesi ve yıllık kullammlan (Liste 2) ekli 
listelerde belirtilmiştir. 

SORU 2: Bu merkezlerin hangi Hükümetler döneminde ihale ve inşa edildiği, 
ihale tutarları, ek ödenek tahsisleri yapıldıysa, tarih ve miktarları? 

CEVAP 2: Bu merkezlerin 1977 yılından itibaren ihaleleri yapılmıştır. 85 adet Kültür 
Merkezinin yapımı devam etmektedir, ödenekleri Genel Bütçeden karşılanmaktadır, thale 
bilgileri ekli listede belirtilmiştir. (Liste 3) 

SORU 3: İnşa kararlan hangi kriterlere göre yapıldı? Fizibilite çalışması yapıldı 
mı? 

CEVAP 3: Fizibilite bilgileri İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden ve Valilikten-
temin edilerek değerlendirilmiştir. 

SORU 4: Fizibilite yapıldıysa, tesisin planlandığı ölçüde kullanılıp 
kullanılmadığı? 

CEVAP 4: Yapılan bazı tesislerin yeterli olmadığı daha sonra tespit edilmiştir. 

SORU 5: Fizibilite yapılmadıysa neden? 

CEVAP 5:Yapılmıştır. 

SORU 6: İhaleler hangi usule göre yapılmıştır? 

CEVAP 6: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılmıştır. 

SORU 7: Hangilerinin inşaatı devam etmektedir? 

CEVAP 7: Ekli listede belirtilmiştir. (Liste 4) 

SORU 8: İnşaatı devam edenlere Bakanlığınız Döner Sermayesinden veya 
Transfer harcamalan kaleminden aktarma yapılmakta mıdır? 

CEVAP 8: İnşaatı devam edenlere Bakanlığımız Döner Sermayesinden veya Transfer 
harcamalan kaleminden aktarma yapılmamıştır. 

SORU 9: Basında ve kamuoyunda bu konudaki yolsuzluk iddialan ile ilgili 
olarak, sorumlular hakkında Hükümetinizce ne gibi işlemler yapılmıştır? 

CEVAP 9: Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından periyodik olarak 
incelenmeye tabi tutulmaktadır. 
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FAALİYETTE OLAN KÜLTÜR MERKEZLERİ 

N O 
1 

K Ü L T Ü R M E R K E Z L E R İ 
Adana Sabancı Kültür Merkezi 

2 'Ankara Atatürk Kültür Merkezi 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Bartın Kültür Evi 
Batman Kültür Merkezi 
Bingöl Genç Kültür Merkezi 
Bolu Kültür Merkezi 
Bitlis-Tatvan Kültür Merkezi 
Çankırı Kültür Merkezi 
Edime Deveci Han Kültür Merkezi 
Erzincan Kültür Merkezi 
Erzurum Kültür Merkezi 
Hatay Kültür Merkezi 
İçel Anamur Kültür Merkezi 
İçel Kültür Merkezi 
İçel Tarsus 75. Yıl Kültür Merkezi 
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi 
Kahramanmaraş Sabancı Kültür Merkezi 
Kars Kültür Merkezi 
Kastamonu Kültür Merkezi 
Kırıkkale Kültür Merkezi 
Kırşehir Kültür Merkezi 
Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi 
Malatya Sabancı Kültür Merkezi 
Manisa Salihli Kültür Merkezi 
Muğla Fethiye Kültür Merkezi 
Muğla Kültür Merkezi 
Muğla Milas Kültür Merkezi 
Muş Malazgirt Kültür Merkezi 
Nevşehir Hacıbektaş Kültür Merkezi 
Nevşehir Kültür Merkezi 
Ordu Taşbaşı Kültür Merkezi (Çok Amaçlı Salon) 
Samsun Atatürk Kültür Merkezi 
Sinop Kültür Merkezi 
Sivas Atatürk Kültür Merkezi 
Trabzon Atatürk Kültür Merkezi 
Tunceli Hozat Kültür Merkezi 
Van Atatürk Kültür Merkezi 
Yozgat Kültür Merkezi 
Kayseri Kültür Merkezi (açılışa hazır) 

Açılış Yılı 
1981 
1987 
1995 
1982 
1981 
1981 
2003 
1980 
2000 
1998 
1986 
1987 
1999 
1992 
1998 
1977 
2003 
1986 
1989 
1993 
1993 
1987 
1988 
1990 
1986 
1987 
1993 
1987 
1981 
2001 
1987 
2000 
2001 
1993 
1987 
1990 
1981 
1990 
1992 
2004 
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NO 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

FAALİYETTE OLAN KÜLTÜR MERKEZLERİ 

KÜLTÜR MERKEZLERİ 
Adana Sabancı Kültür Merkezi 

Ankara Atatürk Kültür Merkezi 

Bartın Kültür Evi 

Batman Kültür Merkezi 

Bingöl Genç Kültür Merkezi 

Bolu Kültür Merkezi 

Bitlis-Tatvan Küttür Merkezi 

Çarıkın Kültür Merkezi 

Edirne Deveci Han Kültür Merkezi 

Erzincan Kültür Merkezi 

Erzurum Kültür Merkezi 

Hatay Kültür Merkezi 

İçel Anamur Kültür Merkezi 

İçel Kültür Merkezi 

İçel Tarsus 75. Yıl Kültür Merkezi 
istanbul Atatürk Kültür Merkezi 
K.maraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi 

Kahramanmaraş Sabancı Kültür Merkezi 

Kars Kültür Merkezi 

Kastamonu Kültür Merkezi 

Kırıkkale Kültür Merkezi 

Kırşehir Kültür Merkezi 

Açılış 
Tarihi 

1981 

1987 

1995 

1982 

1981 

1981 

2003 

1980 

2000 

1998 

1986 

1987 

1999 

1992 

1998 
1977 

2003 

1986 

1989 

1993 

1993 

1987 

Keşif bedeli İlave Keşif Bedeli Toplam Keş 

Bağıa 
2.020.000.000 TL 

6.143.667.297 TL 

10.500.000 TL 

10.500.000 TL 

6.143.6 

Bayındırlık ve İskan B 

861.526.168.000 TL 
10.500.000 TL 

65.000.000.000 TL 
14.700.000.000 TL 

2.125.000.000 TL 
31.835.000.000 TL 

861.526.1 

65.000.0 

14.700.0 

2.125.0 

31.835.0 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Ge 

76.000.000.000 TL 76.000.0 
Bayındırlık ve İskan B 

320.000.000.000 TL 320.000.0 

Bağış 
167.500.000 TL 

3.089.000.000 TL 

4.150.000.000 TL 
175.000.000 TL 

50.250.000 TL 

1.227.000.000 TL 

52.500.000 TL 

217.7 

3.089.0 

5.377.0 

227.50 



23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi 

Malatya Sabancı Kültür Merkezi 

Manisa Salihli Kültür Merkezi 

Muğla Fethiye Kültür Merkezi 

Muğla Kültür Merkezi 

Muğla Milas Küttür Merkezi 

Muş Malazgirt Kültür Merkezi 

Nevşehir Hacıbektaş Kültür Merkezi 

Nevşehir Kültür Merkezi 

Ordu Taşbaşı Küttür Merkezi (Çok Amaçlı Salon) 

Samsun Atatürk Kültür Merkezi 

Sinop Kültür Merkezi 

Sivas Atatürk Kültür Merkezi 

Trabzon Atatürk Kültür Merkezi 

Tunceli Hozat Kültür Merkezi 

Van Atatürk Küttür Merkezi 

Yozgat Kültür Merkezi 

Kayseri Kültür Merkezi (açılışa hazır) 

1988 

1990 

1986 

1987 

1993 

1987 

1981 

2001 

1987 

2000 

2001 

1993 

1987 

1990 

1981 

1990 

1992 

2004 

Bağış 

Bağış 
15.000.000 TL 

10.500.000 TL 

1.800.000.000 TL 

10.500.000 TL 

10.500.000 TL 

960.000.000.000 TL 

15.000.000 TL 

78.261.000.000 TL 

89.800.000.000 TL 

1.210.000.000 TL 

390.000.000 TL 

430.000.000 TL 

10.500.000 TL 

15.120.000.000 TL 

494.910.935 TL 

1.000.000.000.000 TL 

147.926.765 TL 

1.800.00 

960.000.00 

78.261.00 

89.800.00 

1.210.00 

390.00 

430.00 

15.120.00 

642.83 

1.000.000.00 
T 
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İ N Ş A A T L A R I D E V A M E D E N K Ü L T Ü R M E R K E Z L E R İ 

S.NO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

|46 

İNŞAATI DEVAM EDEN KÜLTÜR MERKEZLERİ 
Adana Çukurova K.M. 
Adana-Ceyhan 
Adana-Kozan 
Adana-Tufanbeyl i 
Adıyaman 
Adıyaman-Kahta 
Afyon 
Ağrı 
Aksaray 
Ank.AKM.Konser Salonu 
Ank.Kong.ve Kül.Merk. 
Aydın-Nazil l i 
Balıkesir 
Balıkesir-Bandırma 
Balıkesir-Gönen 
Bartın 
Bayburt 
Bingöl 
Bitlis-Ahlat 
Bitlis-Hizan 
Çanakkale-Çan 
Çanakkale-Ezine 
Düzce 
Elazığ 
Erzurum-Hınıs 
Eskişehir 
Eskişehir-S.Gazi/D.Çayır 
Gümüşhane 
Hakkari 
Hakkari-Yüksekova 
Hatay isken.Mustafa Yazıcı KM 
Hatay-Erzin 
Hatay-Samandağ 
İğdır 
İsparta 
İzmir-Bornova 
İzmir-Ödemiş 
İzmir-Tire 
Karaman 
Kastamonu-Bozkurt 
Kastamonu-Cide 
Kastamonu-Taşköprü 
Kastamonu-Tosya 
Kırıkkale-Hasandede 
Kırklareli 
Kırşehir-Kaman 
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47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
11 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

Kocaeli-Gebze 
Konya-Akşehir 
Konya-Karapınar 
Konya-Mevlana 
Mardin-Omerli 
Mersin-Akdeniz 
Mersin-Gülnar 
Mersin-Silifke 
Mersin-Silifke-Taşucu 
Muş 
Osmaniye-Düziçi 
Osmaniye-Kadirii 
Rize 
Rize-lkizdere 
Siirt 
Şırnak 
Tekirdağ 
Tekirdağ-Çorlu 
Tekirdağ-Muratlı 
Tekirdağ-Şarköy 
Tunceli 
Tunceli-Ovacık 
Uşak-Eşme 
Yozgat-Yerköy 
Zonguldak-Çaycuma 
Adana-Yüreğir 
Adıyaman-Besni 
Ağrı-Doğubeyazıt 
Antalya-Elmalı 
Bitlis 
İzmir-Forbes Köşkü (Yil.Prj.) 
Kırşehir-Akçakent 
Kırşehir-Mucur 
Malatya-Akçadağ 
Mersin-Mut 
Muş-Varto 
Niğde 
Osmaniye 
Uşak 
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YILLIK KULLANIM (2003 YILI) 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Adana Sabancı K. M. 

AÇIL. 
YIU 
1976 

AÇIK 
OTU. 

-
ÇEŞ. TOP. 

3 

GÖST. 

-
KONF 

-
KURS 

12 

PANEL 

-
SEMİ. 

-
SEMP. 

-
SERG 

17 
Kütüphane: 30.000 kişi/ lay, salon : 368 kişi kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Ankara Atatürk K. M. 

AÇIL. 
YILI 
1987 

AÇIK 
OTU. 

-
ÇEŞ. TOP. 

-
GÖST. 

-
KONF 

4 

KURS 

20 

PANEL 

-
SEMİ. 

-
SEMP. 

-
SERG 

1 
Kütüphane: 50 kişi/ lay, çalışma salonlan : 500 kişi/l yıl salon: 230 kişi kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Bartın Kültür Evi 

AÇIL. 
YILI 
1995 

AÇIK 
OTU. 

-
ÇEŞ. TOP. 

-
GÖST. 

-
KONF 

1 

KURS 

-
PANEL 

-
SEMİ. 

-
SEMP. 

-
SERG 

-
Salon: 128 kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Batman Kültür Merkezi 

AÇIL. 
YIU 
1984 

AÇDC 
OTU. 

-
ÇEŞ. TOP. 

-
GÖST. 

-
KONF 

-
KURS 

1 

PANEL 

-
SEMİ. 

-
SEMP. 

-
SERG 

-
Kütüphane: 9.000 kişi/l ay, çalışma salonlan: 70.000 kişi/ lyıl, şaton: 300 kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Bingöl Genç K. M. 

AÇIL. 
YIU 
1982 

AÇIK 
OTU. 

-
ÇEŞ. TOP. 

-
GÖST. 

-
KONF 

-
KURS 

1 

PANEL 

-
SEMİ. 

-
SEMP. 

-
SERG 

-
Kütüphane: 2.500 kişi/ lay, salon: 130 kişi kapasiteli 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Bitlis Tatvan K. M. 

AÇIL. 
YIU 
2003 

AÇDC 
OTU. 

-
ÇEŞ. TOP. 

-
GÖST. 

-
KONF 

1 

KURS 

1 

PANEL 

-
SEMİ. SEMP. 

" 

SERG 

1 
Yeni açıldı: salon: 200 kişi kişilik 



KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Bolu Kültür Merkezi 

AÇIL. 
YIU 
1981 

AÇIK 
OTU. ÇEŞ. TOP. GÖST. KONF KURS PANEL SEMİ. SEMP. SERG 

Onarım yapılıyor. 
Deprem nedeniyle kullanılmamaktadır, tadilat çalışmaları devam etmektedir. 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Çankırı Kültür Merkezi 

AÇIL. 
YILI 
1981 

AÇIK 
OTU. 

-

ÇEŞ. TOP. 

2 

GÖST. 

13 

KONF 

2 

KURS 

-

PANEL 

2 

SEMİ. 

• 

SEMP. 

-

SERG 

-
Kütüphane: 7.500 kişi/lay, müze 12.432 eser sergilenmekte, salon:350 kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Edirne Devecihan K. M. 

AÇIL. 
YIU 
2000 

AÇIK 
OTU. 

-
ÇEŞ. TOP. 

-
GÖST. 

-
KONF 

1 

KURS 

-
PANEL 

-
SEMİ. 

-
SEMP. 

-
SERG 

-
Salon: 142 kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Erzincan Kültür Merkezi 

AÇIL. 
YILI 
1998 

AÇIK 
OTU. 

-

ÇEŞ. TOP. 

-

GÖST. 

-
KONF 

-

KURS 

11 

PANEL 

-
SEMİ. 

-
SEMP. 

-
SERG 

3 
Kütüphane: 1.750 kişi/lay, salon: 475 kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Erzurum Kültür Merkezi 

AÇIL. 
YILI 
1986 

AÇIK 
OTU. 

-

ÇEŞ. TOP. 

-

GÖST. 

-
KONF 

-
KURS 

32 

PANEL 

-
SEMİ. 

-
SEMP. 

-
SERG 

11 
2 adet resim sergi salonu, 2 adet okuma salonu ve atölyelerden oluşmaktadır. 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Hatay Kültür Merkezi 

AÇIL. 
YIU 
1987 

AÇDC 
OTU. 

-

ÇEŞ. TOP. GÖST. KONF KURS PANEL SEMİ. SEMP. SERG 

Onanın yapılıyor. 
Kütüphane: 11.500 kişi/lay, salon: 418 kişilik 



KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
İçel Tarsus 75. Yıl KM + 
İçel Anamur KM** 
İçel Kültür Merkezi*** 

AÇIL. 
YILI 
1998 
2002 
1991 

AÇİK 
OTU. 

-
-
-

ÇEŞ. TOP. 

-
1 
2 

GÖST. 

-
1 

80 

KONF 

1 
-

13 

KURS 

-
-

70 

PANEL 

-
-
3 

SEMİ. 

-
-
1 

SEMP. 

-
-
-

SERGİ 

-
-
-

*Kütüphane: 8.500 kişi/lay, müze 35.000 eser sergilenmekte, konferans salonu: 189 kişilik, salon: 492 kişilik 
••Kütüphane: 1.000 kişi/lay, salon:225 kişilik 
***Çalışma salonları: 35.000 kişi/l yıl, salon:638 kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
istanbul Atatürk Kültür 
Merkezi 

AÇIL. 
YILI 
1969 
1977 

AÇIK 
OTU. 

-

ÇEŞ. 
TOP. 

6 

GÖST. 

42 

KONF 

1 

KURS 

-

PANEL 

2 

SEMİ. 

-

SEMP. 

3 

SE 

Aziz Nesin sahnesi: 132 kişilik, oda tiyatrosu: 196 kişilik, sinema salonu: 206 kişilik, konser salonu: 530 kişilik, büyük salon: 1 

KÜLTÜR MERKEZİ ADİ 
Kahramanmaraş Sabancı K.M.* 
Kahramanmaraş Necip Fazıl 
Kısakürek K. M. ** 

AÇIL. 
YILI 
1986 

2003 

AÇIK 
OTU. 
-

-

ÇEŞ. 
TOP. 

11 

4 

GÖST. 

6 

2 

KONF 

14 

5 

KURS 

-
-

PANEL 

2 

-

SEMİ. 

3 

-

SEMP. 

1 

-

SE 

1 

Salon: 298 kişilik 
* Amfitiyatro: 675 kişilik, küçük salon: 125 kişilik, salon: 55Q.kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Kars Kültür Merkezi 

AÇIL. 
YILI 
1988 

AÇIK 
OTU. 

-
ÇEŞ. TOP. 

12 

GÖST. 

-
KONF 

9 

KURS 

-
PANEL 

-
SEMİ. 

-
SEMP. 

-
SERGİ 

-
Salon:360 kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Kastamonu Rıfat İlgaz Kültür 
Merkezi 

AÇIL. 
YILI 

1994 

AÇIK 
OTU. 

-

ÇEŞ. 
TOP. 

6 

GÖST. 

6 

KONF 

1 

KURS 

12 

PANEL 

2 

SEMİ. 

-

SEMP. 

-

SE 

Salon: 190 kişilik 



KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Kırıkkale Kültür Merkezi 

AÇIL. 
YILI 
1993 

AÇIK 
OTU. 

-
ÇEŞ. TOP. 

-
GÖST. 

1 

KONF 

2 

KURS 

-
PANEL 

6 

SEMİ. 

-
SEMP. 

-
SE 

Salon: 333 kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Kırşehir Kültür Merkezi 

AÇIL. 
YILI 
1987 

AÇIK 
OTU. 

-
ÇEŞ. TOP. 

25 

GÖST. 

4 

KONF 

7 

KURS 

-
PANEL 

1 

SEMİ. 

-
SEMP. 

-
SE 

Kütüphane: 2.500 kişi/lay, müze 2.190etnografik, 531 arkeolojik eser ve 1901 sikke vs sergilenmekte, salon: 266 kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Kocaeli Sabancı K. M. 

AÇIL. 
YILI 
1988 

AÇIK 
OTU. 

-
ÇEŞ. TOP. 

13 

GÖST. 

16 

KONF 

4 

KURS 

-
PANEL 

7 

SEMİ. 

5 

SEMP. 

1 

SE 

Kütüphane: 3.500 kişi/lay, resim atölyesi 25 kişi, salon: 572 kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
1 Malatya Sabancı K. M. 

AÇIL. 
YILI 
1990 

AÇIK 
OTU. 

-
ÇEŞ. TOP. 

2 

GÖST. 

-
KONF 

-
KURS 

-
PANEL 

-
SEMİ. 

-
SEMP. 

-
SE 

Kütüphane: 6.100 kişi/lay, salon:360 kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Manisa Salihli K.M. 

AÇIL. 
YILI 

AÇIK 
OTU. 

1986 | -

ÇEŞ. TOP. 

8 

GÖST. 

1 

KONF 

7 

KURS 

-
PANEL 

1 

SEMİ. 

• 

SEMP. 

-
SE 

Kütüphane: 6.500 kişi/lay, müze 140 eser sergilenmekte, salon: 232 kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Milas Kültür Merkezi * 
Fethiye Kültür Merkezi ** 
Muğla Kültür Merkezi *** 

AÇIL. 
YILI 
1981 
1977 
1993 

AÇIK 
OTU. 

-
-
-

ÇEŞ. TOP. 

6 
3 
6 

GÖST. 

-
-
-

KONF 

2 
-
1 

KURS 

6 
36 
-

PANEL 

1 
-
-

SEMİ. 

-
-
-

SEMP. 

-
-
-

S 

•Kütüphane: 5.500 kişi/lay, müze 41.112 eser sergilenmekte. 



** Kütüphane: 4.000 kişi/l ay, müze 18.491eser sergilenmekte, salon: 50 kişilik 
*** Müze 318 adet etnografık, 2284 adet arkeolojik, 123 doğal eser ve 1773 sikke sergilenmekte, salon: İSO kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Muş Malazgirt K. M. 

AÇIL. 
YILI 
1982 

AÇIK 
OTU. 

-
ÇEŞ. TOP. 

44 

GÖST. 

-
KONF 

6 

KURS 

3 

PANEL 

-
SEMİ. 

-
SEMP. 

-
SER 

2 
Kütüphane: 12.500 kişi/1 ay, konferans salonu 194kişi, salon: 300 kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Nevşehir Hacıbektaş K. M. * 

Nevşehir K. M.** 

AÇIL. 
YELİ 
2001 

1987 

AÇIK 
OTU. 

-
-

ÇEŞ. TOP. 

-
2 

GÖST. 

-
4 

KONF 

1 

15 

KURS 

-
-

PANEL 

-
1 

SEMİ. 

-
-

SEMP. 

-
- • 

S 

•Konferans salonu: 175 kişilik, salon: 504 kişilik 
** Kütüphane: 4.100 kişi/lay, müze 14.500 eser sergilenmekte, salon: 214 kişilik 

•fe. KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
OrduTaşbaşı Kültür Merkezi 
(Çok Amaçlı Salon) 

AÇIL. 
YILI 

2000 

AÇIK 
OTU. 

-

ÇEŞ. 
TOP. 

-

GÖST. 

-

KONF 

1 

KURS 

-

PANEL 

-

SEMİ. 

-

SEMP. 

-

Salon: 200 kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Samsun Atatürk K M. 

AÇIL. 
YILI 
2001 

AÇIK 
OTU. 

1" 

ÇEŞ. TOP. 

26 

GÖST. 

7 

KONF 

11 

KURS 

-
PANEL 

3 

SEMİ. 

-
SEMP. 

1 

SER 

1 
Kütüphane: 1.200 kişi/lay, ç 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 

Sinop Kültür Merkezi 

.alışma salonları 50 kişi/ gün, k< 
AÇIL. 
YILI 
1993 

AÇIK 
OTU. 

-
ÇEŞ. TOP. 

1 

>nferans salonu: 212 kişilik, 

GÖST. 

1 

KONF 

6 

KURS 

-

»Ion:608 kişilik 

PANEL 

-
SEMİ. 

-
SEMP. 

-
SER 

6 
Çalışma salonları: 600 kişi/ 1 yıl, salon: 85 kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
AÇIL. 
YILI 

AÇIK 
OTU. ÇEŞ. TOP. GÖST. KONF KURS PANEL SEMİ. SEMP. SER 



v© 
Ih 

Sivas Atatürk K. M. 1987 1 - 2 J 22 3 1 - I 2 1 - | - 22 
Salon 620 kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Trabzon Atatürk K. M. 

AÇIL. 
YIU 1 
1992 

AÇIK 
OTU. 

-

ÇEŞ.TOP. 

-

GÖST. 

-

KONF 

1 ' 

KURS 

1 
PANEL 

-

SEMİ.! 

-

SEMP. 

-

SERG 

-
Sinema salonu: 50 kişilik, toplantı-seminer salonu: 50 kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADl ' 
TunceuHozatK.M. 

AÇIL. 
YILI 
1986 

AÇIK 
OTU. 

-

ÇEŞ.TOP. 

-

GÖST. 

-

KONF 

2 

KURS 

- ] 

PANEL 

1 

SEMİ. 

-

SEMP. 

-

SERG 

2 
Kütüphane: 1.800 kişi/lay, salon: 150 kişilik 

, KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Van Atatürk Kültür Merkezi 

AÇIL. 
YILI 
1992 

AÇIK 
OTU. 

1 -
ÇEŞ.TOP. 

1 7 GÖST. 

1 i6 KONF 

1 2 KURS 

| -

PANEL 

1 3 SEMİ. 

1 2 SEMP 

| -

SER 

| 
Kütüphane: 8.500 kişi/lay, müze 200 eser sergilenmekte, salon: 486 kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
Yozgat Kültür Merkezi 

AÇIL. 
YILI 
1992 

AÇIK 
OTU. 

-

ÇEŞ.TOP. 

20 

GÖST. 

• 

KONF 

7 

KURS 

1 

PANEL 

4 

SEMİ. 

6 

SEMP. 

1 

SER 

9 
Kütüphane: 4.500 kişi/lay, küçük salon: 81 kişilik, salon: 281 kişilik 

KÜLTÜR MERKEZİ ADI 
| Kayseri Kültür Merkezi 

AÇIL. 
YILI 
2004 

AÇIK 
OTU. ÇEŞ.TOP. GÖST. KONF KURS PANEL SEMİ. SEMP. SER 

, 2004 yılı içinde bitecek. 
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Z- izmir Milletvekili Erdal Karademir'in, Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/2067) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Milli Eğitim Bakam Saym Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 16/02/2004 r \ / O _^_—Ç 1 

^ ^ ^ E r d a l KARADEMİR ' 
İzmir Milletvekili 

Bakanlığınız tarafından hazırlanan ve 11 OCAK 2004 tarih ve 25343 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren " Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin 
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğüfebilimsel değerlendirme anlayışından uzak, kariyer ve 
liyakat ilkelerine aylan uygulamalar içerdiği eleştirileri yöneltilmektedir. 

Bu bağlamda; 

1 .Yönetmeliğin "Yöneticilik görevine atanacaklarda aranacak genel Şartlar" la ilgili 7. 
maddesinin f bendinde "Son 3 yıllık hizmet süresi içinde varsa yöneticilik görevi adli veya 
idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak" koşulu yer almaktadır. Öncelikte 
yönetmelikte 5 yıl olan bu süre hangi saikle 3 yıla mdirilmiştir. 
Söz konusu değişikle, 28 Şubat sürecinde irticayi faaliyetlerinden dolayı adli ve idari 
soruşturma geçirmiş olanların yönetici olmalan mümkün olacak mı? Olmayacaksa, bu 
kişilerin yönetici olmalan nasıl önlenecektir ? 

2. Aynı Yönetmeliğin 7/c maddesinde "öğretmenlikte en az 2 yıl hizmeti bulunmak" yönetici 
olarak atanabilmek için yeterli süre olarak görülmüştür.Önceki yönetmelikte 5 yıl olan bu 
sürenin 2 yıla indirilmesinden ne amaçlanmıştır. 

3. Yönetici değerlendirme formundaki somut kriterlere dayalı değerlendirme yapıldıktan sonra 
aynca mülakat komisyonunun değerlendirmesine neden ihtiyaç duyulmuştur? 

4.Yönetici değerlendirme formu kariyer liyakat ilkelerine uygun düzenlenmiş olup somut 
kriterler içermektedîr.Önceki yönetmelikteki forma uygundur. Bu yönetmelikle mülakat 
komisyonu oluşturularak bilimsel ölçme ve değerlendirme ilkelerine aykın bir zemin 
oluşturulmamak tamıdır? 

5.Mülakat komisyonu değerlendirme formu tümüyle soyut değerlendirmelere yönelik 
sorulardan oluşmaktadır, örneğin ;mülakat formundaki "tutum ve davranış","Genel görünüm 
ve iletişim becerisi" gibi değerlendirme konu başlıklanyla hangi davranış nasıl ölçülecektir? 

ö.Bir başkan ve beş üyeden oluşan mülakat komisyonunun takdir edeceği "10" puan objektif 
değerlendirme ilkelerine uygun mudur? 

7.Mülakat komisyonu değerlendirmelerini yansız ve nesnel yapmadığında, bir yönetici 
adayının bu değerlendirme kapsamında yönetici olarak atanma şansı var mıdır ? Mülakat 
komisyonuna 10 taktir puanı hakkı tanınmakla tümüyle AKP yandaşlarının yönetici olarak 
atanmalamun amaçlandığı doğrumudur ? 

8.Mülakat komisyonu üyeleri ne seçilmiş ne de sınav kazanarak yönetici olmuş üyelerdir 
hepsinin atanmalanna ilişkin yetki yönetimin elindedir.Böyle bir komisyonun yapacağı 
değerlendirmenin yönetim hukuku ilkelerine uygun olacağım düşünülmekte midir ? 

- 3 9 6 -
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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/ IĞ? İS 3 S~ / ^ /2004 
K O N U : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 15.03.2004 tarihli ve A.Ol .O.GNS.0.10.00.02-7/2067-
4674/16289 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMİR'in "Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine ilişkin" 7/2067 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. 11/01/2004 tarih ve 25343 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği 'nden önce yürürlükte bulunan Yönetmelik'te yer alan, yöneticilik görevi adli ve 
idari soruşturma sonucunda üzerinden alınanların 5 yıl süreyle yöneticilik görevine 
atanamayacağına ilişkin genel şart bu Yönetmelik*le, 3 yıl olarak belirlenmiştir. Yönetimde 
etkinliği ve verimliliği artırmaya yönelik bu yaklaşımın birtakım kişileri koruyacağından söz 
etmek doğru değildir. Nitekim Yönetmelik'in 7'nci maddesi ile aranan şartlar eğitim kurumu 
yöneticiliklerine başvuruya esas şartlar olup, okul müdürlüğü için başvuruda bulunan bir 
adayın değerlendirme ve mülakat komisyonlarınca objektif kriterlere göre değerlendirilmeleri 
sonucunda atanması mümkün olabilecektir. 

2. Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik*le, okul müdürlüğüne değerlendirme sınavı 
sonucuna göre atama yapılmakta iken, yeni Yönetmelik'te eğitim kurumu yöneticiliğinin ilk 
basamağını oluşturan müdür yardımcılığına seçme sınavı sonucunda atama yapılması 
öngörülerek, nitelikli yöneticilerin seçilmesi amaçlanmıştır. 

Daha önceki Yönetmelik'le okul müdürlüğü için seçme sınavına katılabilmek için 
öğretmenlikte 5 yıllık hizmet süresi aranırken bu Yönetmelik'le müdür yardımcılığı için 2 
yıllık süre yeterli görülmüştür. Ancak, okul müdürlüğüne atanabilmek bakımından müdür 
yardımcısı ve müdür başyardımcısı olarak belirli bir hizmet süresi aranmıştır. Örneğin; (A) 
tipi bir eğitim kurumuna müdür olarak atanabilmek için müdür yardımcısı olarak 4 yıl 
çalışılmasının yanında bu süreye iki yıl da müdür yardımcılığı için öğretmenlikte geçmesi 
gereken iki yıllık süre eklendiğinde okul müdürlüğü için 6 yıllık bir süre-gerekmektedir. 

3-4-5-6-7-8. 11/O1/2004 tarih ve 25343 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulması ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik'e göre 
eğitim kurumu müdürlüğü için başvuruda bulunan adayların ilgili değerlendirme 
komisyonlarınca değerlendirilmesi sonucunda en yüksek puan alan 3 aday atamaya yetkili 
makamlara gönderilerek bu adaylar arasından atama yapılması mümkün olabilmekteydi. 

Bu Yönetmelik'le getirilen mülakat yöntemi ise; Anadolu statülü eğitim kurumları ve 
Fen liseleri öğretmen ve yöneticilerinin seçimi bakımından yıllardır uygulanan bir yöntemdir. 
Bu uygulamanın geri bildirimlerinin Bakanlığımızca değerlendirilmesi sonucunda bu 
yöntemle yapılan atamalarda başarının daha yüksek olduğu tespit edildiğinden, bu yaklaşımın, 
eğitim kurumları müdürlüklerine yapılacak atamalarda da uygulanması benimsenmiştir. 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ / /2004 
K O N U : Soru önergesi 

Bu çerçevede eğitim kurumu müdürlüğüne başvuruda bulunan deneyim kazanmış okul 
müdür yardımcıları arasından, somut bilgi ve belgelere dayalı objektif kriterlere göre 
hazırlanmış Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde, ilgili 
komisyonlarca yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puan alan beş aday arasından 
mülakat komisyonunca Yönetmelik eki Ek-3 Mülakat Formu üzerinde yapılacak 
değerlendirmeye göre nitelikli ve en deneyimli adayın ataması yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^ _ 

/^^T£*»<rT>r. HflsevimCELİK 
Millî Eğitim B a k a n p 

- 3 9 7 -
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8.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, Kristal-îş Sendikasının aldığı grev 
kararının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/2070) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasa'mn 98 ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz veta^ep 
ederim. 24.02.2004 

â/asi/ufîs-^L Mehmet S. KF.StMOĞLU 
Kırklareli Milletvekili 
içişleri Komisyonu'Üyesi 

Kristal-İş Sendikası ile Cam İşverenleri Sendikası arasında 18 Temmuz 2003'de başlayan 
19*uncu dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine. 
Kristal-lş Sendikası 9 Aralık 2003'de Şişecam'a bağlı 13 fabrikada greve çıkma kararı 
almıştır. Bakanlar Kurulu 8 Aralık 2003'de "milli güvenliği tehdit ettiği" gerekçesiyle 
grevin yapılmasını 60 gün süreyle ertelemiştir. Kristal-lş Sendikasının kararın iptali ve 
yürütmenin durdurulması başvurusu üzerine Danıştay lO'uncu Dairesi 12 Ocak 2004 
tarihinde söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurmuştur. Bu karar 
üzerine Kristal-lş grevi 52 günlük gecikmeden sonra 30 Ocak'da uygulamaya koymuştur. 
Şişe-Cam'a bağlı 6 şirket, 13 işyeri ve 5 binden fazla cam işçisini kapsayan grev, 
Bakanlar Kurulu tarafından "genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görülmesi" 
gerekçesiyle 14 Şubat'da ikinci kez 60 gün süreyle ertelenmiştir. 

1) Şişe-Cam grevinin erteleme kararnamesi yayımlanmadan MGK Genel Sekreterliği 
hükümete grevin milli güvenlik nedeniyle ertelenmesini konusunda görüş yazısı 
göndermiş midir? MGK Genel Sekreterliği, bu grevin milli güvenliğimiz açısından büyük 
bir sıkıntı doğuracağı kanısında mıdır? Eğer MGK'nın böyle bir kanısı yoksa bu grev 
hangi gerekçelerle hükümetiniz tarafından milli güvenliği tehdit edici nitelikte 
bulun m ustur? 

2) Şişe-Cam'a bağlı fabrikalarda temel UrUn olarak düz cam, oto camı, şişe, kavanoz, cam 
elyaf ve cam ev eşyası üretilmektedir. Bu ürünlerin belirli bir süre grev yapılan 
fabrikalarda üretilememesi milli güvenliği nasıl tehdit edecek ve genel sağlığı ne şekilde 
bozacaktır? Bu fabrikalarda üretilen başka hangi ürün ve hizmetler milli güvenliği ve 
genel sağlığı bozucu niteliktedir? Eğer milli güvenliği ve genel sağlığı bozan UrUn ve 
hizmetler mevcutsa bu ürün ve hizmetlerin grev süresince yurtiçi ya da yurtdışı başka 
firmalardan ikame edilmesi olanağı yok mudur? 

3) Grevin uygulandığı 30 Ocak 2004'den 14 Şubat 2004*e kadar olan 15 gün içersinde 
milli güvenliği tehdit edici ve genel sağlığı bozucu hangi olaylar meydana gelmiştir? 
Ivlilli güvenliği ve genel sağlığı bozucu birtakım gelişmeler gözlenmiş midir? Eğer 
gözlenmişse ilgili kamu kurumları müdahalede bulunmuşlar mıdır? Eğer bulunmuşlarsa 
bu müdahaleler nelerdir? Eğer milli güvenliği ve genel sağlığı bozucu gelişmeler 
olmamışsa Bakanlar Kurulunun grev erteleme kararının gerekçesi ortadan kalkmamış 
mıdır? 

4) Erteleme öncesi İMKB'de işlem gören grevdeki şirketlerin fiyatlarında ve işlem 
hacimlerinde olağandışı yükseliş gözlemlenmiş midir? Eğer gözlemişse bu grevin 
erteleneceği haberinin sızdırıldığı anlamına mı gelmektedir? iMKB'den bu konuda bir 
inceleme yapmasını isteyecek misiniz? 

5) Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararına rağmen aynı gerekçeyle grevi ertelemek 
hukuk devletî normlarına ve Avrupa Birliği'ne üye olma şartlarını belirleyen Kopenhag 
kriterlerine uygun mudur? Bakanlar Kurulunun bu kararı yargı kararlarını tanımamak 
anlamına gelmemekte midir? "Vargı kararlarını tanımayan bu tür uygulamalar 
vatandaşlarımızın hukuk devletine olan güvenini zedelemeyecek midir? 

6) Avrupa Birliği Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Günter VTERHETLJGE1M, 
Kristal-İş Genel Başkanı Mustafa BAĞÇECt'ye yazdığı 3 Şubat 2004 tarihli mektubunda 
grev ertelemesinin temel bir hakkın ihlali anlamına geldiğini vurgulamıştır. Türkiye ile 
AB arasındaki üyelik müzakerelerinin başlayıp başlamamasında temel ölçüt olan 2004 
İlerleme Raporu'nu kaleme alacak olan Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin Kopenhag 
kriterlerine uyumu hakkındaki izlenimlerinin bu erteleme kararları nedeniyle olumsuz 
yönde etkilendiği bu mektuptan şimdiden anlaşılmaktadır. Grev erteleme kararlarına AB 
Komisyonu'nun gösterdiği tepki hükümetinizin AB'ye üyelik müzakerelerini 2004 
sonunda başlatma hedefini olumsuz etkilemeyecek midir? <• 

7) Uluslararası Çalışma Örgütü bu grev ve erteleme kararlarıyla ilgili bilgi istemiş midir? 
Eğer istemişse verilecek olan bilgiyi kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz? 

8) Kristal-iş Sendikası Şişe-Cam grevini ikinci kez erteleyen kararının iptali için 
Danıştay'a ikinci kez başvurmuştur. Eğer Danıştay yürütmenin durdurulmasına ikinci 
defa karar verirse Bakanlar Kurulu üçüncü kez erteleme kararı alacak mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 
Konu: 

-IfrH 

O: 1 

ANKARA 

dV./İ/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nın, 15.03.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/2070-4759/16563 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 19.03.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-339/1337 
sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandınunasmı istediği, 7/2070-4759 esas no'lu yazılı soru 
önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

sft 
Mehmet Ah ŞAHIN 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ek: Soru Önergesi Cevabı (2 sayfa) 
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K I R K L A R E L İ M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N M E H M E T S . K E S İ M O Ğ L U ' N U N 
S A Y I N B A Ş B A K A N I M I Z A T E V C İ H E T T İ Ğ İ S A Y I N 

B A Ş B A K A N I M I Z I N D A B A K A N L I Ğ I M I Z K O O R D İ N A T Ö R L Ü Ğ Ü N D E 
C E V A P L A N D I R I L M A S I N I İ S T E D İ Ğ İ 

7 / 2 0 7 0 - 4 7 5 9 S A Y I L I Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ C E V A B I 

T ü r k i y e Ş i ş e v e C a m F a b r i k a l a r ı A n o n i m Ş i r k e t i n e b a ğ l ı i ş y e r l e r i n e 
i l i ş k i n o l a r a k K r i s t a l - İ ş S e n d i k a s ı i l e d a m İ ş v e r e n l e r i S e n d i k a s ı a r a s ı n d a 
y ü r ü t ü l e n 1 9 . d ö n e m İ ş l e t m e T o p l u İ ş S ö z l e ş m e s i g ö r ü ş m e l e r i n d e 
u z l a ş m a s a ğ l a n a m a m a s ı ü z e r i n e K r i s t a l - İ ş S e n d i k a s ı t a r a f ı n d a n Ş i ş e 
C a m ' a b a ğ l ı 1 3 f a b r i k a d a u y g u l a m a y a k o n u l a c a k o l a n g r e v B a k a n l a r 
K u r u l u ' n c a 0 8 A r a l ı k 2 0 0 3 t e " M i l l i G ü v e n l i ğ i " t e h d i t e t t i ğ i g e r e k ç e s i y l e 6 0 
g ü n s ü r e y l e e r t e l e n m i ş t i r . 

B u n u n ü z e r i n e K r i s t a l - İ ş S e n d i k a s ı B a k a n l a r K u r u l u K a r a r ı ' n ı n i p t a l i 
v e y ü r ü t m e n i n d u r d u r u l m a s ı i ç i n D a n ı ş t a y İ O . D a i r e s i n e b a ş v u r u d a 
b u l u n m u ş , D a n ı ş t a y l O ' u n c u D a i r e s i " " g r e v i n y a p ı l d ı ğ ı i ş y e r l e r i n i n v e 
y a p ı l a n i ş l e r i n n i t e l i ğ i d i k k a t e a l ı n d ı ğ ı n d a e r t e l e n e n - g r e v i n y a s a d a 
ö n g ö r ü l e n a n l a m d a Mi l l i G ü v e n l i ğ i b o z u c u n i t e l i k t e o l m a d ı ğ ı n ı " g e r e k ç e 
g ö s t e r e r e k Y ü r ü t m e y i D u r d u r m a K a r a r ı v e r m i ş t i r . 

B u k e z B a k a n l a r K u r u l u m u z 1 1 . 0 2 . 2 0 0 4 t a r i h i n d e a f d ı ğ ı k a r a r l a 
T ü r k i y e Ş i ş e C a m F a b r i k a l a r ı A n o n i m Ş i r k e t i n e b a ğ l ı i ş y e r l e r i n d e K r i s t a l - İ ş 
S e n d i k a s ı t a r a f ı n d a n u y g u l a n m a k t a o l a n g r e v i n , g e n e l s a ğ l ı ğ ı v e m i l l i 
g ü v e n l i ğ i b o z u c u n i t e l i k t e g ö r d ü ğ ü n d e n d o l a y ı 1 4 . 0 2 . 2 0 0 4 t a r i h i n d e n 
i t i b a r e n 6 0 g ü n s ü r e y l e t e k r a r e r t e l e m i ş t i r . 

B i l i n d i ğ i ü z e r e 2 8 2 2 s a y ı l ı T o p l u İ ş S ö z l e ş m e s i G r e v v e L o k a v t 
K a n u n u ' n u n 3 3 ' ü n c ü m a d d e s i n d e . B a k a n l a r K u r u l u n u n k a r a r v e r i l m i ş 
v e y a b a ş l a n m ı ş o l a n k a n u n i b i r g r e v v e y a l o k a v t ı b i r k a r a r n a m e i l e a l t m ı ş 
C 6 0 ) g ü n s ü r e i l e e r t e l e y e b i l e c e ğ i n ! h ü k m e b a ğ l a m ı ş t ı r . 

B a k a n l a r K u r u l u s ö z k o n u s u g r e v i M i l l i g ü v e n l i ğ i v e g e n e l s a ğ l ı ğ ı 
b o z u c u n i t e l i k t e g ö r d ü ğ ü n d e n d o l a y ı e r t e l e m i ş t i r . 

M i l l i G ü v e n l i k k a v r a m ı ; 2 9 4 5 s a y ı l ı K a n u n d a D e v l e t i n A n a y a s a l 
d ü z e n i n i n v e m i l l i b ü t ü n l ü ğ ü n ü n y a n ı s ı r a m i l l i g ü v e n l i ğ i n s a ğ l a n m a s ı v e 
m i l l i h e d e f l e r e u l a ş ı l m a s ı a m a c ı n a d ö n ü k o l a r a k D e v l e t i n e k o n o m i k 
m e n f a a t l e r i n i n k o r u n m a s ı n ı d a k a p s a y a c a k ş e k i l d e g ü n ü m ü z k o ş u l l a r ı n a 
u y g u n , ç a ğ d a ş b i r a n l a y ı ş l a t a n ı m l a n m ı ş t ı r . 

B u ç e r ç e v e d e M i l l i G ü v e n l i k K u r u l u G e n e l S e k r e t e r l i ğ i , T ü r k i y e Ş i ş e 
C a m F a b r i k a l a r ı i ş y e r l e r i n d e u y g u l a n a n g r e v i n ü l k e e k o n o m i s i n i b ü y ü k 
k a y ı p l a r l a k a r ş ı k a r ş ı y a b ı r a k a c a ğ ı n ı v e b u n u n d a M i l l i G ü v e n l i ğ i m i z i 
o l u m s u z y ö n d e e t k i l e y e c e ğ i n i i f a d e e t m i ş t i r . 

M i l l i E k o n o m i y e b ü y ü k v e e t k i l i ö l ç e k t e z a r a r v e r e c e k h e r g i r i ş i m , 
h i ç k u ş k u s u z M i l l i G ü v e n l i ğ i d e e t k i l e y e c e k v e M i l l î m e n f a a t l e r i m i z i h e r 
y ö n ü y l e z a a f i y e t e d ü ş ü r e b i l e c e k t i r . 

T ü r k i y e Ş i ş e C a m F a b r i k a l a r ı n d a u y g u l a n a c a k o l a n b i r g r e v i n b a ş t a 
O t o m o t i v , İ n ş a a t , B e y a z E ş y a , S a ğ l ı k , G ı d a v e S a v u n m a S a n a y i o l m a k 
ü z e r e ç o k s a y ı d a s e k t ö r ü o l u m s u z y ö n d e e t k i l e y e c e ğ i , s e k t ö r ü n d o ğ r u d a n 
y a p t ı ğ ı i h r a c a t ı d u r m a n o k t a s ı n a g e t i r e c e ğ i , d ı ş p a z a r l a r ı n k a y b e d i l e c e ğ i , 
b u t e s i s l e r d e n t e m i n e d i l e m e y e n g i r d i l e r i n i t h a l a t y o l u y l a k a r ş ı l a n m a s ı 
s o n u c u n d a ü l k e m i z i n ö n e m l i ö l ç ü d e d ö v i z k a y b ı n a u ğ r a y a c a ğ ı , b u n u n 
s e k t ö r d e d a r a l m a y a v e i ş t e n ç ı k a r ı l m a l a r a y o l a ç a c a ğ ı v e i s t i h d a m ı 
o l u m s u z y ö n d e e t k i l e y e c e ğ i , t ü m b u o l u m s u z l u k l a r ı n M i l l i E k o n o m i y e 
ö n e m l i o r a n d a z a r a r v e r e c e ğ i g e r ç e ğ i n d e n h a r e k e t e d e n h ü k ü m e t i m i z , 
s ö z k o n u s u g r e v i n e r t e l e n m e s i n i n M i l l i g ü v e n l i ğ i m i z y ö n ü n d e n b i r 
z o r u n l u l u k a r z e t t i ğ i s o n u c u n a v a r m ı ş t ı r . 

G r e v k a r a r ı n ı n u y g u l a m a y a k o n u l m a s ı , ü r e t i m i d u r a c a ğ ı n d a n i l a ç 
s e k t ö r ü n ü n s ı k ı n t ı y a d ü ş m e s i n e , p i y a s a d a i l a ç v e s e r u m y o k l u ğ u n a n e d e n 
o l a b i l e c e k d u r u m l a r ı n o r t a y a ç ı k m a s ı n a s e b e p o l a c a k t ı r . B u d u r u m s a ğ l ı k 
h i z m e t l e r i n d e k e s i n t i l e r y a r a t a b i l e c e k , g e n e l s a ğ l ı k y ö n ü n d e n t e l a f i s i 
m ü m k ü n o l m a y a n m a h z u r l a r ı n o r t a y a ç ı k m a s ı n a n e d e n o l a c a k t ı r . 

S ö z k o n u s u g r e v i n ü l k e e k o n o m i s i n e o l a n o l u m s u z e t k i l e r i 
d o l a y ı s ı y l a M i l l i G ü v e n l i ğ i v e g e n e l s a ğ l ı ğ ı b o z a c a ğ ı n a i l i ş k i n o l a r a k D ı ş 
T i c a r e t M ü s t e ş a r l ı ğ ı , S a ğ l ı k B a k a n l ı ğ ı v e g r e v d e n e t k i l e n e n t ü m s e k t ö r 
t e m s i l c i l e r i n i n d e g e r e k ç e l e r i g ö z ö n ü n d e b u l u n d u r u l a r a k T ü r k i y e Ş i ş e v e 
C a m F a b r i k a l a r ı A n o n i m Ş i r k e t i n e b a ğ l ı i ş y e r l e r i n d e u y g u l a n a n g r e v i n M i l l i 
G ü v e n l i ğ i v e g e n e l s a ğ l ı ğ ı e t k i l e y e c e ğ i k a n a a t i h a s ı l o l d u ğ u n d a n B a k a n l a r 
K u r u l u m u z c a s ö z k o n u s u g r e v i n e r t e l e n m e s i y o l u n a g i d i l m i ş t i r . 

N i t e k i m e r t e l e m e d e v r e s i i ç i n d e t a r a f t e m s i l c i l e r i b i r a r a y a g e l e r e k 
s ö z k o n u s u i ş y e r l e r i n d e d e v a m e d e n u y u ş m a z l ı ğ a s o n v e r e r e k a n l a ş m a y a 
v a r m ı ş l a r v e ç a l ı ş m a b a r ı ş ı n ı n t e s i s e d i l m e s i n d e k a t k ı d a b u l u n m u ş l a r d ı r . 
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9.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, yurt dışı teşkilatında görevlendirileceklerle ilgili 
yönetmeliğin değiştirildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı (7/2077) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın 
Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Halil UNLUTEPE 
Afyon MİLLETVEKİLİ 

Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı teşkilatında görevlendirilecekler hakkındaki 
yönetmeliğin değiştirildiği ve bu yönetmeliğe göre mesleki yeterlilik sınavında başarıh olan 
adaylarla yapılacak mülakatta "Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık, laiklik ve çağdaş 
demokratik davramş" konu başlığmm kaldırıldığı doğru mudur? Böyle bir değişiklik yapmaya 
neden ihtiyaç duyulmuştur? 
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T.C. 
MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYİ : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ (o Ü'Z. 5 - / ^ / 2 0 0 4 
KONU: Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 15.03.2004 tarihli ve A.Ol.O.GNS.O.lO.OO.02-4785 sayılı 
yazısı. 

Afyon Milletvekili Sayın Halil ÜNLUTEPE'nin "Yurt dışı teşkilâtında 
görevlendirileceklerle ilgili yönetmeliğin değiştirildiği iddialarına ilişkin" 7/2077 esas 
numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Başbakanlıkça hazırlanan ve 07.04.1988 Tarihli ve 19778 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına 
Dair Yönetmelik'in Temsil Yeteneği başlıklı 1 1 'inci maddesinde; "Kamu kurum ve 
kuruluşlarında yurt dışı teşkilâtında görevlendirileceklerin temsil yeteneklerinin tespitinde; 
millî şuur, genel kültür, görgü kuralları bilgisi, fiziksel yapı, temizlik ve giyim, örf ve âdetlere 
bağlılık:, ahlâkî durum, tutum ve davranış, muhite intibak gibi nitelikler aranır." hükümlerine 
yer verilmiştir. 

Bu hükümler gereğince; 24.02.2004 tarihli ve 25383 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilâtına Sürekli Görevle 
Atanacak Personelin Seçimine ilişkin Yönetmelik eki Ek-1 Mülakat Formu'nun B-
DEĞERLENDlRME (MÜLAKAT) bölümünde; "Turkçeyi Doğru Kullanma Becerisi", 
"Genel Kültür", "Genel Görünüm, Fiziksel Yapı, Temizlik ve Giyim". "Tutum ve Davranış, 
Görgü Kuralları, örf ve Âdetlere Bağlılık", "Millî Şuur ve Protokol Bilgisi", genel bilgi 
başlıkları olarak düzenlenmiştir. 

Ayrıca, söz konusu Yönetmelik'in Meslekî Yeterlik Sınavı Konulan ve Değerlendirme 
başlıklı 8'inci maddesinde, Meslekî Yeterlik Sınavı konuları ve puan değerleri; 

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası %15, 
b) Atatürk tikeleri, inkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik %2(), 
c) Devlet Teşkilâtı %10, 
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu *M»10, 
e) Millî Eğitim Temel Kanunu %HJ, 
f) Genel Kültür, Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma ile ilgili kurallar %25, 
g) Başlıca uluslar arası kuruluşlar, görevleri ve Türkiye ile olan ilişkileri %10 
olarak belirlenmiştir. 
Yine aynı Yönetmelik'in Atananların Geriye Çekilmesi başlıklı 17'nci maddesinde; 

"Bu görevlerde bulunanlardan; görevlerinde başarılı olamadığı veya Devlet memurluğu ve 
yurt dışındaki temsil görevi ile bağdaşmayan davranış ve faaliyetlerde bulunduğu, Anayasada 
ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine ve Cumhuriyetin niteliklerine aykırı siyasi ve ideolojik 
telkinlerde bulunduğu veya bu nitelikteki günlük siyasî olay ve tartışmalara karıştığı yaptırılan 
inceleme veya soruşturma sonucunda belirlenip büyükelçilik, başkonsolosluk ve diğer resmî 
kuruluşlarca geri çekilme teklifi yapılanlar. Bakanlığın uygun görmesi halinde görev süresinin 
doldurulması beklenilmeden derhal geri çekilirler ve yurt içinde başka bir göreve atanırlar" 
hükmüne yer verilmiştir. 

T . C . 
MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ / /2004 
KONU: Soru Önergesi 

Ayrıca yürürlükten kaldırılan; bu konudaki yönetmeliklerde yer verilen hükümlere 
göre yapılan mülakat sınavları yargı organlarınca; mülakat sınavı konularının ve sorularının 
objektif kriterlere uygun olmadığı kararına varılarak iptal edilmiştir. Bu nedenle; gerek genel 
Yönetmelik gerekse yargı organlarının bu yönlü kararları dikkate alınarak yürürlüğe konulan 
bu Yönetmelikte, mülakata ilişkin konuların bir yandan üst hukuk normlarına diğer yandan 
yargı kararlarıyla aranan nitelik hâline gelmiş olan objektiflik anlayışına uygun olmasına özen 
gösterilmiştir. 

Görüleceği üzere; 24.02.2004 tarihinde yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yurt 
Dışı Teşkilâtına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelik yukarıdaki 
açıklamalarla birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğinde, dayanak olarak alınan Yurt 
Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan 
mevzuata aykırı hükümler içermediği gibi söz konusu Yönetmelikten Atatürk ilke ve 
inkılâplarına bağlılık kriterlerinin çıkarılmış olduğundan söz etmek mümkün olmayacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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10.- Aydın Milletvekili M. Mesut Özakcan 'in, yurt dışı teşkilatına sürekli atanacak personelin 
seçimine dair yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı (7/2079) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

M.Mesut Ö ^ K C A N 
Aydın Milletvekili 

"Yurtdışı Teşkilatına sürekli görevle atanacak Personelin Seçimine 
ilişkin Yönetmelikle değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerle Yurt 
dışında görevlendirilecek personelin seçimine ilişkin çok önemli 
değişiklikler yapıldığını görmekteyiz. 

1. Eski yönetmelikte var olan mülakatta değerlendirme kıstası olan 
konu başlıklarından; 

• Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlılık 
• Laik, Çağdaş, demokratik davranış 

Kıstaslarının çıkarılmasındaki gerekçeniz nedir? 
2.Ulusal tehdit değerlendirmelerimizde bir değişiklik^ oldu rda, bunu 

deklere mi etmediniz? Atatürkçülük Türkiye'de tehdit olarak algılanmaya 
başlandığı için mi yurt dışına Devleti temsilen gönderilecek personelde 
bu nitelikler aranmıyor? 

3. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 42. maddesi "Eğitim ve 
öğretim, Atatürk İlkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve 
eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır." 
Demesine rağmen yaptığınız yönetmelik değişikliği bu hükümle çelişmez 
mi? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B . 0 8 . 0 . A P K . 0 . 0 3 . 0 5 . 0 0 - 0 3 / / ö ^ İ S~ / £ , /2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGÎ : TBMM Başkanlığının 15.03.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-478S sayılı 

yazısı. 

Aydın Milletvekili Sayın Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın "Yurt Dışı Teşkilâtına Sürekli 
Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin" 
7/2079 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Başbakanlıkça hazırlanan ve 07.04.1988 Tarihli ve 19778 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına 
Dair Yönetmelik'in Temsil Yeteneği başlıklı l l ' inci maddesinde; "Kamu kurum ve 
kuruluşlarında yurt dışı teşkilâtında görevlendirileceklerin temsil yeteneklerinin tespitinde; 
millî şuur, genel kültür, görgü kuralları bilgisi, fiziksel yapı, temizlik ve giyim, örf ve âdetlere 
bağlılık, ahlâkî durum, tutum ve davranış, muhite intibak gibi nitelikler aranır." hükümlerine 
yer verilmiştir. 

Bu hükümler gereğince; 24.02.2004 tarihli ve 25383 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilâtına Sürekli Görevle 
Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelik eki Ek-1 Mülakat Formu'nun B-
DEGERLENDİRME (MÜLAKAT) bölümünde; "Türkçeyi Doğru Kullanma Becerisi", 
"Genel Kültür", "Genel Görünüm, Fiziksel Yapı, Temizlik ve Giyim", "Tutum ve Davranış, 
Görgü Kuralları, ör f ve Âdetlere Bağlılık", "Millî Şuur ve Protokol Bilgisi", genel bilgi 
başlıkları olarak düzenlenmiştir. 

Ayrıca, söz konusu Yönetmelik'in Meslekî Yeterlik Sınavı Konulan ve Değerlendirme 
başlıklı 8'inci maddesinde, Meslekî Yeterlik Sınavı konuları ve puan değerleri; 

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası %15, 
b) Atatürk İlkeleri, İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik u/o20, 
c) Devlet Teşkilâtı % 10, 
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu %10, 
e) Millî Eğitim Temel Kanunu % 10, 
f) Genel Kültür, Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma ile ilgili kurallar %25, 
g) Başlıca uluslar arası kuruluşlar, görevleri ve Türkiye ile olan ilişkileri %10 
olarak belirlenmiştir. 
Yine aynı Yönetmelik'in Atananların Geriye Çekilmesi başlıklı 17'nci maddesinde; 

"Bu görevlerde bulunanlardan; görevlerinde başarılı olamadığı veya Devlet memurluğu ve 
yurt dışındaki temsil görevi ile bağdaşmayan davranış ve faaliyetlerde bulunduğu. Anayasada 
ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine ve Cumhuriyetin niteliklerine aykırı siyasi ve ideolojik 
telkinlerde bulunduğu veya bu nitelikteki günlük siyasî olay ve tartışmalara karıştığı yaptırılan 
inceleme veya soruşturma sonucunda belirlenip büyükelçilik, başkonsolosluk ve diğer resmî 
kuruluşlarca geri çekilme teklifi yapılanlar, Bakanlığın uygun görmesi halinde görev süresinin 
doldurulması beklenilmeden derhal geri çekilirler ve yurt içinde başka bir göreve atanırlar" 
hükmüne yer verilmiştir. 

Ayrıca yürürlükten kaldırılan; bu konudaki yönetmeliklerde yer verilen hükümlere 
göre yapılan mülakat sınavları yargı organlarınca; mülakat sınavı konularının ve sorularının 
objektif kriterlere uygun olmadığı kararına varılarak iptal edilmiştir. Bu nedenle; gerek genel 
Yönetmelik gerekse yargı organlarının bu yönlü kararlan dikkate alınarak yürürlüğe konulan 
bu Yönetmelikte, mülakata ilişkin konuların bir yandan üst hukuk normlanna diğer yandan 
yargı kararlarıyla aranan nitelik hâline gelmiş olan objektiflik anlayışına uygun olmasına özen 
gösterilmiştir. 

Görüleceği üzere; 24.02.2004 tarihinde yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yurt 
Dışı Teşkilâtına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelik yukandaki 
açıklamalarla birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğinde, dayanak olarak alınan Yurt 
Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslanna Dair Yönetmelikte yer alan 
mevzuata aykırı hükümler içermediği gibi söz konusu Yönetmelikten Atatürk ilke ve 
inkılâplarına bağlılık kriterlerinin çıkanlmış olduğundan söz etmek mümkün olmayacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^^_ 

(—»«^TOr. Hüseyin Ç E * İ K 
Millî Eğitim Bakprfı 
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11.- izmir Milletvekili Erdal Karademir 'in, uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu 'nun cevabı (7/2080) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdak i sorular ımın Kü l tü r ve T u r i z m Bakanı sayın Erkan M U M C U tarafından yazılı 
o larak cevap land ı r ı lmas ın ı a r z ede r im. 

Erda l K A R A D E M İ R 
İzmir Mil letvekil i 

4 8 4 8 sayılı Kül tü r ve T u r i z m Bakanl ığ ı teşki la t ve görevler i hakk ında k a n u n a göre Bakanl ık , 
Kü l tü r ve T u r i z m U z m a n ı ile Kü l tü r ve T u r i z m U z m a n Yard ımcıs ı i s t ihdam e tmektedi r . 
Kü l tü r ve T u r i z m U z m a n Yard ımc ı l ığ ına a tanabi lmek için 6 5 7 sayılı Dev le t Memur la r ı 
K a n u n u n u n 4 8 inci m a d d e s i n d e sayı lanlara ek olarak; Kü l tü r ve T u r i z m Bakanl ığ ın ın 
faaliyet a lanına giren k o n u l a r d a en az dört yıllık eğ i t im veren fakülte veya yüksekokul la rdan 
bir inden mezun olmayı şart koşmaktad ı r . 
A y n c a ; yasada. Kü l tü r ve T u r i z m U z m a n ve U z m a n Yardımcı lar ın ın ça l ı şma usul ve esaslar ı 
yöne tmel ik le düzen len i r h ü k m ü yer a lmaktadı r . 

B u bağ lamda ; 

1- T u r i z m Ter imle r i S ö z l ü ğ ü ' n d e u z m a n , belirli bir iş veya k o n u d a derinl iğine bilgi 
sahibi olan, deney iml i , görüş ler ine güveni len kişi o larak tanımlanmış t ı r . Kaldı k i , 
Kül tü r ve T u r i z m Bakan l ığ ı teşki lat ve görevleri h a k k ı n d a k a n u n u n amac ıda 
yukar ıdaki tan ımı des tek le r mahiyet tedi r . B u an lamda , Kü l tü r ve T u r i z m U z m a n ı 
a tan ı rken , s o m u t k r i t e r le re dayalı bi l imsel bir değer lend i rmenin yapıldığı söylenebi l i r 
mi ? 

2 - Kü l tü r ve T u r i z m U z m a n ve U z m a n Yardımcı l ık lar ına Bakan l ık içer is inden kaç kişi 
a tanmış t ı r ? B u k iş i le r in m e z u n olduklar ı okul ve bu göreve a t anmadan önceki 
görevler i nelerdi r ? 

3 - Kü l tü r ve T u r i z m U z m a n ve U z m a n Yardımcı l ık lar ına Bakan l ık dış ından kaç kişi 
a tanmış t ı r ? Bu kiş i ler in mezun olduklar ı okul ve bu göreve a tanmadan önceki 
görevleri nelerdir ? 

4 - Kanun da yer a lan . K ü l t ü r ve Tur i zm Bakanl ığ ının faaliyet a lanına giren konularda en 
az dört yıllık eğ i t im veren fakülte veya yüksekokul lar hangi ler idi r ? 

5- Kül tür ve T u r i z m U z m a n ve U z m a n Yardımcı lar ının ça l ı şma usul ve esaslarını 
bel i r leyen yöne tme l ik yay ımlanmış mıdı r ? Yöne tmel ik yay ımlanmadı ise, a tamala r 
nasıl veya neye gö re yap ı lmaktad ı r? 

6- Yur t dışı gö rev l end i rme le r hangi kr i ter ve ilkelere göre yapı lmaktad ı r ? 
T.C. 

K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

S A Y I : 1 6 A P K 0 2 0 1 A R G E - 9 4 0 - G ' V i S <=>3~ AC*^/ 2 0 0 4 
K O N U : Yaz ı l ı Soru Önerges i 

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 

İ L G İ : T . B . M . M . Başkan l ığ ı K A N . K A R . M Ü D . ' n ü n 15 .03 .2004 g ü n v e 
A.O.l .CNS.O.lO.OO.02-4785 sayılı yazısı . 

İ zmi r Mi l le tveki l i Sayın Erdal K A R A D E M İ R ' i n 7 /2080-4756 esas n o ' l u yazı l ı so ru 
önerges in in cevabı ek te sunu lmuş tu r . 

Bi lg i ler in ize a rz ede r im . 

canWrUMCU E r k a n 
Bakan 

EK-1 Cevap ( 3 sayfa) 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ ERDAL KARADEMİR'İN 7/2080-4756 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkında kanuna göre Bakanlık, 
Kültür ve Turizm Uzmanı ile Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir. Kültür ve 
Turizm Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde sayılanlara ek olarak; Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda 
en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan birinden mezun olmayı şart 
koşmaktadır. 

Ayrıca; Yasada "Kültür ve Turizm Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve 
esasları yönetmelikle düzenlenir" hükmü yer almaktadır. 

SORU 1- Turizm Terimleri Sözlüğü'nde uzman, belirli bir iş veya konuda derinliğine bilgi 
sahibi olan, deneyimli, görüşlerine güvenilen kişi olarak tanımlanmıştır. Kaldı ki, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkında kanunun amacı da yukandaki tanımı destekler 
mahiyettedir. Bu anlamda, Kültür ve Turizm Uzmanı atanırken, somut kriterlere dayalı bilimsel bir 
değerlendirmenin yapıldığı söylenebilir mi ? 

CEVAP 1- Kültür ve Turizm Uzmanlığına atama somut kriterlere dayalı değerlendirmelere 
göre yapılmaktadır. Şöyle ki; Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 4848 
Sayılı Kanun'un 32 inci maddesinde "Bakanlık, Kültür ve Turizm Uzmam ile Kültür ve Turizm 
Uzman Yardımcısı İstihdam eder. Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılanlara ek olarak; Kültür ve Turizm 
Bakanlığınm faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya 
yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt 
dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından mezun olmak, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk 
gününde otuzbeş yaşını doldurmamış olmak, yabancı dil ve mesleki bilgiyi içeren yarışma 
sınavında başarılı olmak şartlan aranır. Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç 
yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. 
Sınavda Başanlı olanlar Kültür ve Turizm Uzmanı kadrolanna atanırlar. Üst üste iki defa yeterlik 
sınavında basan gösteremeyenler durumlanna uygun başka kadrolara nakledilirler. Kültür ve 
Turizm Uzman Yardımcılığı yanşma ve yeterlik sınavlannın şekil ve uygulama esaslan ile Kültür 
ve Turizm Uzman ve Uzman Yardımcılannın çalışma usul ve esaslan yönetmelikle düzenlenir." ve 
Geçici 3.maddesinde de "Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört 
yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu 
tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlanndan mezun olup, kamu kurum 
ve kuruluşlannda halen çalışmakta olanlardan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavından en az yetmiş puan almış olmalan kaydıyla; 

a) Mesleğe yanşma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitiminden sonra özel bir 
yeterlik sınavı sonucunda atanmış olanlar ile, 

b) Bakanlığımız faaliyet alanlanna giren konularda yüksek lisans yapmış olanlar, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmalan halinde, kurumlannın 
muvafakati alınmak suretiyle atamaya yetkili amirin onayı ile Kültür ve Turizm Uzmanı kadrolanna 
atanabilirler. Aynı uygulamadan bu fıkradaki şartlan taşıyan Bakanlık personeli de yararlandınlır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren 
fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul 
edilmiş yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlanndan mezun olanlardan, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte en az üç yıldır Kültür Bakanlığı veya Turizm Bakanlığında çalışmakta olan 
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memurlardan en geç altı ay içinde başvuranlar, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit"? 
Sınavından en az altmış puan aldıklarını belgeledikleri takdirde, bu kanunun 32 nci maddesine görer-j 
yapılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Bu sınavlarda başarılı olanlar Kültür ve 
Turizm Uzmanı Kadrolarına atanırlar" hükmü yer almaktadır. 

Söz konusu maddelerde yer alan kriterler Kamu Yönetim Sistemimizin kariyer kadrolarına 
atama esaslarına uygundur. 

SORU 2- Kültür ve Turizm Uzman ve Uzman Yardımcılıklarına Bakanlık içerisinden kaç 
kişi atanmıştır? Bu kişilerin mezun oldukları okul ve bu göreve atanmadan önceki görevleri 
nelerdir? 

CEVAP 2- Kültür ve Turizm Uzmanı kadrosuna kurum içerisinden Bakanlığımız faaliyet 
alanlarına giren okullardan mezun 

6 Şehir Plancısı 
S Mimar 
1 Mühendis 
1 Kütüphaneci olmak üzere, toplam 13 adet atama yapılmıştır. Kültür ve Turizm 

Uzman Yardımcısı kadrolarına atama yapılmamıştır. 

SORU 3- Kültür ve Turizm Uzman ve Uzman Yardımcılıklarına Bakanlık dışından kaç kişi 
atanmıştır ? Bu kişilerin mezun oldukları okul ve bu göreve atanmadan önceki görevleri nelerdir ? 

CEVAP 3- Kültür ve Turizm Uzmanı kadrosuna Kurum dışından ataması yapılan 
Uzmanların eğitimleri Bakanlığımızın faaliyet alanına girmekte olup, 

3 Şehir Plancısı 
1 Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 4 adet atama yapılmıştır. 
Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrolarına atama yapılmamıştır. 

SORU 4 - Kanun da yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren 
konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullar hangileridir ? 

CEVAP 4 - İki bakanlığın birleşmesiyle birlikte faaliyet alanları ve görevleri oldukça farklı 
ve tür sayısı oldukça farklı branşlar aynı bakanlık çatısı altında toplanmıştır. 

Örneğin Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü için Kütüphaneci, Kitap patologu, 
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü için Şehir Plancısı, Mimar, Anıtlar ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü için Müzecilik, Arkeolog, Sanat Tarihçisi Tanıtma Genel Müdürlüğü için Basın ve 
Halkla ilişkiler, Grafik Tasarımı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü için Folklor Araştırmacısı, 
Halkbilimci, Eğitimci, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü için Telif Hukuku, Radyo-
televizyon ve Sinema Güzel sanatlar Genel Müdürlüğü için Resim-Heykel gibi alanlarda uzman 
personele ihtiyaç duyulmaktadır 

Sayılan bu alanlar bakanlığın tüm birimlerini içermeyip, sadece uzmanlık alanlarının 
çeşitliliğini ve fazlalığını belirtmek için kısaca sayılmıştır. 

Uzman Yardımcılığı sınavı yönetmeliğinde de tek tek branşlar sıralanarak bir bir daraltmaya 
gidilmeyecektir. Esasen bu husus kanunun Plan-Bütçe komisyonunda görüşülürken gündeme 
gelmiş herhangi bir sınırlamanın sakıncalı olduğu, aynca; genellik ve eşitlik ilkesine aykırılık^ 
nedeniyle bu yönde bir düzenlemenin yapılamayacağı üzerinde mutabık kalınmıştır. <-

Dolayısıyla Bakanlığımızın istihdam edeceği uzmanların mezun olduğu okullar ve bölümleri 
tek tek sıralamak yerine 1 .maddede ki amaçlar ve 2.madde kapsamı çerçevesinde yapılmaktadır. 

SORU 5- Kültür ve Turizm Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esaslarını 
belirleyen yönetmelik yayımlanmış mıdır ? Yönetmelik yayımlanmadı ise, atamalar nasıl veya neye 
göre yapılmaktadır ? 

CEVAP 5- Kültür ve Turizm Uzman ve Uzman Yardımcılıklarına atanmaları belirleyen 
Bakanlığımız Yönetmeliği hazırlanmış, söz konusu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanma 
aşamasındadır. 

Kültür ve Turizm Uzmanlığına yapılan atamalar, söz konusu kanunun geçici 3.maddesine 
göre yapılmıştır. 

SORU 6- Yurt dışı görevlendirmeler hangi kriter ve ilkelere görev yapılmaktadır 7 

CEVAP 6 - 16.10.2003 gün ve 25261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Kültür ve Turizm Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim 
Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde atamalar yapılmaktadır. 
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12.- Konya Milletvekili Atilla Kart'm, Eti Holding Genel Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler 'in cevabı (7/2088) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
—Aşağıdaki sorularımın £uerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn.lVf.Hifmi Oüler 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince 
arz ve talep ederim. 

Ati l la K a r t 
CHP Konya Milletvekili CHP Konya Mille±vc 

—Basında ve kamuoyunda yer alan haberlere göre; 
Beypazarı trona madeninin özel sektöre devri işlemlerinde ihmal ve yolsuzluğu 

görülen Eti Holding yetkilileri ve bu arada Ahmet Unsal hakkında da; "...yatırımcının 
yükümlülüklerini yerine getirmesini temin için gerekli denetim ve kontrol görevlerini 
yapmaktan kaçındıkları...yatırımcıya haksız menfaat sağlandığı....bu nedenle sanıkların 
görevlerini kötüye kullandıkları..." gerekçesiyle TCK.'mm 240 ve bağlı maddeleri uyarınca; 4 
yıla kadar hapis ve memuriyetten men talebiyle ceza davası açıldığı ve bu davanın halen 
derdest olduğu öğrenilmiştir. 

—Ancak, bu arada Ahmet ÜnsaTın 9 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 
kararname ile Eti Holding Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildiği 
öğrenilmiştir. 

—Buna göre; 

yukarıda adı geçen A h m e t Ünsa l 'a yönelik olarak açılan herhangi bir 
kamu — ceza davası mevcutmudur? 

B ö y l e bir dava mevcut ise, Ahmet Unsal hangi mantık v e gerekçe ile, 
görev yaparken suçlandığı bir kurumun başına getirilebilmiştir? 

Ahmet Unsal hakkında rapor düzenleyen müfettişler v e bu davalarda 
görev üstlenen Eti Holding avukatları, artık bu ortamda sağlıklı v e kamu yararına 
uygun bir çal ışma sürdürebileceklermidir? 

B u tür bir suçlamaya maruz kalan bir kişinin, yukarıda açıklanan 
şekilde görevlendirilmesi, e t ik v e yasa l o larak nasıl açıklanabilir? 

Böy le bir görevlendirmeden sonra, o kurumda, kamu yararının 
korunacağından emin olunabilirini? Kamu yararının korunması konusunda kuşku 
doğmazını? 

T.C. 
E N E R J İ V E T A B İ İ K A Y N A K L A R B A K A N L I Ğ I 

A r a ş t ı r m a , P l a n l a m a v e K o o r d i n a s y o n Kuru lu Başkan l ığ ı 

A n k a r a 
S a y ı : B .15 .0 .APK.0 .23 .300 - f 2_ ^ 
K o n u : Yazı l ı S o r u ö n e r g e s i 19 N j ; ~ A f \ i 700A 

4 o O 8 
T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECL İS İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ :T .B .M .M Başkan l ığ ın ın 15 .03 .2004 tar ih v e A .01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02 -4785 sayı l ı 
yaz ı s ı . 

K o n y a Mi l le tveki l i Say ın Ati l la KART ' ın ta ra f ıma tevc ih et t iğ i 7 /2088 -4774 esas 
no ' lu yazı l ı so ru ö n e r g e s i T . B . M . M . İç T ü z ü ğ ü n ü n 99 ' nc u m a d d e s i ge reğ i Teft iş Kurulu 
B a ş k a n l ı ğ ı n d a n a l ınan yazı l ı b i lg i ler doğru l tusunda cevap landı r ı la rak ek te gönder i lmişt i r . 

B i lg i ler in ize a r z ede r im . 

/u~ vı—f 
Dr. M e h m e t Hi lmi G Ü L E R 

B a k a n 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN YAZILI SORU 
ÖNERGESİ VE CEVABI 

7/2088 Esas No'lu 

SORULAR: 
-Basında ve kamuoyunda yer alan haberlere göre; 

Beypazarı trona madeninin özel sektöre devri işlemlerinde ihmal ve yolsuzluğu 
görülen Eti Holding yetkilileri ve bu arada Ahmet Unsal hakkında da "..yatırımcının 
yükümlülüklerini yerine getirmesini temin için gerekli denetim ve kontrol görevlerini 
yapmaktan kaçındıkları.... Yatırımcıya haksız menfaat sağlandığı... bu nedenle 
sanıkların görevlerini kötüye kullandıkları..." gerekçesiyle TCK' nun 240 ve bağlı 
maddeleri uyarınca; 4 yıla kadar hapis ve memuriyetten men talebiyle ceza davası 
açıldığı ve bu davanın halen derdest olduğu öğrenilmiştir. 

-Ancak, bu arada Ahmet Ünsal'ın 9 Ocak 2Ö04 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanan kararname ile Eti Holding A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim 
Kurulu Üyeliğine getirildiği öğrenilmiştir. 

Buna göre; 

Yukarıda adı geçen Ahmet Ünsal'a yönelik olarak açılan herhangi bir kamu-
ceza davası mevcut mudur? 

Böyle bir dava mevcut ise, Ahmet Unsal hangi mantık ve gerekçe ile, görev 
yaparken suçlandığı bir kurumun başına getirilebilmiştir? 

Ahmet Unsal hakkında rapor düzenleyen müfettişler ve bu davalarda görev 
üstlenen Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün avukatları, artık bu ortamda sağlıklı 
ve kamu yararına uygun bir çalışma sürdürebilecekler midir? 
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B u t ü r b i r s u ç l a m a y a m a r u z k a l a n b i r k i ş i n i n , y u k a r ı d a a ç ı k l a n a n ş e k i l d e 

g ö r e v l e n d i r i l m e s i , e t i k v e y a s a l o l a r a k n a s ı l a ç ı k l a n a b i l i r ? 

B ö y l e b i r g ö r e v l e n d i r m e d e n s o n r a , o k u r u m d a , k a m u y a r a r ı n ı n 
k o r u n a c a ğ ı n d a n e m i n o l u n a b i l i r m i ? K a m u y a r a r ı n ı n k o r u n m a s ı k o n u s u n d a k u ş k u 
d o ğ m a z m ı ? 

C E V A P L A R : 

A n k a r a C u m h u r i y e t B a ş s a v c ı l ı ğ ı ' n ı n 2 2 . 0 4 . 2 0 0 3 t a r i h v e H a z : 2 0 0 3 / 3 4 6 6 8 
s a y ı l ı y a z ı l ı t a l e b i n e i s t i n a d e n . B a k a n l ı k M a k a m ı ' n ı n 2 6 . 0 5 . 2 0 0 3 t a r i h v e 9 2 s a y ı l ı 
o n a y l a r ı g e r e ğ i n c e y ü r ü t ü l e n i n c e l e m e s o n u c u t a n z i m e d i l e n 2 3 . 0 6 . 2 0 0 3 t a r i h v e 
6 7 s a y ı l ı Ö n İ n c e l e m e r a p o r u n a g ö r e ; s ö z k o n u s u p r o j e d e k i c e z a i s o r u m l u l u ğ u 
n e d e n i y l e . 4 4 - 8 3 s a y ı l ı Y a s a k a p s a m ı n d a k i G e n e l M ü d ü r v e Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e l e r i 
h a k k ı n d a g e r e k e n s o r u ş t u r m a i z n i v e r i l m i ş t i r . A r a l a r ı n d a A h m e t Ü N S A L ' ı n d a 
b u l u n d u ğ u a l t k a d e m e d e k i p e r s o n e l h a k k ı n d a i s e , A n k a r a C u m h u r i y e t 
B a ş s a v c ı l ı ğ ı n c a 2 1 . 0 4 . 2 0 0 3 t a r i h i n d e 2 0 0 3 / 3 4 6 6 9 s a y ı l ı h a z ı r l ı k s o r u ş t u r m a s ı r e s e n 
b a ş l a t ı l m ı ş t ı r . ( E K - 1 ) , 

A n k a r a C u m h u r i y e t B a ş s a v c ı l ı ğ ı n ı n 3 1 . 0 7 . 2 0 0 3 t a r i h l i İ d d i a n a m e s i i l e 
h a k k ı n d a c e z a d a v a s ı a ç ı l a n A h m e t Ü N S A L ' ı n . 0 9 . 0 1 . 2 0 0 4 t a r i h v e 2 0 0 4 / 5 3 6 8 s a y ı l ı 
m ü ş t e r e k k a r a r i l e G e n e l M ü d ü r Y a r d ı m c ı s ı v e Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e s i o l a r a k 
a t a n m a s ı n a k a d a r ; g e r e k B a k a n l ı ğ ı m v e g e r e k s e , E T İ H o l d i n g A . Ş . G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 
T e f t i ş K u r u l u n c a c e z a i v e d i s i p l i n s o r u m l u l u ğ u n a i l i ş k i n h e r h a n g i b i r s o r u ş t u r m a 
r a p o r u n u n d ü z e n l e n m e d i ğ i ( E K - 2 ) , 

1 8 . 0 4 . 2 0 0 3 t a r i h v e 6 1 s a y ı l ı o n a y ı m g e r e ğ i a r a l a r ı n d a t r o n a p r o j e s i n i n d e 
b u l u n d u ğ u b i r ç o k s o r u ş t u r m a k o n u l a r ı n ı n a y n ı z a m a n d a t e k n i k b i l i r k i ş i i n c e l e m e s i n i 
d e g e r e k t i r m e s i n e d e n i y l e . E T İ H o l d i n g A . Ş . G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü ' n ü n m ü f e t t i ş l e r i n c e 
k o o r d i n e l i o l a r a k a y r ı c a b i r ç a l ı ş m a n ı n y ü r ü t ü l d ü ğ ü , a n c a k , h e n ü z t a m a m l a n m a d ı ğ ı 
( E K - 3 ) , 

Ö t e y a n d a n , a t a m a y a y e t k i l i B a k a n l ı ğ ı m P e r s o n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı n a a t a m a 
i ş l e m i n d e n ö n c e v e r i l e n G ü v e n l i k S o r u ş t u r m a s ı v e A r ş i v A r a ş t ı r m a s ı F o r m u ' n d a 
h a k k ı n d a v e r i l m i ş b u l u n a n m a h k u m i y e t h ü k m ü v e y a h a l e n d e v a m e d e n c e z a 
d a v a s ı n ı n b u l u n m a d ı ğ ı n ı n k e n d i s i t a r a f ı n d a n b e y a n e d i l d i ğ i , 0 9 . 0 1 . 2 0 0 4 t a r i h l i R e s m i 
G a z e t e ' d e y a y ı m l a n a n m ü ş t e r e k k a r a r n a m e i l e E T İ H o l d i n g A . Ş . G e n e l M ü d ü r 
Y a r d ı m c ı s ı v e Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e s i g ö r e v i n e a t a n m a s ı n d a n s o n r a , g ü n l ü k 
g a z e t e l e r d e i l g i l i h a k k ı n d a d e r d e s t o l a n b i r c e z a d a v a s ı b u l u n d u ğ u n u n B a k a n l ı ğ ı m 
y e t k i l i l e r i n c e ö ğ r e n i l m e s i ü z e r i n e , e t i k a ç ı d a n b u l u n d u ğ u g ö r e v d e k a l m a s ı n ı n u y g u n 
o l m a y a c a ğ ı d ü ş ü n ü l d ü ğ ü n d e n , i s t i f a s ı s a ğ l a n a r a k 0 6 . 0 2 . 2 0 0 4 t a r i h i n d e g ö r e v i n d e n 
a y r ı l d ı ğ ı ( E K - 4 ) , 

6 5 7 s a y ı l ı D e v l e t M e m u r l a r ı K a n u n u h ü k ü m l e r i n e g ö r e , b i r k a m u g ö r e v l i s i 
h a k k ı n d a , 6 a y d a n f a z l a m a h k u m i y e t k a r a r ı n ı n o l m a s ı v e y a a y l ı k t a n k e s m e v e y a 
k a d e m e i l e r l e m e s i n i n d u r d u r u l m a s ı c e z a s ı n a ç a r p t ı r ı l m a s ı h a l l e r i n d e , G e n e l M ü d ü r 
Y a r d ı m c ı l ı ğ ı g ö r e v i n e a t a n m a s ı n d a y a s a l b i r e n g e l i n b u l u n d u ğ u , o y s a . a d ı g e ç e n i n b u 
g ö r e v e a t a n d ı ğ ı t a r i h e k a d a r , h a k k ı n d a B a k a n l ı ğ ı m v e y a E T İ H o l d i n g A . Ş . G .ene l 
M ü d ü r l ü ğ ü ' n ü n y e t k i l i o r g a n l a r ı n c a u y g u l a n m ı ş b i r d i s i p l i n c e z a s ı v e y a b i r 
m a h k u m i y e t k a r a r ı n ı n o l m a d ı ğ ı , 

g ö r ü l m ü ş o l u p . y ü r ü r l ü k t e k i m e v z u a t h ü k ü m l e r i n e u y g u n o l a n s ö z k o n u s u 
a t a m a i ş l e m l e r i d o l a y ı s ı y l a , B a k a n l ı ğ ı m v e E T İ M a d e n İ ş l e t m e l e r i G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 
y e t k i l e r i n i n h e r h a n g i b i r s o r u m l u l u ğ u b u l u n m a m a k t a d ı r . 

K a l d ı k i ; y u k a r ı d a i z a h e d i l d i ğ i ü z e r e i l g i l i 0 6 . 0 2 . 2 0 0 4 t a r i h i i t i b a r i y l e g ö r e v d e n 
a y r ı l m ı ş o l u p , h a l e n b u g ö r e v i y ü r ü t m e m e k t e d i r . 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.03.0.CİG.0.00.00.02- 1.93.211.2003 ANKARA 
KONU: Soruşturma izin talebi. ...7..../2003 

'İ&Ü5.03 23330 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA 

Görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Eti 
Holding A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında 4483 sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri 
gereğince takibat yapılmasma izin verilmesi talebim havi Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığının 22.04.2003 gün ve Hz.2003/34668 sayılı yazısı ve ekleri birlikte 
sunulmuştur. 

Takdirlerine arz ederim. 

Bülent GÖKGÖZ 
Bakan a. 

Hâkim 
Müsteşar V. 

EKİ: 1 Dosya. 
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T.C. 
A N K A R A 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 
Hazırlık No: 2003/ 3^66? 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANLIĞFNA 
Sunulmak Üzere 

ADALET BAKANLIĞI'NA 

Eti Holding A. Ş. Teftiş Kurulunda Başmüfettiş olarak görev yapan Mehmet 
Baydan, Hüsnü Çağlayan, Erdil Baruönü ve İbrahim Ramazan Güzel tarafından hazırlanan 
30.07.2001 gün ve 4/45/57/73 sayılı Trona Projesi hakkmdaki toplam 123 sayfadan ibaret 
raporun bir sureti ilişikte sunulmuştur. 

Trona Projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi aşamalarında 1998, 1999, 
2000 ve 2001 yıllan içerisinde görev yapanJEjiHolding A. Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Üyelerijıej^aeJikj>lai3k,-- " 

1-Çerçeve Anlaşması, Ortaklık Anlaşması ve Şirketler Sözleşmesinin hazırlanıp 
yürürlüğe konulması sırasında kurum menfaatlerini gözetmedikleri, 

2-Bayındır Holding A. Ş. nin hissesinin önce Vakıfbank'a daha sonra Park 
Holding A. Ş'ye usulsüz olarak devretdikleri, 

3-18.08.1998 tarihinde YPK tarafından onaylanan Çerçeve Anlaşması uyarınca 
fizibilite çalışmalarım üstlenen firmanın ön görülen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine 
getirmediği halde YPK onayı olmadan ek süre verilmesini sağladıkları, 

4-Üç boyutlu sismik yansıma etüdü faliyetinin fizibilite çalışmalarının iş programı 
kapsamından çıkarılarak yatınmcıya haksız menfaat sağladıkları, 

5-Proje kapsamında yer alan pilot tesis kurulması işinin normal ve ek süre 
içerisinde hayata geçirilmemesi sonucunda iş programından çıkarıldığı, bu nedenle yatınmcıya 
haksız çıkar sağladıkları, 

6-Danışman firmanın zamanında seçilmesini sağlamadıklan, 
7-Fizibilite uygulamalan ve bu dönemdeki harcamaların takip ve kontrolünde 

kurum çıkarlannı gözetmedikleri iddialarına yer verildiği belirlenmiştir. 
Eylemin görev sebebiyle ika edilmesi, kaybolması muhtemel ve derhal toplanması gerekli 

delil bulunmadığı anlaşılmış, evrak örneği ekte gönderilmiştir. 
4483 Sayılı Kanunun 3 ve 6. maddeleri gereğinin takdir ve ifası, 
İlgililer hakkında; 
1-Soruşturma izni verilmesi durumunda, kararın haklarında soruşturma izni verilene " 10 

gün içerisinde itiraz ettiğini bildirmediği takdirde evrakın Cumhuriyet Başsavcılığıma intikal ettirileceği" 
şerhi verilmek suretiyle tebliğ edilerek, 

a-10 günlük itiraz süresinin beklenmesiyle itiraz vaki olduğunda dosyanın görevli İdari 
Yargı yerine tevdi olunması, 

b-îtiraz edilmemesi durumunda kararın tebellüğ belgeleri ve ekleriyle birlikte 
Başsavcılığımıza gönderilmesi, 

2-Soruşturma izni verilmemesi durumunda ise kararın ekleriyle birlikte Başsavcılığımıza 
tebliğe çıkarılması, 

kamu adına talep olunur.22.04.2003 
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ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NA 
Sunulmak Üzere 

ADALET BAKANLIĞI'NA 

Eti Holding A. Ş. Teftiş Kurulunda Başmüfettiş olarak görev yapan Mehmet 
Baydan, Hüsnü Çağlayan, Erdil Baruönü ve İbrahim Ramazan Güzel tarafindan hazırlanan 
30.07.2001 gün ve 4/45/57/73 sayılı Trona Projesi hakkmdaki toplam 123 sayfadan ibaret 
raporun bir sureti ilişikte sunulmuştur. 

Trona Projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi aşamalarında 1998, 1999, 
2000 ve 2001 yıllan içerisinde görev yapan Eti Holding A. Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine yönelik olarak, 

1-Çerçeve Anlaşması, Ortaklık Anlaşması ve Şirketler Sözleşmesinin hazırlanıp 
yürürlüğe konulması sırasında kurum menfaatlerini gözetmedikleri, 

2-Bayındır Holding A. Ş. nin hissesinin önce Vakıfbank'a daha sonra Park 
Holding A. Ş'ye usulsüz olarak devretdikleri, 

3-18.08.1998 tarihinde YPK tarafından onaylanan Çerçeve Anlaşması uyarınca 
fizibilite çalışmalarım üstlenen firmanın ön görülen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine 
getirmediği halde YPK onayı olmadan ek süre verilmesini sağladıkları, 

4-Üç boyutlu sismik yansıma etüdü faüyetinin fizibilite çalışmalarının iş programı 
kapsamından çıkarılarak yatırımcıya haksız menfaat sağladıkları, 

5-Proje kapsamında yer alan pilot tesis kurulması işinin normal ve ek süre 
içerisinde hayata geçirilmemesi sonucunda iş programmdan çıkanldığı, bu nedenle yatırımcıya 
haksız çıkar sağladıklan, 

6-Danışman firmanın zamanında seçilmesini sağlamadıkları, 
7-Fizibilite uygulamalan ve bu dönemdeki harcamalann takip ve kontrolünde 

kurum çıkarlarım gözetmedikleri iddialarına yer verildiği belirlenmiştir. 
Eylemin görev sebebiyle ika edilmesi, kaybolması muhtemel ve derhal toplanması gerekli 

delil bulunmadığı anlaşılmış, evrak örneği ekte gönderilmiştir. 
4483 Sayılı Kanunun 3 ve 6. maddeleri gereğinin takdir ve ifası, 
İlgililer hakkında; 
1-Soruşturma izni verilmesi durumunda, kararın haklarında soruşturma izni verilene " 10 

gün içerisinde itiraz ettiğini bildirmediği takdirde evrakın Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirileceği" 
şerhi verilmek suretiyle tebliğ edilerek, 

a-10 günlük itiraz süresinin beklenmesiyle itiraz vaki olduğunda dosyanın görevli İdari 
Yargı yerine tevdi olunması, 

b-İtiraz edilmemesi durumunda kararın tebellüğ belgeleri ve ekleriyle birlikte 
Başsavcılığımıza gönderilmesi, 

2-Soruşturma izni verilmemesi durumunda ise kararın ekleriyle birlikte Başsavcılığımıza 
tebliğe çıkarılması, 

kamu adına talep olunur.22.04.2003 

- 4 1 3 -



TBMM. B : 69 6 . 4 . 2004 

A N K A R A 
CUMHUBİYET BAŞSAVCILIĞI 

O: 1 

Sayı : B034CBS4060000/ 
Konu : 

A N K A R A 

.a./#../sm lraor, 

A m a a Si--Lüîi 

Saşbakanlik Softiç Kurulu ^ k a n l ı ğ ı n d a n gönderilen 
2J,?31«2C03 r£n vs 095"Of>0 sayıl"- vra ı ckir/is ?.<&d<a\iien »cruçt'.ri: 
dcsyjifi^aj: "3«2Cüy7393 s ı ras ına kaydının yapıldığa körülaefcls» 

snıl&ü «es i r l ik eTTükaa* koau «oruştvarn» dosyasında 
yoı* var i l en açılû-jiteLa ^an &'ti Holding /l»£» -^^Gİ ^udurü, i'önel" 
Kurtilu i ye l e r i VB bir k ıs ıa pori3CE.el hakkında 3bc6 Sayı l ı i'aaa v\ 
bu yasanın uygülanaasına i l i ç k i a yünetnclik bükünleri uyarınca 
İ!}leo vs^ajüsacıaan. önerildifTif 

E t i Seldim* A.S. Tef t iş Atanan başkanlığınca İ k s i r i 
oan 30*07»^OCİ t a r i h l i raporda trene projesi haSdonishi « v ^ İ T " -
l a r l a i l i ş k i l i darak t r e r â jprojfiainin teaırlanBası va hayy.ta ^e; 
r i lmeai tşamalarındA E t i holding *«$« t-J«ael Müdürü m Yönetim 
fturtau g ü l e r i n i n k i r d i a i usulsün İşlemler yap t ık la r ı , kurunu 
a&rsre ugrat t i lz iar ı , l amca bağl ı içlütoe gorunlanmela Ceada 
îfüdür ve îcactirı \ x ru lu K ^ îa r^ ıd r ıde • katılcUkları be l i r t i lecek 

'Hiriür v» -onctiJB *urulu ' 'yalar i hakkında ^aşb&kanlıfc % ^enol 
a l ? ^urulveffi* dit'Jcar reesonel îıcîdıında iaa gen«l blfû&ijare sora 

yapılmağının öneri ldiği porinmmTo^ 
1-Eti holding *v3. ü » a l MUdurü.yanotin ^ırulu Uyal^ 

r i haiücuida goravi kötüye kullanma ve ibrael iddialarıyla i l g i l i 
olaı-ak aorı>/jtumBnın W>3 S3y±lı -«aaa'uıa i l g i l i hükii-ılori uyarı; 
ca soruştıarulaıoaanın gerekt iği gosetilerefc b e l i r t i l e n iidrtalarlp. 
i l g i l i olarak ovrakiû ayrılmacıaa^ayrı b i r haaırlıfc minaresi. 
alması i-Tİn •'azı - ç l c r i Mi&Urlifîjti» gö»^.iOilite??^2a#5ortîyvJ4^' 

a l t o n a ;ffö,1*£inin aasırla2aaoi füayata şeçlrnrnnfti 
srjeaıaınria kunao ç ıkar la r ın ı .'jöfsntcı'aiigigisuruo sararma i? leoler 
yaptıj*^ i l e r i ©-irülon ^ i ^aidine A«^« u©nal Müdürü ve Y'önctia 
Kurulu 'V«ler i dışında kalan Et i ^oldins A.-Ş» »o bağlı kuruluşla
r ında {jor*v alan b i r Jnaıa personel i l a E t i ^olding A»v« t e f t i ş 
Kurulu Başkanı hakkında itecrlcririj a t ı l an görevi kötüye kullsaaıa 
va i lmal suçlamalarıyla i l g i l i ciarak genoln?ıükü5il«ro gb'ro i ş leo 
yapılaak üzera evrakın «yrtlmaa2na t«yxı bif/baaırlak masasına, 
kaydı i ç in *azı İ ş l e r i ^üdürlugüna göhd/£iİn©fline t j2oo3/2/<^. 

3 - ^ i a i d i n e A.g# a. ne ! «^ai^î.! va ^anotla *urıûu 
i y e l e r i VQ ;;i3ic i'eracRielö yukl-.-r.eii j£-2'î 3ü.yxlxy:-.fc.ıya .'N.fc6S.Wöt 
suçundan dolaya Boru.yturmp.nm ^z »200^7395 hazır l ık s ı r o s ı Üzeri: 
don yiirütiDj53aiûet /•' I 

evrak Üzerinde karar. .veri2fii*J, 

Cumhuriyet öavcıaı 

-414-



T B M M . B : 6 9 6 . 4 . 2004 O : 1 

T.C. 
' A N K A R A 

JTIİYET BAŞSAVCILIĞI 
No: 2003/34669 
No: 2003/ 

İdrfisıtınme No: 2003/ 

İ D D İ A N A M E 
ANKARA ( ) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE 

DAVACI 
SANIKLAR 

SIK; 
SUC TARİHİ 

jK .H. 
_: l-Ahmct ÜNSAL-Ali ve Hüsne oğlu 1956 d.lu Nevşehir, Hacıbektaş Sadık nüf. 

Kayıtlı, Turan Güneş Bulvarı, SO.Sokak, No:2/4 Çaııkaya-Ankara 
2-Yalçın ATAK-Haydar ve Sevim oğlu 1961 d.lu Kırşehir, Kaman, Yeniyapan nüf. 

kayıtlı. Kent koop Mah. Hukukçular Sitesi, 1/15 Batıkent-Ankara — 
3-Pervin IŞIK-Mehmet ve Münevver kızı 1966 d.lu Ankara, Çankaya, Çukurörcn 

nüf.kayıtlı, Ziyabey cad. 22.Sokak, 3/54 Balgat-Ankara 
4-Erol TAMTAKIRAN-Fahri ve Sabire oğlu 1964 D.lu Yozgat-Akdağmadeni-

Alıishavi nüf.kayıtlı halen Dr.Medilıa Eldenı sokak ııo:77/l 1 Kocatepe-Ankara 
adresinde oturur. 

5-Metiu MUTLU-Sabri ve Bedia oğlu 1946 d.lu Sivas, Suşehri, Cumhuriyet nUf. 
kayıtlı, Ziyabey Cad. 22.Sokak, No:3/34 Balgat-Ankara 

6-Atilla TAN-İlısan ve Bedriye oğlu 1948 d.lu Ankara, Çankaya Aziziye nüf. 
kayıtlı, Doğankent Sitesi, F.Blok, D:4 Dikmen-Ankara 

7-Alımet Flamdi AKSEKİ-Mehmet Cevat ve Rengin oğlu 1956 d.lu Antalya, Akseki 
Gilzelsu köyü nüf.kayıtlı, Kurtuluş Mah. Gazi Sokak, 17/2 Beypazarı 

8-Muammer SÖYLEMEZ-Mahmut ve Emine oğlu 1963 d.lu Malatya, Darende, 
ilacılar Şeyhli ııilf.kayıtlı, Ayvaşık Mah. 9.Sokak, No.30 Beypazarı 

9-Mehmct KANIVAR-Hasan yücel ve Necmiye oğlu 1968 d.lu Ankara, Beypazarı, 
Beylepe nüf.kayıtlı, Kurtuluş Malı. Depboy Sokak, 25/5 Beypazarı. 

H)-Mchmct İbrahim ESENERGÜL-Eşref ve Emel oğlu 1952 d.lu İzmir, konak, Erler 
nüf.kayıtlı, Necatibey Cad. No:33/l Ankara 

_: Görevi kötüye kullanmak (Tüm sanıklar hk.) 
_: 1999-2000 ve 2001 yılları içi. 
HAZIRLIK EVRAKI İNCELENDİ: 
Eli Holding AŞ.Getıel Müdürlüğünün Trona işletme müdürlüğü Trona Projesinin hayata 

-çirilmesiyle ilgili olarak çerçeve anlaşmasının hazırlanması, süre uzatımı, hisse devri, üç boyutlu sismik 
yansının etüdü faaliyetinin fizibilite çalışmaları iş programı kapsamından çıkarılması, pilat tesis kurulması vı 
fahrika mühendisliğinin kurulması, makam taleplerinin yerine getirilmemesi hususlarıyla ilgili olarak yapılan 
sımıştın ınn sonucumla; 

1-18.08.1998 tarihinde YPK (Yüksek Planlama Kurulu) tarafından onaylanan çerçeve 
anlaşmasının ekinde yer alan toplam 16.542.500 USD bedelli fizibilite çalışmaları iş programının, çerçeve 
anlaşmasının 7.3.maddesinde programda yer alan tüm çalışmaların anlaşmanın onay tarihinden itibaren en geç 
[21) yinnibir ay içerisinde tamamlanacağının hüküm altına alındığı, 

Yatırımcı firmanın 08.05.2000 tarihli yazı ile (12) on iki aylık ek süre talebinde 
bulunması üzerine Tesis Milhendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 12.05.2000 tarihli teklifi ve aynı tarihli 
(inici Müdürlük oluru ile ek süre talebinin değerlendirilmesi için komisyon kurulduğu, 

Süre uzatımı ile ilgili komisyonda görev alan sanıklar Yalçın Atak, Perviıı ışık, Ahmet 
Unsal ve Erol Tahtakırnn'ın konuyu teknik idari mali ve hukuki yönden çok yönlü olarak araştırıp 
değerlendirmeden kaçındıkları, yatırımcının eksik bıraktığı, zamanında yapmadığı işlere değinmedikleri, içerik 
itibariyle yanlış ve yanıltıcı bilgiler içeren rapor hazırlayıp yönetimi yanılgıya düşürdükbri, 

Eş Başkan ve Tesis ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığını yürüten sanık 
Metin Mııiln'nıın. ek süre uzatımına gerekçe gösterilen konularda zamanında gerekli önlemleri almadığı işleri 
takipsiz bıraktığı, anlaşma hükümlerine uyması için yatırımcıyı uynrmadığı, 

Sanıkların açıklanan eylemleriyle yatırımcıya sebepsiz, yere ek süre verilmesine ve is 
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2-Üç boyutlu Sismik EtÜd yapılması işinin, çerçeve anlaşmasının 7.3.maddesind 
belirtilen fizibilite çalışmaları kapsamına alinmasının kararlaştırıldığı, ancak fizibilite grubunda görev aia 
sanıklar İbrahim Güngören, Hamdi Akseki, Muammer söylemez, Mehmet Kanıvar Tesis ve Mtlhendisü 
I lizmetleri Daire Başkanı Metin Mutlu, Başkan Yardımcısı ve İşleme Müdürü Yalçın Atak ile Eş Başkan Ahım 
Ünsal'ın. yatırımcının yükümlülüklerini yerine getirmesini temin için gerekli denetim ve kontrol görevleriı 
yapmaktan kaçındıkları, gecikme ve savsama gösterdikleri, bunun sonucunda yer altında amaca uygun gerek 
sondajların yapılamadığı, yatırımcıya haksız menfaat sağlandığı ve teşekkül çıkarlarının risk altına sokulduğı 
bıı nedenle sanıkların görevlerini kölilye kullandıkları, 

3-Pilot tesis kurulması ve fabrika mühendisliği işinin çerçeve anlaşmasına dalı 
edilmesine rağmen yüklenici firmaların harcama yapmaktan kaçınmaları, sağlıklı planlama yapmaması \ 
zamanı iyi kullanmaması nedeniyle normal ve ek süre içerisinde hayata geçirilemediği, ek sürenin bilmesine c 
bir süre kala işin süresinde bitirilemeyeceği düşüncesiyle pilot tesis kurulmasının iş programından çıkarıldıg 
pilot tesis çalışmalarının Metals firmasının önerdiği Amerika'da bulunan pilot tesislerde yapılmasın: 
kararlaştırıldığı. 

Açıklanan iş ve işlemleri takip etmekle görevli eş Başkan Ahmet Unsal, Bağlı Ortaklr 
\c İştirakler Dairesi Başkanı Atilla Tan ve Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim Esenergül'ü 
'"-manın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli denetim ve kontrollerindi yapmakta 

dıklan için iş programından çıkarılması nedeniyle yükleniciye haksız çıkar sağladıkları, bu nedeni 
görevlerini kötüye kullandıkları. 

4-Fizibilitc Dönemi uygulamaları ve bu dönemdeki harcamaların takip ve kontroli 
Danışman firmanın seçimi ile iş ve işlemleri takiple görevlendirilen Eş Başkan Ahmet Ünsal'ın, fizibili! 

<, ılışmalaııııın yapılması için "gerekli harcamaların yapılmasında, harcamaların takip ve kontrolünde, hake 
raporlarının hazırlanmasında inisiyatifi tamamen yatırımcıya bıraktığı.kurunum risk almasına sebebiyet vero 
'hniMinn liıninnin zamanında seçilmesi için gerekli girişimleri yapmaktan kaçındığı, bu nedenle göre 
1 ""ı\»' i;!ill:ıinllûl. 

İddia, anlaşma şartlarına uyulmadığına ilişkin tespitler, Eti Holding A.Ş.Müfettiş 
l.tnlımlan hazırlanan ve Teftiş kurulu Balkanı tarafından yasal gereği için Başbakanlık Teftiş Kuı 
R.ışkanhgma gönderilen ancak gerekleri verine getirilmeyen raporda yer verilen açıklamalar, 2J.06./uuj"IaT 
l-ıınjı ve lalui Kaynaklar bakanlığı Müfettişlerince hazırlanan fin inceleme raporu ve ekli evrak içerir 
belirlenmiştir. _ 

Sanıklar ayrı ayrı ifadelerinde; üzerlerine atılan suçlamaların doğru olmadığın. 
belirterek suçsuz olduklarını savundukları görülmüştür. 

Mevcut kayıtlara göre; Eti Holding AŞ. ve bağlı kuruluşlarının Kamu İktisadi 
Teşebbüsü olduğu, çalışanlarının TCY'ııın tatbikinde memur sayılmaclıkları, ancak teşebbüsün mal varlığına 
''•'r«ı işlenen suçlarda memur gibi sorumlu oldukları saptanmıştır. 

Sanık anlatımlarına, açıklanan gerekçelere ve soruşturma evrakı içeriğine göre; 
Sanıkların verilen görevlerin gereklerini yerine getirmekten kaçındıkları, yüklenici 

firma yararına iş ve işlemler yapılmasını sağladıkları, Teşebbüs çıkarlarını gözetmedikleri, basiretli bir tacir gibi 
davranmadıkları bu nedenle görevlerini kötüye kullandıkları anlaşılmıştır. 

Sanıkların yargılanmalarının yapılarak, yüklenen suçtan, 
i-Sanıklar Ahmet Unsal, Yalçın Atak, Atilla Tan ve Metin Mutlu'nun eylemlerine uyaı. 

TCVnm 240/1.80.240/son. 39.maddeleri uyarınca, 
2-Snnıklnr Pervin Işık, Erol Tahtakıran, Muammer Söylemez, Mehmet Kanıvar v-

M. İbrahim Eseııcrgöl'ün eylemlerine uyan TCY'nın 240/1-son, 39.maddeleri uyarınca, 
Cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına sav ve dava oluiuir.3t.07.2003 

Hüseyin YALÇİN 22078 
Cumhuriyet Savcısı 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/9) 

Sayı :A.01.1.GEÇ.10/9-2JfZ_ 17.04.2003 

Sayın Dr.M.Hilmi Güler 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

1998-2002 yıllan arasında Eti Holding A.Ş.Genel Müdürlüğünde yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklara ilişkin ekte yer alan dilekçe muhteviyatı konular komisyonumuzca daha 
önce Bakanlığınızdan 03.03.2003 tarih 9-14 sayılı yazımız gereği talep edilen inceleme ve 
soruşturma konulan ile karşılaştınlmış olup, dilekçe muhteviyatı iddiaların büyük ölçüde Eti 
Holding A.Ş. denetim birimlerinde soruşturulması bitmiş veya tamamlanma aşamasında olan 
konular olduğu anlaşılmış olup, üst yönetim birimlerinin sorumluluğunun tespiti yönünden 
bir kez de üst denetim birimlerince tetkik ve tahkike tabi tutulması gerektiği 
düşünülmektedir. 

Buna göre; 

1-Öztaş firması tarafından yapımı tamamlanan Emet Borik Asit fabrikasının Eti Holding 
denetim birimlerince yetkileri kapsamında yapılmış olan soruşturma raporunun bir kez de 
Bakanlığınızca değerlendirilerek üst yönetim birimlerinin sorumluluğunun irdelenmesi. 

2-Park- Bayındır konsorsiyumunca Beypazarı Trona tesisleri ihalesinin adı geçen 
konsorsiyuma usulsüz olarak verilmesi, hukuk müşavirinin ifşaatlarındaki suç unsuru olduğu, 
ihale sırasında dönemin Bakanının talimatında yetki aşımı olması, diğer firmaların 
tekliflerinin dikkate neden alınmadığı ve işin yürütümünde başkaca yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığı, bu işle dahli olan yöneticilerin üst yönetime getirilip getirilmediği, 

3-Sülfurik Asit ihalesi ile ilgili Eti Holding Teftiş Kurulu tarafından yürütülen ve 
tamamlanma aşamasında olan soruşturma raporundaki yolsuzluğun yetki ve sorumluluk 
yönünden incelenmesi, 

4-VAW Alüminyum firmasına ihalesiz olarak proje işi verilmesi, 

5-Kırka 3.dekahidrat tesisinin 2.tesisin aynı olmasına rağmen proje ve mühendislik 
hizmetleri adı altında firmaya neden para ödendiği, 

6-Milas Diasporit sahalannın park holdinge verilip verilmediği daha sonra uluslar arası 
firmalara haklann devredilmesi, 

7- Lloyden davasının sözleşmeye aykın olarak neden Suriye mahkemelerinde açıldığı, 

8-Park Holdinge organize olarak 200 bin ton kolemanit satışı öngören girişimin cezasız^l 
kalıp kalmayacağı, 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Personel Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B. 15.0.PER.0.00.00.01/144/ £&Ç 0 6 ŞUBAT 2004 
KONU : Dr. Ahmet UNSAL, 

BAŞBAKANLIĞA 

İLGİ: 06.02.2004 tarih ve 227 sayılı yazınız. 

09.01.2004 tarih ve 2004/5368 sayılı müşterek kararname ile "Eti Holding A Ş . 
Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Dr. Ahmet ÜNSAL'ın, 
anılan göreve atanmadan önce aynı Genel Müdürlükte Daire Başkanlığı görevini 
yürütüyor olması ve kendisine doldurtularak imzalatılan güvenlik soruşturması formunda 
hakkında verilmiş bulunan mahkumiyet hükmü veya halen devam eden ceza davasının 
bulunmadığını beyan etmesi ve 31.07.2003 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
şahıs hakkında açılan davanın, Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Bakanlığımıza, 
atama teklif tarihinde tebliğ edilmemiş olmasından dolayı sözkonusu göreve atanması 
teklif edilmiştir. 

Bilahare, 30 01.2004 tarihli bir günlük gazetede, ilgili hakkında yürütülmekte olan 
bir soruşturmanın bulunduğunun gündeme gelmesi üzerine, adıgeçenin beyanı 
irdelenerek, hakkında 4483 sayılı Kanuna tabi olmaksızın (ilgili Bakanlığın izni 
aranmaksızın) doğrudan Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen bir soruşturmanın varlığı 
öğrenilmiş, her ne kadar soruşturma devam etmekte ise de etik açıdan ilgilinin 
bulunduğu görevde kalmasının uygun olmayacağı düşüncesiyle 30.01.2004 tarihli 
dilekçesiyle istifası sağlanmıştır. £0 

Bilgilerinize arz ederim. DOÇ.DI-. samı D E M I R B İ L E K 
E>âlC£in a . 
M ü s t e ş a r 

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA 

Malumlarınız olduğu üzere 12.01.2004 tarihinde Eti Holding A.Ş Genel 
Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış 
bulunmaktayım. 

Ancak 27.01.2004 tarihinde www.boraxtr.com sitesinde yayınlanan şahsımı ve 
Teşekkülümüzü hedef alan, yine 30.01.2004 tarihinde Milliyet gazetesinde 
yayınlanan şahsım ve Kurum çalışanları hakkında yayınlanan yazılardan dolayı 25 
yıldır görev yaptığım Kurumuma ve bağlı bulunduğumuz Bakanlığımıza karşı 
yürütülen yıpratma kampanyalarına engel olmak, Kurumun huzurlu çalışma ortamını 
bozmamak amacıyla yürütmekte bulunduğum Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim 
Kurulu üyeliğinden affım için gereğinin yapılması hususunu tensiplerinize arz ederim. 
30.01.2004 ^ A ^ — Dr. Ahmet UNSAL 

'/i 
D r . M e h m e t H i l m i G Ü L E R 

B a k a n 
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GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU 

O: 1 

Soyadı 
Adı 
1- İkametgah Adresi 

2- Halen Oturma Adres 

3- Öğrenim durumu 

: USSAL 
Ahıut 

• Turan Gün* s Bulvc.n 50 So-:jk 

ÇAS'KAYA A.Vk'ARA 

• Turan Gun*s Dul'-'^rı iû Seks* 

ÇAXK.i)A AX\.4R.İ 

En Son Bit i rdiği Okulun Adı ve Yeri 
HacıUiepe Üniversitesi Jvolo/i \hıhe>ıd:slıii 

4- Aileye Dair Bilgiler 

Soyadı Adı 
Babasının , 

Annes in in 

Eşin in 

-
Kardeşler inin 

(18 Yaşından 
Büyük olanlar) 

'-

'-
I 

5- En Son Çal ışt ığına Y 
işinin Çeşidi 

C;.'.vv 3vfkcıu 

D o ğ u m Yen «e 
Tar ih i 

•'•>' !•' ;.': *jJik • ~:~'~ 

'•İ ' .- i:. husıii Sadık - !9$ 

•SJ-iuıme Isçır • :v6; 

\AL ~!»iM SÜCH. !vJ< 

' SAL '.iman Süsık' i): 4 

VS'-I;. '>«;/ Sadık- 1960 

VS.-İl Yal,,;,, .v; ; : : i - r>6S 

• ÛIMV. ! <..s«.'i,-..ı \r.ir.m- . ' 9 " ; 

er 
Tarihten Tarihe 

> / • ; ; 

v<> ; v )'.•;.;;.-.'./..••:. 

SV^BsfiİfisB'* ^mnı 
M^Vfl 

Tarihten Tarihe 

: « " : - :*"' 

Uyrukluğu Yaşayanların Adresi 
- .- rurar. Gurtf 3«Xır: / ' " >.'•:-•. • ; - '. ' Yıijız 

":.rr.r. Oı.vs 3ı.:--sr: :(' i ; -_ : - . ••; ." :' ;•'.;*.•.-
:;.:iı Ç.-i.'-iL-. ':'.-. -:.\.v.-!.;7T 

- . . . . . ~ . ; , . . s Î , , . . • • . ; , - * . ' " . : . - • 

' *" ' • • ; . - - • ' . : • - • • • . ! .• ' . - : - j : - J 

" ".' .. ~ " " ' ~ T. ~V ", ~ ,~-~ -~ 

; Si< \: :-3i.-.S,r.:^.,.i:-..\i 
••^^t. -Vı. • . ' - ; . Ç-'i-i' ••- " - • - - - • . " : • 

• C , : ;.,o£v, ;V.i_j.= ; 

r c 7 ^ . - : ^ , : ^ ^ ^ ^ ; . : ^ , . . . ; . . . : . , 

• ' - ••• ••'•=•• • - ' \ ; " ; - r ! ^ : 

\^'\S'^::.7.-'::^'^ 
işvereninin Adresi A v r r s Sabeoi 
î ; ı .V.-.tong .-: j G<-!«. 1 /aAr . ı f , 
. '. ' i-!:::;. ' :ai-.; ; /.' .'.' ViiV.-'C.•:.:«: .-:/..•.' . - . : . • . - : : . _ • : • . : • 

S-HAKKINIZDA VERİLM15 aULUNAN MAHKUMİYET HUKMU VEYA HALŞN DEVAM EDEN CEZA OAVASI Bt-UNUP S U - J N V A : 

VAS Q Y 0 K _*_' 
YUKARIDAKİ 8ILGILERİN DOĞRU OLDUĞUNU BİLDİRİRİM. 

NÜFUS CÜZDAN SURETİ 
Soyadı 

jDa Adı 

Ana Adı 
OoğumYer i 
Ooğum Tarihi 
Medeni .Mali 
Uyrukluğu 
Dini 
II 
İlçe 
Mahalle 
Köy 
Cilt No 
Sayfa No 
Kütük Sıra No 
Veriliş Tarihi 
Seri No 
Kayıtlı Olduğu 
Nüfus İdaresi 
Askerl ik Hizmeti 
a) Başlama Tanhi 

b) Terhis Tarihi 
Cezaları 

SOYADI 
07T1Vni'iscV 

ili 

ritmim 

} W ı . 

:K 1." 

. ' • • ' • • 

TC 
Islan: 

V*v f * 

•')}(; 

•ir 

Hacıctkıj.j 

Sadık 
S'l.ll: 

•4 

J ; 

1,1 i<' 

; ? • > ' • 

v ' ' ' rv 

' i ; 'I' 

ı>; ! 1 

i uk. 

••<}')-

>-> V'VC't 

n/ • / ; . 

.'/t: 
' ı; \' ı 

1 O. 

MZ.A . î " A R l -

( Ö - l l . ZOO 3, 

NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN •.-_ r " , ' , " / 
AO) GÖREVİ V; İMZA-MUBjQR.--.r--4' 
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13.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci 'nin, kamuya ve özel sektöre ait santrallardan 
alınan elektriğin fiyahna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler 'in 
cevabı (7/2089) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi GÜLER. 

afından yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 
-2.*T/ 02 / 2004 

Ahmet Güryüz KETENCİ 
istanbul Milletvekili tanbul I 

1 . Kamuya ait Termik v e Hidroelektrik santrallerinin kurulu, toplam kapasiteleri ne 
kadardır? Santraller şuan yüzde kaç kapasite ile çalıştırılmaktadır? Bu 
santrallerden satın alınan elektriğin fiyatı kaç centtir? 

2 . Son günlerde yazılı basında yer alan haberlere göre; Özel sektöre ait doğal gaz 
santrallerinin t am kapasite ile çalışırken, Kamuya ait Termik ve Hidroelektrik 
santrallerin düşük kapasitede çalıştırılmasının gerekçesi nedir? 

3. 9 Şubat saat 07.OO itibariyle Türkiye de ki tüm elektrik santrallerinin üretim 
durumu raporuna göre; Çatalağzı, Orhaneli, Yatağan ve Çan termik santrallerinde 
üretim yapılmıyor. Tunçbilek, Yenlköy, Seyitömer, Afşln-Elbistan, Soma ve 
Kemerköy termik santrallerinde ise üretim bir ünite ile yapılmaktadır. Aynı 
saatlerde ise. Ova, Trakya Elektrik, Unî-mar, Doğa, Adapazarı-Gebze ve İzmir 
doğalgaz santrallerinin tam kapasite üretim yapmalarının nedeni nedir? 

4. Hidroelektrik ve termik santrallerden daha ucuza elektrik üretmek ve satın a lmak 
mümkün iken, bu santrallerde üretimi düşürerek veya kısıtlayarak, doğalgaz 
santrallerinin t am kapasite İle çalıştırılmasının özel bir nedeni var mıdır? Varsa 
açıklar mısınız? 

5. Özel sektöre ait doğalgaz santrallerinden farklı fiyatlarla alım sözleşmesi 
yapılmasını nasıl izah edersiniz? 

6. Özel sektöre ait doğalgaz santrallerinden farklı fiyatlarda elektrik alımı yapıldığı 
bilinmektedir. Söz konusu farklı alımların yapıldığı doğalgaz santralleri hangileridir? 
Hangi santralden, kaç centen alım yapılmaktadır? 

7. Doğalgaz santrallerinden satın alınan elektrik fiyatlarının. Termik ve Hidroelektrik 
santrallerinden alınan elektrikten pahalı olmasına karşın elektrik üretimindeki 
doğalgaz kullanım payının % 4 5 'lere çıkmasını açıklar mısınız? 

T.C. 
E N E R J İ V E T A B İ İ K A Y N A K L A R B A K A N L I Ğ I 

A r a ş t ı r m a . P l a n l a m a v e K o o r d i n a s y o n K u r u l u B a ş k a n l ı ğ ı 

A n k a r a 
S a y ı : B . 1 5 . 0 . A P K . 0 . 2 3 - 3 0 0 - Ç"Cv - 2 _ • , 

K o n u : Y a z ı l ı S o r u Ö n e r g e s i J E - ^ N İ S A N 2004 . 

4 9 1 7 
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 

İ L G İ : T . B . M . M . B a ş k a n l ı ğ ı n ı n 1 5 . 0 3 . 2 0 0 4 t a r i h v e A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . Û 2 - 4 7 8 5 s a y ı l ı 
y a z ı s ı . 

i s t a n b u l M i l l e t v e k i l i S a y ı n A h m e t G ü r y ü z K E T E N C l n i n t a r a f ı m a t e v c i h e t t i ğ i . 
7 7 2 0 8 9 - 4 7 S 0 e s a s n o . l u y a z ı l ı s o r u ö n e r g e s i T B M M İç T ü z ü ğ ü n ü n 9 9 ' u n c u M a d d e s i 
g e r e ğ i , E n e r j i İ ş l e r i G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü . E Ü A Ş , T E İ A Ş v e T E T A Ş G e n e l M ü d ü r l ü k l e n n d e n 
a l ı n a n y a z ı l ı b i l g i l e r d o ğ r u l t u s u n d a c e v a p l a n d ı r ı l a r a k e k t e g ö n d e r i l m i ş t i r . 

B i l g i l e r i n i z e a r z e d e r i m . 

A/U. 
Dr . M e h m e t H i l m i G Ü L E R 

B a k a n 
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İ S T A N B U L M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I M A H M E T G Ü R Y Ü Z K E T E N C İ ' N İ N 
Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ V E C E V A B I 

( 7 / 2 0 8 9 - 4 7 8 0 ) 
S O R U T : 

K a m u y a ai t T e r m i k v e H i d r o e l e k t r i k s a n t r a l l a r m ı n k u r u l u t o p l a m k a p a s i t e l e r i n e 
k a d a r d ı r ? S a n t r a l l a r ş u an y ü z d e k a ç k a p a s i t e ile ç a l ı ş t ı r ı l m a k t a d ı r ? B u s a n t r a l l a r d a n 
s a t ı n a l ı n a n e l e k t r i ğ i n f iya t ı k a ç c e n t t i r ? 

C E V A P 1 : 
1 5 M a r t 2 0 Û 4 i t ibar iy le ; E Ü A Ş G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü u h d e s i n d e k i k a m u y a ai t t e r m i k 

s a n t r a l l a r 9 . 1 1 3 , 9 rvlVV, h i d r o e l e k t r i k s a n t r a l l a r 1 0 . 9 8 0 , 2 M W o l m a k ü z e r e t o p l a m kuru l u 
g ü c ü 2 0 . 1 0 4 , 2 MVV'd ı r . Ö z e l l e ş t i r m e p r o g r a m ı n a a l ı n a n s a n t r a l l a r h a r i ç o l m a k ü z e r e 
k a m u n u n e l i n d e k i s a n t r a l l a r ı n i ş l e t m e s i n d e n s o r u m l u o l a n E Ü A Ş G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü . 
T ü r k i y e k u r u l u g ü c ü n ü n ( 3 6 . 3 5 9 . 5 M W ) % 5 5 . 3 ü n ü k a r ş ı l a m a k t a d ı r . 

2 0 0 3 y ı l ı s o n a y l a r ı v e 2 0 0 4 y ı l ı n d a F ı r a t h a v z a s ı n a g e l e n s u m i k t a r ı u z u n yı l lar 
o r t a l a m a s ı n ı n % 1 5 0 ' s i c i v a r ı n d a , r e z e r v u a r s e v i y e l e r i d e ö n g ö r ü l e n s e v i y e l e r i n o l d u k ç a 
ü z e r i n d e d i r . B u n e d e n l e h i d r o e l e k t r i k ü r e t i m a r t ı r ı l m ı ş . E Ü A Ş t e r m i k s a n t r a l l a r ı n d a p e k 
ç o k t e r m i k ü n i t e s e r v i s d ı ş ı b ı r a k ı l m ı ş , d o ğ a l g a z s a n t r a l l a r ı n d a k i ü r e t i m ise 
d ü ş ü r ü l m ü ş t ü r . 

Ü r e t i m m i k t a r ı b e l i r l e n i r k e n s a n t r a l l a r ı n r e v i z y o n , b a k ı m , o n a r ı m v e a r ı z a 
d u r u m l a r ı , k ö m ü r d u r u m u , su ge l i r le r i v e s i s t e m şar t la r ı d i k k a t e a l ı n m a k t a d ı r . B u 
d o ğ r u l t u d a t e r m i k s a n t r a l l a r d a ü r e t i m k ı s ı l m ı ş , h i d r o e l e k t r i k s a n t r a l l a r ise t a m k a p a s i t e 
ile ç a l ı ş m a k t a d ı r . 

B a ğ l ı O r t a k l ı k l a r d a h i l E Ü A Ş ' ı n T E T A Ş ' a e lek t r ik ener j i s i s a t ı ş f iyat ı Ş u b a t 2 0 0 4 
i t iba r iy le 3 , 9 8 cent /kvvh 'd ı r . 

S O R U 2 ; 
S o n g ü n l e r d e y a z ı l ı b a s ı n d a y e r a l a n h a b e r l e r e g ö r e ; Ö z e l s e k t ö r e a i t d o ğ a l g a z 

s a n t r a l l e r i n i n t a m k a p a s i t e i le ç a l ı ş ı r k e n . K a m u y a ait T e r m i k v e H i d r o e l e k t r i k s a n t r a l l e r i n 
d ü ş ü k k a p a s i t e d e ç a l ı ş t ı r ı l m a s ı n ı n g e r e k ç e s i n e d i r ? 

C E V A P 2 : 
Ü l k e m i z e l e k t r i k ener j i s i ü r e t i m i d e ğ i ş i k k a y n a k v e t e k n o l o j i l e r y o l u y l a v e k a m u 

e l i n d e b u l u n a n s a n t r a l l a r i le ö z e l s e k t ö r t a r a f ı n d a n i ş l e t i l e n s a n t r a l l a r t a r a f ı n d a n 
g e r ç e k l e ş t i r i l m e k t e d i r . -4-628 s a y ı l ı E lek t r ik P i y a s a s ı K a n u n u ' n u n y ü r ü r l ü ğ e g i r m e s i 
ö n c e s i n d e , y a t ı r ı m o r t a m ı n ı n iy i leşt i r i lmesi v e ö z e l s e k t ö r k a t ı l ı m c ı l a r ı için d a h a c a z i p 
h a l e g e t i r i l m e s i a m a c ı y l a k u l l a n ı l a n çeşi t l i f i n a n s m a n m o d e l l e r i y o l u y l a ö z e l s e k t ö r 
t a r a f ı n d a n g e r ç e k l e ş t i r i l e n s a n t r a l l a r . bel ir l i o r a n l a r d a a l ı m g a r a n t i l i ü r e t i m u n s u r u 
i ç e r m e k t e d i r . 

2 0 0 1 y ı l ı n d a y a ş a n a n e k o n o m i k kr iz n e d e n i y l e t a l e p a r t ı ş ı ö n g ö r ü l e n d ü z e y d e 
g e r ç e k l e ş m e m i ş o l u p . b u n e d e n l e e lek t r ik ü r e t i m i n d e a r z f a z l a s ı m e y d a n a ge lmiş t i r . 
E k o n o m i k k r i z in e t k i l e r i n i n a z a l m a s ı v e b u n a p a r a l e l o l a r a k t a l e b i n y e n i d e n a r t ı y o r 
o l m a s ı , m e v c u t a r z f a z l a s ı d u r u m u n u n u z u n s ü r e d e v a m e t m e y e c e ğ i n i g ö s t e r m e k t e 
o l u p . o r t a d ö n e m e il işkin o l a r a k y a p ı l a n a r z - t a l e p d e n g e s i ç a l ı ş m a l a r ı 2 0 0 7 y t l ı n d a n 
i t i b a r e n y e n i ü r e t i m t e s i s l e r i n i n d e v r e y e g i r m e s i g e r e k l i l i ğ i n e i ş a r e t e t m e k t e d i r . 

Ü l k e m i z e l e k t r i k ü r e t i m k o m p o z i s y o n u n d a i t h a l a t b a ğ ı m l ı l ı ğ ı n ı n a z a l t ı l m a s ı v e 
m a l i y e t l e r i n d ü ş ü r ü l m e s i h e d e f l e r i d o ğ r u l t u s u n d a y ü r ü t ü l e n ç a l ı ş m a l a r d a ö n e m l i 
a ş a m a l a r k a y d e d i l m i ş t i r . B u ç e r ç e v e d e , e lek t r i k ü r e t i m m a l i y e t l e r i b a k ı m ı n d a n o l d u k ç a 
c a z i p k o n u m d a o l a n k a m u n u n e l i n d e k i h idrol ik v e l inyit s a n t r a l l a r ı n d a n a z a m i ö l ç ü d e 
f a y d a l a n ı l a b i l m e s i y ö n ü n d e B a k a n l ı ğ ı m c a g e r e k l i h a s s a s i y e t g ö s t e r i l m e k t e d i r B u 
k o n u d a y a p ı l a n d ü z e n l e m e l e r l e , p a h a l ı k a y n a k l a r d a n e l d e e d i l e n ü r e t i m i n d ü ş ü r ü l m e s i 
v e h i d r o l i k v e k ö m ü r k a y n a k l a r ı n a y ö n e l i n m e s i y o l u y l a m a l i y e t l e r a ş a ğ ı çek i lmiş t i r . 

B a k a n l ı ğ ı m b ü n y e s i n d e y ü r ü t ü l e n ç a l ı ş m a l a r d a . e lek t r ik ü r e t i m 
k o m p o z i s y o n u m u z yer l i k a y n a k l a r ı n p a y ı n ı n a r t ı r ı l m a s ı v e m a l i y e t l e r i n a z a l t ı l m a s ı 
y ö n ü n d e r e v i z e ed i lm iş t i r . B a k a n l ı ğ ı m c a y a p ı l a n 2 0 0 4 yı l ı ü r e t i m p r o g r a m ı n d a yer l i linyit 
k u l l a n a n s a n t r a l l a r ı n ü r e t i m i 0 . 5 m i l y a r k W h v© hidrol ik s a n t r a l l a r ı n ü r e t i m i ise y a k l a ş ı k 
4 . 5 m i l y a r k W h a r t t ı r ı lm ış t ı r . B ö y l e c e , k ö m ü r v e h idro l ik k a y n a k l a r ı m ı z a ağ ı r l ı k v e r i l m e s i 
y o l u y l a ö n e m l i m i k t a r d a t a s a r r u f s a ğ l a n m ı ş t ı r . 

B u k a p s a m d a Y İ D v e Y İ m o d e l i i le y a p ı l m ı ş b u l u n a n d o ğ a l g a z s a n t r a l l a r ı n d a 
g e r e k t i ğ i n d e v e e k o n o m i k o l m a s ı h a l i n d e k a p a s i t e b e d e l i ö d e n e r e k ü r e t i m 
d u r d u r u l m a k t a v e h idro l ik v e yer l i k a y n a k l a r d a n ü r e t i m y a p ı l m a k t a d ı r . 
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S O R U 3 : 
9 Ş u b a t saa t 0 7 . 0 0 i t ibar iy le Tü rk i ye 'dek i t ü m elekt r ik sant ra l la r ın ın üre t im 

d u r u m u n a gö re ; Ça ta l ağz ı . O rhane l i , Y a t a ğ a n v e Ç a n T e r m i k San t ra l la r ında üre t im 
yap ı lm ıyo r . Tunçb i l ek , Y e n i k ö y , Sey i t ömer , A fş in -E lb i s tan , S o m a ve K e m e r k ö y Termik 
San t ra l l a r ında ise ü re t im bir ün i te ile yap ı lmak tad ı r . Ayn ı saa t le rde ise, Ova , T rakya 
Elekt r ik , Un i -Mar , D o ğ a , A d a p a z a r ı - G e b z e v e izmir d o ğ a l g a z sant ra l la r ın ın t a m kapas i te 
ü re t im y a p m a l a r ı n ı n neden i ned i r? 

C E V A P 3: 
H e r g ü n saa t O7.00 i t ibar iy le, g ü n l ü k ta lebe gö re t ü m sant ra l la r ın üret imler i 

haz ı r l anmak ta v e ilgil i ku ru luş yetk i l i ler in in b i lg i ler ine sunu lmak tad ı r . 9 Ş u b a t tar ih inde 
d e s a b a h 0 7 . 0 0 ' d e ça l ı şma d u r u m ç ize lges i hazı r lanmış t ı r . G ü n l ü k ener j i ih t iyacına 
para le l o larak i le r leyen saa t l e rde b u ç i ze lgedek i san t ra l ça l ı şma durumla r ı tekrar g ö z d e n 
geç i r i le rek ge l i şen şar t lara ve s i s tem iş le tmes i g e r e ğ i n c e y e n i d e n d ü z e n l e n m e k t e 
ge rek t i ğ i nde ün i te ler d e v r e y e a l ın ıp ç ıkar ı lmaktadı r . Sant ra l la r ın ça l ış t ı r ı lmasında Enerj i 
Sat ış A n l a ş m a l a r ı , yak ı t du rum la r ı , su gel i r ler i , öze l l ik le güven l i s i s tem iş letmeci l iğ i ve 
ekonomik l i k kr i ter ler i g ib i fak tör le r g ö z ö n ü n e a l ınmaktadı r . 

B a k a n l ı ğ ı m k o o r d i n a t ö r l ü ğ ü n d e ilgili kuru luş la r ın kat ı l ımı ile yap ı l an top lant ı la rda, 
E n t e r k o n n e k t e S is temin 2 0 0 4 yılı a rz - ta lep d e n g e s i , baraj l ı sant ra l la r ın su gel i r ler i . 
Tü rk i ye K ö m ü r iş le tmeler i K u r u m u ' n u n f i nans d u r u m u v e i let im s i s tem ine i l işkin kısıt lar 
d i kka te a l ınarak , ü re t im p r o g r a m ı n ı n o luş tu ru lmas ı ça l ışmalar ı yap ı lmış v e haz ı r lanan 
Tu tanak , Bakan l ı ğ ım ın 13 .02 .2004 tar ih l i v e 2 3 3 1 / 4 7 6 sayı l ı yaz ıs ı i le ilgili kuru luş lara 
gönder i l e rek ge reğ in in yap ı lmas ı ta l imat lanmış t ı r . 

Bu b a ğ l a m d a , 2 0 0 4 yılı Ü re t im P l a n l a m a s ı , söz k o n u s u yaz ı çe rçeves inde . 
M ü s t e ş a r ı m ı n başkan l ığ ın ı yap t ığ ı ve ilgil i kuru luş la r ın yetk i l i ler in in katı ldığı seri 
top lan t ı la rda , a rz - ta lep d e n g e s i v e su gel i r ler indeki ar t ış ve aza l ış lar d i kka te a l ınarak sık 
sık g ö z d e n geç i r i lmek te ve günce l l enmek ted i r . 

S O R U 4 : 
H idroe lek t r ik v e te rmik san t ra l l a rdan d a h a ucuza elektr ik ü re tmek ve sat ın a lmak 

m ü m k ü n iken . bu sant ra l la rda üre t im i düşü re rek veya k ıs ı t layarak, doğa l gaz 
sant ra l la r ın ın t a m kapas i te i le ça l ış t ı r ı lmasın ın öze l b i r neden i var mıd ı r? V a r s a açık lar 
mıs ın ız? 

C E V A P 4 : 
İkinci so ruda ayr ınt ı lar ı ile aç ık land ığ ı üze re 2 0 0 4 y ı l ında d o ğ a l g a z santra l lar ı 

t a m kapas i te ile ça l ış t ı r ı lmamaktadı r . E Ü A Ş ' a ait d o ğ a l g a z santra l lar ı kapas i tes in in çok 
a l t ında ça l ış t ı r ı lmaktadır . Y İ D mode l i ile yap ı l an a l ım garant i l i san t ra l la rda dah i üret im 
aza l t ı lmış , b u n u n ye r i ne hidrol ik san t ra l la rdan üre t im art t ır ı lmıştır . S u gel i r ler in in yüksek 
o l u ş u i le de bağ lant ı l ı o la rak , 2 0 0 4 y ı l ında hidrol ik üret imi 4 4 m i l ya r k W h o lması 
öngö rü lmek ted i r . B u u z u n yı l lar rekorudur . 2 0 0 1 , 2 0 0 2 , 2 0 0 3 y ı l la r ında yağ ış az 
ge rçek leş t i ğ i için h idro l ik üret imi d e az o lmuştur . H idro l ik ü re t im, 2 0 0 1 y ı l ında 24 mi lyar 
k W h , 2 0 0 2 y ı l ında 3 4 mi lyar kvVh v e 2 0 0 3 y ı l ında 35 mi lyar kVvh o la rak gerçek leşmiş t i r . 

S u gel i r ler in in y ü k s e k o lmas ı neden i y l e termik san t ra l la r ımızda ü re t im kısı larak 
h idroe lek t r ik kapas i t e t a m o larak değer lend i r i lmeye ça l ış ı lmış , ancak u lusa l elektr ik 
s i s temin in ih t iyaç d u y d u ğ u o r a n d a te rmik san t ra l la rda üre t im sınır l ı o larak 
gerçek leş t i r i lm iş t i r 

01 O c a k - 1 5 Mar t 2 0 0 4 i t ibar iy le E Ü A Ş G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n c e üret i len elektr ik 
ener j is i 12 .836 ,8 m i l yon kwh 'd ı r . B u üre t imin yak ı t c ins ler ine dağ ı l ımı h idroelektr ik 
% 7 1 , 0 , k ö m ü r % 1 6 . 4 ve doğa l g a z % 10,5 o larak gerçek leşmiş t i r . B u değe r l e rden 
an laş ı l acağ ı gibi yer l i kaynak la ra daya l ı e lektr ik enerj is i üret imi % 8 7 ' y e u laşmışt ı r . 
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S O R U 5 : 
ö z e l s e k t ö r e ait d o ğ a l g a z san t ra l le r inden farklı f iyat lar la a l ım söz leşmes i 

yap ı lmas ın ı nası l i zah eders in i z? 

C E V A P 5: 
Söz leşmes i ayn ı z a m a n d a imza lanan d o ğ a l g a z san t ra l la r ından ayn ı f iyat lar la 

a l ım yap ı lmak tad ı r . A n c a k , fark l ı z a m a n l a r d a imza lanan söz l eşme le rde ; farkl ı kuru lu 
güç , fark l ı ya t ı r ım mal iye t i g ib i n e d e n l e r d e n do lay ı değ iş ik a l ım f iyat ları o luşmuş tu r . 

S O R U 6 : 
Ö z e l sek tö re ait d o ğ a l g a z san t ra l l e r inden farkl ı f iyat larda e lekt r ik a l ımı yapı ld ığ ı 

b i l inmekted i r . S ö z k o n u s u farkl ı a l ımlar ın yapı ld ığ ı doğa lgaz santra l ler i hangi ler id i r? 
H a n g i san t ra lden , kaç cen t t en a l ım yap ı lmak tad ı r? 

C E V A P 6: 
Y a p İşlet (Yİ) ve Yap- I ş le t -Dev re t (Y İD) k a p s a m ı n d a k i d o ğ a l g a z san t ra l la rmın , 

ener j i a l ış f iyat lar ı fark l ı o lup , Y İ D k a p s a m ı n d a k i doğa lgaz san t ra l la rmın ener j i alış 
f iyat lar ı d a h a yüksek t i r . Y İ D k a p s a m ı n d a k i d o ğ a l g a z san t radan ; T r a k y a Doğa lgaz 
San t ra l ı , Un i -Ma r D o ğ a l g a z San t ra l ı , D o ğ a D o ğ a l g a z San t ra l ı v e O v a Doğa lgaz 
Sant ra l ıd ı r . Y İ v e Y İ D san t ra l l a rmın ener j i al ış f i ya t la r ı , s ö z l e ş m e l e r i ge reğ i giz l i l iğe 
tab id i r . 

S O R U 7 : 
D o ğ a l g a z san t ra l l e r inden sa t ın a l ınan elektr ik f i ya t la r ın ın . T e r m i k v e Hidroelektr ik 

san t ra l l e r i nden a l ı nan e lek t r i k ten paha l ı o lmas ına karş ın e lektr ik ü re t im indek i doğa lgaz 
ku l l an ım pay ın ın % 4 5 ' l e r e ç ı k m a s ı n ı açık lar mıs ın ız? 

C E V A P 7: 
D o ğ a l g a z sant ra l la r ıy la ilgili söz leşme le r a l ım garant i l i o l up . geçm iş yı l larda 

yap ı lm ış söz leşmele rd i r . Ü l k e m i z d e ekonom ik kr iz o l m a s a y d ı , s ö z k o n u s u santra l lar ın 
t o p l a m ü re t imdek i pay ı d a d ü ş ü k o lacak t ı . A n c a k , y i ne d e d o ğ a l g a z ı n , e lektr ik 
ü re t im inde y ü k s e k bir p a y a sah ip o l d u ğ u Bakan l ı ğ ımca b i l i nmek te v e ü re t im p lan lama 
ça l ı şma la r ında b u h u s u s g ö z ö n ü n d e bu lunduru lmak tad ı r . 
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14.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, trafik yılında kazaların önlenmesi amacıyla 
uygulanacak programa ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun cevabı (7/2090) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
23.2.2204 

Aşağıda y e r a lan s o r u l a r ı n , İç iş ler i Bakanı Sayın A b d ü l k a d f r Aksu 
ta ra f ı ndan yazı l ı o l a rak yan ı t l anmas ın ı arz. e d e r i m . 

Prof. Dr. N. G a y e E rba tu r 
Adana Mi l le tvek i l i 

T ra f i k kaza lar ı ü l k e m i z d e ha la y ü k s e k sayıda can a l m a k t a o l up ha lk ımız ın 
b i l g i l end i r i lme v e b i l i n ç l end i r i lme ge reks in im i var l ığını s ü r d ü r m e k t e d i r . 
2 0 0 4 yılı T ü r k i y e ' d e " T r a f i k Y ı l ı " o la rak be l i r l enmiş t i r . Konuy la i lgi l i o la rak 

1 . Bakanl ığ ın ız " T r a f i k Yı l ı "nda halkın t r a f i k ku ra l l a r ı k o n u s u n d a 
b i l g i l end i r i lmes i ve t r a f i k kazalar ının ö n l e n m e s i amac ıy la ha len 
he rhang i b i r p r o g r a m u y g u l a m a k t a mıdı r? 

2. Eğer u y g u l a m a k t a ise ne re le rde ne t ü r e t k i n l i k l e r yap ı lmak tad ı r? 
3. Eğer u y g u l a n m ı y o r s a yı l ın ka lan b ö l ü m ü n d e " T r a f i k Yı l ı"nın halkın 

t r a f i k ku ra l l a r ına u y m a v e kaza la rdan kaç ınma k o n u s u n d a 
b i l i nç lend i r i lmes i a m a c ı y l a değer lend i r i lmes i için ça l ı şma la r 
p lan lanacak mıdı r? 

T C . 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B05.1.EGM.0.12.04.01 — / g o ^ - - - > o « > 4 3, GÜNLÜDÜR 
Konu: Yazılı Soru Önergesi O"51/03/2004 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ: 15.03.2OO4 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/2090 - 4775 / 16618 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR tararından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen, (7/2090) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

1-Başbakanlığın 31.10.2003 tarih ve 25275 sayılı Resmi Gazedete yayımlanan 2003/47 sayılı genelgesi 
ile 2004 yılı "Trafik Yılı" olarak ilan edilmiş ve 28 Ocak 2004 tarihinde yapılan açılış töreni ile 2004 Trafik 
Yılı etkinliklerine başlanılmıştır. 

Halkı trafik kurallarına uyma ve kazalardan kaçınma konusunda bilinçlendirmek amacıyla tamamen 
özel sektör kuruluşlarının finansmanı ile 5 adet " İletişim Kampanyası" tertiplenmiş olup, bu kampanyaların 
ilki olan Lastik ve Yol Tutuş Kampanyası 05-26 Mart tarihlerinde tüm ülke genelinde " HAYATINIZ 
KAYMASIN" ana sloganı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

2 Başlatılan etkinlikler çerçevesinde, Merkezden görevlendirilen personel bizzat illere giderek "2004 
Trafik Yılı" ile igili yürtHülcek faaliyetler konusunda tüm trafik personelini yerinde bilgilendirmiştir. 

Anılan kampanya ile ilgili olarak 46 ilimize araçların Lastik diş derinliğini ölçmek çin 550 adet 
kumpas dağıtılmıştır. 

"Trafikte, önce siz örnek olun ! Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz" konsepti çerçevesinde 
yürütülecek " 2O04 trafik yılı" faaliyetleri bünyesinde hazırlanan spot filmler, çok sayıda afiş, broşür, 
bilboard, sticker, el ilanı ve insertler 81 İl Emniyet Müdürlüğümüze gönderilerek, yol kullanıcılarına 
ulaştırılması sağlanmıştır 

3-Trafik konusunda, alanında uzman bilim adamları ve öğretim görevlilerinden oluşturulan " 
Konferans ve Panel Ekibi11 ile halkın da katılımı sağlanmak suretiyle, trafik bilinci geliştirmeye yönelik 
(Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, îzmir, Konya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa,Diyarbakır, Samsun) illerinde 
panel ve konferans gerçekleştirilecektir. 

Trafik ile ilgili kurum, kuruluş, bilim adamları, Univirsiteler, sivil toplum örgütlerinin katılacağı ve 23 
adet bildirinin sunulacağı 2. Trafik Şurası 21-22 Ekim 20O4 tarihlerinde Ankara ilinde gerçekleştirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^r 

AbdaikadK-^ArCSU 
İçişleri Bakanı" 
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15.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren'in, vakıf gayrimenkulu kiracısı esnafa dönük stopaj 
uygulandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin 'in 
cevabı (7/2104) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması hususunu delaletlerinize saygılarımla arzederim.01.03.2004 

Orhan Ziya DIREJ 
Tokat MilU 

Bilindiği üzere, Tokat ilinde Vakıflar Bölge^Müdürlüğüne ait gayrimenkullerde 
çoğunluğunu esnaf ve sanatkarların oluşturduğu vatandaşlarımız oturmaktadır.Aııcak 
son günlerde Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ödenen kira bedellerine geriye dönük olarak 
5 yıl kira stopajı ve gecikme zammı uygulandığı hususu tarafıma intikal etmiştir. 
Bugüne kadar ne ilimizde, ne de çevre illerde böyle bir uygulama yapılmamıştır. Esnaf 
ve sanatkarlarımıza uygulanan geriye dönük S yıllık stopaj uygulaması sonucu 
hemşerilerimiz milyarlarca lira para ödemek durumunda kalacaklardır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- Daha evvelce- uygulanmamış, geriye dönük stopaj uygulamasını neden 
yürürlüğe koymuş bulunuyorsunuz? 

2- Esnaf ve sanatkarlarımızı sıkıntıya düşüren geriye dönük stopaj 
uygulamasını kaldırmayı planlıyormusunuz? 

3- Bu uygulamayı kaldırmayı düşünmüyorsanız, bir defaya mahsus olarak 2004 
yılından başlamak üzere tatbik etmeyi düşiînürmtisUnüz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B . 0 2 . 0 . 0 0 2 / - V ^ ^ ANKARA 
Konu : 

D.I./3./2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başlının, 15.03.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-4809 sayılı yazısı. 

Tokat Milletvekili Sayın Orhan Ziya DİREN'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/2104-4845 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet'Ali ŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
Ek: Soru önergesi Cevabı (1 sayfa) 
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TOKAT MİLLETVEKİLİ SAYIN ORHAN ZİYA DİRENİN 
T.B.M.M BAŞKANLIĞINA VERMİŞ OLDUĞU 7/2104-4845/16818 SAYILI 

SORU ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAPLAR 

SORU: 

1- Daha evvelce uygulanmamış geriye dönük stopaj uygulamasını neden yürürlüğe 
koymuş bulunuyorsunuz? 

2- Esnaf ve sanatkarlarımızı sıkıntıya düşüren geriye dönük stopaj uygulamasını 
kaldırmayı planlıyormusunuz? 

3- Bu uygulamayı kaldırmayı düşünüyorsanız, bir defaya mahsus olarak 2004 yılından 
başlamak üzere tatbik etmeyi düşünürmüsünüz? 

CEVAP: 

1- Bilindiği üzere, vakıf taşınmazlar, bütün vergi ve harçları kiracısına ait olmak üzere 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde kiraya verilmektedir. 

Bu güne kadar yapılan uygulamalarda ise Vakıflar Genel Müdürlüğünce temsil edilen ve 
yönetilen mazbut vakıflara ait taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerine stopaj vergisi 
ödenmemekte idi. 

2- Son zamanlarda Defterdarlıklar tarafından 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, mazbut 
vakıflara ait taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerine stopaj vergisi alınmayacağı hususunda bir 
hüküm olmadığı için vakıf kiracılannın ödedikleri kiralardan stopaj vergisi istenmesi özerine, 
konunun çözümü için söz konusu kanunun 94. maddesinin (5) numaralı bendinin, (b) alt 
bendine, 02.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
5035 sayılı Kanunun 48. maddesinin 4/d fıkrası ile bir cümle eklenmek suretiyle, mazbut 
vakıflara ait taşınmaz kiracılarından alınan kira gelirinden stopaj vergisi alınmaması hususu 
çözüme kavuşturulmuştur. 

3- Bundan böyle, 5035 sayılı Kanununa istinaden mazbut vakıflara ait taşınmaz kiradan 
stopaj vergisi ödemeyecektir. 
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16.- İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu 'nun, kamu bankalarının sorunlu kredi alacaklarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener 'in cevabı (7/2107) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n B D D K v e T M S F ' d e n s o r u m l u o l a n D e v l e t 
B a k a n ı v e B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı s a y ı n D o ç . D r . A b d t l l l a t i f 
Ş E N E R t a r a f ı n d a n y a z ı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı a r z e d e r i m . 

<ÇJM»*4/ 
K e m a l K I L I Ç D A R O Ğ L U 
İ s t a n b u l I v l i l l e t v e k i l i 

1 . Y u r t d ı ş ı o r t a k b a n k a v e i ş t irak b a n k a l a r ı d a h i l , 3 1. A r a l ı k . 
2 0 0 2 t a r i h i i t i b a r i y l e k a m u b a n k a l a r ı n d a k i ( Z i r a a t B a n k a s ı , 
H a l k B a n k a s ı , T a s f i y e h a l i n d e k i E m l a k B a n k a s ı v e V a k ı f l a r 
B a n k a s ı ) k a y ı t l ı v e f a i z l i b a k i y e l e r i y l e t a k i p t e k i a l a c a k 
tutar lar ı ( h e r b i r b a n k a i t i b a r i y l e ) n e k a d a r d ı r ? 

2 . 3 1 . A r a l ı k . 2 0 0 2 tar ih i i l e O l . M a r t . 2 0 0 4 tar ih l er i a r a s ı n d a b u 
s o r u n l u k r e d i l e r d e n , h e r b ir b a n k a i t i b a r i y l e ; 

a. "Ne k a d a r ı n a k d e n t a h s i l e d i l m i ş t i r ? 
b . N e k a d a r ı p r o t o k o l l e ö d e m e p l a n ı n a b a ğ l a n m ı ş t ı r ? 
c . N e k a d a r ı i s t a n b u l y a k l a ş ı m ı ç e r ç e v e s i n d e 

d e ğ e r l e n d i r i l m i ş t i r ? 
3 . B u t a r i h l e r a r a s ı n d a ( 3 1 . A r a l ı k . 2 0 0 2 tar ih i i l e O l . Ivlart. 

2 0 0 4 ) h e r b ir b a n k a i t i b a r i y l e n e k a d a r t i car i k r e d i 
k u l l a n d ı r ı l m ı ş t ı r ? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI V E 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.001/01-4859 ' S * / ü /2004 
KONU : 7 /2107-4828 esas sayılı 

' yazılı soru önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :15.03.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4809 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekil i Sayın Kemal K IL IÇDAROĞLU tarafından tevcih edilen 7/2107-
4828 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bankacıl ık Düzenleme ve 
Denet leme Kurumu Başkanlığı 'nın 30.03.2004 tarih ve BDDK.2004.01.KİK.1-4251 sayılı 
yazısı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz eder im. 

Doç.Dr.AbdUMatlf Ş E N E R 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı» / 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME K U R U M U 
( K u r u l İş ler i v e K a r a r l a r D a i r e s i ) 

S A Y I : BDDK.2004.01 .KİK. 1 - H * 
K O N U : Soru önergeleri 

«-< 3 0 MART 2™A 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
( S n . D o ç . D r . AbduIIat i f Ş E N E R ) 

İ L G İ : 2 2 . 0 3 . 2 0 0 4 tarih v e B . 0 2 . 0 . 0 0 1 / ( 0 1 ) 4 7 0 8 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış v e talimat formu ekinde gönderi len İstanbul Mil letveki l i 
Kemal KTLIÇDAROĞLU'nun 7 / 2 1 0 7 sayılı soru önergesinde yer alan hususlara i l işkin 
cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

1 ) T.C. Ziraat Bankası A . Ş . , T.Halk Bankası A . Ş . ve T.Vakıflar Bankası T.A.O. 'nun 
yurtdışında kurulu banka niteliğindeki bağlı ortaklıkları (yönet im ve denetimine sahip 
oldukları yurtdışında kurulu bankalar) dahil olmak üzere 3 1 . 1 2 . 2 0 0 2 itibariyle brüt v e net 
takipteki alacak bakiyeleri aşağıdadır: 

T.C. Ziraat Bankası A .Ş . 'n in brüt 2 .480 ,8 trilyon TL. net 701 ,5 trilyon TL, 
T.Halk Bankası A .Ş . 'n in brüt 1.141,5 trilyon TL, net 8,4 trilyon TL, 
T.Vakıflar Bankası T .A.O'nun brüt 1.091,4 trilyon TL.net 484 ,1 trilyon T L 

Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A .Ş . 'n in eldeki veriler kapsamında 
3 1 . 1 2 . 2 0 0 2 tarihi itibariyle takipteki kredileri ise brüt 1 .228.803 milyar TL olarak 
gerçekleşt iği görülmektedir. 

2 ) S ö z konusu bankalarca beyan edi len verilere göre, takipteki alacaklarından 
(yurtdışında kurulu bağlı ortaklıklar hariç); 

a) 31 .12 .2002-31 .Ol . 2004 tarihleri arasında gerçekleşen tahsilat: 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.*de 3 1 5 , 3 trilyon TL 
T.Halk Bankası A . Ş . ' d e 116 ,9 trilyon TL 
T.Vakıflar Bankası T .A.O. 'da 2 5 6 , 9 trilyon TL 

b) 3 1 . 1 2 . 2 0 0 2 - 3 1 . 0 1 . 2 0 0 4 tarihleri arasında Yeniden Yapılandırılan / Yeni İtfa 
Planına Bağlanan: 

T.C. Ziraat Bankası A .Ş . 'de 53 ,5 trilyon TL 
T.Halk Bankası A . Ş . ' d e 4 4 2 , 8 trilyon TL 
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 'da 5 0 8 , 4 trilyon TL 

c) Fin ansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmasının imzalandığı Vfayıs 2001 
döneminden Aralık 2 0 0 3 dönemine kadar İstanbul Yaklaşımı Kapsamında Yen iden 
Yapılandırılan: 

T.C. Ziraat Bankası A . Ş . ' d e 14,7 trilyon TL 
T.Halk Bankası A .Ş . 'de 215 ,1 trilyon TL 
T.Vakıflar Bankası T .A.O. 'da 3 3 0 , 3 trilyon TL 
WorId V a k ı f Offshore Banking Ltd.'de 49 ,6 trilyon TL 
Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A .Ş . 'de 321 ,1 trilyon TL'dir. 

3 ) 3 1 . 1 2 . 2 0 0 2 ve 3 1 . 0 1 . 2 0 0 4 tarihleri itibariyle T.C.Ziraat Bankası A . Ş . , T.Halk 
Bankası A . Ş . ve T.Vakıflar Bankası T.A.O. 'nun türlerine göre kullandırdıkları kredi 
bakiyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

( T r i l y o n T L ) 
T . C Z i r a a t B a n k a s ı A . Ş . 
T . H a l k B a n k a s ı A . Ş . 
T . V a k ı f l a r B a n k a s ı T . A . O . 

{ | | J İ^ ı i | | ' . *Ç j - ed i l e r i v e 

İ T ? J' ' : h ^ 5 r e d n e P ^ • w . ^ 
İ31 .12 .2002 

2 .874,6 
923 ,7 

1 176,9 

31 .01 .2004 
3.784,7 
1.863,3 

181,9 

: 'V,«W:&»- İ 
31 .12 .2002 

665 ,8 
274 ,3 

2 .701,1 

ffipiT" 
İ P t ^ U l e r 

31 .01 .Z004 j 
1.406.3İ 

815 ,6 
4.540.3İ 

Diğer taraftan, söz konusu soru önergesiyle ilgili olarak yukarıda verilen bilgiler 
Kurumumuzda, araştırma maksatlı temin veya takip edilen mevcut bilgi ve veriler dahilinde 
veri lmiş o lup, ilgili bankaların Genel Müdürlüklerinden teyit edi lmes inin uygun olacağı 
düşünülmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. c^2^C /£;/vn. 
(Jrevflk B İ L G t j f 

Ba lkan 
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17.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur 'un, greyfurt ihracat desteğinin yükseltilmesine, 
- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır 'in, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlem

lere, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kür şad Tüzmen 'in cevabı (7/2110, 2111) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların, Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
Adana Milletvekili 

Adana yöresinde narenciye üretimi verimli bir biçimde gerçekleştirilmekte ancak bu 
verimliliğin ülke ekonomisine katkıya dönüşmesinde güçlükler yaşanmaktadır. Kurlann 
düşüşüne karşılık gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde rekoltenin yüksek oluşu ve diğer 
ülkelerde üreticiye daha fazla destek sağlanıyor olması küresel rekabet ortamında gr ihracatı 
için dezavantaj yaratmakta ve dış pazarlarda alıcı bulunamamaktadır. Bu nedenle ürünün 
dalda çürümesi tehlikesi ortaya çıkmıştır. Dünya piyasalarında ürünümüze yer bulmamız için 
daha önceden greyfurt ihracatına verilen 30 $ ton ihracat desteğinin 60 $ tona yükseltilmesi 
gerekmektedir, greyfurt ihracat desteğinin 30 $ tondan 60 $ tona yükseltilmesi mümkün 
müdür? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Devlet Bakanı 
Kürşat TÜZMEN'e yöneltilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 03 / 03 / 2004 

Saygılarımla 

SORULAR 

1. Göreve başladığınızdan bu yana yasama görevine katkı bakımından Bakanlar 
Kurulu'na sevk ettiğiniz kanun taslaklarının; adedi, listesi, niteliği ve bu taslakların 
akıbeti nedir ? Taslakların özü hakkında kısaca bilgi verebilirsiniz? 

2. Bakanlığınız, bakanlığınıza bağlı kuruluşlar ve bakanlığınızla ilgili kuruluşlar 
olarak yapılan tüzük, yönetmelik,genelge gibi genel düzenleyici işlemlerin sayısı 
ve nitelikleri hakkında bizi bilgilendirirmisiniz? 

- 4 2 9 -



T.B.M.M. B : 69 6 . 4 . 2004 O : 1 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
İhracat Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.02.1.DTM.0.02.01.03 
KONU : Soru önergeleri 01.04.0i* 17856 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 15.03.2004 tarihli ve KAN. KAR. MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-4809 sayılı yazılan. 

llgi'de kayıtlı yazıları konusu, Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N. Gaye Erbatur ve 
Bursa Milletvekili Sayın Ertugrul Yalçınbayır tarafından Bakanlığıma tevcih edilen soru 
önergelerinde belirtilen hususlara ilişkin cevabi görüş ekli notlarda sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

16tAjvoar3iA»J 
Kttrşad TÜZMEN 

Devlet Bakanı 

EK- 1 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. N. GAYE ERBATUR TARAFINDAN 
BAKANIMIZ SAYIN KÜRŞAD TÜZMEN'E TEVCİH EDİLEN YAZILI SORU 

ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVABİ GÖRÜŞÜ İÇEREN NOT 

SORU: 

Adana yöresinde narenciye üretimi verimli bir biçimde gerçekleştirilmekte ancak bu 
verimliliğin ülke ekonomisine katkıya dönüşmesinde güçlükler yaşanmaktadır Kurların 
düşüşüne karşılık gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde rekoltenin düşük oluşu ve diğer 
ülkelerde üreticiye daha fazla destek sağlanıyor olması küresel rekabet ortamında greyfurt 
ihracatı için dezavantaj yaratmakta ve dış pazarlarda alıcı bulunamamaktadır. Bu nedenle 
ürünün dalda çürümesi tehlikesi ortaya çıkmıştır. Dünya piyasalarında ürünümüze yer 
bulmamız için daha önceden greyfurt ihracatına verilen 30 $ ton ihracat desteğinin 60 $ tona 
yükseltilmesi gerekmektedir. Greyfurt ihracat desteğinin 30 $ tondan 60 $ tona yükseltilmesi 
mümkün müdür? 

CEVAP: 

Malumları olduğu üzere, ülkemizde tarım ürünlerine yönelik ihracat teşvikleri, tarım 
ürünlerinin ticaretini uluslararası kurallara bağlayan DTÖ Tarım Anlaşması çerçevesinde 
sağlanmaktadır. DTÖ Tarım Anlaşmasının ihracat sübvansiyonlarının düzenlendiği V inci 
Bölüm 8 inci maddesi uyarınca ülkeler, Anlaşma ile uyumlu sübvansiyon sağlama 
yükümlülüğünü üstlenmişlerdir. 

Bu kapsamda; ülkeler taahhüt listelerinde belirttikleri ürünler için ve taahhütte 
bulundukları meblağ ve miktarlar çerçevesinde ihracat sübvansiyonları sağlayabilecektir. 
Ülkemiz taahhüt listesi 44 mal grubu ile sınırlı bulunmakta olup, turunçgil ürünleri ihracat 
iadesi taahhütlerimiz arasında yer almaktadır. 

Ancak, anılan taahhüt listesinde turunçgil başlığı altında yer alan greyfurt ihracatında 
60 $/ton ihracat iadesi uygulanması, sözkonusu üründe DTÖ Tarım Anlaşması 
taahhütlerimizin aşılıyor olması sebebiyle mümkün bulunmamaktadır. 

Öte yandan, greyfurt üreticilerinin stok sorununun çözümlenebilmesini ve sözkonusu 
ürünün ihracata yönlendirilebilmesine teminen, gerekli destek mekanizmasının uygulamaya 
konulması yönünde çalışmalar yürütülmektedir. 
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EK2-A 

58 İNCİ VE 59 UNCU HÜKÜMETLER DÖNEMİNDE DIŞ 
TİCARET MÜSTEŞARLIĞINCA GERÇEKLEŞTİRİLEN HUKUKİ 

DÜZENLEMELERE İLİŞKİN NOT 

I- İHRACAT MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN 
DÜZENLEMELER 

1. E-Birlik Projesinin tüm birliklerde ve otomasyona geçen gümrük idarelerinde 
uygulamaya geçmesine yönelik olarak İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik, 27/9/2003 tarihli ve 25242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu değişiklik ile, 1/10/2003 tarihinden 
itibaren otomasyona geçen gümrük idarelerinde işlem gören gümrük 
beyannamelerinde, ıslak imza ve kaşe uygulaması kaldırılmış, bunun yerine gümrük 
beyannamesi üzerinde Birliklerin elektronik ortamda oluşturdukları Birlik Onay 
Kodu'nun gümrük beyannamesi üzerine yazılması uygulaması başlatılmıştır. 
Otomasyona geçmeyen gümrük idarelerinde ise, gümrük beyannameleri üzerinde 
Birlik ıslak imza ve kaşe uygulaması devam edecektir. 

2. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 1/7/2002 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük 
Yönetmeliği ile tam anlamıyla uyumun sağlanabilmesi, günümüz koşullarına daha 
uygun hale getirilmesi, ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunların çözüme 
kavuşturulmasını teminen Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin 98/3 
sayılı Tebliğ'in yerine geçmek üzere 2003/4 sayılı Tebliğ, 6/6/2003 tarihli ve 25130 
Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır. 

3. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin İhracat 96/4 sayılı Tebliğ'in yerine 
geçmek üzere, İhracat 2003/13 ve 2003/14 sayılı Tebliğlerle Dış Ticaret Sermaye 
Şirketi Statüsü alabilmek için gerekli olan şartlar günümüz koşullarına uygun hale 
getirilmiş, ihracat performansı ve ödenmiş sermaye tutarına ilişkin kriterler 
yükseltilmiştir. 

4. Dahilde İşleme izni kapsammda indirimli teminat uygulamasından yararlandınlmasma 
imkan veren İhracat 2002/11 sayılı Tebliğ, 27 Aralık 2002 tarih ve 24976 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. 

5. Profesyonel Spor Kulüpleri ile bunlann %51'den fazla iştiraki olan şirketler adına 
Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi düzenlenebilmesine imkan sağlayan, İhracat 
2002/10 sayılı Tebliğ, 31 Aralık 2002 tarih 24980 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

6. Dahilde İşleme İzin Belgelerinin ihracat taahhüt sürelerinin uzatılmasına ilişkin 
2002/5099 sayılı Karar, 8 Ocak 2003 tarih ve 24987 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

7. Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında ihracatçılann ithalat bildirim formunu ilgili 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine göndermeleri zorunluluğunu kaldıran İhracat 
2003/5 sayılı Tebliğ, 25 Nisan 2003 tarih ve 25089 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 
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8. Türkiye'de İkamet Etmeyenlere özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında İhracat 
2003/3 sayılı Tebliğ, 30 Nisan 2003 tarih ve 25094 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

9. Dahilde İşleme İzin Belgelerinin ihracat taahhüt sürelerinin uzatılmasına ve belge 
kapsamındaki bakiye ithalatın tamamlanmasına imkan veren 2003/5548 sayılı Karar, 
13 Mayıs 2003 tarih ve 25107 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

10. İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili D3 kodlu Dahilde İşleme İzin Belgelerinin 
ihracat taahhütlerinin kapatılması esnasında Döviz Alım Belgesinin ibrazı 
zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin İhracat 2003/7 sayılı Tebliğ, 5 Temmuz 2003 
tarih ve 25159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

11. İthalata ilişkin gümrük beyannamesi tarih ve sayısı kayıtlı olmamakla birlikte, 
üzerinde izin sahibi firmanın unvanı kayıtlı gümrük beyannamelerinin de Dahilde 
İşleme İzni ihracat taahhüdüne sayılmasına imkan tanıyan, İhracat 2003/9 sayılı 
Tebliğ, 1 Ağustos 2003 tarih sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

12. Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgeleri ihracat taahhüt 
sürelerinin uzatılmasına ilişkin 2003/6415 sayılı Karar, 12 Aralık 2003 tarih ve 25314 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir, 

13. Hariçte İşleme İzin Belgelerinin revizelerinin belge taahhüdünün kapatılmasından 
önceki her safhada yapılabilmesine imkan sağlayan 2004/6952 sayılı Karar, 13 Mart 
2004 ve 25401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

14. Müsteşarlığımız yetkililerinin katkılarıyla Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan ve 
27/2/2004 tarih ve 25386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri 1 No.lu Tebliğ 
hükümleri çerçevesinde düzenleme yapmak ve uygulamada karşılaşılan sorunların 
giderilmesi amacıyla hazırlanan İhracat 2004/1 sayılı Tebliğ, 16 Mart 2004 tarih ve 
25404 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

15. Seri 1 No.lu Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan İhracat 2004/2 sayılı Tebliğ, 18 
Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

16. Sınır ticaretine ilişkin olarak, 05/12/2003 tarihinde Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü'ne sevk edilen Sınır Ticaret Merkezlerinden Yapılacak İhracat ve 
İthalata İlişkin Yönetmelik, 13 Aralık 2003 tarih ve 25315 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Yönetmelik ile; Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerine komşu olan ülkelere sınırı bulunan Artvin, Ardahan, Kars, İğdır, 
Ağrı, Van, Hakkari, Sımak, Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep ve Hatay illerinde 
kurulacak Sınır Ticaret Merkezlerine ihracat yapılmasına, Sınır Ticaret 
Merkezlerinden komşu ülkelere eşya gönderilmesine, Sımr Ticaret Merkezlerine 
komşu ülkelerden eşya getirilmesine ve Sınır Ticaret Merkezlerinden ithal edilen 
eşyanın anılan iller ile Yönetmeliğin 2. maddesinde belirtilen illerdeki esnaf ve 
tacirlere dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

17. İhracatçı Birlikleri, Üretici Demekleri, Üretici Birlikleri, Türkiye'de ticari ve/veya 
sınai faaliyette bulunan şirketler ile Türk moda tasarımcılarının yurtdışı pazarlarda 
ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderleri ile 
Turquality mağazalarının kurulması ve işletilmesiyle ilgili harcamaların uluslararası 
kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanması amacıyla 
hazırlanan 2003/3 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı 
İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" 
28.08.2003 tarih ve 25213 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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18. Yazılım sektöründe iştigal eden şirketleri, "97/9 Sayılı Yurt Dışında Ofis-Mağaza 
Açma, İşletme ve Marka Tamum Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" 
kapsamına alan söz konusu Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair 2003/4 Sayılı Tebliğ 
28.08.2003 tarih ve 25213 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

19. Stratejik Odak Noktalan Projelerinde TTGV, İGEME gibi kar amacı gütmeyen kurum 
ve kuruluşların da teşviklerden faydalanabilmelerini teminen 98/10 sayılı Ar-Ge 
Tebliğinin lö.maddesinin 1.fıkrasında değişiklik yapan 2003/5 sayılı Tebliğ, 
10.09.2003 tarih ve 25225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

20.28.08.2003 tarih ve 25213 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
2003/3 sayılı 'Türk Ürimlerirıin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının 
Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"e İlişkin 
Uygulama Usul ve Esasları Kasım 2003 itibariyle yayımlanmıştır. 

21. 97/6 ve 98/12 sayılı Tebliğ'ler kapsammdaki Pazar Araştırması desteğinin daha etkin 
hale getirilmesi, işlemlerin kısaltılması ve uygulamada karşılaşılan sorunların açıklığa 
kavuşturulmasını teminen, mezkur Tebliğ'e ait Uygulama Usul ve Esaslarında 
değişiklikler yapılmıştır. 

22.97/9 ve 98/14 Sayılı Yurtdışı Ofis-Mağaza Tebliğine ait Uygulama Usul ve 
Esaslarında değişikliğe gidilmiştir. 

23. Türk Müşavirlik firmalarının yurtiçi ve yurtdışındaki bazı faafiyeüerinin 
desteklenmesi amacıyla hazırlanan "Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki 
Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar" taslağı 20 Ağustos 
2003 tarih ve 42432 sayılı yazımız ile Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 
Sekreteryasına intikal ettirilmiştir. 

24. 3.3.2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/1 sayılı Tebliğ ile 
Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili Harcamalarının Desteklenmesi 
Hakkındaki Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 

25.01.03.2003 tarih ve 25035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Karan ile BGS Boğaziçi Giyim Sanayicileri Dış Tic. A.Ş. firmasına 
Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsü verilmiştir. 

26.16.07.2003 tarih ve 25170 sayıh Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Karan ile Cenk Tekstil Dış Tic A.Ş. firmasına Sektörel Dış Ticaret 
Şirketi statüsü verilmiştir. 

27. 14.08.2003 tarih ve 25199 sayıh Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Karan ile Etik Dış Tic. ve Paz. A.Ş. firmasına Sektörel Dış Ticaret 
Şirketi statüsü verilmiştir. 

28. 9.10.2003 tarih ve 25254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Karan ile KOBİSAD Dış Tic. ve Paz. A.Ş. firmasına Sektörel Dış Ticaret Şirketi 
statüsü verilmiştir. 

29.23.12.2003 tarih ve 23325 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Karan ile Evtekssan Dış Tic. A.Ş. firmasına Sektörel Dış Ticaret Şirketi 
statüsü verilmiştir. 

30.14.02.2004 tarih ve 25373 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Karan ile Bisad-Sarko Birleşik Sanayiciler Tekstil Dış Tic. A.Ş. 
firmasına Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsü verilmiştir. 
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31. İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve 
Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ'de, Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2004/1) 16.03.2004-25404 tarih-sayılı Resmi 
Gazete'de, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ'de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2004/2) ise 18.03.2004-25406 tarih-sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

32. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri bünyesinde faaliyet göstermek üzere, 
İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, İştigal Sahaları, Organları Üyelerinin Hak ve 
Yükümlülüklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesine istinaden 
İhracat 2003/8 sayılı Tebliğ ile merkezi İstanbul'da "İstanbul Değerli Maden ve 
Mücevherat İhracatçıları Birliği kurulmuş bulunmaktadır. (8.7.2003 tarih ve 25162 
sayılı Resmi Gazete). 

33. 5 Ağustos 2000 tarih ve 24131 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yurt Dışında Fuar 
Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ" çerçevesinde, yurt dışında 
düzenlenen uluslararası fuarlara Türk milli katılımını organize edecek firmalar 
yetkilendirilmekte yine aynı Tebliğ çerçevesinde yıl içerisinde milli düzeyde 
katılınacak uluslararası fuarlar ile münhasıran Türk ihraç ürünlerinin sergileneceği 
"Türk İhraç Ürünleri Fuarları" tespit edilmektedir. Yukarıda belirtilen Tebliğ 
kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, zaman içinde bir takım değişikliklerin 
yapılması ihtiyacı ortaya çıkmış olup, bu çerçevede söz konusu Tebliğ revize edilerek 
14 Mayıs 2003 tarih ve 25108 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 2003/2 sayılı 
"Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ" yürürlüğe 
girmiştir. 

34. Hassas ve çift kullanımlı maddelerin ihracatının kontrolüne yönelik ülkemizin taraf 
olduğu rejim ve düzenlemeler çerçevesinde, Müsteşarlığımız yetki alanına giren 
konular itibariyle, ülkemiz ihracat kontrol uygulamalarının usul ve esaslarının 
belirlenmesini teminen hazırlanan Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin ihracatının 
Kontrolüne İlişkin (2003/12) sayılı Tebliğ 2/12/2003 tarihli ve 25304 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

35. Nükleer malzemelerin yapımında kullanılabilecek hassas ve çift kullanımlı maddelerin 
ihracatmm kontrolünü amaçlayan Nükleer Tedarikçiler Grubu ve Zangger Komitesi 
kapsamındaki malzeme ve Teknolojilerin ihracatı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun 
iznine tabidir. Bu çerçevede, anılan Yönetmeliğin 19/9/1996 tarih ve 22762 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ 
ekinde yer alan İhracı ön İzne Bağlı Mallar Listesine dahil edilmesini teminen İhracat 
96/31 Sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik 
Yapılmasına Dair 2004/3 Sayılı Tebliğ Hazırlanmış olup, söz konusu Tebliğ 
14/3/2004 tarihli ve 25402 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

36. Nükleer Tedarikçiler Grubu kapsamındaki malzemelerin ihracatının kayda alınmasını 
teminen 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 
Yönetmeliği'nin eki Kayda Bağlı İhracat Listesine 6/9/1998 tarihli ve 23455 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile ilave edilen 23 üncü maddenin 
yürürlükten kaldın İması amacıyla hazırlanan Yönetmelik, 17/3/2004 tarihli ve 25405 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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37. Nesli tehlike altında olan bitki ve hayvan türlerinin (CITES Sözleşmesi kapsamına 
giren türler) ihracatını düzenlemek amacıyla Nesli Tehlike Altında Olan Bitki ve 
Hayvan Türlerinin İhracatına İlişkin 2003/1 sayılı Tebliğ 21.02.2003 tarih ve 25027 
sayıh Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

n- İTHALAT MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN 
DÜZENLEMELER 

A- KARARLAR: 

1. İthalat Rejimi Karan'na Ek Karar (2003 yılı İthalat Rejimi), 01.01.2003 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, ülkemizin taraf olduğu Dünya 
Ticaret örgütü Kuruluş Anlaşması, Avrupa Birliği ile ihdas edilen Gümrük 
Birliği Karan ve bu Karar bağlı olarak muhtelif ülkelerle yapılan Serbest 
Ticaret Anlaşmaları (EFTA, İsrail, Romanya, Litvanya, Macaristan, 
Estonya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Bulgaristan, Polonya, 
Slovenya, Letonya, Makedonya ve Bosna Hersek Cumhuriyeti) ve 
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında En Az Gelişmiş 
Ülkeler ile bazı Gelişme Yolunda Ülkelere (GYÜ) tanınan tercihli rejimler, 
kalkınma planlan ile yıllık programlarda öngörülen hedefler çerçevesinde, 
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri dahilinde tanm ve sanayi 
sektörlerinin ihtiyaçlan ve talepleri dikkate alınarak ürünlere uygulanacak 
gümrük vergisi nispetleri ve toplu konut fonu miktarlan, ülke ve ülke 
gruplan bazında ayn ayn gösterilmek suretiyle, saydam, açık ve 
kullanıcılar açısından kolay anlaşılır biçimde 5 liste halinde hazırlanmıştır. 
(2003 yılı İthalat Rejimi Karan, 31 Aralık 2002 tarih ve 24980 mükerrer 
sayılı Resmi Gazete'de İthalat Rejimi Karan'na Ek Karar,Karar Sayısı: 
2002/4984 olarak ve 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek 
üzere yayımlanmıştır.) 

2. Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş Saç İthalatında Tarife Kontenjanı 
Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2002/5098) (Resmi Gazete: 10 
Ocak 2003,Sayı: 24989) 

3. Tohumluk Olmayan Ekmeklik Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı 
Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 
(Karar Sayısı: 2003/5190) (Resmi Gazete: 10 Şubat 2003,Sayı: 25020 
mükerrer) 

4. İthalat Rejimi Karanna Ek Karar (Karar Sayısı: 2003 / 5456 ) (Resmi 
Gazete: 17 Nisan 2003,Sayı: 25082) (Yem^ıişasta ve glikoz sanayiinin 
hammadde ihtiyacını daha ucuz bir şekilde karşılanmasını teminen ve 
2003 / 2004 hasat döneminden önce yeniden gözden geçirilmek üzere, 
tohumluk olmayan mısır ile yem sanayiinde mısınn alternatifi olan dan,dan 
ve akdan ithalatında uygulanan % 35 oranındaki gümrük vergisi, % 20'ye 
düşürülmüştür. (İthalat Rejimi Karanna Ekli I sayılı listede yer alan 
1005.90.00.00.00 Diğerleri, 1007.00.90.00.00.Diğerleri ile dan ve akdan) 
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5. İthalat Rejimi Karanna Ek Karar (Karar Sayısı: 2003 / 5440 ) (Resmi 
Gazete: 30 Nisan 2003,Sayı: 25094) (Çeltik ve kahverengi pirinç 
ithalatında gümrük vergileri düşürülürken, konserve sanayiinde kullanılan 
ton ve orkinos balığı ithalatında gümrük vergileri kaldırıldı. Karara göre, 
çeltik ithalatında Estonya hariç diğer ülkeler için yüzde 38 olan gümrük 
vergisi, yüzde 34*e indirildi. Kahverengi pirinç ithalatında yüzde 45.5 olan 
gümrük vergisi de yüzde 36'ya çekildi. Konserve sanayiinde kullanılan ton 
balıkları ve orkinos ithalatında, yüzde 30 olan gümrük vergisi sıfıra çekildi, 
AB için yüzde 13, diğer ülkeler için yüzde 23 olan ithalat sırasında ödenen 
Toplu Konut Fonu ise kaldırıldı.) 

6. Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Mallann İthalatında Gözetim ve Korunma 
Önlemleri Hakkında Karar, Karar Sayısı: 2003 / 5567 (Resmi Gazete: 28 
Mayıs 2003,Sayı: 25121) (Bu Karar.ülke menfaatlerinin gerektirdiği 
durumlarda; 

-ÇHC menşeli mallann ithalatında,ileriye yönelik veya geçmişe dönük olarak 
izlenmesi amacıyla gözetim uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile 

-ÇHC menşeli mallann ithalatında meydana gelen artışlann veya bu mallann 
ithalatının gerçekleşme koşullannın benzer veya doğrudan rakip mallar 
üreten yerli üreticiler üzerinde pazar bozulmasına yol açması veya yol 
açma tehdidi oluşturması halinde veya 

- ÇHC veya DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) üyesi bir ülke tararından, ÇHC 
menşeli mallann ithalatının neden olduğu pazar bozulmasını önlemek veya 
gidermek üzere yapılan bir uygulamanın önemli ticaret sapmasına yol 
açması veya yol açma tehdidi oluşturması halinde, uluslararası 
yükümlülükler de dikkate alınarak korunma önlemleri alınmasına ilişkin 
usul ve esasan kapsar.) 

7. İthalatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, Çalışma Sahalan, Organlan, 
Üyelerinin Hak ve Görevlerine Dair Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair 
Karar (Resmi Gazete: 14 Haziran 2003,Sayı: 25138) (İlgili Karar'ın 
değişik 21. maddesinde yer alan 5.07.2003 ibaresi, 5.07.2004 olarak 
değiştirilmiş ve böylece "İthalatçıların ithal ettikleri maddelerle ilgili 
Birliğe üye olmalan zorunludur. Gümrük idarelerince, gümrük 
beyannamelerinin tescilinde Birliğin onayı aranır." madde hükmünün 
yürürlük tarihi 5.07.2004 olarak yeniden belirlenmiştir.) 

8. İthalat Rejimi Karanna Ek Karar (Karar Sayısı: 2003/5906 ) (Resmi Gazete: 
25 Temmuz 2003,Sayı: 25179 ) (Buna göre, Türkiye ile Bosna ve Hersek 
arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerimiz, 
İthalat Rejimi Karanna Ek Karar ile yürürlüğe konmuş ve bu bağlamda 
Bosna ve Hersek menşeli bazı maddelerin ithalatında uygulanacak gümrük 
vergisi oranlan belirlenmiştir. 

9. Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tanm ve İşlenmiş Tanm Ürünleri 
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar, Karar Sayısı: 
2003/5869 (Resmi Gazete: 3 Ağustos 2003, Sayı: 25188). (Buna göre 
GTİP'lan belirtilen Hırvatistan Cumhuriyeti menşeli tanm ve işlenmiş 
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tanm ürünleri için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı 
açılmıştır.) 

10. İthalat Rejimi Karanna Ek Karar, Karar Sayısı: 2003/5872 (Resmi Gazete: 
4 Ağustos 2003, Sayı: 25189) (Buna göre İthalat Rejimi Karanna Ekli V 
Sayılı Liste,bu Karar ekinde gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiş; 
aynca II Sayılı Listede yer alan ve GTİP ve isimleri belirtilen Hırvatistan 
menşeli maddelerin gümrük vergilerinin sıfir olarak uygulanacağı 
belirtilmiş; yine II Sayılı Listenin 25-97 nci fasülan kapsamında yer alan 
Hırvatistan menşeli maddelerin (tabloda GTİP ve isimleri belirtilen 
maddeler hariç) gümrük vergisinin sıfır olarak uygulanacağı hükme 
bağlanmıştır.) 

11. İthalat Rejimi Karanna Ek Karar.Karar Sayısı: 2003 / 5885 (Resmi Gazete: 
6 Ağustos 2003, Sayı: 25191) (Buna göre İthalat Rejimi Karanna Ekli I 
Sayılı Liste'de yer alan ve ekli Tablo:l'de GTİP'lan ve isimleri belirtilen 
maddelerin gümrük vergileri ve aynca İthalat Rejimi Karanna Ekli İÜ 
Sayılı Liste'de yer alan ve ekli Tablo:2'de GTİP ve ismi belirtilen 
maddenin (1702.50.00.00.00 kimyaca saf fruktoz) tanm payı olarak fona 
ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL)(EUR/100 kg/net) miktan karşısında 
gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.) 

12. İthalat Rejimi Karanna Ek Karar, Karar Sayısı: 2003/5978 (Resmi Gazete: 
8 Ağustos 2003, Sayı: 25193) (Buna göre İthalat Rejimi Karan'na ekli I 
Sayılı Liste'de yer alan ve gümrük tarife ve istatistik pozisyonlan belirtilen 
maddelerin (tohumluk olmayan mısır ile yem sanayiinde mısırın alternatifi 
olan dan, dan ve akdan -1005.90.00.00.00 Diğerleri, 
1007.00.90.00.00.Diğerleri ile dan ve akdan) gümrük vergileri yeniden 
belirlenmiştir. Tohumluk olmayan mısır ithalatında uygulanan % 20 
oranındaki gümrük vergisi ile dan ve akdan ithalatında uygulanan % 30 
oranındaki gümrük vergisi, Estonya hariç diğer ülkeler için % 45'e 
yükseltilmiştir. ) 

13. Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve ÇıkışU Bazı Tanm ve İşlenmiş Tanm 
Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Karar Sayısı: 2003/6039 (Resmi 
Gazete: 4 Eylül 2003,Sayı: 25219) (Bu Karar ile önceki ilgili Karar'm 
1 inci maddesinde yer alan tablodan, GTİPlan ve madde isimleri belirtilen 
bazı ürünler çıkartılmış ve söz konusu tablo yeniden düzenlenmiştir.) 

14. İthalat Rejimi Karanna Ek Karar (Karar Sayısı: 2003/6118) (Resmi Gazete: 
16 Eylül 2003, Sayı: 25231) (İthalat Rejimi Karan'na ekli I Sayılı Liste'de 
yer alan ve gümrük tarife istatistik pozisyonlan ve isimleri belirtilen bazı 
maddelerin gümrük vergileri yeniden belirlenmiştir. Buna göre gümrük 
vergisi oranlan tohumluk olmayan ayçiçeğinde %12'den %20'ye, ham 
ayçiçeği yağında %30'dan %36,4'e, ham pamuk, rep, kolza ve hardal ile 
mısır yağında ise %30'dan %32'ye yükseltilmiştir.) 

15. İthalat Rejimi Karanna Ek Karar (Karar Sayısı: 2003/6193 ) (Resmi 
Gazete: 25 Eylül 2003,Sayı: 25240) (İthalat Rejimi Karan'na ekli I Sayılı 
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Liste'de yer alan ve gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri 
belirtilen bazı maddelerin gümrük vergileri yeniden belirlenmiştir. Bunlar 
1005.90.00.00.00 Diğerleri, 1007.00.90.00.00.Diğerleri ile dan ve 
akdandır). 

16. İthalat Rejimi Karanna Ek Karar (Karar Sayısı: 2003/6248) (Resmi Gazete: 
24 Ekim 2003,Sayı: 25269) (İthalat Rejimi Karan'na ekli I Sayılı Liste'de 
yer alan ve gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen bazı 
maddelerin gümrük vergileri yeniden belirlenmiştir. Bu maddeler kırmızı 
biber ve diğer biberlerdir. ) 

17. İthalat Rejimi Karanna Ek Karar (Karar Sayısı: 2003/6252) (Resmi Gazete: 
24 Ekim 2003,Sayı: 25269) (İthalat Rejimi Karan eki II Sayılı Liste'de 
yer alan ve ekli listede gümrük tarife istatistik pozisyonlan ve isimleri 
belirtilen Polonya menşeli maddelerin gümrük vergisi oranlan yeniden 
belirlenmiştir. Bu maddeler bir liste halinde sıralanmıştır.) 

18. Tohumluk Olmayan Beyaz Arpa İthalatında Tarife Kontenjanı 
Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2003/6580) (Resmi Gazete: 
24.12.2003,Sayı: 25326) (Buna göre 1003.00.90.00.11 GTİPlu tohumluk 
olmayan beyaz arpa için 250.000 ton tarife kontenjanı açılmıştır. 
Uygulanacak gümrük vergisi: %0; Tarife kontenjanı dönemi sonu: 
31/05/2004) 

19. Slovak Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tanm ve İşlenmiş Tanm Ürünleri 
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar, Karar Sayısı: 
2003 / 6546 (Resmi Gazete: 30 Aralık 2003, Sayı: 25332 ) (Buna göre, 
Slovak Cumhuriyeti'nden 1 Ocak 2004 ve 30 Nisan 2004 tarihleri arasında 
ithal edilen peynir ve pıhülaştınlmış ürünlerin 10 bin kilogramına, çikolata 
ve kakao içeren diğer gıda maddeleri, ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer 
ekmekçi mamulleri, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür 
güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünlerin 300 bin kilogramına "0" gümrük 
vergisi uygulanacaktır. Sakkaroz içermeyen veya ağırlık itibariyle yüzde 
5'ten az sakkaroz veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz içeren 
ürünlerin 300 bin kilogramına ise "yüzde 7" oranında gümrük vergisi 
uygulanacaktır.) 

20. Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tanm ve İşlenmiş Tanm Ürünleri 
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar, Karar Sayısı: 
2003 / 6573 (Resmi Gazete: 30 Aralık 2003,Sayı: 25332 ) (Buna göre, 
Polonya Cumhuriyeti'nden 1 Ocak 2004 ve 30 Nisan 2004 tarihleri arasında 
ithal edilecek olan aramolandınlmış veya ilave meyva, sert kabuklu 
meyvalar veya kakao içeren ürünlerin 13 bin 333 kilogramına, peyniraltı 
suyu, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii süt 
bileşenlerinden ibaret olan ürünlerin 16 bin 667 kilogramına, hardal 
tohumunun 3 bin 333 kilogramına, kedi veya köpek mamasının 233 bin 
333 kilogramına tarife kontenjanı uygulanacaktır.) 

21. 2004 yılı İthalat Rejimi Dünya Ticaret Örgütü Taahhütlerimiz, Avrupa 
Birliği ile ihdas edilen Gümrük Birliği yükümlülüklerimiz, Serbest Ticaret 
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Antlaşmaları (EFTA, İsrail, Makedonya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, 
Slovakya, Slovenya, Letonya, Litvanya, Hırvatistan, Romanya, 
Bulgaristan, Polonya, Macaristan, Bosna Hersek), Genelleştirilmiş 
Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında E.A.G.Ü ve G.Y.Ü için yapılan 
düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. 2004 yılı İthalat Rejimi 
Karan, 31 Aralık 2003 tarih ve 25333 (1. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de 
İthalat Rejimi Karan'na Ek Karar, Karar Sayısı:2003 / 6662 olarak ve 1 
Ocak 2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır. 

22. İthalat Rejimi Karan'na Ek Karar .Karar Sayısı: 2004/6960 (Resmi 
Gazete: 12 Mart 2004, Sayı: 25400) (Buna göre İthalat Rejimi Karan eki II 
Sayılı Liste'de yer alan ve ekli listede gümrük tarife istatistik pozisyonlan 
ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri yeniden belirlenmiştir.) 

23. Kamış veya Pancar Şekeri ve Kimyaca Saf Sakaroz (kat halde) 
Haricindeki Diğer Şekerlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması 
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2004/6974) (Resmi Gazete: 12 Mart 2004, 
Sayı: 25400) (Buna göre ekli listede GTİP'lan belirtilen maddeler için 
2004 yılında uygulanmak üzere karşılarında gösterilen miktarlarda tarife 
kontenjanı açılmıştır. Söz konusu tarife kontenjanı miktarlan çerçevesinde 
yapılacak imalatta, %25 gümrük vergisi uygulanacak,bunun dışında 
yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Karan çerçevesinde söz 
konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi oranlan 
uygulanacaktır.) 

01.01.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere, 30.12.2003 tarih ve 
25332 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmış olan diğer Kararlar: 

24. Slovak Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tanm ve İşlenmiş Tanm Ürünleri 
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar, Karar Sayısı: 
2003/6546 (Buna göre, Slovak Cumhuriyeti'nden 1 Ocak 2004 ve 30 Nisan 
2004 tarihleri arasında ithal edilen peynir ve pıhtılaştınlmış ürünlerin 10 
bin kilogramına, çikolata ve kakao içeren diğer gıda maddeleri, ekmek, 
pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri , eczacılıkta kullanılan boş 
ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünlerin 300 bin 
kilogramına "0" gümrük vergisi uygulanacaktır. Sakkaroz içermeyen veya 
ağırlık itibariyle yüzde 5'ten az sakkaroz veya sakkaroz olarak ifade edilen 
izoglikoz içeren ürünlerin 300 bin kilogramına ise "yüzde 7" oranında 
gümrük vergisi uygulanacaktır.) 

25. Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tanm Ürünleri 
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar, Karar Sayısı: 
2003/6573 (Buna göre, Polonya Cumhuriyeti'nden 1 Ocak 2004 ve 30 
Nisan 2004 tarihleri arasında ithal edilecek olan aromalandınlmış veya 
ilave meyve, sert kabuklu meyveler veya kakao içeren ürünlerin 13 bin 333 
kilogramına, peynir altı suyu, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan tabii süt bileşenlerinden ibaret olan ürünlerin 16 bin 667 
kilogramına, hardal tohumunun 3 bin 333 kilogramına, kedi veya köpek 
mamasının 233 bin 333 kilogramına tarife kontenjanı uygulanacaktır) 
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B-YÖNETMELİKLER 

-1.1 Ocak 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlanan Belirli 
Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma önlemleri Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Resmi Gazete: 29 
Aralık 2002, Sayı: 24978) ile, ilgili Ana Yönetmelik ekinde yer alan bazı 
kategoriler/ekler yeniden düzenlenmiştir. 

- 2. İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31 
Aralık 2002 tarih ve 24980 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış 
ve 2002 yılı İthalat Rejimi ile ilgili tebliğler.yüriirlükten kaldırılmıştır. 

- 3. Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Mallann İthalatında Gözetim ve Korunma 
önlemleri Yönetmeliği yayımlanmıştır. (Resmi Gazete: 12 Haziran 2003, 
Sayı: 25136) 

- 4. Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Resmi 
Gazete: 16 Aralık 2003, Sayı: 25318 ) 

- 5. İkili Anlaşmaiar.Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, 
Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma 
önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (Resmi Gazete: 31 Aralık 2003,25333) 

- 6. Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Resmi 
Gazete: 31 Aralık 2003,25333) 

- 7. İthalat Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Resmi 
Gazete: 31 Aralık 2003, 25333 - 1.mükerrer-) (Buna göre 2003/20, 
2003/21, 2003/ 22 sayılı Tebliğler ile 31.12.2002 tarih ve 24980 mükerrer 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan İthalat Tebliğleri, ek ve 
değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldın İmi ştır.) 

C-TEBLİĞLER 

- Tekstil ürünleri ithalatı ile ilgili olarak, 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmek üzere, 27.12.2002 tarih ve 24976 sayılı Resmi Gazete'de 
aşağıda belirtilen Tebliğler yayımlanmıştır. 

1. Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil 
Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2003/1) 

2. Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Gözetime Tabi Tekstil Ürünlerinin 
İthaline İlişkin Tebliğ (2003/2) 
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3. Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Gözetime Tabi Tekstil Ürünlerinin 
İthaline İlişkin Tebliğ (2003/3) 

4. Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait 
Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2003/4) 

5. Belirli Üçüncü Ülkelerde îşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli 
Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte 
İşleme Rejimi Tebliği (2003/5) 

6. Hindistan Menşeli Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2003/6) 

öte yandan, İthalat Rejimi Karan'mn uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasların belirlendiği İthalat Yönetmeliği eki 18 adet tebliğ ile taraf 
olduğumuz uluslararası anlaşmalar, uygulanan ithalat ve madde 
politikalan,kamu ahlakı, kamu güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlığının 
korunmasının yanı sıra sektörlerin talep ve ihtiyaçları da dikkate alınarak 
gerekli düzenlemeler yapılmış ve bu tebliğler 31.12.2002 tarih ve 24980 
mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 
Buna göre; 

7. Yurt içinde düzenlenen uluslar arası fuarlarda perakende satış yapılması 
hususuna ilişkin İthalat: 2003/1, 

8. Harp silahlan ve bunların aksam ve parçalarının ithalinin yalnızca, Milli 
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından veya bu 
kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca yapılabileceğine 
ilişkin İthalat: 2003/2, 

9. Radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazların ithalinde 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun uygunluk yazısı aranmasına ilişkin 
İthalat: 2003/3, 

10. Milli telekomünikasyon şebekesi ile irtibatlandınlacak olan cihazların 
ithalinde, Telekomünikasyon Kurumunca düzenlenecek onay belgesinin 
aranmasına ilişkin İthalat: 2003/4, 

11. Her nevi matbu haritalar, hidrografık veya benzeri haritalar (atlaslar, duvar 
haritaları, topografya planlan ve küreler dahil) isimli maddelerin gümrük 
beyannamelerinin tescilinde, deniz haritalan için Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Seyir Hidrografi Oşinografi Dairesi Başkanlığı, diğerleri için 
ise, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı'nm uygunluk 
belgesinin aranmasına ilişkin İthalat: 2003/5, 

12. Bazı elektrikli ev aletleri, elektronik eşyalar ve motorlu araçların ithalinde, 
Sanayi Bakanlığınca düzenlenen Garantisi Belgesinin Gümrük İdarelerince 
aranmasına dair İthalat 2003/6, 
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13. Karayolu taşıt araçlarının ithalinde gümrük beyannamelerinin tescilinde 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca vize edilmiş proforma faturaların 
aranılacağı, bu faturalara istinaden gümrüğün denetimi altına getirilen 
maddelerin anılan Bakanlık yetkililerince muayene ve kontrol edilerek 
Bakanlık tarafından düzenlenen uygunluk yazısının aranacağına ilişkin 
İthalat: 2003/7, 

14. Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus maddelerin gümrük 
beyannamelerinin tescilinde Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel 
Mtidürlüğü'nün uygunluk yazısının aranmasına dair İthalat: 2003/8, 

15. Bazı yatırım mallarının 10 yaşından (10 yaş dahil) eski olmamak üzere 
eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilmesine ilişki 
İthalat: 2003/9, 

16. Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithaline ilişkin 
İthalat: 2003/10, 

17. Bazı patlayıcı maddeler ile ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin 
gümrük beyannamelerinin tescilinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 
uygunluk yazısının aranmasına dair İthalat: 2003/11, 

18. Solvent ve bazı petrol ürünlerinin gümrük beyannamelerinin tescilinde 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın (Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) 
uygunluk yazısı aranmasına ilişkin İthalat:2003/12, 

19. Tebliğde belirtilen ürünlerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük 
idarelerince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Merkezi) tarafından düzenlenecek belgelere ilişkin İthalat: 
2003/13, 

20. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin İthalat: 2003/14 

21. Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin İthalat :2003/15 

22. Gübre üretiminde kullanılan maddelerin gümrük beyannamelerinin 
tescilinde, gümrük idarelerince, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın uygunluk 
yazısı aranmasına ilişkin İthalat :2003/16, 

23."Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasımn ve 
Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme" 
hükümleri uyarınca Tebliğ eki listelerde yer alan kimyasal maddelerin 
ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenleyen İthalat: 2003/17, 

24. Gümrük vergilerinin askıya alınmasına (suspension) yönelik olarak İthalat 
Rejimi Karan eki V sayılı liste kapsamına dahil edilmesi istenilen 
maddelerin ve müracaat usul ve esaslara ilişkin hususlar İthalat: 2003/18, 
sayılı tebliğler yürürlüğe konulmuştur. 
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DİĞER TEBLİĞLER 

25. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ,Tebliğ No: 
2003/1 (Resmi Gazete: 11 Ocak 2003,24990) (ÇHC menşeli 
9001.40.41.00.00 GTİP'lu "camdan mamul, görme kusurlannın 
giderilmesine mahsus,her iki yüzü de işlenmiş.tek odaklı gözlük camlan" 
için korunma önlemleri soruşturması açılmasına karar verilmiştir.) 

26. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ,Tebliğ No: 
2003/2 (Resmi Gazete: 11 Ocak 2003,24990) (ÇHC menşeli 
8481.80.19.00.11 GTİP'lu "sıhhi tesisat musluklan" için korunma 
önlemleri soruşturması açılmasına karar verilmiştir.) 

27. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ,Tebliğ No: 
2003/3 (Resmi Gazete: 11 Ocak 2003,24990) (tan İslam Cumhuriyeti 
menşeli 3903.19.00.00.11 ve 3903.19.00.00.12 GTİP'lu "polistiren (kristal 
ve antişok" için korunma önlemleri soruşturması açılmasına karar 
verilmiştir.) 

28. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ,Tebliğ No: 2003/1 
(Resmi Gazete: 14 Ocak 2003,24993) (ÇHC menşeli aşağıda menşei ve 
tanımı verilen eşyanın Türkiye'ye ithalatında dampinge karşı vergi 
konmuştur. 

29. Slovak Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tanm ve İşlenmiş Tanm Ürünleri 
İthalatmda Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Resmi Gazete: 
16 Ocak 2003,24995) 

30. Litvanya Menşeli Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatmda Tarife 
Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Resmi Gazete: 16 Ocak 2003, 
24995) 

31. Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tanm ve İşlenmiş Tanm Ürünleri 
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Resmi Gazete: 
17 Ocak 2003, 24996) 

32. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ.Tebliğ No: 2003/3 
(Resmi Gazete: 3 Şubat 2003,25013 ) 

33. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ,Tebliğ No: 2003/2 
(Resmi Gazete: 6 Şubat 2003,25016 ) 

34. Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş Saç İthalatında Tarife Kontenjanı 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Resmi Gazete: 18 Şubat 2003,25024) 

35. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İthaline 
İlişkin Tebliğ (İthalat:2003 /19) (Resmi Gazete: 21 Şubat 2003,25027) 

- 4 4 3 -



B : 69 6 . 4 . 2004 O : 1 

36. İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik 
Yapılması Hakkında Tebliğ (Resmi Gazete: 28 Şubat 2003, 25034 ) (Bu 
Tebliğ ile İthalat: 2003 / 6 sayılı İthalinde Garanti Belgesi Aranacak 
Maddelere İlişkin Tebliğ'in 1 nci maddesi kapsamına yeni maddeler ilave 
edilmiştir.) 

37. İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik 
Yapılması Hakkında Tebliğ (Resmi Gazete: 13 Mart 2003,25047) 

38. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ,Tebliğ No: 2003/4 
(Resmi Gazete: 11 Nisan 2003, 25076) (Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 
8301.40.11.00.00 GTİP altında yer alan "silindirli kapı kilitleri" ve 
8301.40.19.00.00 GTİP altoda yer alan "diğer kapı kilitleri" için damping 
soruşturması açılmasına karar verilmiştir.) 

39. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ,Tebliğ No: 2003/5 
(Resmi Gazete: 11 Nisan 2003, 25076) (Malezya menşeli 4007.00 GTİP 
altında yer alan "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler" için damping 
soruşturması açılmasına karar verilmiştir.) 

40. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ,Tebliğ No: 2003/6 
(Resmi Gazete: 30 Nisan 2003, 25094) bu tebliğde tanımı ve menşe 
ülkeleri belirtilen maddelerin Türkiye'ye ithalatında, karşılarında 
gösterilen tutarlarda dampinge karşı verginin yürürlüğe konulmasına karar 
verilmiştir. 

41. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğjebliğ No: 2003/7 
(Resmi Gazete: 30 Nisan 2003, 25094) Bu tebliğde tanımı ve menşe 
ülkeleri belirtilen maddelerin Türkiye'ye ithalatında, karşılarında 
gösterilen tutarlarda dampinge karşı verginin yürürlüğe konulmasına karar 
verilmiştir. 

42. İthalatta Gözetim ve Korunma önlemlerine İlişkin Tebliğjebliğ No: 
2003/4 (Resmi Gazete: 1 Mayıs 2003, 25095) 

43. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğjebliğ No: 
2003/5 (Resmi Gazete: 1 Mayıs 2003, 25095) (ÇHC menşeli 
8714.91.10.00.00 GTİPlu "çerçeveler"in ithalatındaki gelişmelerin 
izlenebilmesi için söz konusu maddenin ithalatının ileriye dönük gözetime 
tabi tutulmasına karar verilmiştir.) 

44. İthalatta Gözetim ve Korunma önlemlerine İlişkin Tebliğjebliğ No: 
2003 / 6 (Resmi Gazete: 10 Mayıs 2003, 25104) (70.13 GTP'lu 
"sofra,mutfak,tuvalet,yazıhane,ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya 
(70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç) "nın İran İslam Cumhuriyeti 
menşeli olanlar için 09.05.2003- 08.05.2004 tarihleri arasında uygulanacak 
ikinci dönem kota miktarı 6.032.000 adettir.) 

45. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğjebliğ No: 2003/8 
(Resmi Gazete: 22 Mayıs 2003, 25115) (Belarus menşeli polyester elyaf 
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ithalatında halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona 
ermesinin damping ve zararın devamına veya yemden tekrarına yol açacağı 
gerekçesi ile 5503.20.00.00.00 GTİP altında yer alan "poliesterlerden 
sentetik devamsız lifler" için bir nihai gözden geçirme soruşturması 
açılmasına karar verilmiştir.) 

46. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ.Tebliğ No: 2003/9 
(Resmi Gazete: 22 Mayıs 2003, 25115) (ÇHC menşeli "diğer ateşleme 
sistemli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep 
çakmaklar"ın ithalatında halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin 
sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol 
açacağı gerekçesi ile 9613.20.90.00.00 GTİP altında yer alan " diğer 
ateşleme sistemli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep 
çakmakları " için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar 
verilmiştir.) 

47. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İî^kin Tebliğ Jebliğ No: 2003/10 
(Resmi Gazete: 22 Mayıs 2003, 25115) (Ukrayna menşeli 
2905.42.00.00.00 GTİP altında yer alan "pentaeritritor kimyasal maddesi 
için damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.) 

48. İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesine İlişkin Tebliğ,Tebliğ No: 2003/11 
(Resmi Gazete: 22 Mayıs 2003, 25115) (ÇHC menşeli 9608.40.00.10.00 
GTİP altında yer alan "plastik maddelerden olan dolma kurşun 
kalemler(dolma kurşun kalemler)" ile 9608.10.10.10.00 GTİP altında yer 
alan "plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyeli kalemler(tükenmez 
kalemler)" için damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.) 

49. İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil 
Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin 
Tebliğ (2003/7) (Resmi Gazete: 26 Mayıs 2003,25119) 

50. Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife 
Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2003 /20) 
(Resmi Gazete: 19 Haziran 2003, Sayı: 25143) (Bu Tebliğ ile AB ile 
Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde 01.01.2004 tarihi 
itibariyle gümrük vergisi müştereken askıya alınması ve AB tarafından 
tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi yayımlanmıştır.) 

51. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ,Tebliğ No: 
2003/7 (Resmi Gazete: 28 Haziran 2003, Sayı:25152) Rusya Federasyonu, 
Ukrayna ve İran menşeli 70.04 GTP'lu "çekme veya üfleme cam" ile 70.05 
GTP'lu "float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam" ithalatına 
aşağıda belirtilen seviyelerde miktar kısıtlaması (kota) uygulanmasına, 
ayrıca Beyaz Rusya menşeli maddeler ithalatının ileriye yönelik gözetime 
tabi tutulmasına,miktar kısıtlaması ve gözetim uygulama süresinin, bu 
Karar'ın yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yıl (üç kota dönemi) olarak 
belirlenmesine karar verilmiştir. 
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52. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ,Tebliğ No: 2003/12 
(Resmi Gazete: 4 Temmuz 2003, 25158) (ÇHC menşeli 7010.20.00.00.00 
GTİP'lu "camdan tıpa,kapak ve benzeri kapama tertibatı başlığı altında yer 
alan ısıya dayanıklı camdan tencere, tava kapaklan" için damping 
soruşturması açılmasına karar verilmiştir.) 

53. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ,Tebliğ No: 
2003/13(Resmi Gazete: 4 Temmuz 2003, 25158) (ÇHC menşeli 7315.81 
GTİP'te yer alan "demir veya çelikten destekli halkalı zincirler" ile 
7315.82 GTİP'te yer alan "demir veya çelikten kaynaklı halkalı zincirler" 
için damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.) 

54. İthalatta Gözetim ve Korunma önlemlerine İlişkin Tebliğ,Tebliğ No: 
2003 / 8 (Resmi Gazete: 6 Temmuz 2003, 25160) (İran İslam Cumhuriyeti 
menşeli 6305.32 GTİP'lu "dökme maddeler için esnek mahfazalar" ile 
6305.33 tarife pozisyonlu "diğerleri (polietilen ve polipropilen şeritlerden 
ve benzerlerinden elde edilenler)" ve 5407.20 gümrük tarife pozisyonlu 
"şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucat" ithalatmda korunma 
önlemi soruşturması açılmasına ve ayrıca her üç gümrük tarife pozisyonu 
toplamı için 39.135 Kg. seviyesinde miktar kısıtlamasının (kota ) 200 
(ikiyüz) gün süre ile uygulanmasına karar verilmiştir.) 

55. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ .Tebliğ No: 
2003 / 14 (Resmi Gazete: 29 Temmuz 2003, 25183) (Poliesterlerden 
sentetik devamsız lifler (polyester elyaf) ithalatmda başlatılmış olan 
damping soruşturmasında Hindistan,Çin Tayvanı ve Tayland'dan yapılan 
ithalatlara ilişkin geçici önlem, kesin önleme dönüştürülmüş ve aşağıda 
tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen ürünün Türkiye'ye ithalatmda, 
karşılarında gösterilen tutarlarda dampinge karşı vergi yürürlüğe 
konmuştur. 

56. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ,Tebliğ No: 2003/15 
(Resmi Gazete: 31 Temmuz 2003, 25185 ) (Bu tebliğde tanımı.menşe 
ülkesi ve üreticileri belirtilen eşyanın Türkiye'ye ithalatmda, karşılarında 
gösterilen oranda terninat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konmuştur.) 

57. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ,Tebliğ No: 2003/16 
(Resmi Gazete: 31 Temmuz 2003, 25185 ) (Bu Tebliğde tanımı ve menşei 
verilen eşyamn Türkiye'ye ithalatında, karşısında belirtilen tutarda 
dampinge karşı vergi yürürlüğe konmuştur.) 

58. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ.Tebliğ No: 2003/17 
(Resmi Gazete: 5 Ağustos 2003,Sayı: 25190) (ÇHC menşeli 
8207.50.60.00.00 GTİP'nda yer alan "metal işlemeye mahsus iş gören 
kısımları yüksek hız çeliğinden matkaplar" ile 8207.70.31.00.19 GTİP'nda 
yer alan "metal işlemeye mahsus iş gören kısımları diğer maddelerden 
parmak frezeler" için soruşturma açılmasına karar verilmiştir.) 
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59. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ,Tebliğ No: 2003/18 
(Resmi Gazete: 5 Ağustos 2003,Sayı: 25190) (ÇHC menşeli 
8302.10.90.00.00 GTİP'nda yer alan " diğer menteşeler" ;8302.50.00.00.00 
GTİP'nda yer alan "sabit askılıklar,şapka askılan,dirsekler ve benzeri eşya" 
tanımına giren mobilyalar için menteşe ve altlıklar; 8302.60.90.00.00 
GTİP'nda yer alan "diğer otomatik kapı kapayıcılan" ve 8302.42.90.00.00 
GTİP'nda yer alan "diğer mobilyalar için diğer donanım,tertibat ve benzeri 
eşya" tanımına giren çekmece rayları için soruşturma açılmasına karar 
verilmiştir.) 

60. Kamış veya Pancar Şekeri ve Kimyaca Saf Sakaroz (Katı Halde) 
Haricindeki Diğer Şekerlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına 
İlişkin Tebliğ (Resmi Gazete: 17 Ağustos 2003, Sayı: 25202) 

61. Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tanm ve İşlenmiş Tanm Ürünleri 
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Resmi Gazete: 17 Ağustos 2003, Sayı: 25202) 

62. Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tanm ve İşlenmiş Tanm Ürünleri 
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Resmi Gazete: 
17 Ağustos 2003, Sayı: 25202) 

63. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ,Tebliğ No: 
2003/9 (Resmi Gazete: 27 Ağustos 2003, Sayı: 25212) (Bu tebliğde 
belirtilen GTİP'lannda yer alan belirli özellikteki telefonlar ile telefon 
aksam ve parçalanılın ithalatındaki gelişmelerin izlenmesi amacı ile bu 
maddelerin ithalatının ileriye yönelik gözetim uygulamasına tabi 
tutulmasına karar verilmiş ve söz konusu maddelerin ithalatında 
karşılarında gösterilen FOB fıyatlanndan daha düşük birim fiyatlanna haiz 
olanlar,gözetim uygulaması kapsamına alınmıştır. 

64. İthalatta Gözetim ve Korunma önlemlerine İlişkin Tebliğ ,Tebliğ No: 
2003/10(Resmi Gazete: 27 Ağustos 2003, Sayı: 25212) (Aşağıda belirtilen 
GTİP'nda yer alan belirli özellikteki ütülerin ithalatındaki gelişmelerin 
izlenmesi amacı ile bu maddenin ithalatının ileriye yönelik gözetim 
uygulamasına tabi tutulmasına karar verilmiş ve söz konusu maddenin 
ithalatında karşısında gösterilen FOB fıyatlanndan daha düşük birim 
fiyatlanna haiz olanlar,gözetim uygulaması kapsamına alınmıştır. 

65. Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ .İthalat: 2003 /21 
(Resmi Gazete: 27 Ağustos 2003, Sayı: 25212) (Bazı maddelerin ithalatının 
izlenmesi amacı ile bu Tebliğ ile Tebliğ Ekr.l'de GTİP'lan ve isimleri 
belirtilen maddeleri,karşılannda gösterilen ülke menşeli olarak ve fiyat 
seviyesinin altında beyan etmek suretiyle Serbest Dolaşım Giriş Rejimi 
çerçevesinde ithal edeceklerin ithalattan önce, diğer mevzuat hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla, DTM'na bildirimde bulunarak "İthalat İzleme 
Belgesi" almalan gerektiği hükme bağlanmıştır. 
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66. Hindistan Menşeli Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin (2003/6) Sayıh 
Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2003/8) (Resmi Gazete: 31 
Ağustos 2003,Sayı: 25215) (Bu Tebliğ ile 2003/6 Sayılı Tebliğ'in 2 nci 
maddesi yeniden düzenlenmiştir.) 

67. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ,Tebliğ No: 2003/19 
(Resmi Gazete: 4 Eylül 2003,Sayı: 25219) (Aşağıda tanımı ve menşe ülkesi 
belirtilen eşyanın Türkiye'ye ithalatında, karşısında gösterilen tutarda 
dampinge karşı vergi yürürlüğe konmuştur. 

68. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ/Tebliğ No: 2003/20 
(Resmi Gazete: 4 Eylül 2003, Sayı: 25219) 

69. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ,Tebliğ No: 2003/21 
(Resmi Gazete: 4 Eylül 2003,Sayı: 25219 ) 

70. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ,Tebliğ No: 
2003/11 (Resmi Gazete: 12 Eylül 2003, Sayı: 25227) (ÇHC menşeli 
8481.80.19.00.11 GTİP'lu "sıhhi tesisat muslukları" ithalatındaki 
gelişmelerin izlenmesi amacı ile bu maddenin ithalatının ileriye yönelik 
gözetim uygulamasına tabi tutulmasına karar verilmiştir.) 

71. Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım ve İşlenmiş Tanm 
Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 
(Resmi Gazete: 21 Eylül 2003, Sayı: 25236) 

72. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ,Tebliğ No: 2003 
/ 12 (Resmi Gazete: 27 Eylül 2003, 25242) (8414.51.90.10.11 GTİP'nda 
yer alan "vantilatörler"in ÇHC menşeli olanları için 24.09.2003-
24.09.2004 tarihleri arasında uygulanacak ikinci dönem kotalara ilişkin 
başvuru ile dağıüm usul ve esasları belirlenmiştir.) 

73. İthalatta Gözetim ve Korunma önlemlerine İlişkin Tebliğ,Tebliğ No: 2003 
/13 (Resmi Gazete: 27 Eylül 2003,25242) 

1 Mayıs 2004 tarihi itibariyle Avrupa Birliği'ne üye olacak ülkeler ile 
ülkemiz arasında imzalanmış bulunan Serbest Ticaret Anlaşmaları uyarınca 
bazı tanm ve işlenmiş tanm ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanları 
çerçevesinde düzenlenen ithal lisanslarının geçerlilik süresinin 30 Nisan 
2004 tarihi itibariyle sınırlandınlabilmesini teminen aşağıda belirtilen 
ülkelerle ilgili tebliğler yayımlanmıştır. Bu tebliğler: 

74. Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tanm ve İşlenmiş Tanm Ürünleri 
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Resmi Gazete: 2 Kasım 2003,Sayı: 25277) 
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75. Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tanm ve İşlenmiş Tanm 
Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Resmi Gazete: 2 Kasım 2003,Sayı: 
25277) 

76. Çek Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tanm ve İşlenmiş Tanm 
Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Resmi Gazete: 2 Kasım 2003, Sayı: 
25277) 

77. Slovak Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tanm ve İşlenmiş Tanm 
Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Resmi Gazete: 2 Kasım 2003, Sayı: 
25277) 

78. Slovenya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tanm ve İşlenmiş Tanm Ürünleri 
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebüğ (Resmi Gazete: 2 Kasım 2003, Sayı: 25277) 

79. Litvanya Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tanm ve İşlenmiş Tanm 
Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Resmi Gazete: 2 Kasım 2003, Sayı: 
25277) 

80. Letonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tanm ve İşlenmiş Tanm Ürünleri 
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Resmi Gazete: 2 Kasım 2003, Sayı: 25277) 

81. Estonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tanm ve İşlenmiş Tanm Ürünleri 
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Resmi Gazete: 2 Kasım 2003, Sayı: 25277) 

DİĞER TEBLİĞLER 

82. Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife 
Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 
2003/22) ( Resmi Gazete: 22 Kasım 2003, Sayı: 25297) 

83. İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil 
Ürünlerine Ait Kotalann Birinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine 
İlişkin Tebliğ (2003/9) (Resmi Gazete: 4 Aralık 2003, Sayı: 25306) 

84. Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Belirli Ürünlere Ait 2004 Yılı Kotalannın 
Dağıtanına İlişkin Tebliğ (No: 2003 / 14 ) ( Resmi Gazete: 18 Aralık 
2003,Sayı: 25320) 

85. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/22) 
(Resmi Gazete: 20.12.2003, Sayı: 25322) 

- 4 4 9 -



T.B.M.M. B : 69 6 . 4 . 2004 O : 1 

E K 2 - A 

86. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/23) 
(Resmi Gazete: 20.12.2003, Sayı: 25322) 

87. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/24) 
(Resmi Gazete: 20.12.2003, Sayı: 25322) 

88. Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünleri 
İthaline İlişkin Tebliğ (2004 / l ) (Resmi Gazete: 31 Aralık 2003, 
Sayı:25333) 

89. Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Gözetime Tabi Tekstil 
Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2004 IX) (Resmi Gazete: 31 Aralık 
2003, Sayı:25333) 

90. Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Gözetime Tabi Tekstil 
Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2004 /3) (Resmi Gazete: 31 Aralık 
2003, Sayı:25333) 

91. Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine 
Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2004 /4) (Resmi 
Gazete: 31 Aralık 2003, Sayı: 25333) 

92. Hindistan Menşeli Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2004/6) 
(Resmi Gazete: 31 Aralık 2003,Sayı: 25333) 

93. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2004/15) 
(Resmi Gazete: 31 Aralık 2003, Sayı:25333) (Buna göre 9001.40.41.00.00 
GTİP'lu "camdan mamul ,görme kusurlarının giderilmesine mahsus,her iki 
yüzü de işlenmiş.tek odaklı gözlük camlarTnın ÇHC menşeli olanlarının 
ithalatında yürütülen korunma önlemleri soruşturmasının kapatılmasına ve 
söz konusu maddenin yalnız CİF birim kıymeti 1 ABD Dolan/adet ve 
altında olanlarının ithalatının ülke ayırımı yapılmaksızın »ileriye yönelik 
gözetime tabi tutulmasına karar verilmiştir.) 

94. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2004/16) 
(Resmi Gazete: 31 Aralık 2003, Sayı:25333) (Buna göre 3903.19.00.00.11 
ve 3903.19.00.00.12 GTİP'lu " kristal ve antişok polistiren" in İran İslam 
Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında yürütülen korunma önlemleri 
soruşturmasımn kapatılmasına ve söz konusu maddenin İran menşeli 
olanlarının ithalatmın,ileriye yönelik gözetime tabi tutulmasına karar 
verilmiştir.) 

95. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2004/17) 
(Resmi Gazete: 31 Aralık 2003, Sayı:25333) (Buna göre aşağıda GTP ve 
ismi yer alan maddelerin.yalruz karşılarında gösterilen CİF kıymetine eşit 
ya da düşük birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatımn,ülke ayırımı 
yapılmaksızın, ileriye yönelik gözetime tabi tutulmasına karar verilmiştir.) 

96. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2004/18) 
(Resmi Gazete: 31 Aralık 2003, Sayı:25333) (Buna göre 8481.80.19.00.11 
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GTİPlu "musluklar"ın ÇHC menşeli olanlarının ithalatında yürütülen 
korunma önlemleri soruşturmasının kapatılmasına ve söz konusu maddenin 
ithalatındaki gelişmelerin yalandan izlenmesi amacıyla bu maddenin 
yalnız CİF birim kıymeti 10 ABD Dolan/Kg ve altında olanlarının 
ithalatının ülke ayınım yapılmaksızın, ileriye yönelik gözetime tabi 
tutulmasına karar verilmiştir.) 

97. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebüğ (2004/19) 
(Resmi Gazete: 31 Aralık 2003, Sayı:25333) (Buna göre bu Tebliğde GTP 
ve ismi yer alan maddelerin, yalnız karşılarında gösterilen CİF kıymetine 
eşit ya da düşük birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatınm.ülke ayırımı 
yapılmaksızın, ileriye yönelik gözetime tabi tutulmasına karar verilmiştir.) 

98. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2004/20) 
(Resmi Gazete: 31 Aralık 2003, Sayı:25333) (Buna göre bu Tebliğde GTP 
ve ismi yer alan maddelerin,yalnız karşılarında gösterilen CİF kıymetine 
eşit ya da düşük birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatının,ülke ayırımı 
yapılmaksızın, ileriye yönelik gözetime tabi tutulmasına karar verilmiştir.) 

99. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2004/21) 
(Resmi Gazete: 31 Aralık 2003,Sayı: 25333) (Buna göre ÇHC menşeli 
9003.90.00.00.00 GTİPiu "aksam ve parça" ithalatının tabi olduğu miktar 
kısıtlaması uygulamasının etkilerinin değerlendirilmesi ve devamının 
gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla gözden geçirme 
soruşturması açılmasına karar verilmiştir.) 

100. Tohumluk Olmayan Beyaz Arpa İthalatında Tarife Kontenjanı 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Resmi Gazete: 31 Aralık 2003,Sayı: 25333) 
(Buna göre "Tohumluk Olmayan Beyaz Arpa İthalatında Tarife Kontenjanı 
Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2003 / 6580)" uyarınca 
1003.00.90.00.11 GTİPiu " beyaz arpa" ithalatında açılan 250.000 tonluk 
tarife kontenjanı öncelikle Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne 
tahsis edilir. Söz konusu tarife kontenjanının tamamı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Genel Müdürlüğü'nce talep edilmemesi durumunda artan miktar 
beyaz arpayı üretimde hammadde olarak kullanan yem sanayicisi firma 
kurum ve kuruluşlara dağıtılır. ) 

İthalat Rejimi Karan'mn uygulanmasına ilişkin usul ve esasların 
belirlendiği İthalat Yönetmeliği eki 19 adet tebliğ ile taraf olduğumuz 
uluslararası anlaşmalar,uygulanan ithalat ve madde politikalan,kamu 
ahlakı, kamu güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlığının korunmasının 
yanı sıra sektörlerin talep ve ihtiyaçları da dikkate alınarak gerekli 
düzenlemeler yapılmış ve bu tebliğler 31.12.2003 tarih ve 25333 
(1. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 
Tebliğler: 

101. Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (2004/1) 

- 4 5 1 -



T.B.M.M. B : 69 6 . 4 . 2004 O : 1 

EK2-A 

102. Harp Silahları, Bunlarm Aksam ve Paıçalannm İthaline İlişkin Tebliğ 
(2004/2) 

103. Radyoaktif Maddeler İle Bunlarm Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin 
Tebliğ (2004/3) 

104. Bazı Haberleşme Cihazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (2004/4) 

105. Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ (2004/5 ) 

106. İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ ( 2004/6 ) 

107. Karayolu Taşıt Araçlannın İthaline İlişkin Tebliğ (2004/7) 

108. Sivil Hava Taşıtlannda Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin 
Tebliğ(2004/8) 

119. Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek 
Maddelere İlişkin Tebliğ (2004/9) 

110. Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtlann İthaline İlişkin 
Tebliğ (2004/10) 

111. Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin 
İthaline İlişkin Tebliğ (2004/11) 

112. Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin Tebliğ ( 2004/12) 

113. İşçi Sağlığım ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin 
Tebliğ (2004/13) 

114. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (2004/14) 

115. Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (2004/15) 

116. Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (2004/16) 

117. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin 
İthaline İlişkin Tebliğ (2004/17) 

118. Gümrük Vergisi Askıya Alınacak Ürünlere İlişkin Tebliğ (2004/18) 

119. Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ (2004 /l9) 

31.12.2003 tarih, 25333 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan ve 01.01.2004 
tarihinden itibaren yürürlüğe giren Tebliğler: 

120. Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil 
Ürünleri İthaline İlişkin Tebliğ (2004 /l) 
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121. Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsammda Gözetime Tabi Tekstil 
Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (200412) 

122. Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Gözetime Tabi Tekstil 
Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2004 /3) 

123. Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsammda Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine 
Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2004 /4) 

124. Tohumluk Olmayan Ekmeklik Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Resmi Gazete: 16 Ocak 2004,Sayı:25348) 
(Buna göre, 1001.90.99.00.11 GTİP'lu "ekmeklik buğday" ithalatında 
açılan 250.000 tonluk tarife kontenjanı, öncelikle TMO'ya tahsis 
edilecektir. Söz konusu tarife kontenjanının tamamının TMO tarafından 
talep edilmemesi durumunda, artan miktar ekmeklik buğdayı üretimde 
hammadde olarak kullanan sanayici firma, kurum ve kuruluşlara 
dağıtılacaktır.) 

125. Slovak Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri 
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Resmi Gazete: 
16 Ocak 2004,Sayı:25348) (Buna göre Slovak Cumhuriyeti Menşeli Bazı 
Tarım ve İşlenmiş Tanm Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı 
Uygulanmasına İlişkin Karar uyarınca açılan tarife kontenjanlarının 
dağıtımınm,"bir defada talep edilecek azami tarife kontenjanı miktarTnı 
aşmamak üzere.başvuru sırası esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir.) 

126. Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tanm ve İşlenmiş Tanm Ürünleri 
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Resmi Gazete: 
16 Ocak 2004,Sayı:25348) (Buna göre Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı 
Tanm ve İşlenmiş Tanm Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı 
Uygulanmasına İlişkin Karar uyarınca açılan tarife kontenjanlarının 
dağıtımının,"bir defada talep edilecek azami tarife kontenjanı miktarTnı 
aşmamak üzere.basvuru sırası esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir.) 

127. İthalatta Gözetim ve Korunma önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 
2004/l)(Resmi Gazete: 16 Ocak 2004,Sayı:25348) (Buna göre Gümrük 
Giriş Tarife Cetveli'nin 64. Faslında yer alan (64.06 hariç) "ayakkabılar, 
gertler, tozluklar ve benzeri eşya"nın ithalatına yönelik olarak; bu Tebüğ 
Eki, EK-l'de GTİP'lan ve adlan belirtilen maddelerden yalnız karşılarında 
gösterilen CİF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlann ithalatında 
gözetim uygulaması yapılacağı hükme bağlanmıştır.) 

128. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 
2004/2)(Resmi Gazete: 16 Ocak 2004,Sayı:25348) (Buna göre aşağıda 
GTP ve ismi belirtilen maddelerin,yalnız karşılannda gösterilen CİF 
kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlanmn ithalatında, ileriye 
yönelik gözetim uygulaması yapılmasına karar verilmiştir.) 
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129. İthalatta Gözetim ve Korunma önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 
2004/3)(Resmi Gazete: 16 Ocak 2004,Sayı:25348) (Buna göre 8712.00 
GTP'lu "motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç 
tekerlekliler dahil)" in ithalatının ,ülke aynmı yapılmaksızın, ileriye 
yönelik gözetim uygulaması kapsamına alınmasına karar verilmiştir.) 

130. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 
2004/4)(Resmi Gazete: 16 Ocak 2004,Sayı:25348) (Buna göre 
8714.91.10.00.00 GTİP'lu " çerçeveler" in ithalatının ,ülke ayrımı 
yapılmaksızın, ileriye yönelik gözetim uygulaması kapsamına alınmasına 
karar verilmiştir.) 

131. İthalat (2004/19) Sayılı Bazı Maddelerin Ithalatımn İzlenmesine İlişkin 
Tebliğ 'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ )(Resmi Gazete: 16 Ocak 
2004,Sayı:25348) (Buna göre İthalat : (2004/19) sayılı Bazı Maddelerin 
İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ'in EK-Tinde yer alan "İthalat İzleme 
Belgesi Kapsamına Giren İthal İşlemleri" listesine aşağıda belirtilen şekilde 
ilave yapılmıştır.) 

132. İthalatta Gözetim ve Korunma önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 
2004/5)(Resmi Gazete: 21 Ocak 2004,Sayı:25353) (Buna göre 5407.20 
GTP'lu "şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucat", 6305.32 GTP'lu 
"dökme maddeler için esnek mahfazalar" ile 6305.33 GTP'lu " polietilen ve 
polipropilen şeritlerden ve benzerlerinden elde edilen ambalaj için torba ve 
çuvallar (diğerleri)" m İran menşeli olanlarının ithalatında 3 yıl süre ile 
miktar kısıtlaması (kota) uygulanmasına, her üç GTP toplamı için kota 
seviyesinin 1.000 ton/yıl olarak belirlenmesine ve ithalattaki gelişmelerin 
yakından izlenebilmesini teminen anılan maddelerin, İran hariç,ülke 
ayrımına gidilmeksizin,CIF kıymeti 1.500 ABD Dolan/Ton ya da altında 
olanlarının ithalatının 3 yıl süresince ileriye yönelik gözetim uygulamasına 
tabi tutulmasına karar verilmiştir.) 

133. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin İthalat: (2004/14) 
Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Resmi Gazete:24 
Ocak 2004, Sayı: 25356) (Buna göre Tebliğin amacını belirten 1 inci 
maddesi yeniden düzenlenmiştir. Onaylanmış bulunan ilgili anlaşmalar ve 
protokoller ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal 
Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde Ek I,II,in,IV-a, IV-b'de ve 
V'te gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve isimleri yer alan 
maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar düzenlemiştir. Ayrıca 2004 /l4 
sayılı Tebliğ'e ,Ek:V, EK:F ve EK:G eklenmiştir.) 

134. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:2004/1) 
(Resmi Gazete:29 Ocak 2004,Sayı: 25361) (Buna göre aşağıda tanımı, 
menşe ülkesi ve üreticileri belirtilen eşyanın Türkiye'ye ithalatında 
karşılarında gösterilen oranlarda dampinge karşı vergi yürürlüğe 
konulmuştur. 
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135. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/2) 
(Resmi Gazete: 7 Şubat 2004, Sayı: 25366) (Buna göre Çin Halk 
Cumhuriyeti (ÇHC), Güney Kore, Çin Tayvanı ve Hindistan menşeli 
5605.00 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan "Dokumaya 
elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit 
veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 
veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri" için damping soruşturması 
açılmasına karar verilmiştir.) 

136. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/3) 
(Resmi Gazete: 7 Şubat 2004, Sayı: 25366) (Buna göre aşağıda tanımı ve 
menşei verilen maddelerin Türkiye'ye ithalatında karşısında belirtilen 
tutarda dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.) 

137. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2004/4) (Resmi 
Gazete: 2 Mart 2004, Sayı: 25390) (Buna göre aşağıda tanımı ve menşei 
verilen maddelerin Türkiye'ye imalatında karşısında belirtilen tutarda 
dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.) 

138. İthalat: 2004/10 Sayılı Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus 
Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ 'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
(Resmi Gazete: 4 Mart 2004, Sayı: 25392) (Buna göre 31/12/2003 tarihli ve 
25333 1 inci Mükerrer sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "İthalat: 2004/10 
sayılı Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline 
İlişkin Tebliğ"in 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerinde yer alan 
"4802.55.10.90.11" ifadesinden önce gelmek üzere; "4802.55.30.90.11; 
4802.55.90.90.11; 4802.56.90.90.11;" ifadesi ilave edilmiştir.) 

139. Bulgaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı 12.06 G.T.P'li Ayçiçeği 
Tohumu ve 1512.11 G.T.P'li Ham Yağlann İthalatında Açılan Tarife 
Kontenjanlannın Dağıtım ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (Resmi Gazete: 11 
Mart 2004,Sayı: 25399) (Buna göre Bulgaristan Cumhuriyeti menşeli ve 
çıkışlı 12.06 G.T.P'li ayçiçeği tohumu (kınlmış olsun olmasın) ile 1512.11 
G.T.P'li ham yağlar için tespit edilen 2004 yılma ait tarife kontenjanlannın 
sırasıyla kullanılmayan 10.000 ton ile 5.000 tonluk kısımlannın dağıtımı, 
öncelikle Yağlı Tohumlar Tanm Satış Kooperatifleri Birliklerine olmak 
üzere söz konusu ürünleri üretimde hammadde olarak kullanan sanayici 
firma, kurum ve kuruluşlara yapılacaktır.) 

140. Romanya Menşeli ve Çıkışlı 1512.11 G.T.P'li Ham Yağlann İthalatında 
Açılan Tarife Kontenjanının Dağıtım ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (Resmi 
Gazete: 11 Mart 2004,Sayı: 25399) (Buna göre Romanya menşeli ve çıkışlı 
1512.11 G.T.P'li ham yağlar için tespit edilen 2004 yılına ait tarife 
kontenjanının kullanılmayan 20.000 tonluk kısmının dağıtımı, öncelikle 
Yağlı Tohumlar Tanm Satış Kooperatifleri Birliklerine olmak üzere söz 
konusu ürünü üretimde hammadde olarak kullanan sanayici firma, kurum 
ve kuruluşlara yapılacaktır.) 
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141. İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 
2004/6) (Resmi Gazete: 11 Mart 2004,Sayı: 25399) (Buna göre Vietnam ve 
Çin Tayvanı menşeli 4011.40 GTP'nda yer alan "motosikletlerde 
kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler" ile 4013.90.10.00.00 GTİP altında 
yer alan "motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler" için damping 
soruşturması açılmasına karar verilmiştir.) 

142. İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No: 
2004/7)(Resmi Gazete: 11 Mart 2004,Sayı: 25399) (Buna göre Vietnam, 
Çin Tayvanı ve Sri Lanka menşeli 4011.50.00.00.00 GTİP'lu "bisikletlerde 
kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler" ile 4013.20.00.00.00 GTİP'lu 
"bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler için damping soruşturması 
açılmasına karar verilmiştir.) 

143. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 
2004/8) )(Resmi Gazete: 11 Mart 2004,Sayı: 25399) (Buna göre aşağıdaki 
tabloda yer alan dampinge karşı önlemin yürürlükte kalma süresi, 
karşısında belirtilen tarihte sona erecektir. Ancak, süre bitiminden evvel 
yerli üretim daimin destekleyici delilleri içeren talebi üzerine açılacak bir 
nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda, önlemin sona ermesinin 
dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine 
yol açacağı yönünde bir belirleme yapılması halinde, bu belirlemeye ilişkin 
dampinge karşı önlem uygulamasına devam edileceği ve yeterli delilleri 
içeren başvuruların,ilgili önlemin sona erme tarihinden en az üç ay önce 
DTM'ye ulaştırılmasının şart olduğu belirtilmiştir.) 

UI- DIŞ TİCARETTE STANDARDÎZASYON MEVZUATINA YÖNELİK 
DÜZENLEMELER 

SIRA 

1 

2 

MEVZUATIN ADI 

11.9.2003 tarih ve 
2003/6189 sayılı 
Bakanlar Kurulu 
Karan 
Dış Ticarette Teknik 
Düzenlemeler ve 
Standardizasyon 
Yönetmeliği 

RESMİ GAZETE 
TARİH VE 

SAYISI 
9.10.2003 

25254 

31.12.2003 
25333 

(3. mükerrer) 

KONUSU 

Kütlü Pamukların Kirlenmesinin 
Önlenmesi için Alınacak 
Tedbirlere Dair düzenlemedir. 

ihracatta Müsteşarlığımız 
tarafından kontrole tabi tutulan 
yaklaşık 70 adet tarım ürününü 
kapsamakta ve bu ürünlerde 
yapılan kontrollerin usul ve 
esaslarım düzenlemektedir. Aynı 
zamanda ithalat aşamasında 
gerçekleştirilen denetimlerde 
uyulacak usul ve esaslar genel 
prensipleriyle bu Yönetmelikte 
açıklanmaktadır. 
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3 

4 

S 

6 

7 

8 

2004/1 sayılı Dış 
Ticarette 
Standardizasyon 
Tebliği 

2004/2 sayılı Dış 
Ticarette 
Standardizasyon 
Tebliği 

2004/3 sayılı Çevrenin 
Korunması Yönünden 
Kontrol Altında 
Tutulan Yakıt ve 
Atıklara İlişkin Tebliğ 

2004/4 sayılı Dış 
Ticarette 
Standardizasyon 
Tebliği 

2004/5 sayılı Dış 
Ticarette 
Standardizasyon 
Tebliği 

2004/6 sayılı Çevrenin 
Korunması Yönünden 
Kontrol Altında 
Tutulan Kimyasallara 
İlişkin Tebliğ 

31.12.2003 
25333 

(3. mükerrer) 

31.12.2003 
25333 

(3. mükerrer) 

31.12.2003 
25333 

(3. mükerrer) 

31.12.2003 
25333 

(3. mükerrer) 

31.12.2003 
25333 

(3. mükerrer) 

31.12.2003 
25333 

(3. mükerrer) 

İthalatta Türk Standardlan 
Enstitüsü tararından kontrol 
edilen Ürünlere dair liste ile bu 
ürünlerin kontrollerinde 
uygulanacak esaslar ve 
yapılacak işlemleri 
düzenlemektedir. 
İthalatta Müsteşarlığımız Bölge 
Müdürlükleri tararından kontrol 
edilen yaklaşık 70 adet tarım 
ürününe dair liste ile bu 
ürünlerin kontrollerinde 
uygulanacak esaslar ve 
yapılacak işlemleri 
düzenlemektedir. 
İthalatta Çevre ve Orman 
Bakanlığı tarafından kontrol 
edilen yakıt ve atıklara dair liste 
ile bu ürünlerin kontrollerinde 
uygulanacak esaslar ve 
yapılacak işlemleri 
düzenlemektedir. 

İthalatta Sağlık Bakanlığı 
tarafından kontrol edilen 
ürünlere dair liste ile bu 
ürünlerin kontrollerinde 
uygulanacak esaslar ve 
yapılacak işlemleri 
düzenlemektedir. 
İthalatta Tanm ve Köyişleri 
Bakanlığı tarafından kontrol 
edilen ürünlere dair liste ile bu 
ürünlerin kontrollerinde 
uygulanacak esaslar ve 
yapılacak işlemleri 
düzenlemektedir. 
İthalatta Çevre ve Orman 
Bakanlığı tarafından kontrol 
edilen kimyasallara dair liste ile 
bu ürünlerin kontrollerinde 
uygulanacak esaslar ve 
yapılacak işlemleri 
düzenlemektedir. 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

2004/7 sayılı Ticari 
Kalite Denetim 
Yeterlik Belgesi 
Verilmesinde 
Uygulanacak Esaslara 
İlişkin Tebliğ 

2004/9 sayılı CE 
İşareti Taşıması 
Gereken Ürünlerin 
İthalatına İlişkin Dış 
Ticarette 
Standardizasyon 
Tebliği 
2004/10 sayılı Dış 
Ticarette 
Standardizasyon 
Tebliğinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında 
Tebliğ 

2004/11 sayılı Dış 
Ticarette 
Standardizasyon 
Tebliğinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında 
Tebliğ 
2004/12 sayılı Dış 
Ticarette 
Standardizasyon 
Tebliği 

2004/13 sayılı Dış 
Ticarette 
Standardizasyon 
Tebliğinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında 
Tebliğ 
2004/14 sayılı Dış 
Ticarette 
Standardizasyon 

31.12.2003 
25333 

(3. mükerrer) 

14.2.2004 
25373 

14.2.2004 
25373 

14.2.2004 
25373 

14.3.2004 
25402 

14.3.2004 
25402 

12.3.2004 
25400 

İhracatta Müsteşarlığımız 
tararından kontrol edilen 70 adet 
tanm ürününü üreten imalatçı 
firmalara belli kriterleri 
karşılamaları halinde Ticari 
Kalite Denetim Yeterlik Belgesi 
verilerek ihracatta standart 
kontrolünden muafiyet 
getirilmektedir. 
CE işareti taşıması gereken 
ürünlerin ithalatında 
uygulanacak esaslar ve 
yapılacak işlemleri 
düzenlemektedir. 

2004/9 sayılı Tebliğin 
yayımlanması ile birlikte 2004/1 
sayılı DTS Tebliği eki listede 
yapılan değişiklikler ile 2004/1 
sayılı Tebliğ eki listeye ilave 
edilen ve bu listeden çıkarılan 
standartları düzenlemektedir. 
2004/9 sayılı Tebliğin 
yayımlanması ile birlikte 2004/4 
sayılı DTS Tebliği eki listede 
yapılan değişiklikleri 
düzenlemektedir. 

İthalatta Tütün, Tütün 
Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurumu 
tarafindan denetlenecek ürünleri 
göstermektedir. 
2004/12 sayılı DTS Tebliğinin 
yayımlanması ile birlikte 2004/4 
sayılı DTS Tebliği eki listede 
yapılan değişiklikleri 
yansıtmaktadır. 

Kabuklu findik ve iç findik 
standartlarında değişiklik 
yapılmasına ilişkin 
düzenlemedir. 
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16 

17 

18 

19 

20 

2004/15 sayıh 
Çevrenin Korunması 
Yönünden Kontrol 
Altında Tutulan Yakıt 
ve Atıklara İlişkin 
Tebliğde Değişiklik 
Yapılması Hakkında 
Tebliğ 
2004/18 sayıh Dış 
Ticarette 
Standardizasyon 
2004/20 sayıh Dış 
Ticarette 
Standardizasyon 
Tebliğinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında 
Tebliğ 

2004/21 sayıh Dış 
Ticarette 
Standardizasyon 

Uluslararası Gözetim 
Şirketleri Statüsüne 
İlişkin Karar (Dış 
Ticarette 
Standardizasyon: 
2004/1) 

25.2.2004 
25384 

12.3.2004 
25400 

17.3.2004 
25405 

9.3.2004 
25397 

15.1.2004 
25347 

2004/3 sayıh DTS Tebliğinin 4 
üncü maddesini yürürlükten 
kaldırmıştır. 

Domates standardında değişiklik 
yapılmasına ilişkin 
düzenlemedir. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
tararından yayımlanan 
"Damızlık Harici Canlı 
Hayvanlar ile Hayvan 
Maddelerinin İthalatında 
Kontrol Belgesi Düzenlenmesi 
İçin Aranacak Belgeler 
Hakkında Tebliğde (Tebliğ No. 
2000/32) Değişiklik Yapılması 
Hakkmda Tebliğ (Tebliğ No. 
2004/8)" 2004/5 sayılı DTS 
Tebliğine dercedilmiştir. 
Yemeklik Zeytinyağı 
standardında değişiklik 
yapılmasına ilişkin 
düzenlemedir. 
Alp Gözetme Ltd. Şti.'nin talebi 
uygun görülerek, "Uluslararası 
Gözetim Şirketi" statüsü sona 
erdirilmiştir. 

IV- AVRUPA BİRLİĞİ TEKNİK MEVZUAT UYUMU FAALİYETLERİ 
ÇERÇEVESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

29/9/2001 tarih ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve 
Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi uyannca hazırlanan "Uygunluk 
Değerlendirme Kurulunun Oluşturulmasına Dair Yönetmelik" yürürlüğe konulması 
hakkmda Bakanlar Kurulu Karan istihsali ile Resmi Gazete'de yayımlanması amacıyla 
10.3.2004 tarihinde Başbakanlığa sevk edilmiştir. 

Anılan Yönetmelik Taslağının niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır: 
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Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında bir Gümrük Birliğini teşkil eden 6 Mart 1995 
tarih ve 1/95 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Karan (OKK)'nın malların 
serbest dolaşımıyla ilgili 8-11 nci maddeleri, ülkemizin, Avrupa Birliği'nin ticarette teknik 
engellerin kaldınlmasma ilişkin teknik mevzuatını iç mevzuata dahil etmesini öngörmektedir. 

AB'nin ilgili mevzuat listesi 1997 tarihli ve 2/97 sayılı OKK ile belirlenmiş, söz 
konusu mevzuatın hangi kuruluşlanmızca uyumlaştınlacağı da 97/9196 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan ile tespit edilmiştir. İlgili kuruluşlarımızca bahse konu uyumlaştırma süreci 
devam eden teknik mevzuatın uygulamaya geçirilebilmesi, AT standardızasyon sistemine 
paralel bir sistemin genel çerçevesinin çizilmesini ve temel esaslann belirlenmesini gerekli 
kılmış ve bu amaca yönelik olarak 97/9196 sayılı karar gereğince koordinasyon görevi tevdi 
edilen Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik 
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun" 11 Temmuz 2001 ve 24459 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak, 11 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

4703 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde, piyasa gözetimi ve denetimi, uygunluk 
değerlendirme kuruluşlan ve onaylanmış kuruluşlar ve diğer hususlara ilişkin usul ve 
esaslann Bakanlar Kurulunca çıkanlacak yönetmeliklerle belirleneceği hükme bağlanmıştır. 

Diğer taraftan, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından onaylanan 'Türkiye'de Kalite 
Altyapısının Desteklenmesi (TKAD) Projesi"nin finansman anlaşması, Ulusal Koordinatör 
Hazine Müsteşarlığı ile projenin yürütülmesinden sorumlu taraflardan Dış Ticaret 
Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) ve Kalite Derneği (KalDer) 
tarafından 17 Nisan 2001 tarihinde imzalanmış ve proje 8 Temmuz 2002 tarihinde faaliyete 
geçmiştir. Söz konusu proje kapsamında uygunluk değerlendirme konusunda bir danışma 
mekanizması işlevi görecek ve ülkemizde bütün ilgili tarafların katılacağı bir "Uygunluk 
Değerlendirme Kurulu" oluşturulması öngörülmektedir. Kurulun 5 yıl sürecek projeden 
geriye kalan sürdürülebilir bir altyapı olarak şekillendirilmesi ve AB'ye üye devletlerdeki 
benzer kuruluşlarla aynı yapıda oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Bu çerçevede hazırlanan Uygunluk Değerlendirme Kurulunun Oluşturulmasına Dair 
Yönetmeliğin amacı, ürünlerin, ilgili teknik düzenlemeye, teknik özelliklere, iyi uygulama 
kodu veya standartlara uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya 
belgelendirilmesi konusunda uygunluk değerlendirmesiyle ilgili kamu kuruluşlan, yüksek 
öğretim kurumlan, özel sektör kuruluşlan, ticaret ve meslek odalan, tüketici federasyonlan ve 
sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonun sağlanması ve tavsiye niteliğinde kararlar 
alınması amacıyla bir Kurul teşkil etmek ve bu Kurulun görevlerine ilişkin usul ve esaslan 
belirlemektir. 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlanmn görev ve sonımluluklanna herhangi bir 
müdahalede bulunma yetkisi olmayan, tüzel kişiliği bulunmayan ve tamamen istişari nitelikte 
kararlar alabilen bu Kurulun, ülkemizde yeni oluşturulan AB benzeri uygunluk 
değerlendirmesi sistemi alanında yetkili kamu kuruluşlan ile özel sektör kuruluşlan, tüketici 
federasyonlan ve üniversiteler arasında bilgi alış verişinin sağlanacağı, karşılaşılan sorunlara 
tüm ilgili taraflan sisteme dahil ederek çözümlerin üretileceği bir platform niteliği kazanması 
beklenmektedir. 
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V- SERBEST BÖLGELER MEVZUATINA YÖNELİK DÜZENLEMELER 

1) Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmelifo'nin 37'nci maddesinin değiştirilmesi: 
29.06.2003 tarih ve 25153 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Söz konusu madde 
ile serbest bölgelerde kalması zararlı ve imha edilmesi gereken mallarla ilgili 
düzenlemede değişiklik yapılmıştır. 

2) 2003/1 Savıh Genelge: Söz konusu Genelge, arazisi özel mülkiyete tabi serbest 
bölgelerde yatırımcı kullanıcıların malik oldukları gayrimenkulleri bölgedeki başka 
bir kullanıcıya ya da faaliyet göstermek isteyen gerçek ya da tüzel kişilere satışına 
ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 

3) 2003/2 Savıh Genelge: Bu genelge kapsamında, aynı parti kapsamında tek bir 
konismentoya bağlı olarak gümrüklere gelen mallardan sadece bir bölümünün serbest 
bölge adresli olması halinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiş, aynı 
kapsamdaki 2002/3 sayılı Genelge iptal edilmiştir. 

4) 2003/3 Savıh Genelge: Söz konusu Genelge ile, 98/1 sayılı Genelgede değişiklik 
yapılarak daha önce üretim ruhsatı dışında bir ruhsatla faaliyet göstermekte olan 
yatırımcı kullanıcıların yeni alacakları üretim ruhsatlarının sürelerinin üst sınırının 30 
yıl olarak belirlenmesi sağlanmıştır. 

5) 2004/1 Sayılı Genelge; Deri ve deriden mamul malların serbest dolaşımda bulunan 
mallarm serbest dolaşana girişlerinde yetkili olarak belirlenen Gümrük Müdürlükleri 
arasında İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ile İzmir 
Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü'nün de bulunması sebebiyle Özel 
Hesap Gelirlerinin tahsilatında bazı mükerrerliklerle karşılaşılmış, bu Genelge ile söz 
konusu mükerrerliklerin aşılması sağlanmıştır. 
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58 İNCİ VE 59 UNCU HÜKÜMETLER DÖNEMİNDE GÜMRÜK 
MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HUKUKİ 

DÜZENLEMELERE İLİŞKİN NOT 

1 KANUNLAR 
4926 Sayılı Kaçakçıkla 
Mücadele Kanunu 

- 5098 sayılı özel 
Karayolu Taşıtlarının 
Geçici İthaline ilişkin 
Gümrük Sözleşmesi'nin 
değişikliklerinin 
onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında 
Kanun 

- 5099 sayılı Eşyanın 
Sınırlardaki Kontrollerinin 
Uyumlaştırılmasına ilişkin 
Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 

I Geçici İthalat Sözleşmesi 
(İstanbul Sözleşmesi) 

-Ticari Karayolu 
1 Taşıtlarının Geçici İthaline 
ilişkin Gümrük 

1 Sözleşmesi. 
- Gümrük İşlemlerinin 
Basitleştirilmesi ve 
Uyumlaştırılmasına İlişkin 
Sözleşme (Revize Kyoto 
Sözleşmesi 

Gümrük Kanunun Bazı 
Maddelerinde 
Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı Taslağı 

BKK 
2003/5310 

RG.TARİH ve SAYISI 
19.7.2003-25173 

17.02.2004-25376 

17.02.2004-25376 

RG.TARİH ve SAYISI 
14.3.2003-25048 

KONUSU 1 
Kaçakçılık suçlan ile cezalarını ve I 
kaçakçılığı önleme, izleme, 
soruşturma, yargılama usul ve 
esaslarını belirlemektir. 

Söz konusu sözleşmede yapılan I 
değişikler uygun bulundu. 

Söz konusu sözleşme uygun I 
bulundu.... 

Sözleşme TBMM'ye sevk edilmiş 
olup, Dış ilişkiler Komisyonunda ele 
alınmaktadır..2.2004 tarihli TBMM 
Dışişleri Komisyonu toplantısında 
uygun bulunmuştur. 

Çalışmaları tamamlanan Sözleşme 
Dışişleri Bakanlığına sevk 
edilmiştir. 

Değişiklik Protokolü, Ana Metin, ve 
Genel EK'e ilişkin Onay 
prosedürünün başlatılması için 
Uygun Bulma Kanunu Taslağı, 
Ekleri çeviriler ile birlikte Dışişleri 
bakanlığına 27.05.2003 tarihinde 
gönderilmiştir. 

Taslak Başbakanlığa sevk edilmiştir. 

KONUSU 
12/09/1963 tarihinde imzalanan 
Ankara Anlaşması'nın 24 üncü 
maddesi uyarınca Türkiye-Avrupa | 
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2003/6661 

2003/5932 • 

- Eşyanın Uluslararası 
Transitini düzenleyen TIR 
Sözleşmesinin ikinci 
aşama revizyon 
çalışmaları. 

- Tek İdari Belge ve Ortak 
transit Sözleşmesi. 

31.12.2003-25333 

29.07.2003-25183 

-17.11.2002 tarihli ve 24939 
saydı Resmi Gazetede 
yayımlanarak 12 Mayıs 2002 
tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere yürürlüğe 
girmiştir 

28 Temmuz 2003 tarih ve 
25182 sayılı Resmi Gazetede 

• Ortak Transit Yönetmeliği 
yayımlanmış ve 31 Ekim 2003 
tarih ve 25275 sayılı Resmi 
Gazetede bu Yönetmelikte 
yapılan bazı değişiklikler 
yayımlanmıştır. 

Topluluğu Ortaklık Konseyi'nin 
-2/69 sayılı Kararı uyarınca kurulan 
Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük 
İşbirliği Komitesi'nin 1/2001 sayılı 
Kararını değiştiren 1/2003 sayılı 

i Karar uyarınca ekli "Türkiye ile 
Avrupa Topluluğu Arasında 
Oluşturulan Gümrük Birliğinin 
Uygulanmasına İlişkin Esaslar ! 

Hakkında Kararda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Karar"ın 
yürürlüğe konulması; Devlet 
Bakanlığı'nın 8/2/2003 tarihli ve 
1114 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar 
Kurulu'nca 24/2/2003 tarihinde 
kararlaştırılmıştır 
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karan eki İthalat 
Rejimi Kararma ekli listelerde 
belirtilen nihai kullanıma konu eşya 
ile gümrük vergisi askıya alınan 
eşyadan kullanım amacı tayin edilen 
eşyanın indirimli veya sıfır oranmda 
gümrük vergisi tatbik edilerek 
serbest dolaşıma girişinde 
uygulanacak usul ve esasları belirler 
Gümrük Müsteşarlığı Taşra 1 
Teşkilâünda Yer Alan Gümrükler 
Başmüdürlükleri ile Gümrükler 1 
Muhafaza Başmüdürlüklerinin v j 
Kaldırılmasi ve Bunların Yerine. • 
Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürlüklerinin Kurulması Hk. 
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-Türkiye Cumhuriyeti ile 
Romanya Arasmdaki 
Serbest Ticaret 
Anlaşması'na Ek" 

1 Menşeli Ürünler 
kavramımn Tammı ve 
İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin 
Protokol D'nin 
değiştirilmesine ilişkin 
10/2003 sayılı Ortak 
Komite Karanmn 
Bakanlar Kurulu'nca 
Onaylanması 

- Türkiye-EFTA Serbest 
Ticaret Anlaşması eki 
"Menşeli Ürünler 
Kavramımn Tammı ve 
İdari işbirliği 
Yöntemlerine ilişkin 
Protokol B"nin 
değiştirilmesine dair 
1/2002 sayılı Ortak 
Komite Karan'nın 
Bakanlar • Kurulunca 
Onaylanması 

1 Türkiye-Macaristan 
Serbest Ticaret Anlaşması 
Eki "Menşeli Ürünler 
Kavramımn Tammı ve 
İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin 
Protokol D'nin 
değiştirilmesine ilişkin 
2003/2 Sayılı Ortak 
Komite Karan'nın 
Bakanlar Kurulu'nca 
Onaylanması 

1 Türkiye-Litvanya Serbest 
Ticaret Anlaşması Eki 
"Menşeli Ürünler 
Kavramının Tammı ve 

1 İdari İşbirliği 
[ Yöntemlerine ilişkin 
Protokol 3'ün 
değiştirilmesine ilişkin 
2002/1 Sayılı Ortak 

Karar, 5 Mayıs 2003 tarih ve 
25099 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

Karar, 27 Mayıs 2003 tarih ve 
25120 sayılı (mükerrer) Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. 

Karat, 19 Haziran 2003 tarih 
ve 25143 Sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. 

Karar, 13 Ağustos 2003 tarih 
ve 25198 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır 
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["Komite Karan'nın 
Bakanlar Kuruhı'nca 
Onaylanması 

I -Türkiye-Estonya Serbest 
Ticaret Anlaşması Eki 
"Menşeli Ürünler 
Kavramının Tanımı ve 
İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin 
Protokol' ün 
değiştirilmesine ilişkin 
1/2002 Sayılı Ortak 
Komite Kararı'nın 
Bakanlar Kuruhı'nca 
Onaylanması 

1 -Türkiye-Slovenya Serbest 
Ticaret Anlaşması Eki 
"Menşeli Ürünler 
Kavramının Tanımı ve 
İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin 
Protokol 3'ün 
değiştirilmesine ilişkin Ek 
Protokol 2 

I -Türkiye-Slovenya Serbest 
Ticaret Anlaşması. Eki 
"Menşeli Ürünler 
Kavramının Tanımı ve 
İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin 
Protokol 3'ün 2 numaralı 
ekinin değiştirilmesine 
ilişkin nota teatisi 

1 -Türkiye-Bulgaristan 
Serbest Ticaret Anlaşması 
eki "Menşeli Ürünler 
Kavramının tanımı ve 
İdari İşbirliği 
Yöntemlerine İlişkin 
Protokol 3'ü tadil eden 
1/2002 Sayılı Ortak 
Komite Kararı 

-Genelleştirilmiş Tercihler 1 
Sistemi Kapsamında 

-Karar, 14 Ocak 2003 tarih ve 
24993 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

Türkiye-Slovenya Serbest 
Ticaret Anlaşması Eki 
"Menşeli Ürünler Kavramının 
Tanımı ve İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin Protokol 
3'ün değiştirilmesine ilişkin Ek 
Protokol 2 26 Mart 2003 tarih 
ve 25060 Sayılı (Mükerrer) 
Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

Karar, 4 Temmuz 2003 tarih 
ve 25158 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. 

Türkiye-Bulgaristan Serbest 
Ticaret Anlaşması eki 
"Menşeli Ürünler Kavramının 
tanımı ve İdari İşbirliği 
Yöntemlerine İlişkin Protokol 
3'ü tadil eden 1/2002 Sayılı 
Ortak Komite Karan 29 Ocak 
2003 tarih ve 25008 sayılı 
Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

Genelleştirilmiş Tercihler 
Sistemi Kapsamında Tercihli I 
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Tercihli Rejimden 
Yararlanacak Eşyanm 
Menşeinin Tespitine 
İlişkin Karar'da Değişiklik 
Yapılmasına Dair Karar 

Genelleştirilmiş Tercihler 
Sistemi Kapsamında 
Tercihli Rejimden 
Yararlanacak Eşyanm 
Menşeinin Tespitine 
İlişkin Karar'da Değişiklik 
Yapılmasına Dair Karar 

- Türkiye ile Avrupa 
Topluluğu arasında 
oluşturulan "Gümrük 
Birliğinin uygulanmasına 
ilişkin esaslar hakkındaki 
karar"m yürürlüğe 
girmesi. 

- Tarife Cetvelinin 
1.1.2003 tarihinden 
itibaren geçerli olmak 
üzere yürürlüğe 
konulması, 22.12.2001 
tarihli 2001/3484 sayılı 
Kararnamenin yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki 
17.12.2002 tarihli ve 
2002/4976 sayılı BKK. 

Dünya Gümrük Örgütü 
(DGÖ) Sımflandırma 
Görüşlerinin 
güncelleştirilmesi 
çalışması 

Rejimden Yararlanacak 
Eşyanm Menşeinin Tespitine 
İlişkin Karar'da Değişiklik 
Yapılmasına Dair Karar 9 
Ekim 2003 tarih ve 25254 
sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

3 Eylül 2002 tarihli, 24865 
sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. 

29 Aralık 2002 tarihli, 24978 
sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. 

DGO bünyesinde yayınlanan 
en son Sınıflandırma 
Görüşlerini de ihtiva eden 
güncellenmiş metin, Bakanlar 
Kurulu Karan olarak 16 Şubat 
2003 tarih ve 25022 sayılı 
Resmi Gazete'de 
yayınlanmıştır 

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi 
Kapsamında Tercihli Rejimden 
Yararlanacak Eşyanın Menşeinin 
Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik 
Yapılmasına Dair Karar taslağı, 
yayımlanmak üzere 23.2.2004 
tarihinde Başbakanlığa 
sevkedilmiştir. 

AT-Türkiye Gümrük İşbirliği 
Komitesi Gümrük Birliğinin 
Uygulanmasına İlişlkin Köprü 
Mevzuat olarak bilinen Kararın 
değiştirilmesi için 2003 yılında 
başlattığı çalışmaları 2004'de de 
sürdürecektir. Bu bağlamda 2004 
yılı içinde yapılacak değişikliğe 
paralel olarak söz konusu BKK 
değiştirilecektir. 

BKK istihsal edilecektir 

. 
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- Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Letonya 
Cumhuriyeti Hükümeti 
arasmda Gümrük 
Konulannda İşbirliği ve 
Karşılıklı İdari Yardım 
Anlaşması 

- Fas Krallığı Hükümeti 
ile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 
Gümrük Konulannda 
Karşılıklı İdari ve Teknik 
Yardım Anlaşması 

- Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Moldova 
Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Gümrük 
Konularında İşbirliği ve 
Karşılıklı İdari Yardım 
Anlaşması 

- Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Kazakistan 
Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Gümrük 
Konulannda'İşbirliği ve 
Karşılıklı İdari Yardım 
Anlaşması 

Topluluk Programlanndan 
Custöms 2007 Programına 
katılımına yönelik 
Mutabakat Zaptı 

- Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Gümrük 
Konulannda İşbirliği ve 
Karşılıklı Yardımlaşma 
Anlaşması 

- Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Belçika 

5 Mayıs 2003 tarihinde 
Ankara'da imzalanmıştır. 

13 Mayıs 2003 tarihinde 
Rabat'ta imzalanmıştır. 

4 Haziran 2003 tarihinde 
Ankara'da imzalanmıştır. 

22 Mayıs 2003 tarihinde 
Ankara'da imzalanmıştır. 

Anılan Zaptın .onaylaması 
Bakanlar Kurulunca 17/6/2003 
tarihinde kararlaştınlmış olup, 
4 Temmuz 2003 tarih ve 25158 
sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş 
bulunmaktadır. 

29 Temmuz 2003 tarihinde 
Ankara'da imzalanmıştır. 

3 Kasım 2003 tarihinde 
Ankara'da imzalanmıştır. 

BKK istihsal edilecektir 

BKK istihsal edilecektir 

BKK istihsal edilecektir 

BKK istihsal edilecektir 

BKK istihsal edilecektir 
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Krallığı Hükümeti 
arasında Gümrük ile ilgili 
konularda Karşılıklı İdari 
Yardım Anlaşması 

- Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Suudi 
Arabistan Krallığı 
Hükümeti arasında 
Gümrük ile ilgili 
konularda Karşılıklı İdari 
Yardım Anlaşması 

- Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Yemen 
Hükümeti arasında 
Gümrük ile ilgili 
konularda Karşılıklı İdari 
Yardım Anlaşması 

YÖNETMELİK 
Gümrük Müsteşarlığı 

Arşiv Hizmetleri 
Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 

Gümrük YönetmeliğTnin 
Bazı Maddelerinde 

Değişiklik Yapılması 
Hakkında Yönetmelik 

Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti 

Hakkında Yönetmelik 

Gümrük Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 

Eşyanın Tercihli. 
Menşeinin Tespiti 

Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 
Ortak Transit Yönetmeliği 

Suudilerin Dünya Gümrük 
Örgütü çerçevesinde imzaya 
açılan Gümrük Konularında 
Karşılıklı İdari Yardıma İlişkin 
Uluslararası Sözleşme'nin 
yeterli olacağım bildirmeleri 
nedeniyle çalışmalar 
kesilmiştir. 

Ticari ilişkilerimiz açısından 
uygun olmayacağı 
gerekçesiyle görüşmeler askıya 
alınmıştır. 

RG.TARIH ve SAYISI 
26.02.2003-25032 

27.2.2003-2503*3 

18.4.2003-25083 

31.5.2003-25124 

11.7.2003-25165 

28.7.2003-25182 
1 

KONUSU 
Gümrük Müsteşarlığı Arşiv 
Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin bazı maddelerinde 
Değişiklik 

31/5/2002 tarihli ve 24771 sayılı 
mükerrer Resmî Gazete'de 
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 
Bazı Maddelerinde Değişiklik 
TC ile Romanya, TC ile Slovak 
Cumhuriyeti ve TC ile Çek 
Cumhuriyeti arasında imzalanan . 
STA'lann Belirli Protokollerinin 
uygulanmasına dair usul esasları 
düzenler 
31/5/2002 tarihli ve 24771 
(Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 
bazı maddelerinde değişiklik 
yapılması. 
Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti 
Hakkında Yönetmeliğin bazı 
maddelerinde değişiklik yapılması. 

Ortak transit rejimini düzenlemek ve 
uygulamaya yön verecek hususları 
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1 
1 

Hırvatistan ile Türkiye 
Arasındaki Serbest Ticaret 

Anlaşmasına İlişkin 
EUR.1 Dolaşım 

Sertifikaları Yönetmeliği 

Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti 

Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 
Türkiye Cumhuriyeti ile 
Bosna Hersek Arasındaki 

Serbest Ticaret 
Anlaşmasına İlişkin 

EUR.1 Dolaşım 
Sertifikalan Yönetmeliği 

Ortak Transit 
Yönetmeliğinin 

Değiştirilmesi Hakkında 
Yönetmelik 

Gümrük Muhafaza Görev 
Yönetmeliği 

Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti 

Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 
Gümrük Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılması 
Hakkında Yönetmelik 

Gümrük Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 

31.7.2003-25185 

31.7.2003-25185 

15.9.2003-25320 

31.10.2003-25275 

7.11.2003-25282 

20.11.2003-25295 

23.12.2003-25325 

30.12.2003-25332 

Gümrük Muhafaza Genel 
Müdürlüğü Personeli Kılık | 7.3.2004-25395 

açıklama getirmek 
TC ile Hırvatistan arasında 
imzalanan STA'nın 23.maddesinde 
belirtilen "Menşeli Ürünler 
Kavramının Tanımı ve İdari 
İşbirliğine İlişkin Protokol 3" ün 
uygulamasına ilişkin usul ve esasian 
belirlemek 
Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti 
Hakkında Yönetmelikte değişiklik 
yapılması. 

TC ile Bosna Hersek Cumhuriyeti 
arasında imzalanan STA'nın 
11.Maddesinde belirtilen "Menşeli 
Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari 
İşbirliğine İlişkin Protokol 1" in 
uygulamasına ilişkin usul ve esasian 
belirlemek 
Ortak Transit Yönetmeliğinin bazı 
maddelerinde değişiklik yapılması. 

Gümrük Muhafaza Teşkilatına 
çeşitli kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerle verilmiş görev ve 
yetkiler ile bu görev ve yetkilerin 
yerine getirilmesine ilişkin usul ve 
esaslann belirlenmesi 
Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti 
Hakkında Yönetmelikte değişiklik 

yapılması. 

31/5/2002 tarihli ve 24771 
(Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 
bazı maddelerinde değişiklik 
yapılması. 
31/5/2002 tarihli ve 24771 
(Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 
Geçici 5.maddesinde Değişiklik. 

Gümrükler Muhafaza Genel 
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Kıyafet Yönetmeliği 
(21.02.2000 gün ve 23971 

sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Aynı Konulu 
Yönetmelik Yürürlükten 

kaldırılmıştır 
-Türkiye Cumhuriyeti ile 
Romanya Arasındaki 
Serbest Ticaret 
Anlaşması'na Ek" 
Menşeli Ürünler 
kavramının Tanımı ve 
İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin 
Protokol D'nin 
değiştirilmesine ilişkin 
8/2001 sayılı Ortak 
Komite Kararını iç hukuka 
aktaran Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti 
Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

-Türkiye Cumhuriyeti ile 
Çek Cum. Arasındaki 
Serbest Ticaret 
Anlaşması'na Ek" 
Menşeli Ürünler 
kavramının Tanımı ve 
İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin 
Protokol 3'ün 
değiştirilmesine ilişkin 
2/2001 sayılı Ortak 
Komite Kararını iç hukuka 
aktaran Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti 
Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

-Türkiye Cumhuriyeti ile 
Slovakya Arasındaki 
Serbest Ticaret 
Anlaşması'na Ek" 
Menşeli Ürünler 
kavramının Tanımı ve 
İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin 

Türkiye Cumhuriyeti ile 
Romanya Arasındaki Serbest 
Ticaret Anlaşması'na Ek" 
Menşeli Ürünler kavramının 
Tanımı ve İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin Protokol 
D'nin değiştirilmesine ilişkin 
8/2001 sayılı Ortak Komite 
Kararım iç hukuka aktaran 
Eşyanın Tercihli Menşeinin 
Tespiti Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 
18 Nisan 2003 tarih ve 25083 
sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çek 
Cum. Arasındaki Serbest 
Ticaret Anlaşması'na Ek" 
Menşeli Ürünler kavramının 
Tanımı ve İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin Protokol 
3'ün değiştirilmesine ilişkin 
2/2001 sayılı Ortak Komite 
Kararını iç hukuka aktaran 
Eşyanın Tercihli Menşeinin 
Tespiti Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 
18 Nisan 2003 tarih ve 25083 
sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile 
Slovakya Arasındaki Serbest 
Ticaret Anlaşması'na Ek" 
Menşeli Ürünler kavramının 
Tanımı ve İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin Protokol 
3'ün değiştirilmesine ilişkin 
2/2001 sayılı Ortak Komite 

Müdürlüğü personeli kılık ve 
kıyafetinde birlik ve beraberliği 
sağlamak, renk, cins ve biçimiyle 
teçhizatını belirlemek 
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Protokol 3'ün 
değiştirilmesine ilişkin 
2/2001 sayılı Ortak 
Komite Kararını iç hukuka 
aktaran Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti 
Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

-Türkiye Cumhuriyeti ile 
Romanya Arasındaki 
Serbest Ticaret 
Anlaşması'na Ek" 
Menşeli Ürünler 
kavramının Tanımı ve 
İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin 
Protokol D'nin 
değiştirilmesine ilişkin 
10/2003 sayılı Ortak 
Komite Kararını iç hukuka 
aktaran Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti 
Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

Türkiye-Macaristan 
Serbest Ticaret Anlaşması 
Eki "Menşeli Ürünler 
Kavramının Tanımı ve 
İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin 
Protokol D'nin 
değiştirilmesine ilişkin 
2003/2 Sayılı Ortak 
Komite Karan'mn iç 
hukuka aktaran Eşyanın 
Tercihli Menşeinin Tespiti 
Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

Türktye-Estonya Serbest 
Ticaret Anlaşması Eki 

Kararını iç hukuka aktaran 
Eşyanın Tercihli Menşeinin 
Tespiti Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 
18 Nisan 2003 tarih ve 25083 
sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile 
Romanya Arasındaki Serbest 
Ticaret Anlaşması'na Ek" 
Menşeli Ürünler kavramının 
Tanımı ve İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin Protokol 
D'nin değiştirilmesine ilişkin 
10/2003 sayılı Ortak Komite 
Kararını iç hukuka aktaran 
Eşyanın Tercihli Menşeinin 
Tespiti Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 
11 Temmuz 2003 tarih ve 
25165 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile 
Macaristan Arasındaki Serbest 
Ticaret Anlaşması'na Ek" 
Menşeli Ürünler kavramının 
Tanımı ve İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin Protokol 
D'nin değiştirilmesine ilişkin 
2003/2 sayılı Ortak Komite 
Kararını iç hukuka aktaran 
Eşyanın Tercihli Menşeinin 
Tespiti Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 
31 Temmuz 2003 tarih ve 
25185 sayılı Resmi-Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

Türkiye-Estonya Serbest 
Ticaret Anlaşması Eki 
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| "Menşeli Ürünler 
Kavramının Tanımı ve 
İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin 
Protokol1 ün 
değiştirilmesine ilişkin 
1/2002 Sayılı Ortak 
Komite Kararı'nı iç 
hukuka aktarmaya yönelik 
Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti 
Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

Türkiye-Slovenya Serbest 
Ticaret Anlaşması Eki 
"Menşeli Ürünler 
Kavramının Tanımı ve 
İdari işbirliği 
Yöntemlerine ilişkin 
Protokol 3'ün 
değiştirilmesine ilişkin Ek 
Protokol 2'yi iç hukuka 
aktaran Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti 
Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

Türkiye-Slovenya Serbest 
Ticaret Anlaşması Eki 
"Menşeli Ürünler 
Kavramının Tanımı . ve 
İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin 
Protokol 3'ün 2 numaralı 
ekinin değiştirilmesine 
ilişkin Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti 
Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

Türkiye-Bulgaristan 
Serbest Ticaret Anlaşması 
eki "Menşeli Ürünler | 

"Menşeli Ürünler Kavramının 
Tanımı ve İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin Protokol' 
ün değiştirilmesine ilişkin 
1/2002 Sayıh Ortak Komite 
Kararı'nı iç hukuka aktarmaya 
yönelik Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 
20 Kasım 2003 tarih ve 25295 
sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

Türkiye-Slovenya Serbest 
Ticaret . Anlaşması Eki 
"Menşeli Ürünler Kavramının 
Tanımı ve İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin Protokol 
3'ün değiştirilmesine ilişkin Ek 
Protokol 2'yi iç hukuka 
aktaran Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 
20 Aralık 2003 tarih ve 25322 
sayılı Resmi Çazete'de 
yayımlanmıştır 

Türkiye-Slovenya Serbest 
Ticaret Anlaşması Eki 
"Menşeli Ürünler Kavramının 
Tanımı ve İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin Protokol 
3'ün değiştirilmesine ilişkin Ek 
Protokol 2'yi iç hukuka 
aktaran Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Yönetmelik 20 Aralık 2003 
tarih ve 25322 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. 

Türkiye-Bulgaristan Serbest 
Ticaret Anlaşması eki 
"Menşeli Ürünler Kavramının 
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Kavramının tanımı ve 
İdari İşbirliği 
Yöntemlerine İlişkin 
Protokol B'yi tadil eden 
1/2002 Sayılı Ortak 
Komite Kararını iç hukuka 
aktaran Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti 
Hakkında Yönetmelik'te 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

Türkiye-Hırvatistan 
Serbest Ticaret Anlaşması 
eki Protokol 3'ü iç hukuka 
aktaran Türkiye 
Cumhuriyeti ile 
Hırvatistan Cumhuriyeti 
Arasındaki Serbest Ticaret 
Anlaşmasına İlişkin 
EUR.1 Dolaşım 
Sertifikalan Yönetmeliği 

-Türkiye-Bosna Hersek 
Serbest Ticaret Anlaşması 
eki Protokol 3'ü iç hukuka 
aktaran Türkiye 
Cumhuriyeti ile Bosna 
Hersek Arasındaki Serbest 
Ticaret Anlaşmasına 
İlişkin EUR.1 Dolaşım 
Sertifikalan Yönetmeliği 

Türkiye-Litvanya Serbest 
Ticaret Anlaşması Eki 
"Menşeli Ürünler 
Kavramının Tanımı ve 
İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin 
Protokol 3'ün 
değiştirilmesine ilişkin 
2002/1 Sayılı Ortak 
Komite Kararı'nı iç 
hukuka aktaran Eşyanın 
Tercihli Menşeinin Tespiti 
Hakkında Yönetmelik'te 

tammı ve İdari İşbirliği 
Yöntemlerine İlişkin Protokol 
B'yi tadil eden 1/2002 Sayılı 
Ortak Komite Karanm iç 
hukuka aktaran Eşyanın 
Tercihli Menşeinin Tespiti 
Hakkmda Yönetmelik'te 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 28/5/2003 tarih ve 
25121 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır 

Türkiye-Hırvatistan Serbest 
Ticaret Anlaşması eki Protokol 
3'ü iç hukuka aktaran Türkiye 
Cumhuriyeti ile Hırvatistan 
Cumhuriyeti Arasındaki 
Serbest Ticaret Anlaşmasına 
İlişkin EUR.1 Dolaşım 
Sertifikalan Yönetmeliği 31 
Temmuz 2003 tarih ve 25185 
Sayılı Resmi Gazete'dc 
yayımlanmıştır. 

Türkiye-Bosna Hersek Serbest 
Ticaret Anlaşması eki Protokol 
3'ü iç hukuka aktaran Türkiye 
Cumhuriyeti ile Bosna Hersek 
Arasındaki Serbest Ticaret 
Anlaşmasına İlişkin EUR.1 
Dolaşım Sertifikalan 
Yönetmeliği 15 Eylül 2003 
tarih ve 25230 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır 
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Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

-Türkiye-Letonya Serbest 
Ticaret Anlaşması eki 
"Menşeli Ürünler 
Kavramının Tanımı ve 
İdari İşbirliği 
Yöntemlerine ilişkin 
Protokol C'nin 
değiştirilmesine ilişkin Ek 
Protokol 2'yi iç hukuka 
aktaran Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti 
Hakkında Yönetmelik'te 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

-Türkiye-Slovakya Serbest 
Ticaret Anlaşması eki 
"Menşeli Ürünler 
Kavramının tanımı ve 
İdari İşbirliği 
Yöntemlerine İlişkin 
Protokol 3'ün 2 numaralı 
ekini tadil eden 1/2003 
Sayılı Ortak Komite 
Kararını iç hukuka aktaran 
Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti 
Hakkında Yönetmelik' te 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

-Türkiye-Çek Cumhuriyeti 
Serbest Ticaret Anlaşması 
eki "Menşeli Ürünler 
Kavramının tanımı ve 
İdari İşbirliği 
Yöntemlerine İlişkin 
Protokol 3'ü tadil eden 
1/2003 Sayılı Ortak 
Komite Kararını iç hukuka 
aktaran Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti 
Hakkında Yönetmelik'te 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

-Türkiye-Bulgaristan 
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Serbest Ticaret Anlaşması 
eki "Menşeli Ürünler 
Kavramının tanımı ve 
İdari İşbirliği 
Yöntemlerine İlişkin 
Protokol 3'ü tadil eden 
1/2003 Sayılı Ortak 
Komite Karannı iç hukuka 
aktaran Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti 
Hakkında Yönetmelik'te 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

-Türkiye-Polonya Serbest 
Ticaret Anlaşması Eki 
Menşeli Ürünler 
Kavramının Tanımı ve 
İdari İşbirliği 
Yöntemlerine İlişkin 
Protokol 3'ü tadil eden 
1/2003 Sayılı Ortak 
Komite Kararım iç hukuka 
aktaran Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti 
Hakkında Yönetmelik'te 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 
- Türkiye-Fas Serbest 
Ticaret Anlaşması eki 
Menşe Protokolü'nü iç 
hukuka aktaran 
Yönetmelik 

-Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti 
Hakkında Yönetmelik ve 
Tadilleri 

-Türkiye île Avrupa 
Topluluğu Arasında Tanm 
Ürünleri Ticaretine İlişkin 
Menşe İspat Belgeleri 
Yönetmeliği 

TEBLİĞ 

Gümrük Genel Tebliği 
(Gümrük Antrepo Rejimi) 

RG TARİHİ ve SAYISI 
28.12.2002-24977 

KONUSU 
07.012000 tarih ve 2000/69 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karan Eki 4458 
sayılı Gümrük Kanununun bazı 
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Seri No: 9 

Gümrük Genel Tebliği 
(Tarife)SıraNo.-l 

Gümrük Genel Tebliği 
(Serbest Dolaşıma Giriş) 

Seri No: 3 

Gümrük Genel Tebliği 
(Serbest Dolaşıma Giriş) 
Seri No: 3 

Gümrük Genel Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ (Gümrük 
İşlemleri) Seri No: 26 

Gümrük Genel Tebliği 
(Gümrük Komisyonları) 
(Seri No: 1) 

Gümrük Genel Tebliği 
(Geçici İthalat) Seri No: 3 

Gümrük Genel Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına 
dair Tebliğ (Serbest 
Dolaşıma Giriş) Seri No: 4 

Gümrük Genel Tebliği 
(Gümrük İşlemleri) (Seri 
No: 27) 

Türkiye Limanlan ve 
İskeleleri Arasında Deniz 
Taşıtlarıyla Yapılan 
Yükleme, Taşıma ve 
Boşaltmalarda Gümrük 

22.3.2003-25056 

5.4.2003-25070 

5.4.2003-25070 

8.8.2003-25193 

14.8.2003-25199 

4.9.2003-25219 

3.10.2003-25248 

28.10.2003-25273 

7.11.2003-25282 

maddelerinin Uygulanması 
Hakkında Kararın 37. maddesinin 
(6) ve (e) bendine istinaden, gümrük 
antrepo rejimine tabi tutulan eşya 
için antrepo açma izni verilenlerden 
alınacak teminat tutanm belirlemeye 
ve ithalat vergileri tutarının % 
10'una kadar indirmeye ilişkin usul 
ve esasları belirler. 
Tarife. 

Petrol ürünleri işlemleri Hk.. 

Ticaret politikası önlemlerine tabi 
eşyanın serbest dolaşıma girişinde 
Menşe Şahadetnamesi, mensucat 
cinsi eşyanın serbest dolaşıma 
girişinde dokuma kumaş elyaf detay 
beyanı aranması Hk. 
Seri No: 15'de değişiklik 

Gümrük komisyonları çalışma usul 
ve esasları. 

Seri No: 1 ile Seri No:2'nin 
kaldırılması 

Seri No:3'te değişiklik ve bir geçici 
madde eklenmesi Hk 

Otomotiv tebliği. 

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik 
olarak, Türkiye Gümrük 
Bölgesindeki Türk limanları ve 
iskeleleri arasında gerçek veya tüzel 
kişilere ait düzenli sefer yapan veya 
yapmayan tüm deniz taşıtlarıyla 
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1 Gözetim ve Denetimi Usul 
ve Esaslarına İlişkin 
Tebliğ 

Gümrük Genel Tebliği 
(Gümrük İşlemleri) No:28 

Gümrük Genel Tebliği 
(Tarife) Seri No: 6 

Gümrük Genel Tebliği. 
(Uluslararası Anlaşmalar) 

Sıra No: 5 

Gümrük Genel Tebliği 
(Gümrük Antrepo Rejimi) 
Seri No: 10 

Gümrük Genel Tebliği 
(Gümrük İşlemleri) 

Seri No: 29 

Gümrük Genel Tebliği 
(Gümrük İşlemleri) 

Seri No: 30) 

1 Gümrük Genel Tebliği 
(Gümrük İşlemleri) 

Seri No: 31 

1 Gümrük Genel Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ 
(Gümrük İşlemleri) 

Seri No: 32 

Gümrük Genel Tebliği 

(Gümrük İşlemleri) 

Sıra No:33 

Gümrük Genel Tebliği 
(Gümrük İşlemleri) 

Sıra No: 22 

Gümrük Genel Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ. (Serbest 
Dolaşıma Giriş) Seri No: 2 | 

27.12.2003-25329 

31.12.2003-25333 

16.2004-25348 

j 17.1.2004-25349 

23.1.2004-25355 

24.1.2004-25356 

23.1.2004-25355 

23.1.2004-25355 

9.3.2004-25397 

28.12.2002-24977 

31.12.2002-24980 

1 yapılan yükleme, taşıma ve 
boşaltmalarda; gümrük gözetimi ve 
denetimine ilişkin usul ve esasları 
belirlemek. 

I Yeniden değerleme oranlan 

I2004TGTC. ı 

Tanm ürünleri ihracatı. 1 

1 Antrepo işlemleri 1 

Petrokimya tebliğinde değişiklik I 

Götürü teminat 1 

Onaylanmış kişi statüsü Hk 

Seri No: 16'da değişiklik 1 

Petrol İhtisas gümrükleri Hk. 1 

2003 Yeniden değerleme oranlan i 

Seri No: 1'de değişiklik. 1 
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Gümrük Genel Tebliğinde 
| Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ (Gümrük 
işlemleri) Seri No: 23 

Gümrük Genel Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ (Gümrük 
İşlemleri) Seri No: 24 

Gümrük Genel Tebliği. 
(Tarife) Seri No: 5 

Gümrük Genel Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ (Özel 
Kullanıma Mahsus Kara 
Taşıtları) Seri No: 5 

Tır Uygulama Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ 

Gümrük Genel Tebliği 
(Tarife) Seri No: 3 

Gümrük Genel Tebliği 
(Tarife) Seri No: 4 

Gümrük Genel Tebliği 
(Uluslararası Anlaşmalar) 
Sıra No: 4 

1 Gümrük Genel Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ (Gümrük 

İşlemleri) Seri No: 25 
GENELGE 

2002/35 
2002/36 
2002/37 

2002/38 

2002/39 

2002/40 
2002/41 
2003/1 

31.12.2002-24980 

31.12.2002-24980 

31.12.2002-24980 

3.1.2003-24982 

7.1.2003-24986 

17.1.2003-24996 

1.2.2003-25011 

6.2.2003-25016 

8.2.2003-25018 

TARİHİ 

30.11.2002 
3.12.2002 

29.11.2002 

9.12.2002 

18.11.2002 

14.12.2002 
28.12.2002 ! 
3.1.2003 

Seri no: 16'da değişiklik l 

Seri no: 15'de değişiklik 

2003 TGTC. 

Seri no:2'da değişiklik. 1 

TIR Uygulama Tebliğinin bazı 1 
maddelerinde değişiklik yapılması 

T.G.T.C Sınıflandırma Kararlan 

DGÖ Armonize sistem îzahname | 
Notlan 

Tarım Ürünlerinde Menşe İspatı. j 

Seri No:20 değişikliği 

KONUSU 

Altın ve gümüş eşya ihracı I 
Satın alma komisyonları 1 

BİLGE sisteminde teknik arıza 1 
halinde yapılacak işlemler 

Gümrük kıymeti ile ilgili 
Müsteşarlığımız aleyhine açılacak 
davalarda yapılacak savunmalar 
Set halinde ithal edilecek eşyalar 1 
uygulanacak gümrük işlemleri 

Numune Tekstil ürünleri J 
2002/4616 sayılı BKK 

Kumanya listesi. ( 
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2003/2 

2003/3 

2003/4 

2003/5 

2003/6 

2003/7 

2003/8 
2003/9 

2003/10 

2003/11 

2003/12 

2003/13 
2003/14 

2003/15 

2003/16 

2003/17 . . 
2003/18 

2003/19 
2003/20 
2003/21 

2003/22 
2003/23 
2003/24 
2003/25 
2004/1 

2004/2 

2004/3 
2004/4 
2004/5 
2004/6 

28.1.2003 

20.3.2003 

9.4.2003 

10.4.2003 

17.4.2003 

24.42003 

25.4.2003 
5.5.2003 

10.6.2003 

16.6.2003 

16.6.2003 

19.6.2003 
18.7.2003 

23.7.2003 

18.8.2003' 

29.9.2003 
23.10.2003 

27.10.2003 
30.10.2003 
15.11.2003 

21.11.2003 
2.12.2003 
24.12.2003 
5.1.2003 

15.1.2004 

28.1.2004 
5.2.2004 
18.2.2004 
15.3.2004 

ihracatta Laboratuvar Tahlili 
Aranılmaması 
Gümrük Laboratuarlarında yapılan 
tahliller hk. 
Gümrük vergilerinin Internet 
üzerinden ödenmesi 
Özet beyan fazlahhğı kesinleşen 
eşyaya uygulanacak esaslar 
Tek ticari idari belge 

17.10.2002 tarihli 2002/29 sayılı 
genelgenin 3.maddesi hk. 
(I) Sayılı Liste ÖTV Teminatı 
Özet beyan fazlası tescil eden 
memur kaşesi. 
Transit beyannamesi kapsamında 
parsiyel taşıma. 
İhracat beyannamelerinde kıymet 
araştırması. 
İhracat Gümrük Beyannamelerinde 
Düzeltme 
Transit eşyanın tabi olacağı işlemler 
G.K. 234 üncü maddesinin 
uygulanması. 
Gümrük idarelerinde teminat 
mektubu kabul edilecek kurumlar 
Çok Sayıda Kalemden Oluşan 
Eşyanın İhracatında Gümrük Beyanı 

özet beyan eksiklik/fazlalık. 
Antrepolardaki bazı eksikliklerin 
giderilmesi. . 
Para cezalan. 
Otomasyona geçen gümrük idareleri 
Gümrük ayrıcalıklarına ilişkin 
yönerge 
Gümrük terimleri 
Otomasyona geçen gümrük idareleri 
BTB programı 
2003/9 sayılı tebliğ 
Sakarya gümrük Müdürlüğünün 
bilgisayarlı Gümrük İdarelerine 
eklenmesi. 
Özet beyan eksikliğinde dikkate 
alıncak vergi oranlan 
Antrepo statü değişikliği 
Transit suresinin belirlenmesi 
Fotokopi Makineleri 
Muayene kurullan oluşturulması 
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2004/7 

2004/8 
Gümrükler Kontrol Genel 
Müdürlüğünce çıkarılan 

2003/1 ve 2003/2 

17.3.2004 

18.3.2004 

}Çdk sayıda kalemden oluşan eşyanın 1 
ihracatında gümrük beyanı 
Hasarlı araç kıymetleri hk. 1 
23.01.2003 tarih ve 24649 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan "Tır 
Uygulama Tebliği'nin 15.maddesi 
gereğince Tır Sistemi İçerisinde 
Çalışan Türk Firmalarından 113 adet 
firmanın tezkiyesi iptal edilen veya 
kabul edilen veya unvanı değişen 
veya adresi değişen firmalarla ilgili 
genelgeler çıkarılmıştır. 
Müsteşarlığımız taşra teşkilatında 
görevli personelin çalışma zamanı 
ve fazla çalışma ücretleri. 

58 İNCİ VE 59 UNCU HÜKÜMETLER DÖNEMİNDE TÜRK 
EXIMBANK TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HUKUKİ 

DÜZENLEMELERE İLİŞKİN NOT 

Türk Eximbank tarafından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)'nca 
08.02.2002 tarih ve 24312 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik gereğince; 

- Teftiş Kurulu Yönetmeliği, 
- İç Kontrol Daire Başkanlığı Yçnetmeliği, 
- Risk Yönetimi Daire Başkanlığı Yönetmeliği, 
- Risk Yönetimi Esasları, 

hazırlanmıştır. 

- 4 8 0 -



T.B.M.M. B : 69 6 . 4 . 2004 O : 1 

18. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici iş
lemlere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen 'in cevabı (7/2117) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 

Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki E R G E Z E N ' e yöneltilmesini saygılarımla arz 
ve talep ederim. 03 / 03 / 2004 

S a y gıla r ımla 

A Y I R 

S O R U L A R 

1. G ö r e v e b a ş l a d ı ğ ı n ı z d a n b u y a n a y a s a m a gö rev ine ka tk ı b a k ı m ı n d a n 
B a k a n l a r K u r u l u ' na sevk et t iğiniz k a n u n tas laklar ın ın ; aded i , listesi, 
ni te l iği v e b u t a s lak la r ın akıbet i n e d i r ? Tas lak la r ın ö z ü h a k k ı n d a 
k ı saca b i lg i ve reb i l i r s in iz? 

2 . Bakan l ığ ın ı z , bakan l ığ ın ı za bağl ı ku ru luş l a r ve bakan l ığ ın ız l a ilgili 
ku ru luş la r o l a r a k y a p ı l a n tüzük, yöne tme l ik , gene lge g ib i genel 
düzen ley i c i i ş lemler in sayısı v e ni te l ikler i h a k k ı n d a bizi 
b i lg i lendi r i rmiş in iz? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI :B.09.0.APK.0.21.00.17/£f3^ 
KONU : Bursa MİUetvekiH Qş N J S A N ^ 

Ertuğrul YALÇINBAYTR m 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığının 15.03.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-4809 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman, Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın 
Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M 7/2117 Esas sayılı Yazılı soru önergesi 
incelenmiş olup, konuya ilişkin cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR 

T.B.M.M. 7/2117 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLAR 

SORULAR: 

1- Göreve başladığınızdan bu yana yasama görevine katkı bakımından 
Bakanlar Kurulu'na sevk ettiğiniz kanun taslaklarının; adedi, listesi niteliği ve bu 
taslakların akıbeti nedir? Taslakların özü hakkında kısaca bilgi verebilirsiniz? 

2- Bakanlığınız, bakanlığınıza bağlı kuruluşlar ve bakanlığınızla ilgili 
kuruluşlar olarak yapılan tüzük, yönetmelik, genelge gibi genel düzenleyici işlemlerin 
sayısı ve nitelikleri hakkında bizi bilgilendirir misiniz? 

CEVAP-1 

1-Yapı Denetimi Kanunu Tasarısı Taslağı (Bakanlar Kurulu'nda) 
2- Karayolları Genel Müdürlüğü'nce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşaatında 

Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı (5003 sayılı Kanun 
olarak yürürlüğe girmiştir.) 

3-180 sayılı KHK'de Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (4927 sayılı 
Kanun olarak yürürlüğe girmiştir. 

4-Tabiî âfetlerle ilgili "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı Taslağı" (4864 sayılı Kanun olarak yürürlüğe girmiştir.) 

5-Kuzey Ankara Projesi Kanun Tasarısı (5104 sayılı Kanun olarak 
yayınlanmıştır.) 

6-Boşalan prefabrike konutların Kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz devri, 
2003/6397 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı; (29.11.2003 tarih ve 25301 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

1) 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında K.H.K.de 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (20.01.2004 Başbakanlığa gönderildi.) 

2) Tapu ve Kadastro teknik çalışmaları konusunda uzmanlaşmış, kamu 
sorumluluğu taşıyan personel, donanım ve bilgi birikimiyle kadastro hizmetlerinde 
özel sektörün imkan ve gücünden yararlanılması konusunda yasa değişikliği teklifi 
(26.02.2004 tarihinde Başbakanlığa gönderildi.) 

İller Bankası Genel Müdürlüğü 

İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasana Dair Kanun (21.11.2003 
tarihinde Başbakanlığa gönderildi.) 
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CEVAP-2 

A-YÖNETMELİKLER 
1- Bayındırlık ve îskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik Tasarısı (Başbakanlığa gönderildi.) 
2- Bayındırlık ve İskân Şurası ile Toplu Konut Şurası Yönetmeliği Taslağı 

(02.10.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.) 
3-Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik Taslağı. (Başbakanlığa gönderildi.) 
4-Kıyı Kanunun Uygulanması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (30.03.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) 
5-Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.09.2003 tarih ve 25245 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır.) 

6- Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin (89/106 EEC) 19. Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (03.03.2004 tarih ve 25393 Sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır.) 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

1-Muhaberat ve Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği (20.03.2002) 
2-Kamu Konutları Yönetmeliği (03.08.1992) 
3-Yangm Yönergesi (31.03.2003) 
4-Toplantı Salonu (01.01.2004) 
5-Misafirhane Talimatı (10.09.2002) 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

1-Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği Tasarısı (M.S.B. 
Harita Genel Komutanlığı tarafından hazırlanmakta olup, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü katılımcı kuruluştur.) 

2- Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması (12.01.2004 
tarih ve 127 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığından görüş sorulmuş olup, cevap 
beklemektedir.) 

3-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme 
Yönetmeliği (16.07.2003 gün ve 25170 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.) 

4-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri ve Disiplin Amirleri 
Yönetmeliği (31.10.2003 tarih ve 25275 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.) 

İller Bankası Genel Müdürlüğü 

1-İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik (30.09.2003 tarih ve 25245 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.) 

2-İller Bankası İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
(05.03.2004 tarih ve 25393 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.) 

3-Yapı Denetim .Hizmetleri Yönetmeliği (18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlandı.) 
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B - G E N E L G E L E R 
1 - Uygulamada görülen aksaklıklara ilişkin genelge, 
2- Arsa teminleri, vaziyet planlarının tanzimi hakkında, 
3-4734 Sayılı Kamu İhale Yasasına ait uygulamalar hakkında, 
4-İhale ilanları, hakediş ödemeleri, keşif artışları hakkında, 
5-Proje ve Mahal listesi değişikleri, özel imalatlar hakkında, 
6-2003, 2004 Taahhüt ve sözleşme taşanlarının vizelerine ilişkin genelgeler, 
7-2003 Yılı yatırımları hakkında, 
8-Kamu yapılarına ilişkin projeler hakkında, 
9-Milli Eğitim yatırımları hakkında, 
10-Kamu yatırımları hakkında, 
11-Yapı Denetimi Hizmet Bedelleri hakkında, 
12-Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Uygulanması, 
13-Sanayi Alanlarına İlişkin, 
14-Plan ve Denetleme İşlemlerine İlişkin, 
15-775 sayılı Kanun kapsamında Yardım Talep Beyannamelerinden ücret 
Alınmasına yönelik, 
16- 572 sayılı KHK. kapsamında özgürlüklerle ilgili yapılması gereken 
işlemleri açıklayan, 
17-Yapı Malzemeleri için onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde esas 
alınan temel kriterlere dair tebliği, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

1- 01.01.2003 tarihinden itibaren geçerli olan Özlük Hakları Genelgesi (İç 
Genelge 2003/2) 

2- Yetki Devri (İç Genelge 2003/3) 
3- 01.01.2003 tarihinden itibaren geçerli olan Günlük Miktarlar (İç Genelge 

2003/5) 
4- Mesai Saatleri (İç Genelge 2003/6) 
5- Lojman Tazminat Ödemeleri (İç Genelge 2003/9) 
6- Yetki Devri (İç Genelge 2003/22) 
7- Kamu İhale Kanunu Uygulamaları (İç Genelge 2003/23) 
8- İş Görmezlik Ücretleri (İç Genelge 2003/24) 
9- Matbaada Bastırılacak İşler (İç Genelge 2003/25) 
10-Yetki Devri (İç Genelge 2003/28) 
11-2003 Mali Yılı Bütçe (İç Genelge 2003/29) 
12-01.07.2003 itibaren geçerli olan Özlük Hakları (İç Genelge 2003/32) 
13-Tedavi Giderleri (İç Genelge 2003/34) 
14-Telefon Görüşmeleri (İç Genelge 2003/36) 
15-Personelin Kılık Kıyafet (İç Genelge 2003/37) 
16-Harcırah Kanunu Genel Tebliği (İç Genelge 2003/38) 
17-Özel Gider İndirimi Uygulaması (İç Genelge 2003/52) 
18-Tedavi Giderleri (Dış Genelge 2003/24) 
19-Yetki Devri (İç. Genelge 2004/1) 
20-Malzeme Ocakları Hakkında (İç Genelge 2004/2) 
21-Yazışmalarda Süre (İç Genelge 2004/3) 
22-Damga Pulu ve Damga Vergisi Değişikliği (İç Genelge 2004/4) 
23-01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olan Özlük Hakları (İç Genelge 

2004/5) 
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24-Mal Bildirimleri (İç Genelge 2004/6) 
25-Pazarhk Usulüne Tabi İhaleler (İç Genelgeler 2004/7) 
26-Görev Dağılımı (İç Genelge 2004/8) 
27-Sari Sözleşme Akti Yetkisi (İç Genelge 2004/9) 
2 8-Köprülere Yapılan Müdahaleler (İç Genelge 2004/10) 
29-Fazla Mesai (İç Genelge 2004/11) 
30-İnşaat Sektörü ile İlgili Envanter Çalışmaları 2004/12) 
31-Sağhk Hizmetleri (İç Genelge 2004/13) 
32-Stratejik Planlama Çalışmaları (İç Genelge 2004/14) 
33-Sözleşmelerin Noterlikçe Tescili ve Onaylanması (İç Genelge 2004/15) 
34-Kış Mevsiminin Sona Ermesi Nedeniyle Alınacak Önlemler (İç Genelge 

2004/16) 
35-Işıkh İşaret Tesisleri (İç Genelge 2004/17) 
36-Kamu İhale Kanunu Uygulama Değişiklikleri (İç Genelge 2004/18) 
37-Kamu İhale Bültenine İlişkin Genel Esaslar (Dış Genelge 2004/1) 
3 8-Kamu İhale Kurulu Kararı (Dış Genelge 2004/2) 
39 -TMMOB inşaat Mühendisleri Odası (Dış Genelge (2004/3) 
40-Kamu İhale Tebliği (Dış Genelge 2004/4) 
41-Yapı, Tesis ve Onarım İşleri (Dış Genelge 2004/5) 
42-Proje İhalelerinde Artış Yüzdesi (Dış Genelge 2004/6) 
43-Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarının Vizelerine İlişkin Genelge (Dış Genelge 

2004/ ) 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

1 - Mernis projesi (T.C.Kimlik Numaraları) (20.12.2002) 
2- Kurum temsilinde dikkat edilmesi gereken hususlar (31.12.2002) 
3- Orman sının dışına çıkanlan yerlerin tescili ve kadastrosu (1996/4) sayılı 

genelgeye ek (18.03.2003) 
4- Yenileme çalışmalarında cins değişikliği 24.03.2003 
5- Kamulaştırma kararları (2001/10 sayılı genelgeye Ek) (21.04.2003) 
6- Yabancı ülke vatandaşlığına geçenlerin tasarrufları (24.04.2003) 
7- 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (07.08.2003) 
8- Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkul iktisapları (13.08.2003) 
9- Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirmesine ilişkin 4916 sayılı 

kanun (29.09.2003) 
10-Taşınmaz mal ediniminde karşılıklılık bulunan ülkeler (15.10.2003) 
11-SSK Kanununda yapılan değişiklikler (4958) (20.10.2003) 
12-KKTC vatandaşlarının kısıtlayıcı hükümlerden muafiyeti (01.12.2003) 
13-Alo Tapu Kadastro Hattı (09.12.2003) 
14-Cemaat vakıflarının taşınmaz mal edinimi (15.12.2003) 
15-Ülkemizle taşınmaz mal edinimi ile ilgili karşılık bulunan ülkeler 

(29.12.2003) 
16- 29.09.2003 tarihli genelgeye ek (05.01.2004) 
17-Eğitime katkı payı (05.01.2004) 
18-5006 sayılı kanun (08.01.2004) 
19-Geçici Görevlendirme (Personel Da.Bşk.) (16.01.2004) 
20-Aziller Hk. (28.01.2004) 
21-4353 sayılı Kanuna göre davaların takibi (09.03.2004) 
22-Döner Sermaye Kontrollük Hizmetleri Bedelleri (09.03.2004) 
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23-Tesis Kadastrosu biten Müdürlüklerle Verimlil iğin Artırılması 
(18.08.2003 

24-3402 Sayılı Kanunun 4. Maddesi Kapsamında, ilgili Protokollere göre 
Orman idaresi ile Yapılacak Çalışmalarda, Bilgi-Belge alış verişi ile 
Hizmetlerden Müşterek Yararlanma (08.05.2003) 

25-Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünce 2924 sayılı Kanun Kapsamında 
talep edilen 2/B alanlarının Kadastro Çalışmalarının durdurulması. 
(07.01.2003) 

26-4342 sayılı Mera Kanunu Uygulamalarına ilişkin olarak Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı ile Tar ım ve Köy İşleri Bakanlığı arasında düzenlenen 
protokol gereğince (13.12.2002) 

Arsa Ofisi Genel Müdür lüğü 

1 - Görev dağılımı (27.12.2002) 
2- Konut Tahsis Komisyonunun Oluşturulması (27.12.2002) 
3 - Yetki Devri (21.01.2003) 
4- Görev Dağıl ımı (22.08.2003) 
5- Konut Tahsis Komisyonunun Yeniden Belirlenmesi (22.08.2003) 
6- Haftalık Değer lendirme Toplantılarının Yapılması (03.09.2003) 
7- Şube Müdürlüklerinin Görev Dağılımı (08.09.2003) 
8- İmar Planları Değer lendirme Kurulunun Belir lenmesi (10.09.2003) 
9- Ofise Ait Taş ınmaz Malların kiraya Verilmesi (08.10.2003) 
10-Elektronik Posta Hizmetlerinin Yürütülmesi (24.09.2003) 
11-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (01.10.2003) 
12- Şube Müdürlükleri Görevlerinin Yeniden Belir lenmesi , İşlevi Kalmayan 

Şube Müdürlüklerinin Kaldırılması (02.01.2004) 
13-Değer Tespit Şube Müdürlüğü Görevlerinin Yeniden Belirlenmesi 

(09.02.2004) 

İller Bankası Genel Müdür lüğü 

1- Teminat olarak verilen teminat mektuplarının uygunluk kontrolü ve iadesi 
(05.03.2004) 

2- Gelir ve kurumlar vergileri üzerinden fon payı tahsilatı (26.02.2004) 
3- Damga vergisi (13.02.2004) 
4- Bölge Müdürlükleri ile ilgili bakım onarım işleri (20.01.2004) 
5- Yüklenici lerden alınan faturalarla ilgili süre (19.01.2004) 
6- Yolluk Ödemeler i (15.01.2004) 
7- Sabit kıymet yönetmeliği (09.01.2004) 
8- Damga vergisi (09.01.2004) 
9- Harcama Yetkisi (02.01.2004) 
10- 2003 Yılı sonu itibariyle ile demirbaş genel sayımı (31.12.2003) 
11- Kanuni kasa defteri (30.12.2003) 
12-Ortak idare yatırımları harcama yetkilerinin yıl sonu uygunluğunun 

sağlanması Ç2.5.12.2003) 
13- Yapılacak sözleşmelerde noter tescilleri (17.11.2003) 
14- Beş maaş memur kredisi (07.11.2003) 
15-Öğrenci yönergesinin iptali (21.08.2003) 
16- %5 Gelir vergisi stopajı ve fon kesintileri (15.08.2003) 
17- Kanalizasyon inşaatı tadilat projesi tasdik yetkisi (12.08.2003) 
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18- Teminatların iadesi (07.08.2003) 
19-Yüklenicilerden alınan faturalar ve kesin hesap borcunun tahsili 

(07.08.2003) 
20- Konaklama ücretleri (01.08.2003) 
21- Kılık ve kıyafet (11.07.2003) 
22- İş Deneyim belgeleri (11.07.2003) 
23- Tedavi giderleri (01.07.2003) 
24- Kum, çakıl, stabilize v.b.malzeme ocakları (07.07.2003) 
25- İnşaat bakım onarım tesisat işleri (09.06.2003) 
26- Özel Polikliniklere sevk işlemleri (09.06.2003) 
27-Teftiş Kurulu Başkanlığına havale edilmeyen şikayetlerin tetkiki 

(04.06.2003) 
28- Güvenlik önlemleri (26.05.2003) 
29-572 sayılı K.H.K. Kapsamında özürlüler ile ilgili yapılması gereken 

işlemler (12.05.2003) 
30- Beş maaş memur kredisi (08.05.2003) 
31- Güvenlik Tedbirleri (24.04.2003) 
32- Tasarruf tedbirleri (04.07.2003) 
33- Özel İKSA uygulamaları (10.03.2003) 
34-Görevin yerine getirilmesinde azami dikkat ve titizliğin gösterilmesi 

(24.02.2003) 
35- Hukuk müşavirliğinden görüş talebi (19.02.2003) 
36- Konaklama ücretleri (07.02.2003) 
37- Damga vergisi (13.01.2003) 
38-Harcama yetkisi (10.01.2003) 
39- Sözleşmelerin feshi (17.12.2002) 

C-TÜZÜK 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü (03.01.2004 tarihli Resmi 
Gazete'de yayınlanmıştır.) 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile Tapu 
siciline ilişkin bazı yeni düzenlemeler getirilmesi nedeniyle hazırlanan tüzük. 
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19. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman 'in, Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesi son
rası görev verilmeyen üst düzey yöneticilere ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman 
Pepe 'nin cevabı (7/2122) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Canan ARITMAN 
CHP İzmir Milletvekili 

1. Çevre Bakanlığını Orman Bakanlığı ile birleştirerek, "Devletin Küçültülmesi" 
söylemi ile getirilen yeni düzenleme Reform olarak sunulmuş ve bunun 
sonucunda her iki Bakanlıkta görev yapan üst düzey kadrolar toptan tasfiye 
edilmiştir. Görevine son verilerek, "havuza alınan" yüzlerce üst düzey 
görevliye 2003 Mayıs ayından beri maaş ödenmekte, ancak görev 
verilmemektedir. Bu uygulama tasarruf etmek düşüncesiyle Bakanlıkların 
birleştirilmesi amacına uygun mudur? 

2. Havuza alınan bu görevlilerden kaçı yine durumlarına uygun bir göreve 
atanmışlardır, .onların yerine kurum dışından atamaları yapılanların sayısı 
kaçtır? 

3. Bu durumda görevden alınan ve onların yerine göreve getirilen üst düzey 
görevlilere aynı maaş mükerrer olarak ödenmektedir. Görevden alınan üst 
düzey yöneticilere onları çalıştırmadan maaş vermekle devleti zarara 
uğrattığınızı düşünüyor musunuz? 

4. Devletin bu zararını nasıl tazmin etmeyi düşünüyorsunuz? 

T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

- 1 * 3 5 - 1 3 - 4 - * 0 / / T SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- L( J>D - l ^ * r e Oit (4 / 2004 

KONU : Sayın Canan ARITMAN'ın 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
( K a n u n l a r v e K a r a r l a r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı ) 

İLGİ : TBMM'nin 15/03/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/4809 sayılı yazısı. 
ilgi yazı ekinde alınan izmir Milletvekili sayın Canan ARITMAN'ın "Çevre ve 

Orman Bakanlıklarının birleştirilmesi sonrası görev verilmeyen üst düzey yöneticilere 
ilişkin" 7/2122 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi 
yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN CANAN ARITMAN'IN "ÇEVRE VE ORMAN 
BAKANLIKLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ SONRASI GÖREV VERİLMEYEN ÜST 

DÜZEY YÖNETİCİLERE İLİŞKİN" 7/2122 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 
HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3,4- Bakanlığımız 1.5.2003 tarih ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuş olup, söz konusu Kanunun Geçici 
2'nci maddesinde; " kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, bu Kanunun 
yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde durumlarına uygun boş 
kadrolara atanırlar. Atama işlemleri yapılıncaya kadar kurumca ihtiyaç duyulan işlerde 
görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, 
ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam 
ederler " hükmü yer almaktadır. 

Söz konusu hüküm çerçevesinde görevleri sona eren üst düzey görevlilerden bir 
kısmının yerine kurum içinden 19, kurum dışından 54 personelin ataması yapılmıştır. 
Görevi sona erenlerden 43 personel öğrenim ve mükteseplerine uygun kadrolara 
atanmıştır. Görevlendirme işlemleri yapılmış olan diğerler personelin atama çalışmaları 
sürdürülmekte olup, süresi içinde tamamlanacaktır. 

Önergede belirtilen atama ve görevlendirme işlemleri 4856 sayılı Çevre ve 
Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde yapılmış olup, 
yasaya aykırı işlem yapılması söz konusu değildir. 

20. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır 'in, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici iş
lemlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/2123) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Çevre 
ve Orman Bakam Osman Pepe'ye yöneltilmesini saygılarımla arz ve talep 
ederim. 0 3 / 0 3 / 2 0 0 4 

Saygılarımla 

SORULAR 

1. Göreve başladığınızdan bu yana yasama görevine katkı bakımından 
Bakanlar Kurulu'na sevk ettiğiniz kanun taslaklarının; adedi, listesi, 
niteliği ve bu taslakların akıbeti nedir ? Taslakların özü hakkında 
kısaca bilgi verebilirsiniz? 

2. Bakanlığınız, bakanlığınıza bağlı kuruluşlar ve bakanlığınızla ilgili 
kuruluşlar olarak yapılan tüzük, yönetmelik,genelge gibi genel 
düzenleyici işlemlerin sayısı ve nitelikleri hakkında bizi 
bilgilendkirrnisiniz? 

- 4 8 9 -



T.B.M.M. B : 69 6 . 4 . 2004 O : 1 

T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- Lj 3^> - * ̂ 4 - " ^ Ot/if 12004 

KONU : Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Karar lar D a i r e s i Başkanl ığ ı . ) 

İLGİ : TBMM'nin 15/03/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/4809 sayılı yazısı. 
ilgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın "Kanun 

tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin" 7/2123 esas sayılı yazılı soru 
önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabı yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN 
"KANUN TASARISI TASLAKLARINA VE DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE 
İLİŞKİN" 7/2123 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Göreve başladığım tarihten itibaren Bakanlığımca Bakanlar Kuruluna sevk 
edilen Kanun Taslakları ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 
1- T.C. Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı : 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 170'inci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle 
31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımında orman niteliğini kaybetmiş arazilerin 
değerlendirilmesine imkan tanıyan bu Anayasa değişikliği Tasarısı 
Cumhurbaşkanlığınca yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine 
gönderildi. 
2- 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun: 
08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 
Kanun Çevre ve Orman Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları 
düzenlemektedir. 
3- 4999 sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun : 18.11.2003 
tarih ve 25321 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla 
sahipli arazilerdeki kızılağaçlıklar ve aşılı kestanelikler orman kapsamı dışına 
çıkarılmakta, orman suçlarına ilişkin cezalar güncelleştirilmekte, orman emvallerinin 
taşınmasında verilecek nakliye tezkerelerinin düzenlenmesi ve bu emvallerin 
nakliyesinde aranılacak belgeler hakkında esaslar belirlenmekte, ayrıca orman kadastro 
komisyonlarının görev ve yetkileri hakkında yeni düzenlemeler getirilmektedir. 
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4- 6831 sayılı Orman Kanununun iki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı : Orman arazilerinin tahsisini düzenleyen 17'inci madde Anayasa 
Mahkemesinin iptal gerekçeleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiş, ayrıca orman 
yangınlarıyla mücadele ve orman sınırlama hizmetlerinde çalışanların özlük haklarında 
iyileştirme yapılmasına yönelik düzenleme öngören Tasarı TBMM'ye sevk edilmiştir. 

2- Bakanlığımız ve Bakanlığımız bağlı kuruluşlarınca hazırlanan; 
a- Yönetmelikler: 

Çevre sorunlarının çözümüne yönelik 8 adet, genel ormancılık faaliyetlerinin 
düzenlenmesine yönelik 4 adet; ağaçlandırma faaliyetlerinin düzenlenmesine yönelik 2 
adet; doğa koruma ve milli park faaliyetlerine yönelik 10 adet; orman-köy ilişkilerinin 
düzenlenmesi faaliyetlerine yönelik 1 adet; personel, idari ve mali işlemlerin 
düzenlenmesine yönelik 16 adet olmak üzere toplam 41 adet yönetmelik üzerinde 
çalışmalar yapılmıştır. Bu yönetmeliklerden bazıları Resmi Gazetede yayımlanmış, 
bazıları Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiş, bazılarının 
üzerinde çalışmalarımız sürdürülmektedir. 
b- Tebliğler: 

Çevre sorunlarının çözümüne yönelik olarak hazırlanan ve Resmi Gazetede 
yayımlanan 2 adet tebliğ bulunmaktadır. 

c- Bakanlar Kurulu Kararları : 
Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu Hakkında 22.07.2003 

tarihli ve 2003/5970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı; Döner Sermayeli İşletmelerde 
Sermaye Artımına Dair 14.08.2003 tarihli ve 2003/6052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı; 
Orman Toprak Laboratuar Müdürlüklerinin Kapatılması Hakkında 27.02.2004 tarihli ve 
2004/6967 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılarak yürürlüğe konmuştur. 
d- Genelgeler: 

07.01.2004 tarih ve 25339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2872 sayılı Çevre 
Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına ilişkin Genelge (2004/1) ile 
18.02.2004 tarih ve 25377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İklim Değişikliği 
Koordinasyon Kurulunun Yeniden Oluşturulması Genelgesi (2004/13) yürürlüğe girmiştir. 

21. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan 'in, Burdur-Merkez Günalan Köyündeki ener
ji nakil hatları ve trafoya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
Güler'in cevabı (7/2124) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın 
Hilmi Güler tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Ramazan" Kerim Özkan 
Burdur Milletvekili 

Burdur ili Merkez köylerimizden Günalan (Lengüme) köyünde 
enerji nakil hatlarının iyice yıpranmış olması ve trafoların yetersizliği 
nedeniyle özellikle elektrik kullanımının yoğun olduğu akşam 
saatlerinde önemli ölçüde voltaj düşüklüğü ortaya çıkmaktadır. 

Bu da dolayısıyla yaşamı güçleştirmekte ve özelliklede akşam 
saatlerinde süt sağım makinelerinin kullanımını engellemektedir. 

Bununla birlikte kötü hava şartlarında da uzun süreli arızalar 
ortaya çıkmaktadır. 

1. Bölgedeki enerji nakil hatlarının yenilenerek bu tür 
aksaklıkların önlenmesini düşünür müsünüz ? 

2. Akşam saatlerindeki voltaj düşüklüğünün giderilmesi 
açısından ek güçlendirilmiş bir trafonun köye 
kazandırılmasını uygun buluyor musunuz ? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- ^ n k 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

5 NİSAN 2004 

491 9 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığımın 15.03.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
4809 sayılı yazısı. 

Burdur Milletvekili Sayın Ramazan Kerim ÖZKAN'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/2124 
esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. iç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, Türkiye 
Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakarı 

BURDUR MİLLETVEKİLİ SAYIN RAMAZAN KERİM ÖZKAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/2124) 

Sorular 1.2: 
Burdur ili Merkez köylerimizden Günalan ( Lengüme ) köyünde enerji nakil 

hatlarının iyice yıpranmış olması ve trafoların yetersizliği nedeniyle özellikle elektrik 

kullanımının yoğun olduğu akşam saatlerinde önemli ölçüde voltaj düşüklüğü ortaya 

çıkmaktadır. 

Bu da dolayısıyla yaşamı güçleştirmekte ve özelliklede akşam saatlerinde süt 

sağım makinelerinin kullanımını engellemektedir. 

Bununla birlikte kötü hava şartlarında da uzun süreli arızalar ortaya 

çıkmaktadır. 

-Bölgedeki enerji nakil hatlarının yenilenerek bu tür aksaklıkların önlenmesini 

düşünür müsünüz? 

-Akşam saatlerindeki voltaj düşüklüğünün giderilmesi açısından ek 

güçlendirilmiş bir trafonun köye kazandırılmasını uygun buluyor musunuz? 
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Cevaplar 1.2: 

Bahse konu köy ve civarına enerji sağlayan enerji nakil hatları çok eski olup 

ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Bölgedeki elektrik kesintisi ve gerilim düşümü 

sorununun çözümü amacıyla gerilim seviyesi 15.8 kV olan ve bölgeye enerji 

sağlayan bu hatların yenilenmesi ve 31.5 k V a dönüşümü için Burdur EDM 

tarafından 4 ayrı proje hazırlanmış ve 2004 yılı yatırım programına teklif edilmiştir. 

Fakat Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ödeneklerinin sınırlı olması 

nedeniyle 2004 yılı yatırım programında bu projelere yer verilememiştir. 

Bu nedenle bölgedeki ( Günalan Köyü dahil ) elektrik tesislerinin iyileştirilmesi 

projesi önümüzdeki yıllarda TEDAŞ Genel Müdürlüğü, yatırım programında 

değerlendirmeye .alınabilecektir. Bölgenin programa alınmasıyla birlikte mevcut 

15.8 / 0.4 kV köy trafosu, 31.5 / 0.4 kV olarak uygun güçte bir dağıtım trafosu ile 

değiştirilecektir. 

22. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır 'in, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici iş
lemlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler 'in cevabı (7/2127) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'e yöneltilmesini 
saygılarımla arz ve talep ederim. 03 / 03 / 2004 

Saygılarımla 
Ertuğrul YALÇINBAYIR 

Bursa Milletvekili 

SORULAR : 

1. Göreve başladığınızdan bu yana yasama görevine katkı bakımından 
Bakanlar Kurulu'na sevk ettiğiniz kanun taslaklarının; adedi, listesi, 
niteliği ve bu taslakların akıbeti nedir ? Taslakların özü hakkında 
kısaca bilgi verebilirsiniz? 

2. Bakanlığınız, bakanlığınıza bağlı kuruluşlar ve bakanlığınızla ilgili 
kuruluşlar olarak yapılan tüzük, yönetmelik,genelge gibi genel 
düzenleyici işlemlerin sayısı ve nitelikleri hakkında bizi 
bilgilendirirmisiniz? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- C ^v( 

Konu : Yazılı Soru önergesi Ç N İ S A M 2004 

491 6 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 15.03.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
4809 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/2127-
4876 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. iç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, 
Bakanlığım ile Bağlı ve ilgili Kuruluşlarından alınan yazılı bilgiler doğrultusunda 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/2127-4876) 

Soru 1 : 

Göreve başladığınızdan bu yana yasama görevine katkı bakımından Bakanlar 
Kurulu'na sevk ettiğiniz kanun taslaklarının; adedi, listesi, niteliği ve bu taslakların akıbeti 
nedir? Taslakların özü hakkında kısaca bilgi verebilirsiniz? 

Cevap 1 : 

1- Petrol Piyasası Kanunu Tasarısı, enerji sektörünün yeniden yapılandırılması 
sürecinde, petrolün arama ve üretimi dışındaki depolama, rafineri, taşıma, iletim, dağıtım 
ve pazarlama faaliyetlerini düzenlemek amacıyla hazırlanmış ve 20.12.2003 tarihinde 
Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2- Ulusal Bor Ensti tüsü Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı, Türkiye'de ve 
dünyada bor, ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin 
üretimini ve geliştirilmesini teminen değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli 
bilimsel ortamı sağlamak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan 
kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, 
yaptırmak, koordıne etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla hazırlanmış ve 
18.6.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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3- 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 3'üncü maddesi ve 3093 
sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu'nun Değişik 4'üncü 
maddesi uyarınca hazırlanan Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı, elektrik enerjisi gayri safı 
hasılatı üzerinden ayrılan TRT payı oranının düşürülmesinin acil eylem planında yer 
alması nedeniyle ve elektrik fiyatlarının düşürülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış ve 
23.2.2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

4- Önceki yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 
İçtüzüğün 77'nci maddesine göre hükümsüz sayılan ve yenilenmesi için 30.12.2002 
tarihinde Başbakanlığa intikal ettirilen Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile, Madenciliğimizin içinde bulunduğu zor şartlarda 
beklenen gelişmeyi gösterememesi nedeniyle mevzuatın basitleştirilmesi ve uygulama 
kolaylığı sağlanması bakımından, sektörün desteklenmesi maksadıyla yeni düzenlemeler 
yapılmıştır. Tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'ndadır. 

5- Önceki yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 
içtüzüğün 77'nci maddesine göre hükümsüz sayılan ve yenilenmesi için 30.122002 
tarihinde Başbakanlığa intikal ettirilen Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Kanun Hükmünde Kararnamenin 
4 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilmekte, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 
bağlı olduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının da Yüksek Kurulda yer alması 
amaçlanmaktadır Tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisindedir. 

6- Petrol Kanunu Tasarısı, 6326 sayılı Petrol Kanunu içerisinde yer alan bazı 
faaliyetler Petrol Piyasası Kanunu kapsamına alındığından, Petrol Kanununun sadece 
petrol arama ve üretim faaliyetlerini ihtiva edecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve Petroi 
işleri Genel Müdürlüğünün petrol endüstrisinin gereklerine göre yeniden yapılandırılması 
amacıyla hazırlanmıştır. Tasarı Başbakanlığa kanunlaşması için intikal ettirilmiş, ancak 
yeni bir takım düzenlemeler yapılması için 29 1.2004 tarihinde Bakanlığımızca gen 
çekilmiştir. 

7- Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Piyasası Kanunu Tasarısı, yurt içi ve yurt dışı 
kaynaklardan temin olunan sıvılaştırılmış petrol gazlarının güvenli ve ekonomik olarak 
rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi 
ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerekli düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim 
faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, 20.02.2004 tarihinde 
kanunlaşması için Başbakanlığa intikal ettirilmiştir. 

8- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile, 4628 
sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Vinci maddesinin üçüncü fıkrasının (39) numaralı 
bendinde değişiklik yapılarak Geçici 9 uncu madde eklenmiş, 4646 sayılı Doğal Gaz 
Piyasası Kanununun 4'üncü ve 7'nci maddelerinde değişiklik yapılarak Geçici 2'nci madde 
eklenmiş ve 3213 sayılı Maden Kanununun Ek 1 inci maddesinde mevcut ihtiyaçlar 
doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. Tasarı 20.01.2004 tarihinde Başbakanlığa intikal 
ettirilmiştir. 
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9- Ulusal Su Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı, 
Türkiye'de su kaynaklarının kullanımı, korunması ve yönetimi, geliştirilmesi için gerekli 

bilimsel ortamı sağlamak, bu alanda bilimsel araştırma yapmak, yaptırmak, koordine 

etmek, mevcut bilimsel ve teknik bilgilere erişmek ve erişilmesini sağlamak amacıyla 

hazırlanmış ve 12.1.2004 tarihinde Başbakanlığa intikal ettirilmiştir. 

10- Ulusal Enerji Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı, enerji 

politikaları alanında çalışmalar yapmak ve yaptırmak, ülkemizin sürdürülebilir enerji 

politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak, enerji ekonomisi ve hukuku alanında 

araştırmalar yapmak ve yaptırmak, enerji ile ilgili her türlü araştırma-geliştirme önceliklerini 

belirlemek ve çalışmaları desteklemek ulusal enerji envanterini oluşturmak, bu alandaki 

koordinasyonu ve bilgi yönetimini sağlamak üzere doğru, güvenilir ve hızla ulaşılabilir bir 

veri bankası kurmak amacıyla hazırlanmıştır. Başbakanlık tarafından, Kamu Yönetimi 

Temel Kanunu Tasarısının kanunlaşmasını müteakip yeniden gözden geçirilmek üzere 

Bakanlığımıza geri gönderilmiştir. 

11- Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına ilişkin 

Milletlerarası anlaşmanın uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi amacıyla 

hazırlanmıştır. Başbakanlık tarafından Bakanlığımıza intikal ettirilen diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının tasarı hakkındaki görüşleri BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nce 

değerlendirilmektedir. 

12- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri 
Hakkında Kanun ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı, katma bütçeli bir kuruluş olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

tarafından gerçekleştirilen sulama amaçlı tesislerde, su götürülen yörelerde bu tesislerden 

istifade edebilecek çiftçilerin arazilerinden en fazla %10'luk kısmının su yapılarının 

gereksinimi olan yerlere bedeisiz olarak tahsisi suretiyle bütçe gider dağılımında eşitlik 

sağlanması, ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan ve vazgeçilmesi mümkün 

olmayan hidroelektrik tesislerini de içeren çok maksatlı projelerin yapılabilmesini teminen 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yetki verilmesi amacıyla hazırlanmış ve 10.12.2003 

tarihinde kanunlaşması için Başbakanlığa gönderilmiştir. 

13- Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 

bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın Kamulaştırma Kanununun uygulanması sırasında 

karşılaştıkları problemleri gidermek için hazırlanmıştır, 26.6.2003 tarihinde kanunlaşması 

için Başbakanlığa sunulmuştur. 
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14- Kamulaştırma Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı, Bakü-Tiflis-Ceyhan projesindeki kamulaştırmaları hızlandırmak amacıyla 

hazırlanmıştır. Başbakanlığa intikal ettirilmiş, ancak tasarı metni Plan Bütçe 

Komisyonunda görüşülmekte olan Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına bir önerge ile ilave ettirilmiştir. 

Soru 2 : 

Bakanlığınız, bakanlığınıza bağlı kuruluşlar ve bakanlığınızla ilgili kuruluşlar 

olarak yapılan tüzük, yönetmelik, genelge gibi genel düzenleyici işlemlerin sayısı ve 

nitelikleri hakkında bizi bilgilendirirmisiniz? 

Cevap 2 : 

Bakanlığım Bağlı ve İlgili Kuruluşları'nca hazırlanan genel düzenleyici işlemlere 

haiz yönetmelik ve genelgelerle ilgili tablolar ekte verilmiştir. 
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ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
YÖNETMELİKLER 

SIRA 
NO 

1 

2 

NİTELİĞİ 

Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği 

Ülkemizde Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi 
(UHETEM) kurulmasına ilişkin 

YAYIMLAN 

03.12.2003 
yayımlanara 
29.01.2004 / 
yayımlanara 

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
YÖNETMELİKLERİ 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

NİTELİĞİ 

Rodövans Uygulamalari ile ilgili Yönetmelik 

Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 72. maddesinin, 
44.1998 tarihli ve 23307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Yönetmelikle eklenen dördüncü fıkrası 
Dekoratif amaçla kullanılan Arduvaz, Kayrak taşı, sleyt ve benzeri 

taşların 02.Ağustos.2003 tarihinden itibaren yapılan arama ruhsatı 

müracaatlarına hak verilmek ve Taşocakları nizamnamesine göre 

doğmuş haklar saklı kalmak şartıyla 3213 Sayılı Maden Kanunu mermer 

grubu madenler kapsamına alınması 

YAYIMLAN 

26 Ekim 200 
yayımlanara 
26 Ekim 200 
yayımlanara 

02.08.2003 
yayımlanara 



ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR DAİRESİ BAŞ 

HAZIRLANAN YÖNETMELİKLER 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

NİTELİĞİ 

Taşınmaz Mal Satış Yönetmeliği (TEDAŞ) 

Yeniden Düzenlenen Taşınmaz Mal Sat.Yont. (TEDAŞ) 

Alçak Gerilim ve Yüksek Gerilim Perakende Satış Yönetmeliği 
(KARAELMAS) 
Alçak Gerilim ve Yüksek Gerilim Perakende Satış Yönetmeliği 
(MERAM) 
Alçak Gerilim ve Yüksek Gerilim Perakende Satış Yönetmeliği 
(BAŞKENT) 
Alçak Gerilim ve Yüksek Gerilim Perakende Satış Yönetmeliği 
(SAKARYA) 
Alçak Gerilim ve Yüksek Gerilim Perakende Satış Yönetmeliği 
(TRAKYA) 
Satın Alma ve İhale Yönetmeliği (TEMSAN) 

Mal ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç Kira Yönetmeliği (TEIAŞ) 

YAYIMLAND 

2 

2 

2 

1 

10 

11 

12 

Alçak Gerilim ve Yüksek Gerilim Perakende Satış Yönetmeliği 
(KÖRFEZ) 
TEDAŞ Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 1 Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Yönetmelik 
TEIAŞ Ambar Yönetmeliği 

14.10.2003 / 25 
yayımlanarak y 
31.12.2003/25 
yayımlanarak y 



DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
YÖNETMELİKLERİ 

SIRA 
NO 

1 

2 

NİTELİĞİ 

Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel 

Yönetmeliğin 18.04.1999 tarihinde yürürlüğe girmesi sebebiyle buna 

dayanılarak hazırlanan "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin 

Görevde Yükselme Yönetmeliği" 06.02.2000 tarihli Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak Başbakanlık Personel ve 

Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 2002/25 ve 2003/2 sayılı Genelgeleri 

ile Genel Yönetmelikte değişiklik yapıldığından DSİ Genel Müdürlüğü 

Görevde Yükselme Yönetmeliği Genel Yönetmelik esasları dahilinde 

yeniden düzenlenmiştir. 

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım 
Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik 

YAYIMLAN 

25.02.2004 / 
yayımlanarak 

26.06.2003/ 



PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GENELGELERİ 

SIRA 
NO 

1 

NİTELİĞİ 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 10'uncu maddesi ile yerli ham 
petrolün "Piyasa Fiyatf'nın belirlenmesine ilişkin esaslar yeniden 
düzenlenmiştir. 

YAYIMLAN 

20.12.2003 ta 
yayımlanarak 

ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
YÖNETMELİKLERİ 

SIRA 
NO 

1 

NİTELİĞİ 

Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve 
Görevde Yükselme Yönetmeliği; 13.11.2002 (Değişiklik), 14.05.2003 
(Değişiklik) 

YAYIMLAN 

13.11.2002 / 
yayımlanarak 
14.05.2003 / 
yayımlanarak 



EİE İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, YÜRÜRLÜKTE BULUNAN GE 

ftSitef 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Genelge, Talimat ve Yönetmeliklerin Hazırlanması ve Dağıtımı 

Yönetim Kademeleri İmza Yetkileri 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Haftalık Faaliyet İşlemleri 

EİE Mühendislik Hizmetleri Normları 

Çalışma Saatleri ve Disiplini ile İlgili Hususlar 

Genel Müdürlükten İlişik Kesme işlemi 

Fazla Çalışma 

İş Kazalarının Bildirilmesi 

Yabancı Dil Kursları ve Eğitim Programları 

Yurt İçi Kongre, Sempozyum ve Seminer vb. Katılım 

Beceri Eğitimi 

Sağlık işlemleri 

Giyecek Yardımı 

Yıllık İzinler ve Mazeret İzinleri 

Resmi Yazışma Kuralları, Bilgi ve Değerde Standardizasyonun Sağlanmas 

Dağıtımı Yapılacak Evrak ve Yazılar 

Resmi Yazışma Kodları 



19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Yayınların Hazırlanması ve Basım Standartları 

Formlar 

Servis Otobüsü 

Maliyet Hesap Planı 

Yıl Sonu Hesapların Kapatılması 

Harcırah İle İstihkaklara Ait Avans Ödemeleri 

Görev Yolluğu Bildiriminin Düzenlenmesi 

Proje Raporları ve Hizmet Bedelleri ile Veri ve Yayınların Satışı 

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
YÖNETMELİKLERİ 

SIRA 
NO 

1 

2 

NİTELİĞİ 

MTA Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği 

29.11.1993 tarihli ve 21773 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maden 

Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Yönetmeliği'ne; 

Mühendis veya Yüksek Mühendis olup, Daire Başkanı ve Bölge Müdürü 

görevlerini en az bir yıl süre ile yürütmüş olanların Genel Müdür'ün onayı 

ile 3 ay içinde Müfettişliğe atanabileceklerine imkan sağlamak üzere bir 

geçici madde eklenmiştir. 

YAYIMLAND 

25.05.2003/2 
yayımlanarak 
20.11.2003 / 2 
yayımlanarak 



TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI 
YÖNETMELİKLERİ 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

NİTELİĞİ 

TAEK Arşiv Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 

TAEK Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezleri Kuruluş ve Çalışma 
Esasları Yönetmeliği 
TAEK Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
TAEK Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esas ve Usullerinde Değişiklik 
Yapılması hakkında Esaslar 

YAYIMLAN 

20.03.2003 t 

07.06.2003 t 

17.03.2004 t 

Başbakanlık 
Başbakanlıkt 



TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
2003 YILI GENELGELERİ 

SIRA NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

NİTELİĞİ 

TABLDOT UYGULAMASI 

UÇAKLA SEYAHAT 

EVRAK SEVKIYATI 

YAZIŞMA KURALLARI 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ . 

TRAFO BİNALARININ DÜZENLENMESİ VE REKLAM ALINMASI 

KAYIP-KAÇAĞINDÜS.TAH.TAHS.ARTIRILMASI 

KOORDİNASYON 

YILDIRIM MOBİL EKİPLER 

2002/57 SAYILI GENELGE HAKKINDA 

İŞ GÜVENLİĞİ 



12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

İŞ GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİ 

KAÇAK KONTROL EKİPLERİNİN FAALİYETLERİ 

EĞİTİM PLAN PROGRAM VE UYGULAMALARI 

DÜNYA BANKASI PROJE UYGULAMA BİRİMİ 

ABONE KONTROL BİLGİLERİ 

YURTDIŞI SEYAHAT OLURLARI VE SEYAHAT RAPORLARI 

İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ 

DEVLET MEMURLARININ ÖZEL SAĞLIK KURUM VE 
KURULUŞLARINA ŞEVKİ 

İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ 

TEŞİLATLANMA KAKKINDA 

YAZIŞMA KURALLARI 

ŞİRKET TANITIM FAALİYETLERİ 

SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN 
ESASLAR 

KAÇAK ELEKTRİKLE MÜCADELE 



TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
YÖNETMELİKLERİ 

SIRA 
NO 

1 

NİTELİĞİ 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde 
Yükselme ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin 

YAYIMLAN 

15.06.2003 / 
yayımlanarak 

I TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
YÖNETMELİKLERİ 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

NİTELİĞİ 

TEİAŞ'm 4734 sayılı Kamu ihale Kanun'unun 3/g Maddesi Uyarınca 
Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik 
Sigorta Yönetmeliği 

İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, 
İhtiyaç Fazlası Ekonomik Ömrünü Doldurmuş. Hurda Taşıt ve iş 
Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği 
İş Güvenliği Yönetmeliği 

Kriz Merkezi Yönetmeliği 

Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılmasına ilişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik 
Merkez Teşkilatı Görev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği 

Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği I 

Savunma Sekreterliği Yönetmeliği 



TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GENELGELERİ 

SIRA 
NO 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

NİTELİĞİ 

iş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Kurulması ile ilgili Genelge 

İhale Yoluyla Hizmet Alımı Genelgesi 

4734-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunları Genelgesi 

Genel Müdürlüğün Daha Etkin, Ekonomik işletmenin Sağlanması ve 
Verimliliğin Arttırılması Genelgesi 
EPDK ile Koordinasyon Genelgesi 

Resmi Yazışma Kuralları Genelgesi 

Koruma Personelinin Görevi Dışındaki işlerde Çalıştınlamayacağı 
Genelgesi 
Dünya Bankası Ulusal İletim Statüsü Uygulama Yönlendirme Komitesi 
Oluşturulması Genelgesi 
Kamulaştırma İşlemlerinde K.D.Vergisi Genelgesi 

Kurum içi Yeni Düzenleme Genelgesi 

Kurum İçi WEP Sayfası Genelgesi 



1 ^ 
13 

14 

15 

ı 16 

17 

18 

• 19 

20 

21 

22 

23 

Taşra Teşkilatlarının Yeniden Yapılandırılması 

Taşra Teşkilatlarının Yeniden Yapılandırılması 

Taşra Teşkilatlarının Yeniden Yapılandırılması 

Harcırah Genelgesi 

Lisans Yazım Kullanımı Genelgesi 

Ambar Sayımları Genelgesi 

İhale duyuruları Genelgesi 

Yeniden Yapılanma Takımı Genelgesi 

Disiplin İşleri Genelgesi 

MKEK/NA Hurda Malzeme Devir Protokolü Genelgesi 

Ambar Malzeme Alım Konularına İlişkin Uygulamalar Genelgesi 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Kurulması Genelgesi 



ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
YÖNETMELİKLERİ 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

NİTELİĞİ 

Satmalıma ve İhale Yönetmeliği 

Sigorta Yönetmeliği 

Personel Yönetmeliği 

Görevde Yükselme Yönetmeliği 

Memur Disiplin Kurulları ve Disiplin 
Amirleri Yönetmeliği 

Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları 
ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği 

İş Güvenliği Yönetmeliği 

Konut Yönetmeliği 

Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği 

Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği 

YAYIMLAND 

30.09.2003 / 2 
yayımlanarak 
07.02.2003/17 



ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GENELGELERİ 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

NİTELİĞİ 

ihale Kanunu Uygulama Genelgesi 

Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılacak mal ve hizmet 
alımlarının düzenlenmesine yönelik. 

Santralardaki malzeme stoklarının izlenmesine yönelik. 

ihtiyaç dışı ve ihtiyaç fazlası malzeme taşıt ve makinasmın 
değerlendirilmesine yönelik iş. 

Personel Özlük İşlemleri Genelgesi 

Sabit Kıymet Limiti Genelgesi 



TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A Ş . GENEL MÜD 
YÖNETMELİKLERİ 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

NİTELİĞİ 

Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği 

Malzeme ve Taşıt Satış Yönetmeliği 

Satınalma ve ihale Yönetmeliği 

YAYIMLAN 

26.02.2003 t 

17.07.2003 t 

03.12.2003 / 
yayımlanara 

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A Ş . GENEL MÜDÜ 
2003 YILI GENELGELERİ 

SIRA NO 

1 

2 

NİTELİĞİ 

Arşiv Sistemleri 

Kıdem Tazminatı 



I 

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ 
YÖNETMELİKLERİ 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

NİTELİĞİ 

Hizmet Dışı veya İhtiyaç Fazlası Mallar ile Hurda Malların Satış ve 
Devirleri Hak. Yönetmeliği 
TKİ Genel Müdürlüğü Satış Yönetmeliği 

TKİ Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satış ve Kiraya Verme 
Yönetmeliği 
TKİ Genel Müdürlük Personelinin Görevde Yükselme ve Atama 
Esaslarına Dair Yönetmelik 

Y 

Y 

R 

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞ 
YÖNETMELİKLERİ 

SIRA 
NO 

1 

2 

NİTELİĞİ 

Yolluk Yönetmeliği 

Stok Kontrol Yönetmeliği 

YAYIMLANDI 



ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
YÖNETMELİKLERİ 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

NİTELİĞİ 

Eti Holding AŞ. Genel Müdürlüğü Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler 
Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 
Eti Holding AŞ. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı 
Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinde değişiklik 
yapılmasına dair Yönetmelik 
Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin 
Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 
Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kuralları 
ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair 
Yönetmelik 
Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıklar Personeli 
Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair 
Yönetmelik 
Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı 
Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinde değişiklik 
yapılmasına dair Yönetmelik 
Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kuralları 
ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair 
Yönetmelik 
Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıklar Personel 
Yönetmeliği 
Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıklar Satınalma ve 
ihale Yönetmeliği j 

YAYIMLAND 

07.03.2003 / 2 
yayımlanarak 
07.03.2003/2 
yayımlanarak 

07.03.2003 / 2 
yayımlanarak 
07.03.2003 / 2 
yayımlanarak 

16.05.2003 / 2 
yayımlanarak 

31.07.2003/2 
yayımlanarak 

31.07.2003 / 2 
yayımlanarak 

04.09.2003 / 2 
yayımlanarak 
18.11.2003 / 2 
yayımlanarak 



TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
YÖNETMELİKLERİ 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

NİTELİĞİ 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Atama ve Görevde Yükselme 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 

TTK Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmelik 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu 
Yönetmeliğine bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik 

YAYIMLAND 

9.12.2003/25 
yayımlanarak 

30.12.2003 / 2 
yayımlanarak 
24.02.2004 / 2 
yayımlanarak 
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23. - Aydın Milletvekili M. Mesut Özakcan 'in, elektrik üretimi ve ithaline ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/2128) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Ka> aklar Bakanı Sayın Hilmi 

GÜLER tarafından yazılı olarak yanıtlanması îçia gereğini arz ederim. 

M. Mesut ÖZAKCAN 
Aydın Milletvekili 

Ulusal basında çıkan haberlere göre Türkiye'de yaklaşık 25-30 Milyar 
kilovat saat düzeyinde elektrik üretecek atıl kapasite olmasına rağmen komşu 
ülke İran'dan elektrik ithal etmek üzere bir şirkete ithal izni verildiği bilgisi yer 
almaktadır. 

1.Ülkemizde halen atıl kapasite olarak duran elektrik üretimi yapabilecek 
ulusal kaynaklar var m id ir? Var ise bu kapasite ne kadardır? 

2.Kısa ve orta vadede elekcrik tüketimimizden dolayı elektrik ithal 
etmeyi gerektiren bir durum söz konusumudur? 

3.Son üç ay içinde elektrik ithal izni verilen şirket yada şirketler var 
m id ir? Var i;e hangi şirketlerdir?Bu şirketlere izin verilmesi konusunda 
Bakanlığınızı ı olumsuz tavır sergilemenize rağmen bu konuda size uygun 
görüş bildirmeniz konusunda siyasi baskı yapıldığı iddiaları doğrumudur? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B. 15.0.APK.0.23-300- T ^ " ^ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi ._ ».ı^.««. 

"5 NİSAM ?nru 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığının 15.03.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4785 sayılı 
yazısı. 

Aydın Milletvekili Sayın M. Mesut ÖZAKCAN'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/2128-4896 
esas no.lu yazılı soru önergesi TBMM İç Tüzüğü'nün 99'uncu Maddesi gereği, Enerji İşleri 
Genel Müdürlüğü, TETAŞ Genel Müdürlüğü ve EPD Kurulu'ndan alınan yazılı bilgiler 
doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ SAYIN M. MESUT ÖZAKCAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/2128-4896) 

Sorular 1,2,3 : 
Ulusal basında çıkan haberlere göre Türkiye'de yaklaşık 25-30 Milyar kilovat 

saat düzeyinde elektrik üretecek atıl kapasite olmasına rağmen komşu ülke İran'dan 

elektrik ithal etmek üzere bir şirkete ithal izni verildiği bilgisi yer almaktadır. 

- Ülkemizde halen atıl kapasite olarak duran elektrik üretimi yapabilecek ulusal 

kaynaklar var mıdır? Var ise bu kapasite ne kadardır? 

- Kısa ve orta vadede elektrik tüketimimizden dolayı elektrik ithal etmeyi 

gerektiren bir durum söz konusu mudur? 

- Son üç ay içinde elektrik ithal izni verilen şirket yada şirketler var mıdır? Var 

ise hangi şirketlerdir? Bu şirketlere izin verilmesi konusunda Bakanlığınızın olumsuz 

tavır sergilemenize rağmen bu konuda size uygun görüş bildirmeniz konusunda 

siyasi baskı yapıldığı iddiaları doğru mudur? 

Cevap 1 : 
2001 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle talep artışı öngörülen düzeyde 

gerçekleşmemiş olup, bu nedenle elektrik üretiminde arz fazlası meydana gelmiştir. 

Geçmiş yıllarda yapılmış sözleşmelere bağlı olan alım garantili üretimler nedeniyle, 

bu arz fazlası bazı santralların kapasitelerinin altında üretim yapmaları sonucunu 

doğurmuştur. Ekonomik krizin etkilerinin azalması ve buna paralel olarak talebin 

yeniden artıyor olması, mevcut arz fazlası durumunun uzun süre devam 

etmeyeceğini göstermekte olup, orta döneme ilişkin olarak yapılan arz-talep dengesi 

çalışmaları 2007 yılından itibaren yeni üretim tesislerinin devreye girmesi gerekliliğine 

işaret etmektedir. 

Diğer taraftan, Ülkemiz elektrik üretim kompozisyonunda, ithalat bağımlılığının 

azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi hedefleri doğrultusunda yürütülen 

çalışmalarda önemli aşamalar kaydedilmiştir. Bu çerçevede, elektrik üretim 

maliyetleri bakımından oldukça cazip konumda olan kamunun elindeki hidroiik ve 

linyit sandallarından azami ölçüde faydalanılabilmesi yönünde Bakanlığımca gerekli 
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hassasiyet gösterilmektedir. Bu konuda yapılan düzenlemelerle, pahalı kaynaklardan 

elde edilen üretimin düşürülmesi ve hidrolik ve kömür kaynaklarına yönelinmesi 

yoluyla maliyetler aşağı çekilmiştir. 

Bakanlığım bünyesinde yürütülen çalışmalarda, elektrik üretim 

kompozisyonumuz yerli kaynakların payının artırılması ve maliyetlerin azaltılması 

yönünde revize edilmiştir. Bakanlığımca yapılan 2004 yılı üretim programında yerli 

linyit kullanan santralların üretimi 0.5 milyar kWh ve hidrolik santralların üretimi ise 

yaklaşık 4.5 milyar kWh arttırılmıştır. Böylece, kömür ve hidrolik kaynaklarımıza 

ağırlık verilmesi yoluyla önemli miktarda tasarruf sağlanmıştır. 

Cevap 2 : 

Bilindiği gibi arz-talep dengeleri hesaplanırken temel alınan verilerden biri 

talep tahminleridir. Bu tahminler ise Bakanlığımca, Devlet Planlama Teşkilatı 

tarafından belirlenen makroekonomık verilerden (nüfus, gayrı safi milli hasıla, sektörel 

gelişim tahminleri v.s.) hareket edilerek kullanılan hesaplama modelleri ile tespit 

edilmektedir. 

Tahmin edilen talebin mevcut ve kesinleşmiş projelerle ne zamana kadar 

karşılanabileceğinin hesabı ise, mevcut arz kapasitesinin özelliklerine, güvenilir 

olarak mevcut kapasiteden elde edilebilecek enerji miktarına ve güvenilir enerji 

miktarının talebin üzerinde ne kadar güvenilir yedek oluşturacağına bağlıdır. 

Bakanlığımca, yukarıda açıklanan yaklaşım doğrultusunda yapılan analizlerde; 

öngörülen talep tahmininin gerçekleşmesi halinde, mevcut ve inşaatı başlamış 

projeler göz önüne alındığında, 2006 yılı sonuna kadar yeterli bir güvenilir enerji 

yedeği olacağı, 2007 yılından itibaren de yeni santralların işletmeye alınmasına 

ihtiyaç olacağı hesaplanmaktadır. Bu dönemin ihtiyacı olan projelere ilişkin 

çalışmalara bugünden başlanması gerekmektedir. 

Bu doğrultuda uzun dönemli arz-talep projeksiyonu çalışmaları Bakanlığımca 

yapılmaktadır. Zira arz güvenliğini gözetmek görevi 3154 sayılı Kanunla Bakanlığıma 

verilmiştir. Bu itibarla arz güvenliğinin sağlanabilmesi için sektörün izlenmesi ve 
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ekonomik olduğu sürece ithalat da dahil olmak üzere her türlü tedbirin alınması 
Bakanlığımca gözetilmektedir. 

Geçmiş yıllarda yapılmış elektrik ithalat sözleşmesine göre Türkmenistan'dan 
2006 yılı sonuna kadar elektrik ithalatı sürdürülecektir. Ancak, TEİAŞ Genel 
Müdürlüğü, doğu bölgelerimizdeki teknik problemlerden dolayı elektrik ithalatı 
yapılmasının uygun olacağını belirtmiş olup, sistem dengesinin sağlanmasını teminen 
İran'dan da elektrik ithalatı yapılabilecektir. 

Cevap 3 : 
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'na göre, elektrik ithalatı yapmak isteyen 

tüzel kişiler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans almak 
zorundadır. EPDK, bu konudaki başvurularda Bakanlığımın da görüşünü almaktadır. 
Ancak, izin verilmesi hususunda, alınan görüşler doğrultusunda Kurum tarafından 
karar verilmektedir. 

Bugüne kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından elektrik enerjisi 
ithalatına ilişkin olarak herhangi bir toptan veya perakende satış şirketine izin 
verilmemiştir. 

Tüzel kişilerin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yaptıkları elektrik ithalat 
izni başvurularına uygun görüş bildirilmesi hususunda Bakanlığıma herhangi bir baskı 
yapılması söz konusu değildir. 

24. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur 'un, 4207 sayılı Kanunun gereklerinin yerine getiril
mesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun 
cevabı (7/2130) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan soruların, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadi r Aksu tarafından 
yazılı olarak yanı t lanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N . Gaye Erbatur 
Adana Milletvekil i 

12.12.2003 tar ihinde 4207 sayılı Kanun 'un gereklerinin yerine getirilmesi 
konusunda bir yazılı soru önergesi vermiş ancak yanıt a lamamış t ım. İ.Ü. Tıp 
Fakültesi ve İs tanbul Gaz io smanpaşa Belediyesi 'n in ortak b i r çal ışma ile gerekli 
yönetmeliklerin ç ıkar ı lması için yaptıkları çağrı konuyu bir kez daha gündeme 
getirmiş bulunuyor . B u konuy la ilgili olarak: 

1. Toplu taş ıma araçlar ında, eği t im, sağlık, spor ve kül tür tesislerinde tütün ve tütün 
mamuller inin iç imini yasaklayarak, kamu ku ru ml an için belirli sınırlamalar 
getiren 4207 sayılı K a n u n ' u n gereklerinin yerine getir i lmesi konusunda herhangi 
bir çal ışma yapı lmış mıd ı r? 

2. 4207 sayılı K a n u n ' u n daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla bir 
yönetmelik ç ıkar ı lmış mıd ı r? Eğer ç ıkanlmadıysa çıkarı lması düşünülmekte 
midir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.01 -igoS - ^ O ^ / l 

Konu:Yazıh Soru Önergesi. 0^/03/2004 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

tLGl: 15.03.2004 tarih ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-4809-7/2130 sayılı yazınız. 
Adana Milletvekili Prof.Dr. Nevin Gaye ERBATUR tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 

tarafımdan yazılı olarak cevaplandınlması istenilen (7/2130) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

1- 4207 sayılı Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun yürürlüğe 
girmesini müteakip, bu kanunun uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada 
yeknesaklık sağlanması amacıyla; Adalet, Sağlık, Milli Eğitim Bakanlıkları ile spordan sorumlu Devlet 
Bakanlığının görüşleri alınarak, kanunla getirilen yasakların ve cezai müeyyidelerin uygulanma şeklini 
açıklayıcı, 08.05.1997 tarihli ve 585/096876 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Söz konusu Genelge; gereği 
için valiliklere ve Bakanlığıma bağlı kuruluşlara, bilgi için de Adalet ve Sağlık Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. 

2- 4207 sayılı Kanunla getirilen yasaklar ve cezai müeyyidelerin uygulanma şekli ayrıntılı olarak 
düzenlendiğinden, bu konuyla ilgili bir yönetmelik çıkartılmamış ve çıkarılmasına da ihtiyaç 
duyulmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

25. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu 'nun, akaryakıt taşıyan araçların denetimine ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun cevabı (7/2133) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

İstanbul ve Şımak-Cizre yolunda meydana gelen tanker kazalarında bir 
çok vatandaşız hayatını kaybetti. Söz konusu kazaların tedbirsizlik ve denetim 
yetersizliği sebebiyle meydana geldiği söylenmektedir. Tanker ve benzeri ağır 
araçların denetiminde izlenen prosedür nedir ve bu prosedür ne kadar 
uygulanmaktadır? Kamyondan bozma bu araçlarda akaryakıt taşınırken 
muayenelerinin tam olarak yapılması için neler yapılmaktadır? 

Akaryakıt taşıyan bu vasıtaları süren kişilere ağır vasıta ehliyetinden öte 
özel bir eğitimden geçtikten sonra özel bir ehliyet verilmesini düşünüyor 
musunuz? 

îlkadir AKSU 
İçişleri Bakanı 
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TC. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Ö-S./03/2004 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 15.03,2004 tarih ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/2133 - 4809 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen, (7 / 2133) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Trafik güvenliğini tesis ederek, insanlarımızın güvenli, rahat ve huzur içerisinde seyahat edebilmelerini 
sağlamak Bakanlığınım öncelikli görevleri arasındadır. Her yıl binlerce insanımızın hayatını kaybettiği, 
yüzbinin üzerinde insanımızm yaralanıp, bunlardan birçoğunun sakat kaldığı trafik kazalan ve sonuçlannın 
azaltılmasında, günlük rutin çalışmalar yerine, etkili yöntem ve eylemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi 
amacıyla Bakanlığıma bağlı trafik kuruluşlarımızca bilimsel araştırmalar yapılmakta, özellikle Avrupa Birliği 
mevzuatı ve uygulamalan yakından takip edilmekte ve meydana gelen bütün trafik kazalan bilgisayar 
ortamında analiz edilerek, elde edilen sonuçlar doğrultusunda özel denetim programlan hazırlanarak, trafik 
kuruluşlanmızca uygulanmakta ve yapılan denetimler ile sonuçlan merkezden de izlenip 
değerlendirilmektedir. 

Ülkemizde şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığının % 95'ler civarında karayollarımız üzerinde, 
kamyon, tanker, çekici ve otobüslerle yapıldığı düşünüldüğünde, bu araç şoförlerinin; uykusuz, yorgun ve 
uzun süreli araç kulanmalannı önlemek amacıyla, denetimlerine daha fazla önem verilmektedir. 

Yine aşın yüklemenin, araçlann başta fren donanımını, direksiyon sistemini ve güç aktarma organlannı 
olumsuz yönde etkilediği ve bunun sonucunda da trafik kazalarının meydana geldiği görülmektedir. Meydana 
gelen trafik kazalannın azaltılması, ağır tonajlı araçlar üzerindeki denetimlerin etkinleştirilmesi ve ağırlık 
kontrollerinin ülke geneline yayılmasını sağlamak amacıyla, özel denetim programlan hazulanmış ve 
haftada en az üç gün süre ile illerden Karayollan Bölge Müdürlüğü veya Şube Şeflikleri ile Trafik Zabıta 
birimlerimiz görevlilerinin katılımıyla komisyonlar oluşturulmuştur. 

Aynca, Habur Hudut Kapısından Ülkemize akaryakıt getiren tankerlerin istiap haddini asacak şekilde 
yüklendiği ya da tadilat yapılmak suretiyle kapasitelerinin artınldığı yapılan denetlemeler ve 
vatandaşlanmızın müracaatlanndan anlaşılmış olup, bu şekilde akaryakıt taşımacılığı yapan araçlann 
denetimlerine önem verilmesi bölge illerimizden istenilmiştir. Bu hususla ilgili olarak; Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğüne de gerekli 
tedbirleri almalan için yazı yazılmıştır. 

Tanker sürücülerinin hangi sınıf sürücü belgesi ile bu araçlan sürebilecekleri Karayollan Trafik 
Kanununun 38 inci ve Karayollan Trafik Yönetmeliğinin 75 inci maddelerinde belirtilmiştir. Bu sürücülerin 
sürücü belgesi almalan sırasındaki eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığınca çıkanlan Sürücü Kursları 
Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. 

Yine karayolu yük ve yolcu taşımacılığının düzen ve disiplin altına alınması için 4925 sayılı Taşıma 
Kanunu çıkarılmış ve bu kanuna bağlı olarak da Ulaştırma Bakanlığınca Karayolu Taşıma Yönetmeliği 
çıkanlarak, 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 
yönetmeliğin 87 nci maddesinde, taşımacılık yapacak olan sürücülerin mesleki yeterlilik eğitimleri ile ilgili 
usul ve esaslar, eğitim müfredatı, eğitimin süresi, sınav, mesleki yeterlilik belgesinin şekil ve şartlan ile diğer 
hususların 6 ay içerisinde Yönetmelikle düzenlenmesi hüküm altına alınmış olup, Mesleki Yeterlilik EğtâınT 
Yönetmeliğinin çalışmalan halen Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. y^ 

Bilgilerinize arz ederim. s'*' 

dülkadir AKSU 
İçişleri Bakanı 

- 5 2 1 -

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.01 -
Konu:Yazılı Soru önergesi 



T.B.M.M. B : 69 6 . 4 . 2004 O : 1 

26. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin 'in, özelleştirmelerde alınan teminatlara ve ödemelerin 
ertelenmesi kararlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/2139) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 03.03.2004 

<f 
EmTn ŞİRİN 

İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Basından öğrenildiğine göre, İş-Doğan Yatırımları A.Ş.'nin, satış sözleşmesinden 
kaynaklanan Özelleştirme İdaresi'ne olan borcunu 2005'ten 2007'ye kadar vadelendiren 
Özelleştirme Yüksek Kurulu karan, hukuka aykın bulundu. 

Petrol İş Sendikası'nın karann istemiyle açtığı davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi 
yürütmeyi durdurma karan verdi. 

Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 2003/1692 sayılı karannda aynca, özelleştirmelerde 
alınabilecek teminatlar da şu şekilde hatırlatılmaktadır: 

"23.08.2000 gün ve 24149 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 
Özelleştirme Uygulamalannda Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliğinin, 'Teminat Olarak 
Kabul Edilebilecek Değerler' başlıklı 16. maddesinde belirtildiği üzere teminat olarak kabul 
edilebilecek değerler: 

a- Tedavüldeki Türk Lirası 
b- İdarece belirlenecek döviz cinsi 
c- Hazine Müsteşarlığınca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankalann veya 

yetkili fınans kuruluşlannın vereceği idarece şartlan belirlenecek teminat 
mektup lan 

d- Devlet tahvilleri, teminat olarak kullanılması mümkün olan hazine bonolan ve 
hazine kefaletini haiz tahviller." 

Aynı kararda aynca, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2003/50 sayılı karannda: 
"Başlangıçtaki satış koşullan tamamen değiştirilmiş ve önemli ölçüde ihlal edilmiş 

olacağından, özelleştirmenin yapıldığı tarihteki koşullan dikkate alarak, kamu hissesini satın 
almak için teklif getirebilecek diğer yatınmcılar aleyhine eşitliğin ve rekabetin hozıılmasına 
yol açacağı ve 16.07.2002 tarihindeki satış bedelinden daha yüksek bir alış bedelinin oluşması 
da kamu yaranna aykın bir şekilde engellemiş sayılacağından, başlangıçtaki satış işlemini de 
sakatlayacağı", "Kamu kaynaklannın en verimli biçimde kullanılması ilkesi gözetilmeksizin, 
kamu yaranna ve hukuka aykın olarak yeniden vadelendirildiği" ve "Bu vadelendirme 
talebinin hukuken kabul edilir nedenlere dayanıp, dayanmadığı konusunda bir araştırma 
yapılmadığı ve makul herhangi bir gerekçe ve mücbir sebep gösterilmeden işlem tesis 
edildiği" hususlanna dikkat çekilerek hukuka aykırılık bulunmuştur. 
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Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

1- POAŞ'ın mahkeme kararıyla özelleştirilmesinde İş Doğan Petrol Yatırımları 
A.Ş.'ye tanınmış olan ödemenin ertelenmesi kararı, mahkeme karan ile "hukuka 
aykırı" bulunduğuna göre; hukuka aykırı 03.09.2003 gün ve 2003/50 sayılı 
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararını almış olan ve altında imzası bulunan kişiler 
hakkında ne gibi bir işlem yapılacaktır? Kendileri hakkında görevi ihmal veya 
görevi suistimal suçlarından suç duyurusunda bulunulacak mıdır? 

2- Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin tesis etmiş olduğu 2003/1692 sayılı karara göre 
şimdi yapılacak olan işlemler nelerdir? 

3- Yukanda da belirttiğim gibi mahkeme, 23.08.2003 gün ve 24149 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Özelleştirme Uygulamalarında Değer 
Tespiti ve İhale Yönetmeliğinin Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Değerler" 
başlıklı 16. maddesine göre: 

a- Özelleştirme İdaresi'nin bugüne kadar yapmış olduğu özelleştirmelerin 
tadadi listesi ve alınmış olan teminatlann tadadi listesi nedir? 

b- Alman teminatlarda yukanda bahsi geçen yönetmeliğe tam bir uyum 
sağlanmış mıdır? Yoksa aykınlıklar var mıdır? 

4- Yine basından öğrenildiğine göre POAŞ'ta alman "ödemelerin ertelenmesi" 
karanna benzer kararlar, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından başka kurumlar 
için de (Örneğin Denizcilik İşletmesi) için de uygulanmış mıdır? 

5- Özelleştirme kapsamında satışı yapılan firmalardan ödeme programına 
uymadıklan ve vadelerinin uzatıldığı firmalar hangileridir? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B. 02. l.ÖİB.0.65.00.00/ 2 9 4 9 SlHflffMO! 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 15/03/2004 tarih A.01.0.GNS.0.10.00.02-4809 sayılı yazınız. 

İlgi yazı eki İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/2139 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara 
verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Basından öğrenildiğine göre, İş-Doğan Yatırımları A.Ş. 'nin, satış sözleşmesinden 
kaynaklanan Özelleştirme İdaresine olan borcunu 200 S'ten 2007'ye kadar vadelendiren 
Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı hukuka aykırı bulundu. 

Petrol İş Sendikasının kararın istemiyle açtığı davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi 
yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2003/1692 sayılı kararında ayrıca, özelleştirmelerde 
alınabilecek teminatlar da şu şekilde hatırlatılmaktadır. 

- 5 2 3 -



T.B.M.M. B : 69 6 . 4 . 2004 O : 1 

"23.08.2000 gün ve 24149 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliğinin, "Teminat Olarak 
Kabul Edilebilecek Değerler" başlıklı 16. Maddesinde belirtildiği üzere teminat olarak kabul 
edilebilecek değerler: 

a- Tedavüldeki Türk Lirası 
b- İdarece belirlenecek döviz cinsi 
c- Hazine Müsteşarlığınca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankaların veya 

yetkili finans kuruluşlarının vereceği İdarece şartları belirlenecek teminat 
mektupları 

d- Devlet tahvilleri, teminat olarak kullanılması mümkün olan hazine bonoları ve 
hazine kefaletini haiz tahviller." 

Aynı kararda ayrıca, özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/50 sayılı Kararında: 
"Başlangıçtaki satış koşullan tamamen değiştirilmiş ve önemli ölçüde ihlal edilmiş 
olacağından, özelleştirmenin yapıldığı tarihteki koşulları dikkate alarak, kamu hissesini satın 
almak için teklif getirebilecek diğer yatırımcılar aleyhine eşitliğin ve rekabetin bozulmasına 
yol açacağı ve 16.07.2002 tarihindeki satış bedelinden daha yüksek bir alış bedelinin oluşması 
da kamu yararına aykırı bir şekilde engellemiş sayılacağından, başlangıçtaki satış işlemini de 
sakatlayacağı", "Kamu kaynaklarının en verimli biçimde kullanılması ilkesi gözetilmeksizin, 
kamu yararına ve hukuka aykın olarak yeniden vadelendirüdiği" ve "Bu vadelendirme 
talebinin hukuken kabul edilir nedenlere dayanıp dayanmadığı konusunda bir araştırma 
yapılmadığı ve makul herhangi bir gerekçe ve mücbir sebep gösterilmeden işlem tesis 
edildiği" hususlanna dikkat çekilerek hukuka aykınlık bulunmuştur. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

SORU 1- POAŞ'ın mahkeme karanyla özelleştirilmesinde İş Doğan Petrol Yatınmlan 
A.Ş.'ye tanınmış olan ödemenin ertelenmesi karan, mahkeme karan ile "hukuka aykın" 
bulunduğuna göre; hukuka aykın 03.09.2003 gün ve 2003/50 sayılı özelleştirme Yüksek 
Kurulu Kararını almış olan ve altinda imzası bulunan kişiler hakkında ne gibi bir işlem 
yapılacaktır? Kendileri hakkında görevi ihmal veya görevi suistimal suçlanndan suç 
duyurusunda bulunulacak mıdır? 

CEVAP 1- Ankara 10. İdare Mahkemesi kararı, ÖYK ile ilgili bir yürütmeyi durdurma 
karan olup, bu karara İdare olarak itiraz edilmiştir. Karar kesinleşmeden ilgililer ile ilgili bir 
işlem yapılması söz konusu değildir. 

SORU 2- Ankara 10. İdare Mahkemesinin tesis etmiş olduğu 2003/1692 sayılı karara 
göre şimdi yapılacak olan işlemler nelerdir? 

CEVAP 2- Petrol İş Sendikası tarafından, 03.09.2003 tarih ve 2003/50 sayılı Özelleştirme 
Yüksek Kurulu Kararı ile bu Karara dayanak olan ve geçersiz hale gelen 16.07.2002 tarih ve 
2002/41 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması 
talebiyle Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2003/1692 sayılı dosyasında açılan davada 
mahkemece verilen, 03.09.2003 tarih ve 2003/50 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının 
yürütülmesinin durdurulmasına, 16.07.2002 tarih ve 2002/41 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu 
Kararının yürütülmesinin durdurulması isteminin ise reddine dair 28.01.2004 tarihli karara 
karşı 08.03.2004 tarihinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulmuştur. 
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SORV 3- Yukarıda da belirttiğim gibi mahkeme, 23.08.2003 gün ve 24149 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve 
İhale Yönetmeliğinin Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Değerler" başlıklı 16. maddesine 
göre: 

a- özelleştirme İdaresi''nin bugüne kadar yapmış olduğu özelleştirmelerin tadadı 
listesi ve alınmış olan teminatların tadadi listesi nedir? 

b- Alınan teminatlarda yukarıda bahsi geçen yönetmeliğe tam bir uyum sağlanmış 
mıdır? Yoksa aykırılıklar var mıdır? 

CEVAP 3- Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca vadeli satış biçiminde gerçekleştirilen 
özelleştirme işlemleri ile bu işlemlerde vadeye bağlanan tutarlar için alınan teminatların cinsini 
gösteren tablo ekte sunulmuştur(Ek-l). 

1986 yılından bu yana, özelleştirme uygulamalarına ilişkin mevzuat çerçevesinde "İhale" 
yoluyla vadeli satış biçiminde özelleştirilen şirket ve varlık sayısı 158'dir. "Özelleştirme 
Uygulamalarında Değer Tespit ve İhale Yönetmeliği"nin yürürlüğe girdiği 23.08.2000'den 
sonra gerçekleştirilen 16 özelleştirme işleminin tamamında bu yönetmeliğe uygun olarak 
gerekli teminatlar alınmıştır. 

Petrol Ofisi A.Ş. sermayesinde bulunan Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait %25,8 
oranındaki hissenin satışına ilişkin uygulama ise, ihale yoluyla değil, 4046 sayılı Kanunun 18. 
maddesinin, "Hisselerin yurt içi ve yurt dışında halka arz, borsada satış, menkul kıymetler 
yatırım fonları veya menkul kıymetler yatırım ortaklarına satış suretiyle özelleştirilmeleri 
sermaye piyasası mevzuatına tabidir." hükmünü amir (C ) bendi (f) fıkrası uyarınca İMKB 
usul ve esasları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

SORU 4- Yine basından öğrenildiğine göre POAŞ'ta alınan "ödemelerin ertelenmesi" 
kararına benzer kararlar, özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından başka kurumlar (örneğin 
Denizcilik İşletmesi) için de uygulanmış mıdır? 

CEVAP 4- Bugüne kadar, 28 şirket ve varlık alıcısının Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
olan borçları yeniden vadelendirilmiştir. 

SORU 5- özelleştirme kapsamında satışı yapılan firmalardan ödeme programına 
uymadıkları ve vadelerinin uzatıldığı firmalar hangileridir? 

CEVAP 5- Özelleştirme İdaresi Başkanlığına olan satış/devir bedeli borçlan yeniden 
vadelendirilen şirketler ile bu konuda alınan kararların tarih ve sayılarını gösteren liste ekte 
sunulmuştur(Ek-2). 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. y/yCy 

KjfttöUNAKITAN 
^/ Maliye Bakanı 
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SATIŞ BEDELİNDEN BAKİYE BORÇLARI ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI İLE YENİDEN VADELEN 

ÖZELLEŞTİRİLEN ŞİRKET / VARLIK 

ASİL Çelik San. ve Tic. A.Ş. 
1. Erteleme 

2. Erteleme 
AŞKALE Çimento San. Tic. A.Ş. 

1 Erteleme 
2 Erteleme 

3. Erteleme 
4. Erteleme 
5. Erteleme 

BOZÜYÜK Seramik San. Tic. A.Ş. 
1. Erteleme 

DENİZ Nakliyatı T.A.Ş. 
1. Erteleme 

2. Erteleme 

EBK Sivas Kombinası 
1. Erteleme 

ELAZIĞ Yem Fabrikası 
1. Erteleme 

FİLYOS A te S Tuğlası San. Tic. A.Ş. 
1. Erteleme 

2. Erteleme 
3. Erteleme 

4. Erteleme 
5. Erteleme 

HAVAS Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. 
1. Erteleme 

KONYA KROM Magnezlt Tuğla San. Tic. A.Ş. 
1. Erteleme 
2 Erteleme 

KURTALAN Çimento San. Tic. A.Ş. 
1. Erteleme 

ORÜS BARTIN isletmesi 
1. Erteleme 

PETLAS Lastik San. A.Ş. 
| 1. Erteleme 
PETROL Ofisi A.Ş. 

1. Erteleme 

SATIN ALAN KİŞİ / ŞİRKET ADI 

Yazıcı Güriş Parsan Demir çelik San. ve Tic. A.Ş. 

Erçimsan Erzurum Çimento San. ve Tic. A.Ş. 

Ercan Madencilik San. Tur. ve Tic. A.Ş. 

Armatörler Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. 

Sivas Ticaret Borsası 

Elazığ Yem Sanayi A.Ş. 

Zonguldak Makina Madencilik Enerji Hiz. San. Tic. A.Ş. 

Turgay CİNER 

Konya Selçuklu Krom Magnezit Tuğla San. Tic. A.Ş. 

Canlar Otomotiv İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 

BORÜS Bartın Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 

KOMBASSAN Holding A.Ş. 

iş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. 

SATIŞ TARİHİ 

29.08.2000 

17.06.1893 

01.10.1997 

24.03.2000 

21.02.2000 

03.11.1993 

13.05.1997 

30.03.1998 

05.06.1998 

09.01.1998 

31.10.1997 

06.06.1997 

31.07.2002 

ERT 
Ta 

05.1 
23.0 

03.0 

02.0 

02.0 
13.0 
30.0 

15.1 

05.1 

23.0 

08.0 

11.1 

15.0 
30 0 
23.0 

14.0 
23.0 

26.0 

14.06 
24.05 

17.12 

24.1 

05.1 

03.09 



SATIŞ BEDELİNDEN BAKİYE BORÇLARI ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI İLE YENİDEN VADELE 

ÖZELLEŞTİRİLEN ŞİRKET / VARLIK 
Sümer Hold. DENİZLİ İşletmesi 

1. Erteleme 
2. Erteleme 
3. Erteleme 
4. Erteleme 

Sümer Hold. KAHRAMANMARAŞ İşi. 
1. Erteleme 

Sümer Holding SALİHLİ İşletmesi 
1 Erteleme 

TDİ GİRESUN Limanı 
1. Erteleme 

TDİ HOPA Limanı 
1. Erteleme 

TDİ MARMARİS Limanı 
1. Erteleme 

TDİ ORDU Limanı 
1. Erteleme 

TDİ SİNOP Limanı 
1. Erteleme 

TDİ TEKİRDAĞ Limanı 
1. Erteleme 
2. Erteleme 
3. Erteleme 

TURBAN Abant ve Bolu Çev. A.Ş. 
1. Erteleme 

TURBAN Atik Paşa Yalısı 
1. Erteleme 
2. Erteleme 

TURBAN Carlton Oteli Arsası 
1. Erteleme 

YARIMCA Porselen San. Tic. A.Ş. 
1. Erteleme 

SATIN ALAN KİŞİ / ŞİRKET ADI 
Zafer Pamuk ve Tekstil San. A.Ş. 

Arsan Tekstil Tic. ve San. A.ş. 

Ar-Tu Kimya San. ve Tic. A.Ş. 

Çakıroğlu Giresun Liman İşletmesi A.Ş. 

Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş. 

Marmaris Liman işletmesi A.Ş. 

Çakıroğlu Ordu Liman işletmesi A.Ş. 

Çakıroğlu Sinop Liman İşletmesi A.Ş. 

Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. 

Em-Sel İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Atik Pasha Turizm A.Ş. 

Toprak Seramik ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. 

Evyap Sabun, Yağ, Gliserin San. ve Tic. A.Ş. 

SATİŞ TARİHİ 
02.03.1998 

04.05.1998 

29.05.1998 

30.06.1997 

17.06.1997 

26.01.2001 

30.06.1997 

30.06.1997 

17.06.1997 

28.01.2000 

18.08.2000 

21.01.2000 

09.07.1998 

ER 
T 

26 
12 
03 
07 

09 

14 

01 

27 

15 

01 

01 

14 
01 
23 

05 

01 
23 

08 

14 



SATIŞ BEDELİNDEN BAKİYE BORÇURI ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI KARARI İLE YENİDEN 

ÖZELLEŞTİRİLEN ŞİRKET / VARLIK 

TZD - Malatya/Karakavak Taşınmazı 
1. Erteleme 

EBK Burdur Kombinası 
1. Erteleme 
2. Erteleme 

SATIN ALAN KİŞİ/ŞİRKET ADI 

Memiş DOĞAN 

Burdur Güç Birliği Gıda San. ve Tic. A.Ş. 

SATIŞ TARİHİ 

03.07.2000 

25.02.2000 



1986 - 2004 DÖNEMİNDE VADELİ SATIŞ BİÇİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 

I . İHALE YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLEN ŞİRKET ve VARLIKLAR. 

A) Kamu Payı Blok Hisse Senedi Satışı Yöntemiyle Özelleştirilen Şirketler: 

I 

•«O 
I 

Kurulu» Adı 

1 ) Aksaray Yem 

2 ) Ordu Soya 

3 )ÇAMSAN 

4 ) Çaybank 

5 ) Çorum Çimento 

6 ) Denizli Çimento 

7 ) Gaziantep Çimento 

8 ) tpragaz 

9 ) Sivas Çimento 

10 ) Trabzon Çimento 

11 ) Polinaa 

12 ) Ray Sigorta 

13 ) Aşkale Çimento 

14 ) Bandırma Yem 

15 ) Bartın Çimento 
16 ) Çukurova Elektrik 

17 ) GİMA 

18 ) Kars Yem 
19 ) Kepez Elektrik 

20 ) Ladik Çimento 
21 ) Şanlıurfa Çimento 

22 ) TOE 

23 ) Şekerbank 

24 ) Aroma 

25 ) HAVAS 

26 ) Konya Şeker 
27 ) KÖYTAŞ 
28 ) KUMAŞ 

29 ) Sümerbank 
30 ) NİMSA 
31 ) Pın Tohum 
32 ) ÇtNKUR 

SatM 
Yılı 

1989 

1991 

1992 

1992 

1992 

1992 

1992 
1992 

1992 

1992 

1992 

1992 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1995 

1995 

1995 
1995 

1995 

1995 
1995 
1995 
1996 

Satılan 

PayÇA) 

40,00 
100,00 

26,83 

49,00 
100,00 

100,00 

99,73 
51,00 

100,00 

100,00 

30,00 

49,65 

100,00 

24,62 
99,78 

11,25 

94,05 

37,07 

25,39 

100,00 

100,00 

81,35 

10,00 

9,17 

100,00 

24,00 
85,59 
99,74 

100,00 
97,80 
43,93 
98,80 

Satın Alan 
Kiii/Kımılut ~ 

H. özot - M. Demiray 

Tarım Kredi Koop. Bir. 

Gökhan Poyraz 
Derviş Temel 

Yibitas Holding 

Modem Çimento A.Ş. 

Rumeli Holding A.Ş. 

Pıimagaz A.G. 

Yibitas Holding 

Rumeli Holding A.Ş. 

Ülker Gıda Sanayi A.Ş. 

Doğan Şirketler Grubu 

Erçimsan A.Ş. 

Bandırma Soğuk Hava A.Ş. 
Rumeli Çimento A.Ş. 

Rumeli Elektrik AŞ. 

Bilfer - Dedeman Grubu 

LûtrU Karaman 

Rumeli Elektrik AŞ. 

Rumeli Çimento A.Ş. 

Rumeli Çimento A.Ş. 

Süper Oto A.Ş. 

Pankobirlik 

Ömer Duruk 

Yazeks iç ve Dıj Tic. A.Ş. 

Konya-Ilgın Pancar Eki. Bir. 
ABG Ortak Girijim Grubu 

Zeytinoğlu Holding A. Ş. 
tpek» Tekstil A.Ş. 

Meyepa Marketing A.Ş. 
Şeker Sanayi Mensupları Vık. 
KMM Kayseri Mad. Met. A.Ş. 

SATIŞ TUTAM 
fTL) 

950.000.000 

1.500.000.000 

8.000.000.000 

13.50O.OO0.O0O 

296.730.000.000 
579.376 500.000 

434.266.895.418 

350.000.000.000 

249.253.200.000 

268.252.782.758 

45.000.000.000 

69.000.000.000 

328.436.478.000 

5.000.000.000 

200.544.522.750 

740.332.586.781 
201.000.000.000 

1.138.900.000 

302.708.401.452 

553.062.592.574 

551.212.296.775 

75.952.000.000 

31.823.000.000 

5.503.882.000 

8.058.117.000.000 

400.000.000.000 

8.120.100.000 
5.277.624.629.051 
5.217.384.340.000 

25.244.400.000 

5.000.000.000 
1.084.118.000.000 

(S) 

457.867 

322.762 

1.387.817 

2.465.290 

35.000.000 

70.100.000 

52.695.898 

64.066.776 

29.400.000 

32.551.000 

6.767.253 
10.376.455 

31.158.000 

374.721 
20.568.669 

81.096.791 

21.787.413 

85.080 

33.158.988 

57.598.687 

57.405.988 

8.000.000 

3.505.195 

136.019 

63.100.000 

9.845.669 
150.000 

108.100.000 

103.460.000 
600.000 

129.242 
14.000.000 

ÖZELLEŞTİ 

TAHSİL 
ÇTL) 

955.301.36 

1.500.000.00 

8.000.000.00 

13.500.000.00 

645.178.582.28 

606.978.506.00 

1.120.421.057.00 

350.000.000.00 

521.193.185.83 

586.138.109.00 

45.000.000.00 
69.000.000.00 

4.343.152.635.15 

5.149.782.00 
705.359.551.21 

1.660.228.779.16 

201.000.000.00 

1.143.016.82 

678.837 047.51 

1.958.023 507.55 

1.951.207.167.95 

282.084.144.00 

31.823.000.00 

5.503.882.00 

16.871.822.956.67 

400.000.000.00 
14.359.472.40 

10.859.975.914.68 
13.475.008.853.42 

53.116.827.00 

5.000.000.00 
1.401.292.568.78 



A) Kamu Payı Blok Hisse Senedi Satışı Yöntemiyle Özelleştirilen Şirketler (Devam): 

Kuruluş Adı 

33 ) Elazığ Çimento 

34 ) Gümüşhane Çimento 
35 ) Kar» Çimento 
36 ) Lalapaşa Çimento 

37 ) Van Çimento 

38 ) Anadohıbank 
39 ) BOZÜYÜK Seramik 
40 ) ÇEMAŞ 

41 ) ÇİMHOL 

42 ) Denızbank 

43 ) Ergani Çimento 

44 ) FtLYOS Ateş Tuğlası 
45 ) PETLAS 

46 ) Etibank 

47 ) Kurtalan Çimento 

4S ) Sivas Demir Çelik 

49 ) Yanmca Porselen 

50 ) KONYA KROM 

51 ) ÇANTAŞ 

52 ) ROSS-KÖYTÜR 
53 ) TÜSTAŞ 

54 ) ASİL ÇELİK 
55 ) DENİZ Nakliyatı 
56 ) MAKSAN A.Ş 
57 ) TAKSAN 

Satış 
Yılı 

1996 
1996 
1996 
1996 

1996 
1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

2000 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2003 

Satılan 
P.y (•*) 

99,89 
95,46 

100,00 
100,00 
100,00 

100,00 

100,00 

49,61 

30,42 

100,00 

100,00 
100,00 

99,97 

100,00 

100,00 

99,90 

100,00 

100,00 

25,00 

20,00 
63,87 
96,60 

99,99 
2,50 

100,00 

Satın Alan 
Kişi/Kurulu) 

OYAK - GAMA A.Ş. 

Prekon İnşaat A.Ş. 
Çimentaş Grubu 

Rumeli Çimento A.Ş 
Rumeli Çimento A.Ş. 

M Rüştü Başaran 

Ercan Madencilik A.Ş. 

Işıklar Holding A.Ş. 

İşıklar Holding A.Ş. 

Zorlu Holding A.Ş. 

Rumeli Çimento A.Ş 

Zonguldak Yaunm Mak. A.Ş. 

Kombassan Holding AŞ 

Medya-lpek Holding AŞ. 

Canlar (Xomotiv AŞ. 

SİVYATAŞ. 

Evyap Sabun San. AŞ 

Konya Selçuklu AŞ 

Ahmet YILDIZ 

KÖY-TÜR Holding AŞ. 
Ekber TOPAL 

YAZICT-GÜRİŞ-PARSAN A.Ş 
Armatörler Den ve Nak A-Ş 

Reha TEMtZEL 

HESFtBEL A.Ş. 

SATIŞ 
(TL) 

2.202.489.4O0.0O0 
288.505.000.000 

1.779.755.250.000 
10.037.713.260.000 

1.937.558.000.000 

9.518.025.000.000 

2 088.600.000.000 

293.131.000.000 

122.706.000.000 

9.261.120.000.000 

5.971.062.000.000 

2.477.112.000 000 
4.874.155.000.000 

35.749.450.000.000 

5.916.174.000.000 

1.648.776.250.000 

8.193.215 000.000 

10.490.018.000.000 

58.056.416.000 

163.889.446.000 

299 541.880.000 
85.664.175.000.000 
34.550.577.000.000 

27 482 122 000 

14.261.580.000.000 

B) Varlık Satışı Yöntemiyle Özelleştirilen Tesis, İşletme ve İştirakler: 

Satış Satın Alan S A T I Ş 

Kuruluş Adı Yılı Kişi/Kuruluş (TL) 

58 ) YEM-Atıpayam Fab. 1993 Aapayam Yem AŞ 10.500.000.000 

59 ) YEM-Adıyaman Fab. 1993 Güçlü Yem AŞ. 6.200 000.000 

60 ) YEM-Bursa Fab. 1993 Van-Et Ltd Şii 27.000.000.000 

61 ) YEM-Çankın Fab. 1993 Çan-Yem AŞ. 11500.000 000 

62 ) YEM-Devrekanı Fab. 1993 Onjçoğlu Ltd. Şü 6.298.080.000 

63 ) YEM-Elazığ Fab. 1993 Elazığ Yem AŞ 13.635 033.498 

UTARI 
(S) 

27.850.000 

3.500.000 
22.250.000 

125.890.000 
24,500.000 

69.500.000 
12 000.000 

2.150.000 

900.000 

66.000.000 

46.700.000 

18.150.000 

35.750 000 

155.500.000 

28.100.000 

6.655.000 

30.500.000 

40.700.000 

101.000 

251.000 
460.000 

131.000.000 
59.000.000 

47.000 

10.000.000 

TAHSt 
(TL) 

4.247.700.922.0 
552.079.811.0 

2.849 089.458 7 
19.299.276.697 6 
3.736.756.799.6 

13.373.857.250 1 
9 894.649.092.9 

531.821.086.5 

222.62?.680.1 

13.324.657.238.9 

11009.151.710.0 

1.495.198.651.3 

20.076 484.378.0 

62 976.403.952.2 

12 036.370.901.0 

4650.852.398.2 

17 086.359.019.6 

29.049.567.625.2 

88.253.080.1 

183.916.208.4 

666.512.2910 
47.037.158.233.3 
29.407.17*458.6 

37.683.788.3 

2.852.316.000.0 

UTARI 
(S) 

801.847 

478.136 

2.061.893 

878.214 

480.000 

1.039.176 

TAHSİ 
(TL) ' 

14.696.220.5 

6.20^.000.0 

38.046.075.7 

11.999.007 0 

103.774.366.8 
433.239.197.0 



B) Varlık Satışı Yöntemiyle Özelleştirilen 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

Kurulu* Adı 

YEM-Göksun Fab 

YEM-Konya Fab 

YEM-Korkuteli Fab 

YEM-Samsun Fab 

YEM-Uşak {%48 iştpay) 

YEM-Yatağan Fah. 

YEM-Adapazarı Fab. 

YEM-Diyarbakır Fab. 

YEM-Erzuruın Fab. 

YEM-İstanbul Fab. 

YEM-Kızıltepe Fab 

YEM-Siirt Fab. 

YEM-Tatvan Fab. 

YEM-Van Fabrikası 

EBK-Elazığ Kom. 

EBK-Kastamonu Kom. 

) EBK-Malatya Kom 

EBK-Suluova Kom. 

EBK-Şanlıurfa Kom 

SEK-Adana İşletmesi 

) SEK-Adilcevaz İşi. 

ı SEK-Adıyaman İsi. 

) SEK-Aksaray İşi. 

)SEK-Balıkesirtşl. 

) SEK-Bolu İsletmesi 

) SEK-Çanakkale îşl. 

) SEK-Çanlurı İsletmesi 

) SEK-Çorum İmletmesi 

) SEK-Diyarbakır IsL 

) SEK-Elazıg İşi. 

) SEK-Erzincan İşi. 

) SEK-Erzurum İşi. 

) SEK-Havsa İşletmesi 

) SEK-Sinop İşletmesi 

) SEK-Sivas İşletmesi 

Satı» 
Yılı 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

iis, İşletme ve İştirakler (Devam): 

Satın Alan 
Kişi/Kunıluf 

Befa İnşaat AŞ. 

Hüsnü özbey 

Korkutelim Yem San. AŞ. 

Samsun Yem San. AŞ. 

Mahmut ÖZGÖBEK 

Yatağan Yem San. AŞ. 

Yılmaz Trans AŞ. 

Ank Kardeşler Ltd. 

Has-Nur Ltd. Şü. 

Jet Ulusal Gıda San. AŞ. 

Karaboğa AŞ 

Refik Kızılay 

Rona Otomotiv Koli. Şti. 

Van Yem AŞ. 

Elazığ Et Ürünleri AŞ. 

Kastamonu Et ve Gıda AŞ. 

Malatya Et Ürünleri AŞ. 

Amasya Pancar Ekicileri Koop. 

Dem-Et AŞ. 

SEYTAŞ AŞ. 

Adılcevaz Sulama Koop. 

A Yaşar ÖNCEL 

Aksüt Ltd. Şü. 

Mar Tüketim Mad. AŞ. 

Abant Süt Ortak Girişimi 

Tikveşli AŞ. 

Aytaç AŞ. 

Canıüt Gıda AŞ. 

Adnan Çelebiescr 

Elsüt AŞ. 

Asır AŞ. 

OzaUlayLtAŞti. 

Trakyabirlik 

Recep Ûz demir 

Fah-Sel Ud. Şti. 

SATIŞ 
(TL) 

12.000.000.000 

21.000.000.000 

12.000.000.000 

42 000.000.000 

9.000.000.000 

18.000.000.000 

3.081.300.000 

9.364.000.000 

6.615.500.000 

115.000.000.000 

1.500.000.000 

1000 000.000 

3.250.000.000 

9.800.000.000 

40.000.000.000 

30.000.000.000 

31.000.0O0.000 

37.000.000.000 

28.000.000.000 

56.000.000.000 

7.500.000.000 

12.000.000.000 

39.000.000.000 

144.000.000.000 

71.000.000.000 

16.000.000.000 

21.000.000.000 

22.500.000.000 

35.0OO.0OO.OO0 

22.000.000.000 

16.000.000.000 

18.000.000.000 

64.000.000.000 

17.000.000.000 

18.100.000.000 

TAHSİLA 

(*) 
916.397 

1.583.898 

919.762 

3.219.168 

676.065 

1.374.596 

100.000 

315.886 

215.129 

3.438.894 

47.485 

32.519 

109.636 

286.329 

844.612 

637.796 

658.006 

785.363 

591.741 

1.264.394 

165.366 

226.745 

854.626 

3.208.556 

1.484.021 

361.255 

473.549 

476.957 

661.338 

466.972 

360.799 

405.899 

1.443.197 

378.712 

396.634 

(TL) 

60.67S.972 500 

21.00Ö.OOO.OOO 

12 00Ç.00O.O0O 

51.687.709.437 

9OOQ.O0O.OO0 

30.400.000.000 

5996.079.000 

9.427.812.000 

6.615.500.000 

116.932.227.000 

1.500.000.000 

730.360.417 

2.114.481.000 

9.800.000.000 

62.000.000.000 

30.000.000.000 

•42.623.550.000 

38.497.808.219 

34.117.850.000 

57.512.000.000 

19.07L870.000 

12.000.000.000 

173.887.000.000 

205.587,790.478 

71.025.316.068 

26.97^.620.041 

41.9U.575.342 

30.108.082.192 

46.868.415.411 

30.841.500.000 

18.560,000.000 

43.433.536.932 

86.68q.081.965 

51.908.821.000 

30.548.412.675 

http://9OOQ.O0O.OO0
http://86.68q.081.965


B) Varlık Satışı Yöntemiyle Özelleştirilen Tesis, İşletme ve İştirakler (Devam): 

Kurulu» Adı 

99 ) SEK-Siverek İşletmesi 

100 ) SEK-Yatağan İşi 

101 ) TESTAŞ-Aydın Tesisten 

102 ) TURBAN-Kana Mar Oteli 

103 ) ORÜS-Antalya İşletmesi 

104 ) ORÜS-Ayancık İsletmesi 

105 ) ORÜS-Bıfra İsletmesi 

106 ) ORÛS-Devrek İşletmesi 

107 ) ORÜS-Düzce İsletmesi 

108 ) ORÜS Ulupmar İşi. 

109 ) ORÛS-Vezırköprû İşi. 

110 ) Sümer H-Adana İşi 

111) Sümer H -Erzincan İsi 

112 ) Sümer H.-Eskışehır İsi. 

113 ) Sümer H-Karıman iş). 

114 ) Sümer H.-Şınlıurfa İşi. 

115 ) ORÜS-Bartın İsletmesi 

116 ) ORÜS-DemirkSy İsi 

117 ) ORÜS-Dursunbey İsi 

118 ) ORÜS-Kalkım İsletmesi 

119 ) Sümer H.-Aksamış İşi 

120 ) Sümer H.-Bünyan İşi. 

121 ) Sümer H.-Eregli İşi. 

122 ) TDİ-Giresun İsletme 

123 ) TDl-Hopa İşletme 

,124 ) TDI-Ordu İşletme 

125 ) TDl-Rize İşletme 

126 ) TDl-Sinop tşletme 

127 ) TDt-Tekirdıg İşletme 

J28 ) TURBAN-AkçıyTıtil Köy. 

129 ) TURBAN-Bodrum Muini 

130 ) TURBAN-KemerMarina 

131 ) ORÜS- Arhavi İşletmesi 

132 ) ORÜS-Artvin İşletmesi 

133 ) ORÜS-Bolu Emp. Tesisi 

Satış 
Yılı 

1995 

1995 

1995 

1995 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1998 

1998 

1998 

Satın Alap 
Kişi/Kuralın 

Ali Murat Bucak 

Bodrum Su Ürünleri Ltd. 

Taiwan Firstohm 

Alanya Özkaymak A. Ş 

özmuthı Madencilik A.Ş. 

Ayanctk Ortak Girişimi 

Kurpa Pazarlama AŞ. 

M. Zeki Hacıkulaoğlu 

Yılmaz Trans AŞ. 

Çevik Orman Ürünleri Ud 

Vezirköprü Orman Ür AŞ 

Yüksekbaş Tekstil A.Ş 

Zafer Pamuk Tekstil A.Ş 

Sarar Giyim Sanayi A.Ş. 

Kombassan Holding A.Ş. 

Zafer Pamuk Tekstil AŞ. 

Bartın Orman Ür. A.Ş. 

Demirköy Orman Ür. A.Ş. 

Or-Sa Ağaç Sanayi A.Ş. 

Kalkım Orman Ür. AŞ 

Güney Sanayi AŞ. 

Bünyan Yünlü San. A.Ş. 

Albayrak Turizm A.Ş. 

Çakıroğhı Giresun Lim. İşi. A.Ş. 

Park Den. Hopa Lim. İşi. A.Ş. 

Çakıroğhı Ordu Lim. İşi. A.Ş. 

Riport Rize Lim. İşi. A.Ş. 

Çakıroğhı Sinop Lim. İşL A.Ş. 

Akport Tekirdağ Lim. İşi. AŞ 

Öden İnşaat Turizm A.Ş. 

Kirada Turizm A.Ş. 

Park Holding AŞ. 

ÇeliklerSan. TİC.A.Ş. 

Artvin İmalat Sanayi AŞ. 

Bıkıaş A.Ş 

SATIŞ TUTARI 
ÇTL) 

6.O00.O0O.OOO 

32.000.000.000 

65.371.750.000 

500.000.000.000 

211.000.000.000 

200.000.000.000 

201.000.000.000 

86.000.000.000 

151.000.000.000 

23.110.000.000 

364.000.000.000 

480.000.000.000 

73.000.000.000 

251.000.000.000 

635.000.000.000 

47.500.000.000 

297.020.400.000 

135.832.500.000 

93.384.300.000 

87.025.000.000 

1.546.490.000.000 

294.303.750.000 

1.041.382.500.000 

472.172.212.120 

582.245.950.020 

236.970.386.060 

911.297.576.700 

118.043.126.720 

15.254.842.058.610 

1.097.775.000.000 

3.892.834.000.000 

3.018.492.000.000 

694.608.000.000 

547.860.000.000 

50.013.330.000 

(*) 
135.300 

721.598 

1.150 000 

11.625.474 

3.311.726 

3.180.560 

3.168.248 

1.367.641 

2.401.323 

367.514 

5.788.620 

7.571.694 

1.151.529 

3.959.365 

10.016.721 

749.282 

1.640.000 

750.000 

470.000 

500.000 

8.500.000 

1.625.000 

5.750.000 

3.203.774 

4.004.718 

1.607.887 

5.606.605 

800 944 

104.923.599 

6.150.000 

20.900.000 

17.100.000 

2.9O0.O00 

2.000.000 

211.000 

TAHSİL 
çri)j 

9.33f,20O.0O 

77.175.236.74 

70.72(7:325.86 

454.826.324.00 

327.050.000.00 

362.684.669.62 

422.787.415.34 

112.000.000.00 

299.028.047.00 

49.685.215.15 

662.493.878.06 

744.000.000.00 

113.93f025.44 

389.05Q.000.00 

806.714.583.33 

73.066.535.52 

636.69^.683.00 

235.935.907.50 

124.867,015.00 

150.088.062.50 

2.112.488.000.00 

428.936.162.50 

1.445.755821.00 

668.003.043.45 

1.430.865.929.82 

357.84(817.69 

2347.79f994.66 

141.810.453.09 

9.229.984.584.56 

1.354.302.189.45 

5.351.978991.10 

4.146 313.950.00 

1.131.020,300.00 

861.048.818.00 

72.31Q.531.16 

http://13.93f025.44
http://389.05Q.000.00
http://2347.79f994.66
http://72.31Q.531


B) Varlık Satışı Yöntemiyle özelleştirilen Tesis, İşletme ve İştirakler (Devam): 

Kunıluf Adı 

134 ) Sümer H.-Ary.Sincanlı İşi. 

135 ) Sümer H.-Deniz!i tşl. 

136 ) Sümer H.-K.Maraş tşl. 

137 ) Sümer H.-Mannesmann (işt) 

138 ) Sümer H.-S»iihli Pil. tşl. 

139 ) TDİ-Antalya işletme 

140 ) TURBAN-Orgûp Motel 

141 ) EBK-Burdur Kom. 

142 ) EBK-Sivas Kom. 

143 ) SEKA-Bolu tşl SosyılTes. 

144 ) TDl-Alanya İşletme 

H 5 ) TURBAN-Abant (iştirak) 

146 ) TURBAN-Aük Pişdar Yal. 

147 ) TURBAN-Carlton Oteli Ar. 

148 ) SEKA-Dılamın İşletmesi 

149 ) TDİ-Marmaris İşletme 

150 ) SEKA-Aryon İşletmesi 

151 ) SEKA-Aksu İsletmesi 

152 ) SEKA-Balıkesir İşletmesi 

153 ) SEKA-Yibilaş (iştirak) 

154 ) Sümer H.-Adıyımın İşi. 

155 ) TDİ-Dikili Limanı 

156 ) TZD-Sakarya Traktör İşi. 

157 )TEKEL-Alkollütç.AŞ. (işt) 

158 ) TOGSAŞ-GemlikGOb.(ist) 

Satış 
Yılı 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1999 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2001 

2001 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2004 

2004 

Satın Alan 
Klfl/Kunıhış 

özerler Holding A.Ş. 

Zafer Pamuk Tekstil A.Ş. 

Arsan Tekstil Sanayi A.Ş. 

Borasın Holding A.Ş. 

Ar-Tu Kimya Sanayi AŞ. 

Ortadoğu Antalya Lim. İşi. AŞ. 

Öden İnşaat Turizm AŞ. 

Burdur Güç Birliği A.Ş. 

Sivas Ticaret Borsası 

GBS GENTAŞ AŞ 

Alidaş Alanya Lim. tşl. AŞ. 

Em-Sel İnşaat Turizm Ltd 

Atik Pasha Turizm AŞ. 

Toprak Seramik San. A.Ş. 

MOPAK Kağıt Karton San. AŞ. 

Marmaris Lim. İşi. AŞ. 

GAP İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş. 

MtLDA Mecmua Dağ. Ltd. Şti. 

Albayrık Tur. Sey. tnş. Ticaret A.Ş. 

YİBİTAŞ Holding AŞ. 

A-D Tekstil İşletmeleri AŞ. 

Dikili Liman ve Turizm. İşi. AŞ. 

Başak Tnk.tşTar. M a t AŞ. 

MEY İçki Sanayi AŞ. 

YILYAK Yakıt Pazarlama AŞ. 

SATIŞ TUTARI 
(TL) 

307.811.900.000 

1.641.640.000.000 

749.430.000.000 

3.018.510.000.000 

387.616.320.000 

8.058.810.000.000 

1.166.164.200.000 

496.765.500.000 

694.914.325.000 

475.085.120.000 

1.108.057.600.000 

5.679.186.600.000 

18.748.384.000.000 

8.585.210.4OO.0OO 

39.067.480.000.000 

10.169.667.200.000 

4.468.907.300.000 

5.106.304.000.000 

1.557.190.800.000 

290.267.290.000 

2 067.536.150.000 

6.200.184.750.000 

3.280.906.300.000 

388.446.724.000.000 

110.522.169.000.000 

(S) 

1.210.000 

7.150.000 

3.000.000 

11.000.000 

1.508.000 

29.000.000 

3.100.000 

875.000 

1.225.000 

760.000 

1.600.000 

10.200.000 

29.000.000 

15.600.000 

40.000.000 

14.900.000 

3.100.000 

3.500.000 

1.100.000 

205.000 

1.450.000 

4.250.000 

2.300.000 

292.000.000 

83.100.000 

II. İMKB'DE HİSSE SENEDİ SATIŞI YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLEN ŞİRKETLER: 

S.tıt Satılan S.tmAlın SATIŞ TUTARI 
Kuralın AJı Yılı Pıy(V.) KtşKKuruluj (TL) (S) 

1 )PETROLOFlSl 2002 25,80 İŞ-DOĞAN Petrol Yat AŞ. 387.511.684.500.000 237.711.271 

TAHSİ 
(TL) 

355.656.652.8 

2.553.674.796.5 

1.382.331.075.0 

3.377.796.900.0 

642.414.089.9 

33.155.437.327.9 

1.581.857.400.0 

606.389.258.8 

1.673.962.207.7 

736.021.145.7 

2.421.606.576.5 

11.894.542.020.2 

26.438.516.109.0 

22.057.074:634.4 

48.493.961.648.5 

15.633.851.095.6 

1.376.752.524.9 

311.438.160.0 

145.133.645.0 

416.928.180.0 

2.489.384.800.0 

648.736.760.0 

194.223.362.000.0 

21.942.588.240.0 

t AHSİ 
(TL) 

187.476.223.779.1 
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27. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu 'nun, yerli malların kullanımının teşvik edilmesine iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/2143) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOGLU ' 
Adana Milletvekili 

Gelecek nesillerin yerli mallarının kullanımına önem vermelerinin teşvik 
edilmesi amacıyla almakta olduğunuz tedbirler var mıdır? "Yerli malı ve tutum" 
haftalarının okullarımızda yeniden ihya edilmesini düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.O8.0.APK.0.O3.05.O0-03/ İÖÎ3 5 7 4 / 2 0 0 4 

KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 15.03.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4809 sayılı 
yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun "Yerli mallarının kullanımının teşvik 
edilmesine ilişkin" 7/2143 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi 
Eğitim Programı'nda; çocukların yerli malı kullanımına önem vermelerini teşvik etmek 
amacıyla, Özel Günler ve Haftalar Listesi'nde, "12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Mallan 
Haftası"na da yer verilmiş olup bu doğrultuda eğitim etkinlikleri yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, "İlköğretim, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar YönetmeliğF'nin; 
değişik 59 maddesinde; okullarda kutlanacak gün ve haftalar arasında 12-18 Aralık tarihleri 
arasında kutlanılan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası"mn da yer alacağı hükmü, 
68'inci maddesinde de; "Öğrencilerimizi tutumlu davranmaya ve Türk malı kullanmaya 
alıştırarak millî kalkınmamıza katkıda bulunmalarını sağlamak, ferdin ve toplumun refah ve 
mutluluğunu artırıcı alanlarda en etkili ve verimli yatırım yapma bilincini ve gücünü 
kazandırmak amacıyla her okulda 'Tutum, Yatırım ve Türk Mallan Haftası' düzenlenir. 

Bu maksatla okullar dövizlerle donatılır, sergiler açılır, konuşma, şiir, yazı, müzik, 
fotoğraf, film ve benzeri yollarla haftanın anlamı ve önemi kavratılır." hükümleri yer almakta 
ve bu hükümlerin gereği yerine getirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

)oç. Dr. HüsevimÇELIK 

Millî Eğitim Bakanı 

- 5 3 4 -
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28. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, Bingöl İlindeki okul ihalelerini alan inşaat şir
ketine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/2144) 

T B M M BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Yalova Soğucak Kalıcı Deprem Konutları Bölgesinde yapımı Üçer 
Müş.Müh.AŞ'nin taahhüdü altında YDA Inş.Tic.Ltd. Şirketi ve Me-Tu Yapı 
Uyg.Dış.Tic.Ltd.Şti. tarafından tamamlanan Kardelen İlköğretim Okulunun inşaatının 
yapımı sırasında Yalovalı işçi ve esnaflar bu şirketler tarafından paraları 
ödenmeyerek mağdur edilmişlerdir . Buna rağmen; 

1. YDA İnş.Tic.Ltd. Şirketinin Bakanlığın Bingöl ilinde açtığı okul ihalelerini aldığı 
doğru mudur? 

2. YDA İnş.Tic.Ltd. Şirketinin Me-Tu Yapı Uyg.Dış.Tic.Ltd. Şirketini taşeron 
olarak kullandığı ve bu şirket aracılığıyla esnaf ve işçileri mağdur ettiğine dair 
Bingöl ilindeki okulların ihalesi aşamasında Bakanlığınıza bilgiler ulaşmış 
mıdır? 

3. Bu bilgilerin gereği yapılmış mıdır? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ /ö^C? ^ / ^ /2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGÎ : TBMM Başkanlığının 15.03.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4809 sayılı 

yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin "Bingöl ilindeki okul ihalelerini alan 
inşaat şirketine ilişkin" 7/2144 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Bingöl ilinde bir paket kapsamındaki okul ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu'na göre 14.08.2003 tarihinde gerçekleştirilmiş ve ihaleyi, ekonomik açıdan en düşük 
teklifi veren YDA İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şirketi kazanmıştır. 

Ayrıca, yapılan inceleme sonucu; Bakanlığımızca, YDA İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. 
Şirketi taahhüdündeki, içinde Yalova Merkez Çınarcık (Kardelen) İlköğretim Okulu inşaatı da 
bulunan 2001E2.M1.P01 proje no.lu işe ait hak edişler düzenlenmeden önce, müteahhitten 
alacağı olan işçilerin alacaklarının hak edişten kesilerek ödettirilmesi amacıyla, alacaklı 
işçilerin tespit edilmesi için şantiyede ilana çıkılması ve sonucunun hak edişte yer alması 
hususunun müşavir firma aracılığı ile takip edildiği ve müteahhide ödenen tüm hak edişlerde 
işçi alacağı olmadığına dair tutanak bulunduğu anlaşılmıştır. 

2-3. Söz konusu Şirketçe Bingöl ilindeki okulların inşaatlarında çalışan işçilerin 
mağdur edildiğine ve Metu Yapı Uyg. Dış Tic. Ltd. Şirketinin taşeron olarak kullanıldığına 
dair Bakanlığımıza herhangi bir bilgi ulaşmamıştır. Ayrıca Bingöl Valiliğine de bu Şirketle 
ilgili herhangi bir şikayet intikal etmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Baka 

- 5 3 5 -
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29. - Konya Milletvekili Atilla Kart 'in, belli bir marka yolcu otobüslerinin karıştığı yangınlı 
kazalara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun 'un cevabı (7/2150) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 
—Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn.Ali Coşkun 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

—Bilindiği gibi; son 5-6 yıl içinde, 80-100 civarında 0 403 SHD Mercedes marka 
otobüsler ile benzer tasanma sahip olan Neoplan ve Setra marka yolcu otobüslerinin; yakıt 
tanklarının adedi ve yeri konularında, "üretim ve tasarım" hatası bulunduğu yolundaki iddialann 
ve bağlı sonuçlarının araştırılması yolunda AKP Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 
arkadaştan tarafından 10/7 sıra sayılı ve CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ve arkadaşlan 
tarafından 10/14 sıra sayılı olarak verilen araştırma önergeleri TBMM Genel Kurulu'nda 
görüşülmüş; her iki Gruba mensup sözcüler ve önerge sahipleri araştırma komisyonunun 
oluşturulması yolunda görüş beyan etmişler, ancak, oylama esnasında her nasılsa ve her nedense 
AKP Grubuna mensup Milletvekilleri görüş değiştirmişler ve sonuçta komisyonun kurulması 
yolundaki önerge reddedilmiştir. 

—Araştırma önergesinin reddi sebeplerini bu aşamada tartışmanın bir anlamı yoktur. 
Ancak, kabul etmek gerekir ki, ortada olan bir vakıa vardır. Ağırlıklı olarak O 403 SHD Mercedes 
marka otobüsler, önergemin reddedildiği Mart 2003 tarihinden bu yana da yanmaya devam 
etmektedir. Tarafımıza resmi ve gayri resmi yollardan ulaşan bilgilere göre, yanan otobüs sayısı 
30 civanndadır. Aynı konuda CHP Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'na da benzer bilgilerin 
ulaştığı adı geçenin 27 Şubat 2004 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yapmış olduğu gündem 
dışı konuşmada ifade edilmiştir. Bu konuşmada yanan otobüslerin plâkaları, yanma tarihleri ve 
ilgili firmalar ismen belirtilmiştir. 

—Hal böyle olmasına rağmen; Atilla Başoğlu'nun vermiş olduğu 7/918 sayılı soru 
önergesine cevap veren Sn.Bakan'ın, "....İçişleri Bakanlığından, Bakanlığımıza anılan otobüs 
kazalarına ilişkin bir rapor intikal ettirilmiş değildir...." yolunda cevap verdiği bu gündem dışı 
konuşmadan anlaşılmıştır. 

—Hemen belirtelim ki; soru önergesiyle bağlantılı olarak, ilgili birimlerden 
araştınlması gereken sorulan derleyip, önergeye cevap verilmesini sağlamak, önergeyi 
cevaplandıracak Bakan'in sorumluluğu kapsamındadır. Zira, soru önergesinde "üretim ve 
tasarımla ilgili" bir hata ve kusurdan söz edilmektedir. 

—Bu açıklamalar ve gelişmeler karşısında; 

CHP Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun sözü edilen gündem dışı 
konuşmasında ifade ettiği yangın vakıaları doğrumudur? 

Doğru ise, 7/918 sayılı soru önergesine neden "Biz'e intikal eden bir 
olay yoktur." mealinde cevap verilmiştir? 

Yangınların varlığı bir vakıa olmasına, bu yangınlar trafik kaza ve 
itfaiye kayıtlarına vesair kayıtlara intikal etmiş olmasına göre; bu yangınların sebebi 
ve alınması gereken önlemler konusunda, Bakanlığınız tarafından yapılmakta olan 
herhangi bir çalışma varmıdır? 

Her müteşebbisin, her yatırımcının "sosyal-evrensel ve hukuki" 
sorumluluklarının bulunduğunun açık olmasına; bu konulardaki denetimi yapmak, 
can ve mal güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
temel sorumluluğu kapsamında olmasına ve ortada da yangın vakıalarının 
varlığının sözkonusu olmasına göre; 0 403 SHD Mercedes marka otobüsler ve 
benzer hatalı tasarım ve üretime sahip olan diğer üretici firmalar yönünden; neden 
yasal ve idari denetimler yapılmamaktadır? Olay, kamuoyu denetiminden neden 
kaçırılmak istenilmektedir? 

- 5 3 6 -
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği - n 

3 0 MART 2304 

SAYI : B 1 4 . 0 . B H İ 0 1 - \ \ 5 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ : 15.03.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2150 -4835/16808 sayılı yazınız.. 

Konya Milletvekili Atilla KART'm, "Belli bir marka yolcu otobüslerinin 
karıştığı yangınlı kazalara" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 
(7/2150) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Bilindiği üzere, Konunun Bakanlığımı ilgilendiren yönü hiç kuşkusuz iç mevzuat 
düzenlemelerimizin genel kabul gören Dünya ve Avrupa normlarına uygun olup olmadığı 
ve bu normların uygulanıp uygulanmadığının denetimidir. Bakanlığım 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunun 29. maddesi uyarınca; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının uygun 
görüşünü de alarak, araçların yapımı ve tadili ile ilgili asgari şartları belirleyen "Araçların 
imal, Tadil ve Montajı Hakkında (AlTM)" Yönetmeliğini hazırlamış, 3 Şubat 1993 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlayarak yürürlüğe koymuştur. 

Adı geçen yönetmelik hazırlanırken, bu tarihte yürürlükte olan Birleşmiş Milletler, 
Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesinin regülasyonlan ve Avrupa 
Birliği direktifleri dikkate alınmış ve ilgili kurumların yönetmelik çalışmalarına katılımı da 
sağlanmıştır. Böylece, dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak, gerek BM/AEK ve 
gerekse AB ülkeleri mevzuat düzenlemeleri izlenerek anılan yönetmeliğe zamanında 
aktarım sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, 1995 yılında Avrupa Birliği ile yapılan Gümrük Birliği Anlaşması 
çerçevesinde 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararları uyarınca Bakanlığımca uyumlaştırma 
çalışmalarına başlanmış, "Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği" AB 
müktesebatı esas alınarak hazırlanmış ve ilk olarak 07.05.1997 tarih ve 22982 sayılı 
Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bilahare, Avrupa Birliği tarafından 
yapılan değişiklik göz önünde bulundurularak, 1.04.1999 tarih 23653 sayılı Resmi Gazete' 
de değişiklikle yeniden yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Bu Yönetmelik çerçevesinde, Avrupa Birliği'nin 70/221/EEC Direktifi 
uyumlaştırılarak "Motorlu Araçlar ve Römorklarının Sıvı Yakıt Depoları ve Arka Koruma 
Donanımlarına İlişkin Tip Onayı Yönetmeliği" 23 Eylül 1999 tarih ve 23825 sayılı Resmi 
Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe konmuştur. Teknik gelişmeler dikkate alınarak, plastik 
yakıt depoları. Likit Petrol Gaz (LPG) ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile ilgili yakıt 
tanklarını da kapsayacak şekilde, Avrupa Birliği tarafından 70/221/EEC Direktifi 
2000/08/AT Direktifi ile tadil edilmiştir. Bakanlığım anılan değişikliği ulusal mevzuatımıza 
dahil etmek üzere 16/8/2002 tarih ve 24616 sayılı Resmi Gazete' de yayınlamıştır. 
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Yukarıda da ifade edildiği üzere, Bakanlığım ulusal normları belirleme 
çalışmalarında uluslar arası genel kabul gören normları esas almaktadır. Bunlann 
uygulanmasında üzerine düşen görevleri de titizlikle yerine getirme gayreti içinde 
olmuştur. 

Bu bağlamda, yürürlükteki mevzuat paralelinde Bakanlığımca söz konusu olayla ilgili 
olarak da aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmıştır; 

1. Bakanlığımda görevli teknik personelden oluşan heyetçe, 07.02.2001 tarihinde 
Mercedes firmasında ve yakıt deposu üretimi yapan yan sanayide ithal ve yerli benzeri 
otobüslerin de mukayese edildiği bir inceleme yaptırılmış, yapılan bu incelemede 
araçların mevzuata uygun imal edildiği rapor edilmiştir. 

2. Karapınar Asliye Ceza Mahkemesinin, 18.04.2001 tarihli ara kararı ile 
Bakanlığımdan AİTM Yönetmeliği konusunda 11.08.1998 tarihli raporu düzenleyen 
bilirkişilerden bilgi alınıp değerlendirme ve araştırma yapılması istenmiş, buna bağlı 
olarak, 23.05.2001 tarihinde bu heyet ile Bakanlığım yetkilileri , ODTÜ' de bir toplantı 
yapmıştır. Yapılan toplantıda AİTM ve Tip Onayı Yönetmelikleri üzerine durulmuş, 
özellikle otobüs üzerindeki yakıt tankları, cam kırma çekiçleri, araçların Türkiye 
karayollarına uygunluk taşıyıp taşımadıkları ve iç piyasa için üretilen otobüsler ile yurt dışı 
piyasasına verilen araçlar arasında üretim farklarının olup olmadığı, toplantının ağırlıklı 
konusunu teşkil etmiştir. 

Bilirkişi heyetine, AİTM ve Tip Onayı Yönetmelikleri konusunda Bakanlığımın diğer 
ülkelerdeki örneklerine paralel çalışmalar yürütüldüğü, söz konusu yönetmeliklerin 
ihtiyaçların yanı sıra bilim ve teknolojinin değişen ve gelişen şartlarına göre sürekli 
güncelleştirildiği, bu yönetmeliklerin gerekli kıldığı test ve belgelendirme konularında 
Üniversiteler ile de teknik işbirliği yapıldığı belirtilmiştir. 

3. Bakanlık Başmüfettişi başkanlığında, üç ayrı Genel Müdürlükte görev yapan 
mühendislerin de katılımı ile oluşturulan heyet marifetiyle; 1995-1998 ve 1999-2002 
model otobüslerdeki yakıt depoları incelenmiştir. 

Söz konusu heyetin 18.01.2002 tarihli raporunda özetle; üretilen otobüslerin 
mevzuata uygun olduğu, mevzuattaki depo ile ilgili hükümlerin zamanında ve uluslar arası 
taahhütler de göz önüne alınarak, usulüne uygun bir biçimde yapıldığı, mevzuatın yetersiz 
olmadığı belirtilmiştir. 

4. Eylül 2003 tarihinde konu yeniden bir Bakanlık Başmüfettişine incelettirilmiştir. 
Bu müfettiş raporunda da, Bakanlığımızca yapılan uygulamanın mevzuata uygun olduğu 
değerlendirilmiştir. 

Diğer taraftan, kaza sonrası; otobüsün şoförü ve işletmecisi hakkında dava 
açılmıştır. Bakanlığıma intikal ettiği şekliyle, açılan bu davada Mahkeme tarafından verilen 
karar Karapınar Cumhuriyet Savcığınca ve Mercedes-Benz Türk A.Ş tarafından temyiz 
edilmiş, Yargıtay 2. Ceza Dairesi temyiz incelemesi sonu 26.04.2002 tarihli kararında 
Karapınar Asliye Ceza Mahkemesinin Mercedes-Benz Türk A.Ş yetkilerinin tutuklanması 
ve otobüslerin toplatılması hususundaki kararlarını bozmuştur. 

Bilineceği- gibi, anılan yargılama süreci devam ederken, TBMM'nin gündemine 
gelen araştırma önergesi de görüşülerek reddedilmiştir. 

Bakanlığım tarafından daha önce de gündeme getirilen benzer iddialar ve buna 
bağlı talepler nedeniyle, üretici Mercedes-Benz Türk A.Ş' nin tesis, proses ve mamulleri 
üzerinde üç kez yerinde teknik incelemeler yaptırılmış, mevzuata aykırı bir husus tespit 
edilmemiştir. 

Mevzuat incelendiğinde görüleceği gibi Bakanlığımın konuya ilişkin görev ve 
yetkisi araçların imalatı aşamasında uyulması gerekli teknik düzenlemeleri belirlemek ve 
bu hususa firmalar tarafından uyulup uyulmadığını denetlemekten ibarettir. 

2918 Karayolları Trafik Kanunun 83. maddesinde, trafik kazalarında rapor 
düzenleme konusunda Trafik zabıtaları yetkili kılınmıştır. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Emniyet 
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Genel Müdürlüğünce yayınlanan yönetmelikle, trafik kazalarında, kaza tahkik memurluğu, 
bilirkişilik ve bunlarla ilgili hususlar düzenlenmiştir, ölümlü ve hayati tehlike yaratan 
yaralamalı kazalarda, Cumhuriyet Savcılığı tarafından da ayrıca mevzuat gereği tahkikat 
yapılmaktadır. Bu çerçevede, Konya ili Karapınar İlçesi yakınlarında 24.10.1997 günü 
meydana gelen trafik kazasıyla Bakanlığım doğrudan ilgili değildir. Mahkeme ve 
Cumhuriyet Savcılığından gelen yazılar ise gerekli titizlik gösterilerek incelenmiş, talepler 
gecikmeksizin karşılanmıştır. 

Takdir edersiniz ki Bakanlığımın meydana gelen tüm trafik kazalarını inceleme ve 
değerlendirme imkanı da yoktur. Zira kazaların her birinin çok almaşık ve karışık nedenleri 
vardır. Hiçbir kazayı tek bir nedene bağlamak mümkün değildir. Netice olarak yargılama, 
hukuki talepleri karara bağlama görevi ve yetkisi bağımsız mahkemelere aittir. İdarenin 
görevi ise mahkemelere intikal eden ihtilaflı konularda mahkeme kararlarının gereğinin 
yerine getirmesini sağlamaktan ibarettir. 

Sonuç olarak Bakanlığım; Anayasa ve kanunlarımız hükümlerine uymak, hak ve 
menfaat ihlali iddiası ile taraflarınca yargıya intikal ettirilmiş konularda yan yada taraf 
olmamak, mahkemeleri kararlarında etkileyecek tavır ve davranışlardan özenle kaçınmak, 
ancak mahkemelerin talepleri ve kararlarını mutlaka yerine getirme hususlarında gerekli 
hassasiyeti göstermektedir. 

30. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır 'in, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici iş
lemlere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun 'un cevabı (7/2151) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali ÇOŞKUN'a yöneltilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 03 / 03 / 2004 

Saygılarımla 

SORULAR 

1. Göreve başladığınızdan bu yana yasama görevine katkı bakımından Bakanlar 
Kurulu'na sevk ettiğiniz kanun taslaklarının; adedi, listesi, niteliği ve bu taslakların 
akıbeti nedir ? Taslakların özü hakkında kısaca bilgi verebilirsiniz? 

2. Bakanlığınız, bakanlığınıza bağlı kuruluşlar ve bakanlığınızla ilgili kuruluşlar 
olarak yapılan tüzük, yönetmelik.genelge gibi genel düzenleyici işlemlerin sayısı 
ve nitelikleri hakkında bizi bilgilendirirmisiniz? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI :B14.0.BHİ01-IZ3 0 2 İSM20W 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 15.03.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2151 -4863/16849 sayılı yazınız.. 

Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'm, "Kanun tasansı taslaklarma ve 
düzenleyici işlemlere" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/2151) 
esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ali COŞKUN X 
Sanayi ve Ticaret Bakam 
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BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN 03.11.2002 TARİHİNDEN SONRA RESMİ GAZETEDE 
YAYIMLANAN KANUNLAR 

SIRA NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

KANUN ADI 

4822 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dain 
Kanun 

4884 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 
Damga Vergisi Kanunu, İş 
Kanunu ve Sosyal Sigortalar 
Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 

4952 Sayılı Ticaret İşletme 
Rehni Kanununda Değişiklik 
lYapan Kanun 

5000 Sayılı Türk Patent 
Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun 

5033 Sayılı Karşılıksız Çek ve 
Protestolu Senetler ile Kredi ve 
Kredi Kartları Borçlarına İlişkin 
Kayıtların Dikkate Alınmaması 
Hakkında Kanun 

5086 Sayılı Yabancılara İkinci E 
Taşıt Satışı Hakkında Kanun 

İLGİLİ BİRİM/KURUM 

Tüketicinin ve Rekabetin 
Korunması Genel 
Müdürlüğü 

İç Ticaret Genel 
Müdürlüğü 

İç Ticaret Genel 
Müdürlüğü 

Türk Patent Enstitüsü 
Başkanlığı 

İç Ticaret Genel 
Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği 

RESMİ GAZETEDE 
YAYIMLANDIĞI TARİH 

14.03.2003 tarih ve 25048 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak 
14.06.2003 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 

17.06.2003 tarih ve 25141 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

29.07.2003 tarih ve 25183 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

19.11.2003 tarih ve 25294 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

31.12.2003 tarih 25333 sayıl 
Resmi Gazetede yayımlanarak 

j yürürlüğe girmiştir. 

14.02.2004 tarih 25373 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
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BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN VE BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLEN KANUN TASARISINASLA 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

KANUN TASARI/TASLAĞI 
ADI 

Tarım Ürünleri Lisanslı 
Depoculuk Kanunu Tasarısı 

KOBİ Tanımına İlişkin Kanun 
Tasarısı 

Entegre Devre 
Topografyalarının Korunması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

Marka Kanunlarının 
Harmonızasyonu (TLT) 
Anlaşmasına Katılım 

İLGİLİ BİRİM/KURUM 

iç Ticaret Genel 
Müdürlüğü 

İç Ticaret Genel 
Müdürlüğü 

Türk Patent Enstitüsü 
Başkanlığı 

Türk Patent Enstitüsü 
Başkanlığı 

' BULUNDUĞU AŞ 

BAŞBAKANLIKTA 

Başbakanlıktan toplanan görüşler çerçevesinde hazırlanan 
yeni Taslak 15.1.2004 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiş, 
bazı görüşlerin karşıfcinmaması nedeniyle 11.3.2004 tarihinde 
yeniden toplantı yaptW». Bir kısım redaksiyonlar yapılması 
koşuluyla görüş birliği sağlandı. 

14.01.2004 tarih ve 326 sayı ile ikinci kez Başbakanlığa 
gönderilmiştir. 12.2.2004 tarihinde ilgili kurumlarla tekrar 
toplantı yapılmış ve mutabakat sağlanmıştır. 

K 

17. 
San 
Tab 
Tek 
(Ko 
hak 
ver 

T.B 
Tic 
dah 
Kom 
Kom 
22. 
kab 



BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN VE BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLEN KANUN TASARISI/TASLA 

KANUN TASARI/TASLAĞI 
ADI 

Endüstriyel Tasarımların 
Uluslar arası Tesciline Dair 
Lahey Anlaşması (Cenevre 
Metni)'na Katılım 

Bazı Kanun Hükümünde 
Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 

5590 Sayılı Odalar ve 
Borsalar Birliği Kanun 
Tasarısı 

4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri 
Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı 

İLGİLİ BİRİM/KURUM 

Türk Patent Enstitüsü 
Başkanlığı 

Türk Patent Enstitüsü 
Başkanlığı 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

Küçük Sanatlar Sanayi 
Bölgeleri ve Siteleri Genel 
Müdürlüğü 

BULUNDUĞU 

BAŞBAKANLIKTA 

31.12.2003 tarihinde TBMM Başkanlığına 
gönderilmiştir. 

Başbakanlıkça Kurum görüşlerine sunulan 
taslak, kabul gören görüşler çerçevesinde 
yeniden hazırlanarak 6.1.2004 ve 13.1.2004 
tarihlerinde Başbakanlığa yeniden gönderildi. 
12.2.2004 ve 13.2.2004 tarihlerinde TOBB ve 
Bakanlık temsilcileriyle yapılan toplantıda 
yeniden görüşüldü, düzenlenmiş yeni metin 
bekleniyor 

23.01.2004 tarih ve 768 sayılı yazımızla 
Başbakanlığa gönderildi. 3.3.2004 tarihinde 
Bakanlar Kurulunun imzasına sunuldu 

TBMM KO 

T.B.M.M. 
Komisyon 
esas Kom 
Komisyon 
tarihinde k 



BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN VE BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLEN KANUN TASARISI/TASL 

SIRA 
NO 

9 

10 

11 

KANUN TASARI/TASLAĞI 
ADI 

Tüketim Maddeleri ve İhtiyaç 
Malzemelerinin Satışı ile 
iştigal Eden Büyük Mağazalar 
Hakkında Kanun Tasarısı 

1163 Sayılı Kooperatfiler 
Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarı Taslağı (1 ve 9 uncu 
Madde Değişikliği) 

Türk Ticaret Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına ve Kanuna 

Geçici Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı ( Bu tasarı ile Sanayi 
Odaları bünyesinde de sicil 

memurlukları kurulması, 
şirket birleşmelerindeki 

hukuki engellerin ve şirket 
toplantılarında Bakanlık 
komiseri bulundurulması 

mecburiyetinin kaldırılması ile 
gayri faal şirketlerin 

tasfiyesinin kolaylaştırılması 
amaçlanmıştır) 

İLGİLİ BİRİM/KURUM 

Esnaf ve Sanatkarlar Genel 
Müdürlüğü 

Teşkilatlandırma Genel 
Müdürlüğü 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

BULUNDUĞU 

BAŞBAKANLIKTA 

TBMM'ne iletilmek üzere 12.02.2004 tarih ve 
215 sayılı yazı ile Başbakanlığa intikal 
ettirilmiştir. 

27.1.2004 tarihinde toplanan görüşler 
Bakanlığa iletilmiş yeni taslak 26.2.2004 
tarihinde Başbakanlığa gönderilmiş. Yapılan 
teknik çalışmalar sonucu 3.3.2004 tarihinde 
Bakanlar Kuruluna sunuldu. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmak üzere 

24.03.2004 tarih ve 851 sayılı 
yazı ekinde Başbakanlığa 

sunulmuştur. 

TBMM K 
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Cevap 2-
H.ükümetin göreve başladığı tarihten bugüne kadar, Bakanlığımızca hazırlanan yönetmelikler ve 
tebliğler ile Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşlarınca hazırlanan tüzük ve yönetmelikler 
aşağıda sunulmuştur. 

YÖNETMELİKLER 

Adı 

Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan 
Çevredeki Gürültü Emisyonları ile İlgili Yönetmelik 

Araçlarda Kullanılan Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlardan 
Çıkan Gaz ve Partikül Kirleticilerin Emisyonlarına ve 
Araçlarda kullanılan Doğal Gaz veya Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazı İle Çalışan Pozitif Ateşlemeli Motorlardan Çıkan Gaz 
Halindeki Kirleticilerin Emisyonlarına Karşı Alınacak 
Tedbirlerle ilgili Tip Onay Yönetmeliği 

Asansör Yönetmeliği (Yayımlandığı tarihten 18 ay sonra 
uygulamaya girecektir) 
Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Motorlu Araçlara ve 
Römorklarına Yerleştirilmesi ile ilgili Tip Onay Yönetmeliği 

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere 
Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile ilgili Yönetmelik 
(93/68/EEC direktifi tarafından tadil edilmiştir) 
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına 
Dair Yönetmelik 
Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve 
Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, 
Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik 

Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği 

Esnaf ve Sanatkarlar Şurası Yönetmeliği 

Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği 

Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve 
Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartlan ile ilgil 
Yönetmelik 

Floresan Aydınlatma İçin Balastların Enerji Verimliliği ile ilgil 
Yönetmelik 
Garanti Belgesi Uygulama esaslarına Dair Yönetmelik 

İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Azami Tasarım Hızı 
Azami Torku ve Azami Net Motor Gücü ile ilgili Tip Onay 
Yönetmeliği 

Kamu Konutları Yönetmeliği 

Karayolları ile Uluslar arası Yolcu ve Eşya Taşımalar 
Yönetmelik 
Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinelere Takılar 
İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gazlara ve Partikü 

' Halindeki Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirler ile İlgi 
Yönetmelik 
Karayolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınması için Tasarlana 
Motorlu araçlar ve Römorkları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğ 

Resmi Gazete 
Tarih/Sayısı 

22.01.2003/25001 

24.06.2003/25148 
(88/77/AT) 

15.02.2003/25021 

13.06.2003/25137 

15.07.2003/25169 
(71/320/AT) 

19.11.2003/25294 

13.06.2003/25137 

02.06.2003/24773 
(89/366/AT) 

13.06.2003/25137 

22.01.2003/25001 

02.05.2003/25096 
(2000/55/AT) 

14.06.2003/25138 

23.08.2003/25208 

18.07.2003/25172 
(97/24/AT) 

13.06.2003/25137 

05.01.2003/24984 

ı 11.05.2003/25106 

i 

i 11.05.2003/25106 
(98/91/AT) 

Igili Birimler 

San.Gen.Md 

San.Gen.Md 

San.Gen.Md 

San.Gen.Md 

San.Gen.Md 

Per.Dai.Bşk. 

Per.Dai.Bşk. 

KSS.ve Böl.Gn.Md. 

Esn.ve San.Gn.Md. 

Tük.ve 
Rek.Kor.Gn.Md. 

San.Gen.Md 

San.Gen.Md 

Tük.ve 
Rek.Kor.Gn.Md 
San.Gen.Md 

İd.ve Mali 
işl.Dai.Bşk. 
San.Gen.Md. 

San.Gen.Md 

San.Gen.Md 
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YÖNETMELİKLER 

Adı 

Kontrolörler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 
Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık 
Kuruluşları Hk.Yönetmelik | 
Motorlu Araçların Motor gücü ile ilgili tip onayı yönetmeliği. 1 

Motorlu Araçların Ön Cam Silme ve Yıkama Sistemleri ile 
İlgili Tip Onayı Yönetmeliği 

Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plaka 
Lambaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği 

Odalar, Borsalar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
1 Personeli Sicil Yönetmeliği 
ölçü ve ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere 
Verilecek Yetki Belgesi Hk.Yönetmelik 
Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik 
Sanayi Şurası Yönetmeliği 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arşiv Yönetmeliği 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği 

(sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatını Güçlendirme Vakfı 
Satın Alma Yönetmeliği 

Soğuk Su Sayaçları Yönetmeliği 

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair 
Yönetmelik 

(Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı 
Yönetmeliği 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve 
Deniz Ticaret Odaları Muamelat Yönetmeliği 

İTraktörler ve Yolcu Oturakları Tip Onayı Yönetmeliği 
Tüketici Konseyi Yönetmeliği 

İTüketicinin Korunması Hakkında 4077 Sayılı Kanunun 29 
uncu Maddesinde Öngörülen Hesabın Kullanılmasına İlişkin 

(Yönetmelik 
İTüketici Kredisinde Erken Ödeme indirimi ve Kredinin Yıllık 
Maliyet Oranını Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında 

(Yönetmelik 
Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği 

İTüketici ve Rekabet Uzmanlığı Sınav ve Çalışma Esaslar 
Yönetmeliği 
Yaş Sebze ve Meyve Üretici Birliklerinin Tabi Olduğu 
Esaslar Hk.Yönetmelik 

Resmi Gazete 1 
Tarih/Sayısı 

07.01.2003/24986 

13.06.2003/25137 

24.09.2003/25239 
(70/220/AT) 

16.10.2003/25261 
(2000/40/AT) 

18.04.2003/25082 

01.04.2002/24713 
08.01.2003/24987 
13.06.2003/25137 

01.08.2003/25186 

14.06.2003/25138 
27.01.2004/25359 

27.01.2004/25359 

09.05.2003/25103 
09.12.2000/24255 
10.06.2001/24428 
27.10.2003/25272 
09.05.2003/25103 

18.04.2003/25082 

24.06.2003/25148 
(75/322/AT) 

01.07.2003/25155 
(73/361/AT) 

14.06.2003/25138 

I 01.08.2003/25186 
01.08.2003/25186 

01,08.2003/25186 
I 

01.08.2003/25186 

13.06.2003/25137 

23.11.2002/24945 

28.12.2003/25330 

ilgili Birimler 

Tük.ve 
Rek.Kor.Gn.Md 
Tüm birimler I 

San.Gen.Md 

San.Gen.Md 

San.Gen.Md 

İçTic.Gn.Md 

ölç.ve Stand.Gn.Md 

Tük.ve Rek. 
Kor.Gn.Md 
Tüm birimler 
Tüm Birimler I 

Per.Dai.Bşk. 

Per.Dai.Bşk. j 
Tüm Birimler 

ölçüler Ve 
St.Gn.Md. 
Tük.ve Rek. 
Kor.Gn.Md 
San.Gen.Md 

San.Araş.ve 
Gel.Gen.Md 
İçTic.Gn.Md 

|San.Gen.Md 
Tük.ve Rek. 
Kor.Gn.Md. 

İTük.ve Rek. 
Kor.Gn.Md 

İTük.ve Rek. 
Kor.Gn.Md 

Tük.ve Rek. 
Kor.Gn.Md 
ıTük.ve Rek. 
Kor.Gn.Md 
İçTic.Gn.Md 
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TEBLİĞLER 

Adı 
Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Anasözieşme 
Değişikliklerine ilişkin Tebliğ 
Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin 
Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ 

1- Önden Alta Girişe Karşı Koruma Tertibatı (FUPDS), 

2- Onaylanmış Bir FUPD Tipinin Taşıta Takılması, 

3- önden Alta Girişe Karşı Koruma (FUP) Konusunda 
Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-93) İlişkin 
Tebliğ 

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8 ve 
22' inci Maddeleri ile Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5'inci 
Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına ilişkin 
Tebliğ 

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 
Sayılı Kanun ile Değişik 22'nci ve Tüketici Sorunları Hakem 
Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddelerinde Yer Alan 
Parasal Sınırların Artırılmasına ilişkin Tebliğ 

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci 
Maddesine Göre 2004 Yılında Uygulanacak Olan idari Para 
Cezalarına İlişkin Tebliğ 

Asansör Yönetmeliği Uygulamaları İçin Onaylanmış Kuruluş 
Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair 
Tebliğ 
Asimetrik Kısa Huzme ya da Uzun Huzme veya İkisini de 
Yayan ve Filamanlı Lambalarla Dona tılmış, Motorlu Taşıt 
Farlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-112) ilişkin 
Tebliğ 

Basit Basınçlı Kaplar için Onaylanmış Kuruluş Görevlen
dirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ 

Basınçlı Ekipmanlar için Onaylanmış Kuruluş, Bildirilmiş 3. 
Taraf Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Ve Kullanıcı 
Denetmeni Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel 
Kriterlere Dair Tebliğ 

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere 
Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat için Uygunluk Değerlendirme 
Kuruluşu Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere 
Dair Tebliğ 
Büyük Yolcu Taşıtlarının Koltukları ve Bu Taşıtların 
Koltuklarının ve Bağlantılarının Dayanımı Onayı ile llgil 
Teknik Düzenlemeye (R-80) İlişkin Tebliğ 

Çift Katlı Büyük Yolcu Taşıtlarının Genel Yapısı Bakımından 
Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-107) İlişkin Tebliğ 

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği Kapsamındak 
Ürünler için Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas 
Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ 
Ev Aletlerinden Çevreye Yayılan Gürültüye İlişkin Tebliğ 

No 
2003/3 

2003/3 

2002/19 

2002/7 

2003/4 

2003/4 

2003/07 

2002/10 

SGM/2003-2 

2003/02 

2002/22 

2002/20 

2003/3 

2003/2 

Resmi Gazete 
Tarih/Sayısı 

25.07.2003/25179 

16.09.2003/25231 

03.01.2003/24982 

14.12.2002/24963 

13.12.2003/25315 

25.12.2003 

21.05.2003/25114 

03.01.2003/24982 

24.02.2003/25030 

24.02.2003/25030 

21.05.2003/25114 

03.01.2003/24982 

03.01.2003/24982 

37750 

26.02.2003/25032 
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TEBLİĞLER 

Adı 
Ev Tipi Elektrikli Fırınların Enerji Etiketlemesine ilişkin Tebliğ 

Gaz Yakan Cihazlar İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlen
dirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ 

Genel Yapısı Bakımından Büyük Yolcu Taşıtlarının Onayı ile 
İlgili Teknik Düzenlemeye (R-36) İlişkin Tebliğ 

Güç Tahrikli Taşıtlarda Çocuk Oturakları için Bağlama 
Tertibatının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-44) ilişkin 
Tebliğ 

İthalat Tebliği (DTM) 
Karayolu Taşıtlarının ö n ve Arka Koruma Parçalarının 
(Tamponlar vb.) Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-42) 
ilişkin Tebliğ 

Kumandalar, ikazlar ve Göstergelerin Tanıtımını Kapsayan 
Sürücü Tarafından Çalıştırılan Kumandalar Konusunda İki 
Tekerlekli Motorlu Taşıtların ve Mopetlerin Onayı ile İlgili 
Teknik Düzenlemeye (R-60) ilişkin Tebliğ 

Makine Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair 
Tebliğ 
Motordan Kaynaklanan Gaz Kirleticilerin Emisyonu Konu
sunda Pozitif Ateşlemeli Motorla Donatılan Mopedlerin Onayı 
ile ilgili Teknik Düzenlemeye (R-47) İlişkin Tebliğ 

Motordan Kaynaklanan Kirleti- çilerin Emisyonu Konusunda 
Pozitif Ateşlemeli Motorla Donatılan Motosikletlerin Onayı ile 
İlgili Teknik Düzenlemeye 
(R-40) ilişkin Tebliğ 

Motorlu Taşıtlar İçin Gündüz Yakılan Lambaların Onayı ile 
İlgili Teknik Düzenlemeye (R-87) İlişkin Tebliğ 

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri İçin Onaylanmış Kuruluş 
Görevlendirmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ 
önden Çarpma Durumunda Yolcuların Korunması Konu
sunda Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-94) 
İlişkin Tebliğ 
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar İçin Onaylanmış Kuruluş Ve 
İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde 
Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1'inci Maddesinin 
Uygulanmasına Dair Tebliğ 

Yakıt Tüketiminin Ölçülmesi Konusunda İçten Yanmal 
Motorla Donatılmış Binek Otomobillerin Onayı ile ilgili Teknik 
Düzenlemeye (R-84) ilişkin Tebliğ 

Yangın Tehlikelerinin önlenmesi Konusunda Taşıtların Onay 
ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-34) İlişkin Tebliğ 

Yeni Sıcak Su Kazanları için Onaylanmış Kuruluş Görevlen 
dirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ 

No 
2003/1 

2002/17 

2002/21 

2003/7 
2002/42 

2002/15 

2003/08 

2002/14 

2002/13 

2002/9 

2002/23 

2003/3 

2002/24 

2002/16 

R e s m i Gaze te 
Tar ih /Say js ı 

26.02.2003/25032 

24.02.2003/25030 

03.01.2003/24982 

03.01.2003/24982 

09.03.2003/23988 
03.01.2003/24982 

03.01.2003/34982 

30.09.2003/25245 

03.01.2003/24982 

03.01.2003/24982 

03.01.2003/24982 

24.02.2003/25030 

03.01.2003/24982 

24.02.2003/25030 

02.04.2003/25067 

03.01.2003/24982 

03.01.2003/24982 

24.02.2003/25030 
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T.ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

4634 sayılı Şeker Kanunu gereğince Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılması gereken 
yönetmelikler konusunda Teşekkülümüzce gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 5 inci fıkralarında 
değişiklik yapılmasına ilişkin taslak hazırlanarak 8 Nisan 2003 tarihinde Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'na iletilmiştir. Bakanlıkça ilgili kuruluş görüşlerinin alınmasının ardından "Hammadde 
ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 17 Kasım 2003 
tarih, 25292 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ayrıca aynı yönetmeliğe; "2004 yılı mahsulü şeker pancarı fiyatları veya avans fiyat, 
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 1 ay içinde başlayacak müzakereler sonucunda 
ve en geç yürürlük tarihinin ikinci ayının sonuna kadar varılacak mutabakatla belirlenir" geçici 
maddesi eklenmiştir. 

15 Ocak 2001 tarih ve 24403 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Görevde Yükselme 
Yönetmeliği"ne ilişkin değişiklikler; 11 Ağustos 2001 tarih ve 24490 sayılı, 4 Temmuz 2002 
tarih ve 24805 sayılı ve 5 Temmuz 2003 tarih ve 25159 sayılı Resmi Gazete'lerde 
yayımlanmıştır. 

4634 sayılı Şeker Kanunu gereğince, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılması gereken 
"Şeker Depolama Kesintisi ve Pirim Ödemeleri Yönetmeliği 27 Ocak 2004 tarih ve 25359 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı; şekerin üreticiden 
tüketiciye istikrarlı bir fiyat ile düzenli olarak ulaşmasını sağlamak üzere Şirketler arasında satış 
zamanlarından kaynaklanan rekabeti bozucu şartları ortadan kaldırmak amacıyla, şeker satış 
miktarları üzerinden yapılacak kesinti ve prim ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Ucuz kamış şekerince belirlenen dünya borsa fiyatları karşısında zarar etmeksizin ihracat 
yapabilmek üzere Şeker İhracatı Desteklemek için bir bütçe oluşturulması amacıyla Kanunda 
değişiklik taslağı hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na iletilmiştir. Bakanlığımızca alınan 
ilgili kurum ve kuruluş görüşleri özetlenerek; değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza 
gönderilmiştir. 

SÜMERHALI 

Kuruluşumuz bünyesinde uygulanan yönetmelikler Ana Statümüzde belirtilen temel ilke 
ve prensiplere sadık kalınarak 1999 ve 2000 yılları içerisinde düzenlenerek, Yönetim 
Kurulunun onayından (Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Satın Alma Yönetmelikleri Resmi 
Gazetede yayımlandıktan) sonra uygulamaya konulmuştur. 

Kuruluşumuz çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelikler iki cilt halinde derlenmiş 
olup, 29 adet yönetmelik ile 1 adet izahnameden oluşmaktadır. 
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Kuruluşumuzun yeniden yapılanması sonucu meydana gelen organizasyon değişikliği 
paralelinde mevcut yönetmeliklerin incelenerek güncelleştirilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni 
yönetmeliklerin (İhracat Yönetmeliği, Görevde Yükselme Yönetmeliği vb.) hazırlanarak 
uygulamaya konulabilmesi için Kuruluşumuz bünyesinde bir Yönetmelik İnceleme 
Komisyonu oluşturularak konu ile ilgili çalışmalara başlanılmıştır. 

Kuruluşumuz bünyesinde Genelgeler; Resmi Gazetede yayımlanan Kanun değişiklikleri, 
Yönetmelik, Genelge, Tebliğ vb. ile Bakanlığımızca talimatlanan hususların Kuruluşumuz 
bünyesinde duyurulması ve Kuruluşumuzun iç düzenleyicileri olarak hazırlanmaktadır. 22 
Kasım 2002 tarihinden bu güne (59. Hükümet Döneminde) Kuruluşumuzca 64 adet 
Genelge hazırlanmış olup, bunların 18 adedi Resmi Gazetede yayımlanan mevzuata 
ilişkin düzenlemelere, 17 adedi Bakanlığımız kanalı ile Kuruluşumuza intikal etmiş olan 
genelge, talimat ve duyuru niteliğindeki yazılara, 29 adedi de Kuruluşumuzun iç 
düzenlemelerine ilişkindir. 

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ 

Merkezimizin 28 Mart 2003 tarihinde yapılan 42. Genel Kurulunda; 

- MPM Organlar Yönetmeliğinin 1 maddesinde, 
- MPM Personel Yönetmeliğinin 9 maddesinde, 
- MPM Arşiv Yönetmeliğinin 11 maddesinde, 
- MPM Uzman Yardımcılığı ve Verimlilik Uzmanlığı Sınav Yönetmeliğinin 6 maddesinde 

değişiklikler yapılmıştır. 

Ayrıca 2004 yılı için; 

- MPM Personel Yönetmeliği, 
- MPM Organlar Yönetmeliği, 
- MPM Araştırma Projeleri ile Doktora Tezlerini Destekleme Yönetmeliği, 
- MPM Konut Yönetmeliği,- MPM Verimlilik Uzman ve Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav 
Yönetmeliklerindeki değişiklik çalışmaları devam etmektedir. 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME 
İDARESİ BAŞKANLIĞI 

KOSGEB; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili bir kuruluşu olarak, 
KOSGEB Yasası'nda değişiklik yapılması konusunda Bakanlığımız nezdinde 
girişimlerde bulunmuştur. Ayrıca; Bakanlığımız koordinatörlüğünde başlatılan ve 
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Kuruluşumuzu ilgilendiren "KOBİ Tanımı Yasa Tasarısı" için oluşturulan Komisyona 
katılım sağlanmış ve söz konusu Yasa Taslağı ile ilgili görüşlerimiz Bakanlığımıza 
yazılı olarak bildirmiştir. 

a)KOSGEB Desteklerinin verilmesini düzenleyen tüm destek yönetmelikleri 
yeniden gözden geçirilmiş, destekler için daha önceden uygulanmakta olan yoğun 
bürokratik işlemler terkedilmiş, önceden talep edilen 48 evrak, yeni düzenlemeyle azami 
5'e indirilmiş, işlemler kolaylaştırılmış ve işlemlere hız kazandırılmıştır. Bu kapsamda; 
KOSGEB bünyesinde oluşturulan bir Komisyon marifetiyle tüm destekler tek bir 
yönetmelik içinde toplanmış ve mevcut destek yönetmelikleri yürürlükten kaldırılarak 
"KOSGEB Destekleri Yönetmeliği" adı altında birleştirilen bu destekler, İcra 
Komitesinin 21/05/2003 tarih ve 2003/4. Toplantısında alman 2003-18 No.lu kararına 
istinaden 30 Haziran 2003 tarih ve 25154 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe 
konulmuştur. 

Bu bağlamda; KOSGEB'in 8 adet olan destekleri 22 ana başlık altında 38 adet 
desteğe çıkartılarak, KOSGEB'in işletmelere sağladığı destekler, hem sayısal anlamda 
hem de parasal anlamda önemli ölçülerde artırılmış olup aşağıda belirtilen desteklerin 
Uygulama Usul ve Esasları hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

1. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, 
2. Eğitim Desteği, 
3. Ortak Kullanım Amaçlı Makine-Teçhizat Desteği, 
4. Danışmanlık Desteği, 
5. Yerel Ekonomik Araştırma Desteği, 
6. Altyapı ve Üstyapı Proje Desteği, 
7. Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Desteği, 
8. Bilgisayar Yazılım Desteği, 
9. Bilgi Ağları ve E-İş Desteği, 
10. Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Desteği, 
11. Marka Oluşturma ve Tanıtım Desteği, 
12. CE İşaretlemesine İlişkin Test ve Genel Test/Analiz 

Destekleri, 
13. Yeni Girişimci Desteği, 
14. İş Geliştirme Merkezi Desteği, 
15. Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği, 
16. İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi Programı Katılım Desteği, 
17. Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteğ, 
18. Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği, 
19. Yurtdışı Daimi Sergi (Show-Room) Katılım Desteği, 
20. Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği, 
21. Yurtiçi Uluslar arası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım 

Desteği, 
22. İhracata Yönlendirme Desteği. 
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b) îcra Komitesinin 21/05/2003 tarih ve 2003/4. Toplantısında alınan2003-22 
no.lu karar ile KOSGEB'in KOBİ'lere vermekte olduğu destek ve hizmetler ile çeşitli 
faaliyetlerinde kullandığı mevcut kaynaklarına ilave yeni kaynaklar temini için, 
KOSGEB'in faaliyetlerine destek olmak isteyen özel ve tüzel kişilerin katkılarını 
sağlayabilmek amacıyla "KOSGEB Destekleyiciler Yönetmeliği" kabul edilmiş ve 
yürürlüğe girmesi konusunda İdare Başkanına yetki verilmiştir. 

c) İcra Komitesinin 25/09/2003 tarih ve 2003/6 . toplantısında alınan 2003-26 
No.lu kararı ile KOSGEB hizmetlerinin ülke çapında yaygınlaştırılmasını sağlamak 
üzere kurumlar arası işbirliği protokolleri ile kurulacak olan Sinerji Odaklarına ilişkin 
KOSGEB Sinerji Odakları kurulması ve İşletilmesi Yönetmeliği " yürürlüğe 
konulmuştur. Yine İcra Komitesinin 2004/05 No.lu karar ile adı geçen yönetmelikte 
TİP 1 ve TİP 2 olarak tanımlanan Sinerji Odaklarına TİP 3'ün ilavesi TİP 1 Sinerji 
Odaklarının Oda/Borsa/ve/veya Kuruluşlarla işbirliği içinde kurulabilmesi, ayrıca TİP 2 
ve Tip 3 Sinerji Odaklarının ise kuruluşlar ve/veya Oda/Borsa ile işbirliği içerisinde 
kurulabilmesi için İdare Başkanına yetki verilmesi kararlaştırılmıştır. 

d) İcra Komitesinin 11/02/2004 günü yapılan 2004/2 no.lu toplantısında 
alınan 2004/04 no.lu karar ile KOSGEB Personelini ilgilendiren ve iç mevzuat 
niteliğinde olan "KOSGEB Başarı Değerlendirme Usul ve Esasları", "KOSGEB Sicil 
Yönetmeliği" " KOSGEB Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında 
Yönetmelik" ve " KOSGEB Ücret Usul ve Esasları" ile "Geçici Uzman/Danışman 
Yönetmeliği" nde yapılan değişiklikler kabul edilmiş ve yürürlüğe konulması 
hususunda İdare Başkanına yetki verilmiştir. 

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 

Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Türk Patent Enstitüsü Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını belirleyen 24.06.1994 tarih ve 
544 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi, uygulama alanında karşılaşılan ve 
geçen zamana bağlı olarak ortaya çıkan bazı aksaklıkların mevzuatın güncelleştirilerek 
giderilmesi için, Avrupa Birliği Mevzuatına uyum çalışmaları da dikkate alınarak yapılan 
çalışmalar neticesinde hazırlanan Kanun 6.11.2003 tarih ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 19 Kasım 2003 tarih ve 25294 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 

Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı 
Avrupa Birliği ile uyum gereği olan yasalar arasında yer alan ve ülkemizde yeni bir sınai 
mülkiyet hakkının tesisine yönelik "Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında 
Kanun Tasarısı" Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünce değerlendirilmiş ve 
30/10/2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.10&/1201-372/4895 sayılı yazıları ekinde TBMM 
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Başkanhğı'na sevk edilmiştir. 17.11.2003 tarihinde "Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyelerine tasarı hakkında brifing verilmiş olup, tasarı 1/695 
esas numarası ile anılan Komisyonda, görüşülmek üzere beklemektedir. 

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları paralelinde, uygulamada karşılaşılan 
problemlerin aşılması ve mevcut mevzuatın güncelleştirilmesi hususları da gözönünde 
bulundurularak, yaratıcılığın teşviki suretiyle teknolojik gelişmenin sağlanması ve bu 
bağlamda sınai hakların korunması amacına yönelik olarak hazırlanan ve sınai hak 
mevzuatında değişiklikler içeren "Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısf'na nihai şekli verilmiştir. Tasarı, Yönetim Kurulumuzun 
12.09.2003 tarihli toplantısında görüşülmüş ve Başbakanlığa sunulmak üzere Bakanlığımıza 
gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu Tasarı, kanunlaşması amacıyla 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Tasarıya, 
14.10.2003 ve 17.10.2003 tarihlerinde Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 
Müdürlüğünde yapılan çalışmalar ile nihai şekli verilmiştir. Tasarı Bakanlar Kurulu Kararının 
tesisi sonrası TBMM Başkanhğı'na sevk edilmiş olup, Komisyonlarda, görüşülmesi 
beklenilmektedir. 

Marka Kanunlarının Harmonizasyonu (TLT) Anlaşmasına katılım 
Marka Kanunu Anlaşması (TLT) ve Marka Kanunu Anlaşması Uygulama Yönetmeliği, 
TBMM Dışişleri Komisyonunda, 22.01.2004 tarih ve 1/665 esas numarası ile görüşülerek 
kabul edilmiş olup, TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenilmektedir. Söz konusu 
Anlaşma ile, Enstitümüzde 
yapılacak işlemlerde sadeleştirmeler, prosedürlerin basitleştirilmesi, istenilen evrak sayısının 
azaltılması gibi iyileştirmelerle marka başvuru sahiplerine bazı kolaylıklar sağlanacaktır. 

Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline dair La Hey Anlaşması (Cenevre 
Metni)'na Katılım 
Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline dair La Hey Anlaşması (Cenevre Metni) ve 
Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline dair La Hey Anlaşması Cenevre Metninin 
Uygulamasına Dair Yönetmelik, TBMM Dışişleri Komisyonunda, 22.01.2004 tarih ve 1/646 
esas numarası ile görüşülerek kabul edilmiş olup, TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi 
beklenilmektedir. Lahey Anlaşması'na katılım ile ülkemizdeki endüstriyel tasarım hak 
sahiplerinin, koruma istedikleri her bir ülke için ayrı ayrı başvuru yapıp, ayrı ücret, farklı dil 
gibi sorunlar nedeniyle kaçındıkları uluslararası pazarlara giriş zorlukları ortadan kalkacak, tek 
bir başvuru, tek bir ücret ve bir dil ile yapılacak başvuru ile birden fazla ülkede koruma 
sağlayarak ihracat imkanları artarak, ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır. 

Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tevdii Edilmesinin Uluslararası 
Kabulü Konusunda Budapeşte Anlaşması Yönetmeliğinde Düzeltme 
"Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tevdii Edilmesinin Uluslararası Kabulü 
Konusunda Budapeşte Anlaşması Yönetmeliğinde Düzeltmeler"i içeren metin, 18 Şubat 
2003 tarih ve 23343 sayılı yazımız ekinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiş olup, 
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anılan metin Bakanlık Makamının onayını müteakiben Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi 
Başkanlığı'nın 11 Mart 2003 tarih ve 390 sayılı yazısı ekinde Dışişleri Bakanlığına intikal 
ettirilmiştir. 

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine yapılan 
değişiklikler 
Teknik ve hukuk alanlarındaki gelişmeler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar göz önüne 
alınarak, ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilmesi ihtiyacı doğan Avrupa Patent Sözleşmesi, 
Kasım 2000'de bu amaçla düzenlenen Diplomatik bir Konferansla Avrupa Patent Sözleşmesi 
ve Eklerine yapılan değişiklikler "Değişiklik Anlaşması (Revision A et)" taraf ülkeler ile 
birlikte imzalamıştır. Söz konusu değişikliklerle ilgili Türkçe ve İngilizce metinler Dışişleri 
Bakanlığına intikal ettirilmek üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecektir. 

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnamenin Uygulama 
Şeklini Gösterir Yönetmelik Değişikliği 
551 sayılı Patent Kaklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnamenin 
Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin biyoteknolojik buluşların da korunmasına uyumlu 
hale getirilmesi için yabancı uzmanların ve ilgili Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlar, ilgili 
sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşların da önerileri doğrultusunda nihai şekli verilmiştir. 

Türk Patent Enstitüsü Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 
Enstitümüz bütçesinin hazırlanması ve uygulanması ile muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde 
uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de göz 
önünde bulundurularak hazırlanan "TPE Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği" mütalaaları 
alınmak üzere 1/3/2004 tarihinde Hukuk Müşavirliğimize gönderilmiştir. 

Yönetmelikler 
19 Kasım 2003 tarih ve 25294 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 
6.11.2003 tarih ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
29 uncu maddesi doğrultuda, "Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Danışma Kurulu 
Yönetmeliği", "Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Yönetim Kurulu Yönetmeliği" ve 
"Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu 
Yönetmeliği" yeniden düzenlenmiş olup, Yönetmelik Taslaklarına nihai şekilleri verilmiştir. 
Anılan Yönetmelikler TPE Yönetim Kurulunun Kararlarından sonra ivedilikle Bakanlığımıza 
intikal ettirilecektir. 

551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
Avrupa Birliği Mevzuatına uyum çalışmaları çerçevesinde, "551 Sayılı Patent Haklarının 
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"de güncelleştirilmesi istenilen maddeler 
hakkında ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ile marka ve patent 
vekillerinin görüşler alınmış olup çalışmalara Enstitümüz bünyesinde oluşturulan Mevzuat 
Hazırlama Komisyonu tarafından devam olunmaktadır. 
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Türk Patent Enstitüsü Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 
Enstitümüz bütçesinin hazırlanması ve uygulanması ile muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde 
uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol 
Kanunu hükümleri ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de göz önünde bulundurularak 
hazırlanmakta olan "TPE Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği"ne nihai şeklinin verilmesi 
çalışmalarına devam olunmaktadır. 

TPE Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik 
Revize edilen, "TPE Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği Enstitümüz Hukuk 
Müşavirliğinin görüş doğrultusunda yeniden düzenlenen taslak, Başbakanlık Devlet Personel 
Başkanlığının görüşüne sunulmuştur. 

TPE Başkanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik 
5000 sayılı Kanun uyarınca, "TPE Başkanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav 
Yönetmeliği" revize çalışmaları başlatılmış olup, Nihai şekli verilmiş olan söz konusu taslak 
görüşleri alınmak üzere, Enstitümüz Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir. 

TPE Başkanlığı Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmelik 
5000 sayılı Kanun'un 26. maddesi uyarınca hazırlanan, "TPE Başkanlığı Yabancı Uzman 
İstihdamına İlişkin Yönetmelik" taslağı hazırlanarak görüşleri alınmak üzere, Enstitümüz 
Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir. 

31. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in, İsdemir ve Erdemir'in demir-çelik ürünleri üretimine 
ve satışına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun 'un cevabı (7/2152) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 
—Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn.Ali Coşkun 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

—Son aylarda Demir-çelik mamullerinin (saç,pik,çelik gibi), kontrolsüz ve piyasa 
kurallanna aykın bir şekilde arttığı Sanayi Odalan tarafından haklı olarak dile getirilmeğe 
başlanmıştır. Bu spekülatif artışlar sebebiyle sanayiciler yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarda 
zorlanmakta ve taahhütlerini yerine getirememektedirler. 

—Erdemir ve tsdemir'in üretimi Türkiye ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğu halde, 
fiyatlar dünya fiyatlannın üzerinde oluşmaktadır. Bu durum fabrika yetkililerine aktanldığında 
gerçeğe uygun olmayan cevaplar verilmektedir. Erdemir ve tsdemir'in, sanayici için hammadde 
niteliği olan ürünleri; sanayiciler tarafından işlenmesi esnasında kullanılan enerji, işçilik, boya gibi 
işlemler düşünüldüğünde, bunlann ekonomiye sağladığı katma değer herhalde gözardı 
edilmemelidir. Bunun yanında, bazı ülkelerin sanayicilerinin uluslar arası piyasalarda sübvanse 
edildiği de nazara alındığında, bu durumun sanayicimiz aleyhine haksız rekabet şartlarını 
yarattığı ortadadır. Böyle bir uygulama aynı zamanda üretim ve istihdam kaybına da yol 
açmaktadır. İç piyasanın ihtiyacı uygun fiyatlarla giderilmeden, bu fabrikalann yurtdışına ihracat 
yapmalannın yanlış bir uygulama olduğu açıktır. 

—Bedeli önceden yatınldığı halde mal alınamamaktadır. Bu sürecin devam etmesi 
halinde, sektörle ilgili birçok tesis kapanacaktır. 

--Bu açıklama ve değerlendirmeler ışığında; 

İsdemir ve Erdemir'in kapasitesinin artırılması yolunda herhangi bir 
çalışma yapılmaktamıdır? Sanayicinin kullandığı ham madde tüketimi belli olmasına 
rağmen, piyasada neden mal darlığı yaratılmakta ye bu duruma sebebiyet 
verilmektedir? 
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İç piyasanın ihtiyacı giderilmeden neden bu iki fabrika yurt dışına mal 
satmaya çalışmaktadır? Bu iki fabrikanın yaptığı ihracatların hem birim fiyat olarak 
ve hem de toplam tonaj olarak değeri nedir? 

Hem sanayicinin desteklenmesi ve hem de hem milli ekonomiye katma 
değer yaratılması adına; ihracatın kısılarak iç piyasaya mal verilmesi yolunda 
herhangi bir çalışma yapılmaktamıdır? 

tsdemir'in bakımda olan yüksek fırını ne zaman devreye girecektir? 

İsdemir'in kütük üretim kapasitesinin düşürülerek, pik üretimini 
artırması yolunda herhangi bir çalışma yapılmaktamıdır? 

Dünya piyasasında fiyatların istikrar kazanmasına kadar geçerli olmak 
kaydıyla, sanayicilerimizin rekabet şartlarının yaratılabilmesi amacıyla ve özellikle 
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında olan sanayicilerin sübvanse edilmeleri 
düşünülmektemidir? 

2004 yılında 45 gün içinde 12 ayrı fiyat uygulaması yapılması ve bu 
suretle hem piyasada istikrarsızlığa yol açılması ve hem de sanayicilerin iş 
bağlantılarında belirsizlik yaratılmasının nasıl bir açıklaması olabilir? Bu tür 
uygulamalar, işletmelerin ihtiyaçlarını ithalat veya karaborsa yoluyla temin etme 
arayışlarına girmesine yol açmazmı? 

Sanayicilerin bu sorunlarının çözümü yolunda hangi çalışmalar 
yapılmaktadır? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

3 0 MART 2004 

SAYI : B 14.0.BHİ01-lt£f 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ : 15.03.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2152 -4891/16905 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Atilla KART'in, "İsdemir ve Erdemir'in Demir-Çelik 
ürünleri üretimine ve satışına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 
(7/2152) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. IV 

Alı\COŞK\jto tf 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Cevap:1 ERDEMIR .Türkiye yassı çelik ihtiyacının %40'ını karşılamaktadır. 
ERDEMIR bu açığı kapatmak üzere, 2002 yılında özelleştirme programı kapsamında 
olan İSDEMİR'i devralmış olup, bu tesisi de hızla yassı çelik üretir hale getirip, ülke 
ekonomisine kazandırma aşamasındadır. Hedef, ERDEMIR'in mevcut 3 milyon ton/yıl 
düzeyindeki üretim kapasitesini ,2005 yılına kadar önce 4.5 milyon tona yükseltmek ve 
İSDEMİR'de2.5 milyon ton düzeyindeki yassı çelik üretimi gerçekleştirerek, 2007 yılına 
kadar toplam 7 milyon ton yassı çelik üretim kapasitesine ulaşmaktır. Böylece.bugün 
sadece ERDEMİR'in kapasitesi ile sınırlı olan yassı çelik üretiminin İSDEMİR projesi ile 
birlikte önümüzdeki 3 yıl içerisinde yaklaşık 2.3 katına çıkarılması planlanmıştır. 
İSDEMİR'in pik demir üretim miktarı Türkiye'nin toplam ihtiyacı olan 600.000 tonu 
karşılamaktan uzaktır. İSDEMİR geçmiş yıllarda da şu an olduğu gibi aynı miktarda pik 
demiri iç piyasaya sunmasına karşılık bu dönemde darboğaz yaşanmasının nedeni 
.ihtiyacını ağırlıklı olarak ithalat ile karşılayan üreticilerin İSDEMİR'den malzeme talep 
etmesidir. Ülke ihtiyacının %25'ini karşılayabilen İSDEMİR'in gelen tüm talebi 
karşılayabilmesi mümkün değildir. Türkiye ihtiyacının %75 'i yani 450 ton pik demirin 
ithal edilmesi gerekmektedir. Dünya pik demir fiyatlarının yüksekliği İSDEMİR'e olan 
aşın talebi gündeme getirmiştir. 

Cevap: 2,3 Türkiye uzun mamul üretim kapasitesi yaklaşık 12 milyon ton 
civarında olup.tüketim ise 4 milyon ton seviyesindedir. Bu nedenle uzun mamul üretimi 
yapan İSDEMİR kangal ve kütük demir üretiminin bir kısmını zorunlu olarak ihraç 
etmektedir. Ancak , yurt içi talebin yüksek olduğu pik demir , 2002-2003 yıllarında 
tamamen iç piyasaya sunulmuştur. 

ERDEMİR ise ihracatını mümkün olduğunca kısarak, 2004 yılı için kapasitesinin 
%90 gibi önemli bir kısmını iç piyasaya tahsis etmiştir, 2003 yılı ihracatı yaklaşık 
500.000 tondur. 

İhracat fiyatları çeşitli ülkelere partiler halinde olduğu için değişkenlik arz 
etmekte, aynı zamanda konjonktürel dalgalanmalar dolayısıyla bir tek birim fiyatı tespit 
edilememektedir. 

Cevap: 4 İSDEMİR, ERDEMİR'e devredildikten sonra yapılan iyileştirme 
çalışmaları ve verimlilik artışı sonucunda 2 yüksek fırınla, 3 yüksek fırınlı üretim 
rakamları elde etmiştir. Hepsinden önemlisi 3.fırının üretime geçecek kadar yardımcı 
tesis kapasitesinin bulunmaması (kok fabrikaları, oksijen fabrikaları.sinter, liman,. 
demiryolu taşıma kapasitesi vb. ) nedeniyle bu fırının üretime alınması kısa dönemde 
mümkün olamayacaktır. 

Cevap:5 İSDEMİR üretimde karlılığı hedef alarak üretim hatlarının maksimum 
kapasitede çalıştırılmasına gayret göstermiş ve katma değer yaratan ürünlere doğru 
üretim programım yapmıştır. Kütük ve kangal demir üretiminin düşürülerek, pik demir 
üretiminin artırılması, kütük ve kangal demir hatlarındaki üretim maliyetlerini (sabit 
giderler, işçilik.enerji, amortisman vb.) olumsuz etkileyeceğinden dolayı, kütük 
üretiminin düşürülüp, pik demir üretiminin artırılmamasının altında ekonomik faktörler 
yatmaktadır. 
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"Cevap:6 ERDEMİR, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında alım yapan 
müşterilerine, herhangi bir peşinat ve finansman masrafı almaksızın 6 aya kadar kredili 
satış yapmaktadır. 25.8.2003 tarihinde başlatılan bu uygulamadan,geçen 6 aylık zaman 
içerisinde yaklaşık 50 sanayici istifade etmiş ve bu uygulama kapsamında, yaklaşık 35 
milyon dolar tutarında satış yapılarak, sanayicilerimize, KDV avantajına ek olarak,1.5 
milyon dolar finansman maliyeti avantajı sağlanmıştır. İSDEMİR ise, 2003 yılında 
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yurt içi ihracatçılara 18 milyon dolarlık satış 
gerçekleştirilmiştir. İSDEMİR ihracatçılarımıza gerekli desteği sağlayarak ve belirli bir 
kapasite tahsisi ile 2004 yılında Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yurt içi 
teslimlerin değerini 40 milyon dolara yükseltmeyi hedeflemiştir. 

Cevap:7 Özellikle 2003'ün son çeyreğinde hammadde ve navlun fiyatlarında 
büyük oranlardaki artışlar, dünya çelik fıyatlarıda yükselmelere sebep olmuştur. Bu 
duruma Çin'in aşırı talebi de etken olmuş, son altı aylık dönemde navlun fiyatlarında 
dolar bazında %250-400, cevher fiyatlarında %89 ve kömür fiyatlarında' %159'luk 
artışlar görülmüştür. Dünya pazarlarındaki bu gelişmeler takip edildiğinde ERDEMİR'in 
son zamanlarda yaptığı fiyat artışlarının dünya pazarlarındaki değişimler paralelinde 
zorunlu olarak yapıldığı, yinede bu artışların rekabetçi fiyatları ile bilinen Bağımsız 
Devletler Topluluğu ülkeleri fiyatlarındaki artışlardan daha az olduğu görülmektedir. 
Fiyat artışının hızlandığı 2004 yılı başından itibaren 16 Ocak, 11 Şubat ve 23 Şubat 
tarihlerinde olmak üzere 3 kez fiyat ayarlamasına gidilmiş, yapılan bu artışlar sıcak ve 
soğuk ruloda sırasıyla %38 ve %30 olurken, yine de AB( sıcak rulo %62, soğuk rulo 
%43) BDT (sıcak rulo %50, soğuk rulo %31) menşeili mamullerin fiyatlarındaki 
artışlarla kıyaslandığında düşük düzeyde kalmıştır. İSDEMİR'in iç piyasadaki fiyatları 
ithalat fiyatlarının altında seyretmektedir. 

Cevap :8 Sanayicilerin sorunlarının çözümü için Bakanlığımızda ERDEMİR 
yetkilileri ile özel sektör temsilcilerini bir araya getiren bir toplantı düzenlenmiş ve 
sorunlara çözüm yolları aranmıştır. Daha sonra Ankara Sanayi Odasında iki ayrı toplantı 
daha yapılmış ve konuya ilişkin ortak görüş oluşturulmuş olup aşağıdaki kararlar 
üzerinde mutabakat sağlanmıştır. 

a- ERDEMİR daha önceki toplantılarda sanayicilerin dile getirdiği sorunları 
çözmek için azami gayret sarf edecektir. 

b- ERDEMİR maliyet artışlarını satış fiyatlarına asgari düzeyde yansıtacaktır. 
c- Sanayicilere tahsis oranları yükseltilecektir. 
d- ERDEMİR'in girdi maliyetlerinin (doğalgaz, elektrik ve akaryakıt girdi 

fiyatları ile gümrük vergileri) düşürülmesi yönünde Devletin sağladığı imkanlar 
tüketicilere aynen yansıtılacak, ERDEMİR de buna ilaveten, satış fiyatlarında belirli bir 
indirim sağlamak imkanını azami ölçüde zorlayacaktır. 

e- Pik demir üretim oranının artırılması yönünde İSDEMİR'in imkanları 
araştırılacaktır. 

Ayrıca üretim maliyetlerinin düşürülmesini temini için vergi,gümrük fon gibi 
girdilerin kaldırılması ve azaltılması için ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı taleplerde 
bulunulmuştur. 
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32. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınhayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici iş
lemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/2161) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Devlet Bakanı 

Mehmet AYDIN'a yöneltilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 03 / 03 / 2004 

Saygılarımla 

SORULAR 

Ertuğrul 
Bu 

1. Göreve başladığınızdan bu yana yasama görevine katkı bakımından Bakanlar 
Kurulu'na sevk ettiğiniz kanun taslaklarının; adedi, listesi, niteliği ve bu taslakların 
akıbeti nedir ? Taslakların özü hakkında kısaca bilgi verebilirsiniz? 

2. Bakanlığınız, bakanlığınıza bağlı kuruluşlar ve bakanlığınızla ilgili kuruluşlar 
olarak yapılan tüzük, yönetmelik,genelge gibi genel düzenleyici işlemlerin sayısı 
ve nitelikleri hakkında bizi bilgilendirirmisiniz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.004/GO"33T. 
KONU : 31 /^T/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :15.03.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-4809 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın Bakanlığıma tevcih ettiği 
7/2161 Esas No'lu yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 
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Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçmbayır'ın 3.3.2004 tarihli yazılı soru önergesine 
verilen cevap: 

1- Hükümetimizin göreve başlamasından sonra hazırlanan Türkiye Diyanet Vakfı 
Kanun Tasarısı 25.2.2004 tarih ve 286 sayılı yazımızla Başbakanlığa gönderilmiştir. 

Bu Tasan Türkiye Diyanet Vakfının, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen hizmet ve 
faaliyetlere olan olumlu katkılarının devam edebilmesini temin için, anılan vakfın 5072 sayılı 
Dernek ve Vakıflann Kamu Kurum ve Kuruluşlan İle İlişkilerine Dair Kanun kapsamından 
çıkartılması amacıyla hazırlanmıştır. 

2- Hükümetimizin göreve başlamasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca 
hazırlanan yönetmelik ve yönergeler aşağıya çıkartılmıştır. 

A- Yönetmelikler 
a) İlahiyat Fakültelerinde öğretim üyesi olarak toplam 10 yıl çalışanlann Diyanet İşleri 

Başkanı olarak atanabilmelerini temin etmek için hazırlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, 
Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 18.12.2002 tarih ve 24967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

b) 3.5.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk 
Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin geçici 1 inci 
maddesindeki hüküm gereğince, bu genel yönetmeliğe uyum sağlamak amacıyla hazırlanan 
Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 3.1.2003 tarih ve 24982 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

c) Kur'an hırslan müdürüne bağlı olarak çalışan din hizmetleri ve din eğitimi kısım 
şefleri ile memurlann sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan Diyanet İşleri 
Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30/3/2003 
tarih ve 25064 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

d) 3.5.2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk 
Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 1 inci geçici 
maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlannca yürürlüğe konulan düzenlemelerin de 
anılan genel yönetmeliğe uygun hale getirilmesini temin amacıyla hazırlanan Diyanet İşleri 
Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.6.2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. 

e) Bazı il müftü yardımcılıklanna bayan görevlilerin atanmalarını temin amacıyla 
hazırlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2.8.2003 tarih ve 25187 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

0 Kur'an kurslannda yapılan uygulamalarda ortaya çıkan aksaklıklann giderilmesi 
amacıyla hazırlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kurslan ile Öğrenci Yurt ve 
Pansiyonlan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24/11/2003 tarih ve 
25299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

g) Söz konusu yönetmelik değişikliğiyle ilgili olarak kamu oyunda meydana gelen ve 
algılama yanlışlığından kaynaklanan tartışmalara son verilmesi amacıyla hazırlanan Diyanet 
İşleri Başkanlığı Kur'an Kurslan ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonlan Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 
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h) Türkiye'de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar 
veya Yabancılar adına Müracaat Edenler İle Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi 
Olacakları Esaslarda yapılan değişikliğe uyum sağlamak amacıyla hazırlanan Diyanet İşleri 
Başkanlığınca İdare Edilen Cami ve Mescitlerdeki Teberrükat Eşyası Hakkında Yönetmeliğin 
12 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16/2/2004 tarih ve 25375 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

B- Yönergeler 
a) Diyanet İşleri Başkanlığının Merkez, Taşra ve Yurt Dışı Kuruluşunun ve Başkanlık 

personelinin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslannı yeniden düzenlemek amacıyla 
hazırlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi Başkanlık Makamının 
10/12/2002 tarih ve 80 sayılı Onayı gereğince 1/1/2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

b) Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesinin 16 ncı maddesinin (c) 
bendinde hatalı ve mühürsüz olarak yayımlanan Kur'an-ı Kerimlerin toplatılmasıyla ilgili 
işlemlerin yürütülmesi düzenlenmekte idi. 

Hatalı ve mühürsüz mushaflann toplatılmasının ancak kanuni düzenleme ile mümkün 
olması sebebiyle yönergedeki bu hükmün çıkarılması amacıyla hazırlanan Diyanet İşleri 
Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge 7.3.2003 
tarih ve 15 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe girmiştir. 

c) Diyanet İşleri Başkanlığında yeni kurulan Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun 
kuruluş ve görevleri hususunda yeni düzenleme yapılması amacıyla hazırlanan Diyanet İşleri 
Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge 7.7.2003 
tarih ve 58 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe girmiştir. 

d) Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Yönergesinde yer alan Genel Teftiş Raporunun 
yeniden düzenlenmesi maksadıyla hazırlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Yönergesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge 9/10/2003 tarih ve 86 sayılı Başkanlık onayı ile 
yürürlüğe girmiştir. 

e) Diyanet İşleri Başkanlığı birimlerinde bulunan arşivlik malzemenin bekletilme ve 
saklanma sürelerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Dosyalama 
Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge Başkanlık Makamının 1/12/2003 tarih ve 
95 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir. 

f) Hac ve Umre hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlanan A 
Grubu Seyahat Acentalannca Düzenlenen Hac ve Umre Organizasyonlarında Görevlendirilen 
Kafile Başkanlan, Din görevlileri ve Acenta Görevlilerinin Görevlerine Dair Yönerge 
5/12/2003 tarih ve 97 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe girmiştir. 

g) Hac ve Umre hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlanan 
Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Hac İşleri Yürütme Yönergesi 5/12/2003 tarih ve 98 sayılı 
Başkanlık onayı ile yürürlüğe girmiştir. 
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33. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, bir gazetede çıkan Sayıştayla ilgili id
dialara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç 'in cevabı (7/2234) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı sayın Bülent Arınç 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

'M 
KenVal K I O C ^ A R O Ğ L U 
İstanbul Milletvekili 
1. 23. Ocak. 2004 tarihli Milliyet Gazetesinde, sayın 

Gökçer Tahincioğlu imzasıyla yayınlanan ve bugüne 
değin tekzip edilmeyen "Sayıştay'ı sarsan iddia" haberi 
konusunda herhangi bir girişimde bulundunuz mu? 

2. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sayıştay'a 
gönderilen ve ciddi iddiaları içeren bu suçlamalar 
dolaysıyla Sayıştay bugüne dek neler yaptı? 

T.C. 
T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I 

G E N E L SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD: 0 2-„4-20M 
Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/ 2234-4638/16155 
Konu: 

Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

İLGİ: 7/2234 esas numaralı yazılı soru önergeniz. 

Bir gazetede çıkan Sayıştayla ilgili iddialara ilişkin ilgi önergenizde yer alan 
sorularla ilgili olarak Sayıştay Başkanlığınca yapılan işlemler aşağıda belirtilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Cevap-1 , 2.- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Sayıştay'a gönderilen isimsiz, 
imzasız dilekçe ve 23 Ocak 2004 tarihli Milliyet Gazetesinde Gökçer Tahincioğlu imzasıyla 
yayınlanan haber üzerine 832 sayılı Sayıştay Kanununun 95 inci maddesince toplanan 
Sayıştay Yüksek Disiplin Kurulu, disiplin kovuşturması yapılmasına gerek olmadığına karar 
vermiştir. 

Başkanlığımızca; Sayıştay Kanununa göre yukarıda belirtilen işlem dışında başkaca 
bir girişimde bulunulması hukuken mümkün görülmemektedir. 
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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 
• • 

GÜNDEMİ 
69 UNCU BİRLEŞİM 

6 NİSAN 2004 SALI 

Saat : 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

4 

5 

6 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 

8 
SOZLU SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kumlun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu * (9/5, 6) Esas Numaralı Meclis 
- 6.4.2004 Salı - Saat : 14.00 Soruşturması Komisyonu 
- 7.4.2004 Çarşamba - Saat : 10.30 - 7.4.2004 Çarşamba - Saat : 14.00 

- 8.4.2004 Perşembe - Saat : 14.00 
* (9/4, 7) Esas Numaralı Meclis 

Soruşturması Komisyonu * Dışişleri Komisyonu 
6.4.2004 Sah - Saat : 14.30 8.4.2004 Perşembe - Saat : 10.00 

* (10/10,11,36,39,127) Esas Numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu 
6.4.2004 Sah- Saat : 15.00 



TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI GÜNDEMI 
69 UNCU BİRLEŞİM 6 NİSAN 2004 SALI Saat : 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

sÇtk 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇİM 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük 
Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylaması (1/666) (S. Sayısı : 357) 

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 uyannca 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 uyannca 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, kumlusundan 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

9. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Emıenistan'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 araştınnası 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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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) 
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24. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 

durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

25. - 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) 

26. - 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) 

27. - 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) 

28. - 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) 

29. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve 23 Milletvekilinin, SEKA'nm 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) 

30. - 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) 

31. - 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) 

32. - Edime 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) 

33. - 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) 

34. - 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) 

35. - 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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36. - 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) 

37. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

38. - 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) 

39. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

40. - 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) 

41. - 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 araştnrnası 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

42. - 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) 

43. - 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) 

44. - 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) 

45. - 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) 

46. - 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) 

47. - 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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48. - 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) 

49. - 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) 

50. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesaplan 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

51. - 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) 

52. - 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) 

53. - 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) 

54. - 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) 

55. - 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) 

56. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

57. - 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) 

58. - 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) 

59. - 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) 

60. - 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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61. - 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) 

62. - 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) 

63. - 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) 

64. - 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) 

65. - 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) 

66. - 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) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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) 
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73. - 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) 

74. - 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) 

75. - 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) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - 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) 

79. - 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) 

80. - 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) 

81. - 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) 

82. - 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) 

83. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcah 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) 

84. - 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) 

85. - 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) 
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86. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'in, 

özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

87. - 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) 

88. - 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) 

89. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

90. - 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) 

91. - 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) 

92. - 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) 

93. - 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) 

94. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, korsan yayıncılığın tüm 
yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

95. - 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) 

96. - 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) 

97. - 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) 
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98. - 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) 

99. - 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) 

100. - 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) 

101. - 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) 

102. - 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) 

103. - 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) 

104. - 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) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki sorunların 
araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

108. - 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) 

109. - 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) 

- 1 2 - 69 UNCU BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGORUŞMELER 
110. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali 

Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hükümetin 
Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçlan konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 

111. - 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) 

112. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

113. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 20 Milletvekilinin, mülkî amirlerin aslî 
görevlerine yeterli zaman ayıramamalarının 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) 

114. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya 
ait gayri menkullerin tespiti, tahsis şartları ve tahsis amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

115. - 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) 

116. - 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) 

117. - 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) 

118. - 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) 

119. - 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) 

120. - 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 uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

121. - 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) 
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122. - 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) 

123. - 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) 

124. - 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) 

125. - 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) 

126. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasınm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

127. - Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 Milletvekilinin, Kelkit Havzasının ekonomik, 
sosyal 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) 

128. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan 
kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

129. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, TMSF'ye devredilen 
bankalar ile kamu bankalarından kaynaklanan zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

130. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Millî Saraylardaki eserlerin 
sahteleriyle değiştirilerek yurt dışına kaçırıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

131. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, Başbakanlık Müsteşarının 
bazı görüş ve uygulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

132. - Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi ve 22 Milletvekilinin, öncelikle sokakta yaşayan 
çocuklar arasında yaygınlaşan ve toplumun geleceğini tehlikeye düşüren uyuşturucu kullanımı 
konusunda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

133. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 Milletvekilinin, OHAL uygulamasının 
sonuçlarının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/161) 
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134. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticarî 

ortaklığıyla ilgili iddiaların araştırılarak siyasetçilerin ticarî faaliyetleri konusundaki ilkelerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

135. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, BDDK ve TÜBİTAK 
üyeliklerine atamalar konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

136. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının 
nedenleri ve boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

137. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucu madde 
kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

138. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, kamudaki araştırma ve 
geliştirme birimleri ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

139. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 Milletvekilinin, kuru üzüm ticaretindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/166) 

140. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes 
Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

141. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, ABD ile ekonomik ilişkiler 
alanındaki bazı konular hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

142. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 22 Milletvekilinin, TÜPRAŞ'm özelleştirilmesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

143. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 83 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve yöredeki turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

144. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 
yapı güvenliğindeki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın 
sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

145. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde 
karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/170) 

146. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, 2004 Yılı Özelleştirme 
Programı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 
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147. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 65 Milletvekilinin, Karadeniz'e bırakılan zehirli 

atık dolu variller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

148. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 Milletvekilinin, TEKEL'in alkollü içkiler 
kısmının özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

149. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, Güneydoğu Asya ve Çin'den 
gelen ürünler karşısında yerli sanayinin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/173) 

150. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 Milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi 
İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

151.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili AliTopuz, İzmir 
Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

152. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 
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1. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) (2) 

2. - 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) (2) 

3. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/459) (2) 

4. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır Kâzım Karabekir Tarım İşletmesinin 
düşük kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/462) (2) 

5. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA 
Akdeniz İşletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) (2) 

6. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının 
iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/467) (2) 

7. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) (2) 

8. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Hükümet Konağı 
inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) (2) 

9. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kültür Merkezi inşaatının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) (2) 

10. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/475) (1) 

11. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 
inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) (1) 

12. - 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) 

13. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) (1) 

14. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

15. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

16. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk 
vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/485) (1) 

17. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yoksul öğrencilerin özel okullarda 
okutulması çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

18. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

19. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/489) (1) 

(i) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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20. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

21. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/492) (1) 

22. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan 
mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/493)(1) 

23. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

24. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

25. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/496) 

26. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/497) 

27. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/498) 

28. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

29. - 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) 

30. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki 
ücret tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

31. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının 
kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/503) 

32. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirme kapsamına 
alınmasının nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

33. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

34. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, Sars hastalığına karşı ithalata yönelik 
önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

35. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Ilıca-Ekinözü ve Ihca-Suçatı 
yollarında asfaltlama çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/510) 

36. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş organize sanayi 
bölgesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/511) 

37. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, THY sabah seferlerinde dağıtılan 
gazetelere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

38. - 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) 
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39. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme kapsamındaki Sarıkamış Ayakkabı 
Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

40. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Salihli Devlet Hastanesi ek binasının ne zaman 
hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

41. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli'deki bazı okul inşaatlarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

42. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

43. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Seferihisar'daki depremzedelere yapılacak 
yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

44. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, özelleştirme sonucu işten çıkarılan işçilerin 
durumlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

45. - Malatya Milletvekili Muharrem Kıhç'ın, özelleştirme sonucu işini kaybeden işçilerin 
istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) 

46. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) 

47. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 

48. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sisteminin bakım ve 
onarım ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/532) 

49. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 
Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

50. - 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) 

51. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Süper Ligdeki şike ve teşvik primi iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535) 

52. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Çüngüş-Yeniköy'e ziraat 
teknisyeni atanıp atanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

53. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tohum üretimi ve ıslahına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

54. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'm, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdam sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 

55. - 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) 

56. - 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) 

57. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin faiz 
oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) 

58. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, hizmet sınıflarına göre memur emeklilerinin 
özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 
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59. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, memurların ilaç katkı payında indirim yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) 

60. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de atıl haldeki Elsan A.Ş.'ne ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

61. - 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) 

62. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki özelleştirilen Nimsa A.Ş.'ye 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 

63. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, yetiştirme yurtlarında barınan çocuklardan 
ilköğretimi bitiremeyenlerin istihdam sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

64. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Devlet Hastanesinin iç onarım ve bahçe 
düzenleme ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

65. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasına çok 
programlı lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

66. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabası gölet 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

67. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, KPSS sınavına öğretmenlik dışındaki meslek 
gruplarının alınmamasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/553) 

68. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Cezayir'deki deprem nedeniyle internet 
hizmetlerinin aksamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

69. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Nazım Hikmet'in bir şiirinin ders kitabından 
çıkarıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

70. - 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) 

71. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Misli Ovası sulama kuyularının ruhsat 
işlemine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

72. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bilgisayar mühendislerinin öğretmenlikte 
değerlendirilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

73. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, SSK hastanelerindeki sözleşmeli personele 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

74. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı sigortalıların prim artışlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) 

75. - 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) 

76. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılarının sağlık yardımı 
alamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/562) 

77. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Devlete ait şeker fabrikalarında memurlara yemek 
verilmemesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

78. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi 
Projesinin kredi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) 
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79. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) 

80. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, bazı emekli bakan ve üst düzey bürokratlara araç 
ve personel tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

81. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Kilis-Elbeyli Kaymakamlığının düzenlediği 
bir panele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

82. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, tütün alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

83. - 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) 

84. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, bir konferanstaki konuşması sırasında yaşanan bir 
olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) 

85. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sağlık harcamalarına ve KDV tahsilatına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

86. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri Sınavı soru 
kitapçığındaki bir soruna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

87. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla arası ray-bus seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

88. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Emen Ovası ıslah çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) 

89. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Üçkapılı-Çamardı yolunun asfalt 
sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

90. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyarbakır'da görevli bazı öğretmenler 
hakkındaki soruşturma iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

91. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Ünlendi Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

92. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Başbakan'ın bir konuşmasındaki protestocunun 
sorgulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 

93. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

94. - 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) 

95. - İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, sağlık meslek liselerine İlahiyat Fakültesi 
mezunu idareci atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) 

96. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Nevşehir karayolunun bölünmüş yol 
programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

97. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, yönetici atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

98. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Telekom abonelerinin borçlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) 

99. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 
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100. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice İlçesindeki 
öğrencilerin yemek ödeneğinin kesildiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/588) 

101. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki 
bir heykelin Bıırdur'da sergilenip sergilenmeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/589) 

102. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

103. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına gayri safı millî hasıla 
miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) 

104. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Ankara-Evren-Eti Holding İlköğretim Okulu 
binasının fiziki şartlarının yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

105. - 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) 

106. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, LPG'li araçların taşıt vergisine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

107. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir alanından çıkarılan 
köylerin SİT alanı içinde olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

108. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerdeki kaçak yapılara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) 

109. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, hemofili hastalarının tedavisinde kullanılan bir 
kan ürününün ithal edilip edilmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

110. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'm, 22 nci Dönemdeki milletvekili 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/601) 

111. - 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) 

112. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesi çöplerinin 
Yüreğir İlçesinde oluşturduğu soruna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

113. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

114. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da bir köprülü kavşak inşaatında 
meydana gelen göçüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

115. - 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) 

116. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, hidrojen ve borun enerjide ve sanayide kullanımına 
yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/608) 

117. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

118. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 
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119. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

120. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sayıştay denetimi dışında kalan karayolu ihalelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) 

121. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya-Dimçayı-Kargacık arasında bölünmüş 
yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 

122. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya karayolu 
bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 

123. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun 
genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

124. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

125. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

126. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve 
yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

127. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdu
rulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 

128. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

129. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve 
Aktaş sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) 

130. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

131. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlindeki belediyelere 
gönderilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

132. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

133. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, özelleştirilen KİT'lere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 

134. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tütün alımındaki açık artırma usulüne ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

135. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yolsuzlukların önlenmesi için alınması gereken 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) 

136. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 

137. - Malatya Milletvekili Ferit Mcvlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik fıyatlandırmasınm 
üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

138. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Menemen İlçesinin hastane ve sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 

139. - 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) 
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140. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, elektrikte bölgesel fıyatlandınnanın 

doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633) 

141. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızıİkaya Beldesindeki 
Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

142. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlinin kadın hastalıkları ve 
doğum hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 

143. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) 

144. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Gölündeki kirliliğin giderilmesi 
için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

145. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

146. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank'ın özelleştirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

147. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, Niğde'de doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne 
zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

148. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdurda hayvancılığı teşvik 
çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

149. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

150. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

151. - 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) 

152. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ilaçta klinik paketlemeye gidilip 
gidilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

153.- Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, iş akitleri feshedilen Div-Han Demir Madeni 
çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/647) 

154. - 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) 

155. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, emniyet mensuplarına ödenmekte olan dikiş 
paralarına ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/649) 

156. - 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) 

157. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol aramalarında gerekli derinliğe inilmediği 
iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

158. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, ABD'nin Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne 
destek verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

159. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün 
atanması ve görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

160. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 
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161. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programındaki bazı taahhütlere 

yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/655) 

162. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bölgesel sanayiin iyileştirilmesi çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

163. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yatırımcılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657) 

164. - 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) 

165. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayinin 
yeniden yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

166. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayi 
bölgeleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/660) 

167. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan imalat 
sanayiiyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

168. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Devlet İstatistik Enstitüsünün bir araştırmasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

169. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı Devlet üretme çiftliklerinin kiralanmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

170. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez 
Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) 

171. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

172. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği 
korosundaki sanatçı kadrosuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

173. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

174. - 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) 

175. - 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) 

176. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlıksız 
şehirleşmeye karşı yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

177. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan doğal afetlere 
yönelik tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

178. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan bölgesel 
kalkınmaya yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi(6/672) 

179. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizm 
potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/673) 
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180. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültür 

politikalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

181. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin 
altyapı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

182. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sosyal 
güvenlik politikalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

183. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) 

184. - 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) 

185. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlık 
alanındaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

186. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültürel mirası 
koruma çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) 

187. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizmde 
tanıtma projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

188. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve 
öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 

189. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde 
yeniden yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) 

190. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim 
Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684) 

191. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'm, Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-
Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) 

192. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, İnebolu Limanının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) 

193. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Tekel Şanlıurfa Suma Fabrikasının 
kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/687) 

194. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, üniversitelerin öğretim kadrolarına 
atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) 

195. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Denizcilik Müsteşarlığında bazı çalışanların işine 
son verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

196. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesine alman ambulansla 
ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

197. - 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) 

198. - 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) 

199. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul-Edirne karayolundaki yol hizmetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693) 
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200. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

201. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 

202. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) 

203. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tüplügaz sektöründeki dağıtım payları ile vergi 
oranına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

204. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

205. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

206. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eczanelerin kamu kurum ve kuruluşlarından 
ilaç bedeli alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

207. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa'nın Salihli İlçesinde yanan orman 
alanlarının ağaçlandırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

208. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'daki bir kavşak inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 

209. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, organize sanayi bölgelerindeki elektrik ve 
yatırım indirimlerinin kaldırılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/704) 

210. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

2 1 1 . - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki okulların elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

212. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, taşınmaz tarihî eserlerin çevresinde koruma 
alanları oluşturulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/709) 

213. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren 
ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) 

214. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri 
feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/711) 

215. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) 

216. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının 
ödenmeyen döner sermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

217. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) 

218. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek için 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) 

219. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların 
görev yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 
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220. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Çorlu Havaalanının etkin kullanımı için 
alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

221. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli 
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) 

222. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AB limanlarındaki Türk gemilerinin 
eksikliklerinin tamamlanması için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/719) 

223. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

224. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman 
verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

225. - 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) 

226. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak 
için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

227. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Yeni Hamam'in restorasyonuna 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

228. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Öküz Mehmet Paşa 
Kervansarayı'nm restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

229. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Sungurbey Bedesteni'nin 
restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

230. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

231. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

232. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık 
projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

233. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

234. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) 

235. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

236. - 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) 

237. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı 
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

238. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise 
açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

239. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'm, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 
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240. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

241. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

242. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

243. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki 
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) 

244. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama kanallarının 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

245. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 
durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

246. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

247. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme 
faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

248. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik 
faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

249. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, basında yer alan bir tarım projesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) 

250. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adıyaman, Hakkâri ve Antalya'daki bazı tarihî 
eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) 

251. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve 
döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) 

252. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, belediyelere ayrılan yardım miktarındaki 
farklılıkların nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

253. - Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun, BDDK tarafından el konulan 
bankalara ve mevduat sahiplerinin alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/751) 

254. - 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) 

255. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, belediyelere yapılan parasal yardıma 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

256. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretimindeki kota 
uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

257. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) 

258. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM tarafından yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

259. - 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) 

260. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 
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261. - 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) 

262. - 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) 

263. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY'na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/763) 

264. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

265. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

266. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nm, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

267. - 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) 

268. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

269. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak 
istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/769) 

270. - 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) 

271. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/771) 

272. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Bakanlığa bağlı döner sermayeden sağlık 
personeline yapılan ek ödeme matrahlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

273. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinin elektrik alt yapısının yenileme 
programına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

274. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

275. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinin kültürel yapısına ve Kuş Cennetine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

276. - 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) 

277. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

278. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 
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279. - 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) 

280. - 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) 

281. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781) 

282. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve 
lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

283. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, alternatif turizme yönelik çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

284. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

285. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

286. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Organize Hayvancılığı Geliştirme 
Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

287. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

288. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

289. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) 

290. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf 
öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

291. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını 
istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

292. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

293. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gündoğmuş-Ümitli Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

294. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme 
kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

295. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe 
yerleştirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

296. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

297. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk 
Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

298. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında Tekel'in 
uyguladığı fiyata ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 

299. - Edirne Milletvekili Rasım Çakır'ın, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması 
için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 
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300. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya 
pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801) 

301. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan 
silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

302. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

303. - 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) 

304. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sperm ve yumurta transferi yasağına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

305. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

306. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

307. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda 
istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

308. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve 
Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 

309. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan 
bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 

310. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel ve Tüpraş'ın özelleştirilmesinde verilen 
tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

311. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 
Bandırma'daki Tekel depolarına nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/814) 

312. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 

313. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar 
arası koordinasyon ile coğrafî ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/816) 

314. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

315. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

316. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 
asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

317. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara Öğretmenevinde kütüphane 
bulunmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

318. - 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) 

319. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okul değiştirme cezasına yönelik 
düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 

320. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

321. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 
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322. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 
323. - 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) 

324. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830) 

325. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nm TEKEL'in özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) 

326. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

327. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve 
onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833) 

328. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

329. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

330. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı 
ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 

331. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 

332. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı 
inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 

333. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki 
gayrimenkullerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

334. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında 
doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) 

335. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TEKEL'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841) 

336. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 
statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 

337. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, DüzceTi depremzede temsilcilerinin 
gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843) 

338. - 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) 

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

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

341. - 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) 

342. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

343. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

344. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 
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345. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 
346. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 

binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 
347. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'm, Gökçeada'daki sağlık hizmetlerine ve bir 

hastanın vefatıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) 
348. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik be.deline ve 

Manisa için yeni bir tanmsal sulama projesi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

349. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV 
oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

350. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Defterdarlığındaki bazı atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

351. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bankalardan yapılan döviz transferlerinde 
komisyon alınmasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

352. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, trafik kazaları istatistiklerine ve kazalara karşı 
alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

353. - 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) 

354. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

355. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

356. - 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) 

357. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Kemal ve Hakan Uzan'm yakalanamamasının 
nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

358. - 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) 

359. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Krıstal-İş Sendikasının grev kararının 
Hükümetçe ertelenmesinin gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

360. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama 
kuyularının enerji trafosu ve panolarının Tedaş'ça sökülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) 

361. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

362. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, vatandaşlık başvurusunda bulunanlarda aranan 
şartlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

363. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, spor alanında yapılan çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

364. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 

365. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Anamur Özel İdare Müdürünün 
tayininin gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 
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366. - 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) 

367. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma 
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

368. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, 2002/3546 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) 

369. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 
aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

370. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, satışa çıkarılan Millî Eğitim bakanlığı sosyal 
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) 

371. - 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) 

372. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir televizyon kanalında reklam adı altında 
yapılan bir yayının vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

373. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, tarım destekleme politikasına ve çiftçi kayıt 
sistemine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

374. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a yeni bir cezaevi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

375. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-İshaklar Köyü sağlık ocağına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

376. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Devlet Hastanesinin beyin cerrahı 
ihtiyacına ve hasta naklinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/883) 

377. - 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) 

378. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a ağır ceza mahkemesi açılıp 
açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 

379. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

380. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavı mülakatına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 

381. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının maliyetine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü sora önergesi (6/888) 

382. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının sonuçlarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 

383. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

384. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın BOTAŞ eski yöneticileri hakkında verilen 
mahkeme kararına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

385. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/892) 

386. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 

387. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının 
kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 

388. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 

389. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 
sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 
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390. - 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) 

391. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 

392. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kamu görevlilerinin yargılanmalarındaki farklı 
statüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

393. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

394. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelere verilen kadrolara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

395. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'm, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 

396. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru Önergesi (6/912) 

397. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü 
yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

398. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 
sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 

399. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, açılması düşünülen üniversiteler için gerekli 
planlama ve hazırlıkların yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/915) 

400. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'in dokunulmazlığı ile ilgili bir dosyanın 
Başbakanlıkta bekletilmiş olmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916) 

401. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basın sektöründe 212 sayılı Kanunun 
uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) 

402. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelerin araştırma kaynaklarından 
yapılan gelir tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) 

403. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'm, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının 
pannak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) 

404. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, trafik kazası istatistiklerine ve trafik 
sigortası uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

405. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, şeker kotalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/922) 

406. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TÜPRAŞ'm özelleştirilmesi ihalesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) 

407. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi sürecine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) 

408. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, trafik ekiplerinin bulundurması gereken araç ve 
gereçler ile kaza yerine intikal süresine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) 

409. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, çeltik üreticilerinin elektrik borçlarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) 

410. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/927) 

411. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, açıktan atanan özel kalem müdürlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/928) 

412. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, düşünce suçlularına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/929) 

413. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

414. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 
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415. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bazı sermaye gruplarının çalışmalarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/932) 
416. - Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in, bazı bürokratların atanmalarıyla ilgili iddialara 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 
417. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 

kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 
418. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Davos'taki görüşmelere katılan bazı 

kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/935) 
419.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'un Evciler İlçesinde Adliye teşkilâtı 

açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 
420. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 

ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 
421. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 
422. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, haklarında açılmış dava bulunan Ziraat Bankası 

yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) 
423. - Burdur Milletvekili Razaman Kerim Özkan'ın, kredi kartı faizlerinin düşürülmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 
424. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, ÖSS'ye girecek öğrencilerin 2. 

dönemde idarî izinli sayılıp sayılmayacaklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/941) 

425. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, termik santralların olumsuz etkilediği 
yörelerdeki insanlara bazı avantajlar sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) 

426. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bir ABD şirketinin kollandığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 

427. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki 
rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944) 

428. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

429. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur 
çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 

430. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen 
yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (9/947) 

431.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 
Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 

432. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

433. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu 
güzergahının değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/950) 

434. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yatırım ve işletme kredisi kriterleri ile 
organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) 

435. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vergi Barışı Kanununun sonuçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/952) 

436. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bazı 
yerleşim birimleri arasındaki yolun asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/953) 
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437. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, KOBİ'lerin ve esnafın vergi yüküne ve kredi 

şartlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 
438. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin 

ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 
439. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun 

asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 
440. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, yetkili sendika tespitinde zorluk çıkartıldığı 

iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/957) 
441.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 
442. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, bankaların kredi kartlarına uyguladığı faiz oranlarına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 
443. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda 

istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/961) 
444. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, zorunlu tasarruf kesintilerinin ödenmesinde yaşanan 

sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/962) 
445. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, SSK ve BAG-KUR'un idarî yapıları ile üst düzey 

yönetici atamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 
446. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, kayıt dışı istihdamın ve ücretlerin düşük beyan 

edilmesinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/964) 

447. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

448. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, SSK prim kazançlarına ve emekli aylıklarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) 

449. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

450. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik 
sayaçlarının yerinin değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/968) 

451. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

452. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, özelleştirme sonucu işsiz kalanların 
istihdamına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/970) 

453. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir 
alanından bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/971) 

454. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının 
çözümüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 

455. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

456. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

457. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Yurt Dışı Teşkilâtına Sürekli Görevle 
Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

458. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis 
ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 
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459. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Alanya Selçuklu Tersanesindeki kazı 

çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 
460. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/978) 
461. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 
462. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal çiçek soğanı üreticilerinin ve 

ihracatçılarının sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/981) 
463. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsiz sayısına ve işsizlik sigortasından 

yararlananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 
464. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, dış ve iç borçlara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/983) 
465. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da Vakıflar Genel 

Müdürlüğüne ait bir iş hanına asılan pankarta ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/984) 
466. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet olanaklarını seçim gezilerinde 

kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/985) 
467. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'ın, pirinç ithalatına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/986) 
468. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'ın, pirinç ve benzeri ürünlerin üretiminin 

desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/988) 
469. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/989) 
470. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/990) 
471.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/991) 
472. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü som önergesi (6/992) 
473. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/993) 
474. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/994) 
475. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/995) 
476. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/996) 
477. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 
478. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) 
479. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 
480. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Halkbank ve Ziraat Bankasının görev zararlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1000) 
481. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 
482. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Uzan Grubuna yönelik operasyonda ele 

geçirilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) 
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7 - SOZLU SORULAR 
483. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, enerji sektöründe özelleştirme öncesi teknik ve 

yasal hazırlıklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) 
484. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, traktör kredilerinde uygulanan limit ve 

baremlerin tespitine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1005) 

485. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Kargalık Barajı Projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 

486. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, işyeri açan emeklilerin aylıklarından 
kesilen destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1007) 

487. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 

488. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 

489. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1010) 

490. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 

491.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 

492. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1013) 

493. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanmdan 
sözlü soru önergesi (6/1014) 

494. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) 

495. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1016) 

496. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 

497. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1018) 

498. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanmdan 
sözlü soru önergesi (6/1019) 

499. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Konyaaltı Beldesindeki 
Türem Otele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1020) 
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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. - Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa 
Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi: 21.1.2004) 

5. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/675) (S. Sayısı : 358) 
(Dağıtma tarihi : 27.1.2004) 

6. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdarî Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/678) (S. Sayısı : 359) 
(Dağıtma tarihi : 27.1.2004) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 28.1.2004) 

8. X - Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması ve 
Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/634) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma 
tarihi: 10.2.2004) 

9. X - Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütünün Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.2004) 

10. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın Karayoluyla 
Naklinin Kolaylaştırılması Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/684) (S. Sayısı : 369) 
(Dağıtma tarihi: 10.2.2004) 

11. X - Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/631) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 11.2.2004) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Büyük Önemi Haiz Suçlarla 
Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/553) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 11.2.2004) 

13. X - Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasının Cenevre 
Metnine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/646) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi: 12.2.2004) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
14. X - Marka Kanunu Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı: 368) (Dağıtma tarihi : 12.2.2004) 
15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/466) (S. Sayısı: 375) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) 

16. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel 
Ticari, Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/467) (S. Sayısı: 376) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/472) (S. Sayısı: 377) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/474) (S. Sayısı: 378) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/480) (S. Sayısı: 379) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/485) (S. Sayısı: 380) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti Arasında 
Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/680) (S. Sayısı: 381) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Kültür, Sanat, Eğitim, Bilim, Teknoloji, Spor, Dinlence ve Gençlik Alanlarında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/709) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi: 
23.2.2004) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, 
Eğitim, Bilim, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/712) (S. Sayısı: 383) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) 

24. X - Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/519) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi: 25.2.2004) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/677) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 25.2.2004) 

26. X - Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/707) (S. Sayısı: 389) (Dağıtma tarihi: 25.2.2004) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
27. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Karayolu ile İlgili Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı: 390) 
(Dağıtma tarihi: 25.2.2004) 

28. - 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) 

29. - 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) 

30. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in, 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) 

31. - 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) (*) 

32. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl 
"Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma 
tarihi: 20.5.2003) (*) 

33. - 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) (*) 

34. - 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) 

35. - 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) 

36. - 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) 

37. - 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) 

38. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
39. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 

Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Almma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

40. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe ve 22 Milletvekilinin; Afyon İli Sincanlı 
İlçesinin Adının "Sinanpaşa" Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Almma Önergesi (2/89) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma 
tarihi : 19.1.2004) 

41. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/737) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi: 17.2.2004) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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