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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
1. - TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş'in, Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin açılışının 84 üncü yıldönümünü kutlayan konuşması 

B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

1. - İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, köy enstitülerinin 
kuruluşunun 64 üncü yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 

2. - Giresun Milletvekili Hasan Aydın'ın, Giresun'un turizm potan
siyeline, ilin turizm gelirlerinden hak ettiği payı alabilmesi için yapılması 
gerekenlere ilişkin gündemdışı konuşması 

3. - İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in, İsrail'in Filistinli lider
lere yönelik saldırıları ve suikast politikalarının yaratacağı sorunlara ilişkin 
gündemdışı konuşması 
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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 72< 77\ 80 
1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail Alptekin'in, 

Saraybosna'da düzenlenen "Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) İşbirliği 
Süreci Parlamento Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere Bosna-Hersek 
Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Nikola Spırıc'ın resmî davetine 
beraberinde bir Parlamento heyetiyle icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/530) 72 

2. - (9/5, 6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkan
lığının süre uzatımına ilişkin tezkeresi (3/532) 77 

3. - TAIEX tarafından Brüksel'de düzenlenecek olan "Dilekçeler ve 
AB Vatandaşlarının Haklan" konulu seminere TBMM Dilekçe Komis
yonundan 2 üyenin iştirakine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/531) 7g 

4. - Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın, Çek Cumhuriyetine yaptığı resmî 
ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tez
keresi (3/533) 7g 

5. - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in, Çek 
Cumhuriyetine yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen millet
vekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/534) 78:79 

6. - Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun, Almanya'ya yaptığı 
resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakan
lık tezkeresi (3/535) 79 

7. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nm, 17 Nisanın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifinin (2/126) 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/171) 80:82 

8. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifinin (2/248) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin öner
gesi (4/172) 82;84 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 72:77 

1. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 milletvekilinin, kadının 
toplumdaki yerinin belirlenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine 
çıkarılabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 72:74 

2. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 milletvekilinin, kadın
lara yönelik töre ve namus cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/182) 74:77 

E) ÇEŞİTLİ İŞLER JJO 
1. - Genel Kurulu ziyaret eden Almanya Federal Meclis Başkanı Wolf-

gang Thierse ve beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi ] \Q 
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IV. - ÖNERİLER 79 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 79,80 
1. - Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlen

mesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 79:80 
V. - SORULAR VE CEVAPLAR 84, 134 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 84:103 
1. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Baş

bakandan sözlü soru önergesi (6/496) 84 
2. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 84 
3. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı şahısların atamalarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/498) 84:85 
4. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından 

yapılan sulamadaki ücret tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan 
Mumcu'nun cevabı 85:89 

5. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/526) ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 85:89 

6. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 85:89 

7. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi 
nedeniyle THY uçağının kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan 
haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) ve Kültür 
ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 89:90 

8. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahraman
maraş organize sanayi bölgesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürül
meyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/511) 90 

9. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sis
teminin bakım ve onarım ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/532) 90 

10. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve 
kuruluşlarına verilen Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/533) 90 

11. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Süper Ligdeki şike ve teşvik 
primi iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535) 90 

12. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Çüngüş-
Yeniköy'e ziraat teknisyeni atanıp atanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 91 

13. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tohum üretimi ve ıslahına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 91 
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14. - 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) ve Kül
tür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 91 

15. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde, Nevşehir ve Aksaray 
İllerindeki çiftçilerin elektrik borçlarının taksitlendirilmesi için çalışma 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/542) ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 9] 

16. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, hizmet sınıflarına göre 
memur emeklilerinin özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/544) ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mum
cu'nun cevabı 91 

17. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, esnafın Halk Bankasından 
kullandığı kredinin faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) 

18. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de atıl haldeki EL-
SAN A.Ş.'ne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/546) ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 95 

19. - 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) ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 95 

20. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, tütün alımlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 95 

21. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Emen Ovası ıslah çalış
malarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 95 

22. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Üçkapılı-
Çamardı yolunun asfalt sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/576) ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun 
cevabı 95 

23. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki özelleştirilen 
Nimsa A.Ş.'ye ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 99; 

24. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, yetiştirme yurtlarında 
barınan çocuklardan ilköğretimi bitiremeyenlerin istihdam sorununa ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) ve Devlet Bakanı Güldal 
Akşit'in cevabı 10]; 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 734. 
1. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, ABD Savunma Bakan 

Yardımcısına yazdığı iddia edilen mektuba ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 
(7/2030) ,34. 
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2. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, AK Parti Kırıkkale İl Baş
kanı hakkındaki bir iddiaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
Aksu'nun cevabı (7/2034) 136:137 

3. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye aleyhine soykırım 
iddialarına karşı izlenen politikaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/2050) 138:139 

4. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fransa'da soykırımı temsil 
ettiği iddia edilen bir anıtın açılışı karşısında Türkiye'nin tavrına ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı 
(7/2094) 140:141 

5. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul Emniyet Müdür
lüğündeki bir konferansta bir ilahiyatçının yaptığı konuşmaya ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/2134) 142:143 

6. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, İzmir-Bergama Ovacık'ta al
tın üreten bir şirketin malî durumuna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2138) 144 

7. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslak
larına ve düzenleyici işlemlere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım'ın cevabı (7/2153) 145:193 

8. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bir holding başkanıyla görüş
mesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın 
cevabı(7/2167) 194; 195 

9. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki Türkgözü ve 
Aktaş sınır kapılarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad 
Tüzmen'in cevabı (7/2170) 196:198 

10. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, belediye sınırları 
içine alınan bazı yerleşim yerlerinin nüfuslarının fazla bildirildiği iddiasına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/2192) 199:200 

11. - Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek'in, gelir vergisi beyan
nameleriyle ilgili bir tamime ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
Aksu'nun cevabı (7/2199) 201:202 

12. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İznik Gölündeki çevre kir
liliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı 
(7/2204) 2 0 3 : 2 0 4 

13. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, demiryolu 
ulaşımının desteklenmesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıl
dırım'ın cevabı(7/2208) 205'208 

14. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, Alpullu Şeker 
Fabrikasına bağlı Lüleburgaz Pancar Bölge Şefliğine ait arazilerin kiraya 
verilmesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un 
cevabı(7/2223) 209:210 

15. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, sözleşmeli per
sonel ücretlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/2226) 211:213 
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16. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa-Uludağ'daki Volfram 
madeninin işletilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın 
cevabı(7/2267) 214:215 

17. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, Niğde Kültür Merkezi in
şaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/2287) 216:217 

18. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Dolmabahçe Sarayındaki 
eşyaların bir şahsın üzerine zimmetli olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın cevabı (7/2288) 218:219 

VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR
MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 103, 111 

1. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 milletvekilinin, sokak 
çocuklarının sorunlarının çözümlenebilmesi için alınması gereken önlem
lerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/111) 103:110,111:123 

2. - Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi ve 22 milletvekilinin, öncelik
le sokakta yaşayan çocuklar arasında yaygınlaşan ve toplumun geleceğini 
tehlikeye düşüren uyuşturucu kullanımı konusunda alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/160) 103:110,111:123 

3. - Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 44 milletvekilinin, çocuk
larımızı sokağa iten nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(1 0 / 1 8°) 103:110,111:123 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYON
LARDAN GELEN DİĞER İŞLER 1 24 

1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mah
kemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 124 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) 124 

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; 
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) 
(S. Sayısı: 305) UA 

4. - Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyon
ları Raporları (1/731) (S.Sayısı: 349) ]24 

5. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 405) 124:133 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem, 
Malatya Milletvekili Miraç Akdoğan, 
Türkiye Cumhuriyetinin sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 11 inci yıldönümü 

münasebetiyle; 
Bayburt Milletvekili Ülkü Gökalp Güney, Türkiye Cumhuriyetinin sekizinci Cumhurbaşkanı 

Turgut Özal'ın vefatının 11 inci yıldönümüne, yatırımların ve istihdamın teşvikiyle ilgili kanunun 
uygulanmasında karşılaşılan aksaklıklar ile alınması gereken tedbirlere ilişkin, 

Gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Almanya Federal Meclisi Başkanı Wolfgang Thierse ve beraberindeki parlamento heyetinin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının konuğu olarak ülkemize resmî ziyarette bulunmasına 
ilişkin Başkanlık tezkeresi, 

İzmir Milletvekili Hakkı Akalın'ın, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in (6/933) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 
Genel Kurula hitaben konuşma yapma isteği kabul edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs konusundaki son gelişmelere, Annan Planı çerçevesinde gün
deme getirilen çözüm önerilerine, bu önerilerin etkileri ile gelecekte yaratabileceği sorunlara ve 
bugünden alınması gereken tedbirlere ilişkin bir konuşma yaptı. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Genel Kurula hitaben yaptığı 
konuşmadan sonra TBMM Genel Kurulunca bir deklarasyon yayımlanmasına ilişkin önergenin iş
leme konulup konulmaması hususunda usul tartışması açıldı; bu konuda gruplar arasında tam 
mutabakat sağlanmadığı için işlem yapılamayacağı Başkanlıkça açıklandı. 

Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 42 milletvekilinin, çocuklarımızı sokağa iten nedenlerin 
(10/180), 

İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 45 milletvekilinin, Bingöl depremi sonrasında 
yaşanan olumsuzlukların (10/181), 

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön-
görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

(9/9) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma 
Partisi Grubuna düşen 2 üyeliğe, Grubunca 3 katı olarak gösterilen adaylar arasından adçekme 
suretiyle belirlenen milletvekilleri seçildiler. 

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

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

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

lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305). 
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Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğin
den; 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hak
kında (1/731) (S. Sayısı: 349), 

6 ncı sırasında bulunan, Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 2003/1 Sayılı Türkiye-Litvanya Ortak 
Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/757) (S Sayısı: 396), 

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madığından, 

Ertelendi. 
5 inci sırasında bulunan, Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 

(1/775) (S. Sayısı: 402) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, yapılan oylamadan sonra, mad
delerine geçilmesinin kabul edilmediği açıklandı. 

20 Nisan 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.32'de son verildi. 
Sadık Yakut 
Başkanvekili 

Enver Yılmaz Türkân Miçooğulları 
Ordu İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No. : 112 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

16 Nisan 2004 Cuma 
Tasarılar 

1. - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu Tasarısı (1/789) (Adalet; 
Plan ve Bütçe ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 13.4.2004) 

2. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/790) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.4.2004) 

3. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, 
Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/791) (Millî Eğitim, Kültür. Gençlik ve Spor ve Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2004) 

4. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi 
Yönetim Kurulu Arasında Türkiye'de Bölgesel Çevre Merkezinin Kurulması ve Faaliyetleri Hak
kında İkili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/792) (Çevre 
ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2004) 

Raporlar 
1. - Emniyet Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 

Komisyonu Raporu (1/784) (S. Sayısı: 403) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) (GÜNDEME) 
2. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin Yedinci 

Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) (GÜNDEME) 

3. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji. Tabiî Kaynaklar. Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 
405) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) (GÜNDEME) 

4. - Samsun Milletvekili Ahmet Yeni'nin: Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve 
Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kamu İhale 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/273) (S. Sayısı: 406) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Dolmabahçe Sarayındaki eşyaların bir şahsın 

üzerine zimmetli olduğu iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru 
önergesi (7/2288) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. - Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 44 Milletvekilinin, çocuklarımızı sokağa iten neden

lerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 14.4.2004) 

2. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi sonrasın
da yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/181) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004) 
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No. : 113 
19 Nisan 2004 Pazartesi 

Raporlar 
1.- Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi. 

Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/782) (S. Sayısı: 407) 
(Dağıtma tarihi: 19.4.2004) (GÜNDEME) 

2.- Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/564) (S. Sayısı: 408) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) (GÜNDEME) 

3.- Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı: 409) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) (GÜNDEME) 

4.- Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (U514) (S. Sayısı: 410) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) 
(GÜNDEME) 

5.- Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay. Askeri Memur ve Muadilleriyle Astsubayların 
Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile İçiş
leri ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 411) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) 
(GÜNDEME) 

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 
Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Sağlık. Aile. Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/732) (S. Sayısı: 412) 
(Dağıtma tarihi: 19.4.2004) (GÜNDEME) 

7.- Astronotların Kurtarılması. Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araçların Geri Veril
meleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı: 413) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) (GÜNDEME) 

8.- Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasındaki Hollanda PSO Katılım Öncesi Prog
ramı ve MATRA Katılım Öncesi Programına İlişkin 2003 Yılı Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/673) (S. Sayısı: 414) 
(Dağıtma tarihi: 19.4.2004) (GÜNDEME) 

9.- Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bölgesel Silahların Kontrolü Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi (RACVIAC) Kurulması 
Hakkında Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1 •774) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) (GÜNDEME) 

10.- Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, 
Enerji. Tabiî Kaynaklar. Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/695) (S. Sayısı: 416) (Dağıtma 
tarihi: 19.4.2004) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun. Malatya yöresi pancar kotasına ilişkin 

Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004) 
2.- Malat\a Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun. Malatya'da tütün alımlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004) 
3.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in. zirai ilaç kullanımının denetlenmesine ilişkin Tarım 

ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2004) 
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4.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, seçim harcamalarında şeffaflığın sağlanması için 
yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) (Başkanlığa geliş tarihi: 
8.4.2004) 

5.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizdeki işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1038) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2004) 

6.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, bir şahısla ilgili iddialara ve bir atama iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2004) 

1.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kaçak et kesimlerinden kaynaklanan ekonomik 
kayıplara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 8.4.2004) 

8.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, aynı branş hekimler arasındaki ücret farklılığına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) Başkanlığa geliş tarihi: 
8.4.2004) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hastane derneklerinin kapatılıp kapatılmayacağına iliş

kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2270) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.4.2004) 

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Dolmabahçe Sarayındaki eşyaların bir şahsın 
üzerine zimmetli olduğu iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru 
önergesi (7/2288) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004) 

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, milletvekillerine dağıtılan yayınların okunduktan 
sonra değerlendirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/2289) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004) 

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eğitim kurumlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/2290) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004) 

5.- Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, bir şahısla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/2291) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004) 

6.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, BM Genel Sekreterine yollanan taahhüt mektubuna iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2292) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004) 

7.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, bir yabancı dergide yer alan manevi şahsiyetini itham 
edici ifadeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2293) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2004) 

8.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşck'in, basın danışmanının bir gazeteye yazdığı mektuba 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2294) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2004) 

9.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, serbest bölgelerde uygulanan istisnalara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/2295) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2004) 

10.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, doğalgaz sayacı alımına ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2296) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004) 

11.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan 
ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2297) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004) 

12.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bir şahsa yeşil kart verilmesine ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2298) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004) 

13.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, sağlık ocağı sayısı ve araç-teçhizat eksiklerine iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2299) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2004) 
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14.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye'nin ve bazı ülkelerin enerji tüketimine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2300) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7.4.2004) 

15.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin. bir şahsın kurucularından olduğu söylenen bir şir
kete ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2301) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7.4.2004) 

16.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bir şahısla ilgili basında yer alan iddialara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2302) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004) 

17.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Sosyal Sigortalar Kurumunca açıklanan uzman tabip 
ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2303) (Başkan
lığa geliş tarihi: 7.4.2004) 

18.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Devlet Personel Başkanlığına aktarılan personele iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/2304) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004) 

19.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, KESKOMB'un verdiği bir gazete ilanına ilişkin Dev
let Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2305) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2004) 

20.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, afet yaşanan Manisa ve çevresinin afet kapsamına 
alınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2306) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 8.4.2004) 

No. : 114 
20 Nisan 2004 Salı 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 Milletvekilinin kadınlara yönelik töre ve namus 

cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/182) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2004) 

2.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 Milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin belir
lenmesi. haklarının çağdaş medeni} etler düzeyine çıkarılabilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2004) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 
20 Nisan 2004 Salı 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 
KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 75 inci Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
I. - TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş'in, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 84 üncü yıl

dönümünü kutlayan konuşması 
BAŞKAN- Bildiğiniz gibi, Millî Egemenlik Haftasını yaşıyoruz; Türkiye Büyük Millet Mec

lisimizin açılışının 84 üncü yıldönümünü kutluyoruz. Dün, bu haftamızı güzel bir törenle başlattık. 
Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisimize, daha nice 84 yıllar diliyorum; ulusal egemenliğimizin 
ilelebet yaşayacağına da inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz 
vereceğim. 

Gündemdışı ilk söz, köy enstitülerinin kuruluş yıldönümü münasebetiyle söz isteyen, İstanbul 
Milletvekili Sayın Hasan Fehmi Güneş'e aittir. 

Buyurun Sayın Güneş. (CHP sıralarından alkışlar) 
B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

I. - İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, köy enstitülerinin kuruluşunun 64 üncü yıl
dönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçtiğimiz 17 Nisan 
Cumartesi günü, bir büyük devrimci atılımın yıldönümü idi. Altmışdört yıl önce, 17 Nisan 1940 
tarihinde Köy Enstitüleri Kuruluş Yasası Kabul edilmişti. Dünya eğitim düzenine Türk Ulusunun 
çok özgün ve benzersiz bir katkısı olan köy enstitüleri, bu Yüce Meclisin saygın ürünlerinden biri 
olarak anılmaya değer büyüklüktedir. 

1935 sayımına göre, 17 000 000 nüfusun yüzde 81'i olan 13 000 000'u köylerde yaşamakta ve 
karasaban düzeyinde çiftçilik yapmaktaydı. Yine, 1935 verilerine göre, erkek nüfusun sadece yüz
de 23'ü, kadınların ise yüzde 8'i okuma yazma bilmekteydi. Köylerde ise okuma yazma bilmeyen
lerin oranı yüzde 89'a ulaşmaktaydı. Köylü kadınların okuryazarlık oranı ise, yüzde 4 kadardı. 
Zorunlu ilköğretim çağındaki köy çocuklarının sadece yüzde 26'sı okula gidebilmekteydi; çünkü, 
40 000 köyün 35 000'inde ilkokul yoktu. Kaldı ki, mevcut köy ilkokullarının çoğu da ancak üç yıl
lık ilkokullardı. 

Bu koşullarda ülkenin aydınlanması ve kalkınması, gerçek anlamıyla ve her açıdan köyün ve 
köylünün aydınlanması ve kalkınmasıyla aynileşmişti. Bunun için, sıradan bir hesapla, 80 yıl gibi 
bir zaman gerekliydi, büyük parasal kaynaklar gerekliydi, çok sayıda yetişmiş eleman gerekliydi; 
oysa, devrimcilerin kaynakları kıttı, zamanları yoktu. Bu nedenle, çözüm, sıraüstü devrimci bir 
inanç ve yaratıcılıkla üretilmeliydi; öyle de yapıldı. Köyü, köyün öz gücü, köy çocuğunun sonsuz 
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enerjisi, başarı tutkusu, köy delikanlısının ülke ve insan sevgisi kalkındıracaktı, aydınlatacaktı; en 
doğrusu buydu, öyle de oluyordu, olmak üzereydi; bıraksalar olacaktı... 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; köy enstitüleri tasarımı, sadece bir okuma yazma tasarımı 
değil, ondan önce ve ondan öte. bir aydınlanma, bir özgürleşme, bir kalkınma imecesi tasarımıydı: 
devrimin köy ve köylü boyutuydu. 

Köyden gelip, köy enstitülerinde eğitilip köye dönen genç eğitimciler, sadece birer "abece" öğ
retmeni değil, aynı zamanda birer yerel kalkınma önderiydi. Köy için gerekli, köylü için yararlı her 
konuda bilgi, beceri ve iddia sahibiydiler. Köy enstitülerine karşı olanlardan biri öğrencileri eleş
tirirken "kendilerini Mustafa Kemal sanıyorlar" demişti ve bu doğruydu. Köy enstitülülerin her biri 
birer Mustafa Kemal idi. 

Sayın milletvekilleri, köy enstitülerinin övünç verici bir diğer yönü de, tam anlamıyla yerli, 
tam anlamıyla özgün ve safkan bizim olmasıdır. Daha sonraki dönemlerde UNESCO tarafından, 
kalkınmakta olan uluslara örnek olarak önerilmiştir. 

Sonsuz bir devrimci heyecan ve özgüveninin ürünü olan köy enstitüleri modeli, son derece sağ
lam, gerçekçi ve uygulanabilir bir sistem örgüsü oluşturuyordu. Dizgeyi köy ilkokulları, bölge il
kokulları. köy enstitüleri ve yüksek köy enstitüleri tamamlıyordu. 

Köy enstitüleri, aklın ve bilimin üstünlüğü anlayışında temellendirilmiş. çağdaş, ilerici eğitim 
kurumlarıydı. Üretim için eğitim, üretim içinde eğitim, iş başında eğitim yöntemlerini uyguluyor
lardı. İnsanı eğitmenin, insana şekil ve kişilik vermenin, yeteneklerini geliştirmenin yüksek sorum
luluğunun bilincindey diler. Öğrencileri, laik demokratik cumhuriyete yararlı ve duyarlı vatandaşlar 
olarak yetiştirmek doğrultusunda programlanmıştı. Köy enstitülerinin tek pusulası vardı, Kemalist 
aydınlanma devrimi. 

Bu program ve bu yöneliş, çok kısa bir sürede köydeki öğretmen sayısını 6 000'den 26 000'e. 
köydeki ilkokul sayısını 5 000'den 17 000'e, köydeki öğrenci sayısını 380 000'den 1 500 000'e ulaş
tırmıştı. Bu süreci kesenler, köy enstitülerinden korkanlar, onları kapatanlar çok yanlış yapmışlardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Güneş, sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) - Bugün, çözüm bulmakta zorlandığımız pek çok toplum

sal sorunun kaynağında, köy enstitülerini kapatma kararının bağışlanmaz yanlışı vardır. Köy ens
titüleri, hukuken kapatıldı: ancak, köy enstitüsü inancı, sevgisi ve heyecanı, tüm sıcaklığıyla yürek
lerde yaşamaktadır. 

Sözlerimi tamamlarken, köy enstitülerinin kurucusu, unutulmaz Millî Eğitim Bakanımız Hasan 
Âli Yücel'i. köy enstitülerinin babası, büyük eğitimci İsmail Hakkı Tonguç'u, Tonguç Babayı, köy 
enstitüleri destanını yazanların tümünü saygıyla anıyor ve selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Gündemdışı ikinci söz. Giresun İli turizmi ve sorunlarıyla ilgili söz isteyen. Giresun Millet

vekili Sayın Hasan Aydın'a aittir. 
Buyurun Sayın Aydın. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
2. - Giresun Milletvekili Hasan Aydın'm. Giresun'un turizm potansiyeline, ilin turizm gelir

lerinden hak ettiği payı alabilmesi için yapılması gerekenlere ilişkin gündemdışı konuşması 
HASAN AYDİN (Giresun) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Giresun İlinin turizm potan

siyeli ve ilin turizm problemleri konusunda gündemdışı söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
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Bilindiği üzere, 15-22 Nisan tarihleri, ülkemizde turizm haftası olarak kutlanmaktadır. Bu haf
ta içerisinde, turizm, çeşitli yönleriyle değerlendirilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, Giresun, Doğu Karadeniz Bölgesinin en güzel illerinden biri olmasına rağ
men, çok ciddî ekonomik sıkıntılarla iç içe yaşayan ve kalkınmaya endeksli sorunlarını bir türlü 
çözememiş güzel illerimizden biridir. İlde yaşayanların geçimi, yıllardan beridir, yörenin gelenek
sel ve tek ürünü fındığa dayalı olarak süregelmiştir. Ancak, fındık tarımı yapılacak arazinin mak
simum noktaya ulaşması, ayrıca, birim alandan elde edilen ve fert başına düşen fındıktan elde edilen 
gelirin her geçen gün gerilemesi, Giresun'da yaşayanları ciddî geçim sıkıntısına düşürmüştür. 

Söz fındıktan açılmışken, bu sene 4-5 Nisan tarihlerinde çok fazla kar yağması nedeniyle kuv
vetli bir don olayı yaşandı ve Giresun'daki rekolte, ortalama olarak yüzde 60 oranında, dondan et
kilendi. Yani, Giresun'daki insanlar için fındığın ne kadar önemli olduğunu da burada belirtmek is
tiyorum. Giresun'daki bu sıkıntıların neticesinde, Giresun, Türkiye'nin en fazla göç veren illeri 
arasında üçüncü sırada yer almaktadır. İşte, bunun için, Giresun'da turizmin canlandırılmasının ve 
Giresun üniversitesinin kurulmasının Giresun ekonomisi açısından çok büyük öneminin olduğunu 
da belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Giresun, sahip olduğu tarihî ve doğal güzelliklere rağmen, turizmden hak 
ettiği payı alamayan illerimizden birisidir. Bacasız sanayi olarak adlandırılan turizmden hak ettiği 
payı almak, ilimizin haklı beklentileri arasındadır. Hükümetimizin desteğiyle, ilimizin sahip olduğu 
bu potansiyeli değerlendirip, Giresun'un kalkınması için bir lokomotif oluşturmak en büyük 
amacımızdır. Şöyle ki: Karadeniz Bölgesinin doğu bölümünde, yeşilin her tonunu sinesinde top
lamış, ormanlarla kaplı yaylaların diğer Karadeniz illerine nazaran sahile 45 ilâ 60 kilometre 
mesafede bulunması sebebiyle ulaşımın daha kolay olduğu ve doğal plajların bulunduğu 122 
kilometrelik kıyıya sahip, sınırsız doğal güzelliklerin bulunduğu ilimiz, denize doğru uzanan bir 
yarımada üzerinde, şehre hâkim kalesi ve sahilin 1 mil açığında, Doğu Karadeniz Bölgesinin iskâna 
elverişli tek adası olan ve şehrin boynunda bir inci kolye gibi duran Giresun Adası, "Giresun Ev
leri" olarak da geçen Zeytinlik Mahallesindeki tarihî evleri ve diğer tarihî eserleriyle birlikte eşsiz 
güzelliklere sahiptir. 

Giresun İlimizde, ilçelerimizde ve yaylalarımızda, yıl boyunca çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. 
Dörtbin yıllık geçmişiyle, kültür mirası olarak günümüze kadar ulaşan ve her yıl, mayıs ayının 
20'sinde, Aksu Deresinin denizle birleştiği alanda kutlanan Giresun Aksu Kültür ve Sanat Festivali, 
yine 22-26 Haziran tarihleri arasında yapılan Karadeniz Giresun Altın Fındık Film Festivali, Küm
bet ve Bektaş Yayla Şenlikleri ve diğer yaylalarımızda yapılan şenlikler ile ekin ve bal festivalleri 
ilimize olan ilgiyi ve sevgiyi artırmakta, yerli ve yabancı turistlerin ilimizi ziyaret etmelerini sağ
lamaktadır. Bunun, yöre halkı için büyük önemi olduğunu belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, 2003 yılında turizm sezonunun, Sayın Bakanımız Güldal Akşit tarafından, 
yabancı heyetler ve misafirlerle birlikte Doğu Karadenizden başlatılması ve ilimizi ziyaret etmesi, 
bölge turizmi açısından büyük önem arz etmektedir. Son dönemlerde, turizmin en fazla canlandığı 
bölgelerin başında Karadeniz Bölgesi gelmektedir. Özellikle yayla turizmi konusunda büyük atılım
lar yapılırken, ilimizde, 1990-1991 yıllarında, Bakanlar Kurulu kararıyla 3 yaylamız turizm merkezi 
olarak ilan edilmiştir; bunlar, Kümbet Yaylası, Bektaş Yaylası ve Kulakkaya Yaylasıdır. 

Değerli arkadaşlar, yaz aylarında yapılan ve geleneksel hale gelen yayla şenlikleri aracılığıyla, 
yaylalarımızın, ülke genelinde ve yurt dışında tanıtımı amaçlanmaktadır. Özellikle, Giresun'un en 
meşhur yaylası olan Dereli İlçemize bağlı Kümbet Yaylasında yapılan Kümbet Yayla Şenliği 
geleneksel hale gelmiş olup, yaz aylarında yerli ve yabancı birçok turistin gelmesine vesile olmuş
tur. Bu şenlikler, iş, sanat ve siyaset dünyamızdan birçok ünlü kişiyi ağırlamıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Aydın, sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Rahmetli Sakıp Ağamız, uluslararası üne sahip olan Kümbet 

Yaylamızı teşrif ederek, o yıl yapılan ağalık seçimini kazanmış ve bir yıl boyunca Kümbet Yayla 
Ağalığı yapmıştır; buradan, kendisini, bir kez daha rahmetle anıyorum. 

Yaylalarımızın ulaşım problemleri, hükümetimizin de desteğiyle giderilmeye çalışılmakta 
olup, grup yolları ve yayla yollarını asfaltlama çalışmaları imkânlar ölçüsünde devam edecektir. 
Sahilden Kümbet Yaylamıza çıkış, tamamı asfalt yoldan gitmek suretiyle 50 dakika sürmektedir. 

Turizmden bahsedince, yöre mutfağına da değinmek gerekir. Özellikle doğal, bitkisel yemek
ler ve deniz ürünleri yönünden çok değişik alternatiflere sahip olan Giresun mutfağı keşfedilmemiş 
bir hazinedir. 

Karadeniz'in incisi, fındığın başkenti ve kirazın anayurdu olan, yeşil ile mavinin her tonunun 
bulunduğu ilimizde, yayla turizmini daha da canlandırmak amacıyla, Kümbet Yaylası Koçkayası 
Mevkiinde, Valiliğimizin yaptırdığı Koçkayası yayla evleri, 2004 yılı yaz sezonunda hizmete 
açılacaktır ve buna benzer tesislerin diğer yaylalarımızda da yapılması amaçlanmaktadır. Koçkayası 
yayla evlerinin tamamı ahşap kütükten yapılmış olan, 22 adet bungalov tipi ev, 250 kişilik restoran, 
60 yataklı otel ve yüzme havuzu gibi çok amaçlı tesislerden oluşmaktadır. Ayrıca, Koçkayası yay
la evlerinin çevresi, yazın golf oynamaya, kışın da kayak yapmaya elverişlidir. 

Değerli arkadaşlarım, ilimizde büyük çapta sanayi yatırımı olmamakla birlikte, hükümetimizin 
çıkarmış olduğu 5084 sayılı Teşvik Kanunuyla bu eksikliğin büyük ölçüde giderileceğine 
inanıyorum. Ayrıca, bu kanunla turizm tesisi kurmak isteyen müteşebbislerin de, kanunun önemli 
avantajlarından yararlanacağı bir gerçektir. Bizler, ilin milletvekilleri olarak, turizm yatırım
cılarımızı ilimize davet ederken, her konuda onlara yardımcı olacağımızı belirtmek istiyorum. 

Sözlerime son verirken şunu söylemek istiyorum: Eşsiz güzelliklere sahip olan bölgemiz, 
dolayısıyla ilimiz, çok yakın gelecekte turizmden hak ettiği payı alacaktır. 

Bu duygular içerisinde. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aydın. 
Gündemdışı üçüncü söz, Hamas Lideri Abdülaziz Rantisi'nin öldürülmesiyle ilgili söz isteyen. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Sırrı Özbek'e aittir. 
Buyurun Sayın Özbek. (CHP sıralarından alkışlar) 

3. - İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in, İsrail'in Filistinli liderlere yönelik saldırıları ve 
suikast politikalarının yaratacağı sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması 

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İsrail'in Filistinli 
liderlere yönelik saldırıları ve suikast politikaları, maalesef, sürüyor; bundan böyle de süreceği biz
zat İsrail Başbakanı tarafından söyleniyor. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, 22 Mart 2004 tarihinde, Hamas örgütünün Filistinli 
Lider Şeyh Ahmet Yasin, İsrail askerlerinin nokta hedef seçerek yaptıkları füze atışı sonucu camide 
şehit edilmişti. Yıllardır felçli bir yaşam sürdüren, tekerlekli sandalyeye mahkûm Şeyh Yasin'in 
ölümü sonrasında, Hamas örgütünün Gazze'deki yeni lideri Dr. Abdülaziz El Rantisi de, cumartesi 
günü, İsrail'in düzenlediği füze saldırısı sonucunda, Gazze'de, evinin önünde, otomobiline binerken. 
oğlu Muhammed ve bir korumasıyla birlikte şehit edilmiştir. Eşinin akıbeti ise henüz belli değildir. 

Değerli milletvekilleri, bu bir etnik temizliktir, bu bir soykırımdır. İsrail hükümetinin yaptığı, 
sistemli bir devlet terörüdür. Bu sistemli devlet terörüyle, İsrail, mazlum Filistin Halkına karşı soy
kırım uygulamaktadır. (AK Parti sıralarından alkışlar) Maalesef, bu terör ve soykırım hareketine, 
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Amerika Birleşik Devletleri tam destek vermektedir. Geçen hafta, eli kanlı İsrail Başbakanı Şaron, 
yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'tan, uyguladığı bölge politikası 
konusunda tam destek aldığını açıklarken, aslında, Amerika Birleşik Devletlerinin ve Başkanının, 
İsrail'in uyguladığı devlet terörüne ve yaptığı soykırıma destek verdiğini anlatıyordu. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; insanlığa karşı suç işlemekten çekinmeyen Şaron, üç-
buçuk yıldır İsrail'de öldürülenlerin intikamını aldıklarını bütün dünyaya ilan ederken, ağzından 
kanlı salyalar akmaktaydı. İsrail'in bu pervasız etnik temizlik faaliyetlerine dur demenin zamanı 
çoktan geçmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinin yüreklendirmesi sonucunda, Filistinlilere yönelik 
saldırılarını her geçen gün artıran, soykırımın şiddetini giderek tırmandıran İsrail'in eli ve ağzı kan
lı lideri Şaron'a dur demenin zamanı geçmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Ortadoğu'da, Filistin'de, Gaz-
ze'de, Ramallah'ta emperyalist emelleri için yaptıkları, devlet terörüdür, uluslararası hukuku 
tanımamaktır. Bu bölgelerde yaşayan Müslüman halklar, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in or
taklaşa yarattığı dehşet ve terör nedeniyle zulüm altındadır, acı çekmektedir, soykırıma uğramak
tadır ve bütün bunlar, çağdaş dünyanın gözleri önünde olmaktadır. Buna dur demenin zamanı, ger
çekten, çoktan geçmiştir. Bu devlet terörüne, bu vahşete seyirci kalmak, bu insanlık suçuna, bu soy
kırıma ortak olmaktır. 

Değerli milletvekilleri, görünen o ki, bugüne kadar öldürülen milyonlarca Filistinlinin kanı 
Şaron'a yetmemiştir. Şimdi hedef, sistemli olarak siyasî ve dinî önderlere, Şeyh Ahmet Yasin'e, Dr. 
Abdülaziz El Rantisi'ye ve yeni liderlere yönelmiştir. İsrail Devlet Bakanı Gideon Ezra, dün yaptığı 
açıklamayla, Hamasin Şam'daki lideri Halid Meşal'c de aynı terör yöntemiyle suikast yapacağını 
açıkça söylemiştir. İşte, terörün ve suikastların, halkın örgütlü, dinî ve siyasî liderlerine yönelmesi 
soykırımın ana göstergesidir. Tüm dünya ve insanlık bu saldırılara son verilmesini sağlamalıdır. 

Bu kürsüden dünyadaki tüm Yahudilere sesleniyorum: Ey Yahudiler, soykırım acısını sizden 
daha ağır yaşamış başka bir millet var mıdır? Halkınızı bu soykırım ayıbından kurtarınız! Şaron'un 
insanlığa karşı işlediği suçlara ortak olmayınız! 

Değerli Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri, İslam uleması geçinen din adamları, aydın
lar, yazarlar, çizerler, düşünen ve eli kalem tutan herkes, sizlere sesleniyorum: İslam Dini, barış, 
kardeşlik, dayanışma ve sevgi dinidir, gösterişten ve şekilcilikten uzaktır. Şu, ne idüğü belirsiz tür
ban konusunda gösterdiğiniz hassasiyetin milyonda birini mazlum Filistin halkı için sizlerden is
tiyorum. 

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Yanlış oldu!.. 
HASAN KARA (Kilis) - Yanlış!.. 
AHMET SIRRI ÖZBEK (Devamla) - Değerli milletvekilleri, tüm mazlum Filistinlilere başsağ

lığı diliyorum, bütün yüreğimle acılarını paylaşıyorum. Şeyh Ahmet Yasin'e, Abdülaziz El Ran
tisi'ye, oğlu Muhammed'e, adını bilmediğim korumasına ve bugüne kadar İsrail kurşunlarıyla hayat
larını kaybeden bütün Filistinli Müslüman şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özbek, sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
AHMET SIRRI ÖZBEK (Devamla) - Mazlum Filistin halkına, emperyalizme ve siyonizme 

karşı olan mücadelelerinde başarılar diliyorum. 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özbek. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize 
sunacağım; ancak, okutmadan önce. sunuşları. Divan Üyemizin oturduğu yerden okumasını oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tezkereyi okutuyorum. 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
E - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail Alptekin'in, Saraybosna'da düzenlenen 

"Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) İşbirliği Süreci Parlamento Başkanları ToplantısT'na katıl
mak üzere Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Nikola Spırıc'ın resmî davetine 
beraberinde bir Parlamento heyetiyle icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/530) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Nikola Spırıc'ın davetine icabetle, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını temsilen TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin'in, 
beraberinde bir heyetle. Bosna-Hersek'in Başkenti Saraybosna'da düzenlenen "Güneydoğu Avrupa 
Ülkeleri (GDAÜ) İşbirliği Süreci Parlamento Başkanları Toplantısı"na katılması amacıyla Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesi uyarınca, 16.3.2004 tarihinde, TBMM Başkanı Başkanlığında siyasî parti grup temsil
cileriyle yapılan toplantıda alınan karar Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Bilgilerinize sunulmuştur. 
2 adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME MECLİS SORUŞTURMASİ VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

ÖNERGELERİ 
1. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin belir

lenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi fi0/183) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sosyal ve toplumsal yönü gözardı edilerek uygulanan ekonomik programlar, gelir dağılımında 

oluşan büyük dengesizlikler, kadının, toplumsal statüsünde büyük erozyona uğramasına yol açmış
tır. Bu erozyon sonucunda büyük mücadelelerle elde edilen kazanımlar, önemli ölçüde sekteye uğ
ramıştır. Bu dönemde kadınlara yapılan cinsel taciz ve baskılar artmış, son günlerde de namus ya 
da töre cinayetleri adı altında şiddete dönüşmüştür. 

Ülkemizin Avrupa Birliğine üye olabilme çalışmaları hız kazandığı bu dönemde, kadın
larımızın haklarının çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarılabilmesi, kadınlarımızın da Avrupa ve 
gelişmiş ülkelerdeki hemcinslerinin elde ettikleri değer ve hakları temin etmeleri, uğradıkları cinsel 
taciz, baskı ve namus ya da töre cinayetlerinin nedenlerinin araştırılması ve bu şiddet olaylarının 
önlenebilmesi için Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araş
tırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1- Züheyir Amber (Hatay) 
2- A\şe (Julsün Bilgehan (Ankara) 
3- Kemal Derviş (İstanbul) 
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4- Sıdıka Sarıbekir (İstanbul) 
5- Muharrem Doğan (Mardin) 
6- Memduh Hacıoğlu (İstanbul) 
7- Mehmet Yıldırım (Kastamonu) 
8- İnal Batu (Hatay) 
9- Muharrem Kılıç (Malatya) 
10- Selami Yiğit (Kars) 
11- Mehmet Vedat Melik (Şanlıurfa) 
12- Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
13- Ali Rıza Gülçiçek (İstanbul) 
14- Canan Arıtman (İzmir) 
15- Mustafa Özyurt (Bursa) 
16-Muhsin Koçyiğit (Diyarbakır) 
17- Mustafa Gazalcı (Denizli) 
18- Zekeriya Akıncı (Ankara) 
19- Emin Koç (Yozgat) 
20- İsmet Atalay (İstanbul) 
21 - Ali Cumhur Yaka (Muğla) 
22- Erol Tınastepe (Erzincan) 
23- Naci Aslan (Ağrı) 
24- Salih Gün (Kocaeli) 
25- Mevlüt Coşkuner (İsparta) 
26- Mehmet Mesut Özakcan (Aydın) 
27- Sedat Pekel (Balıkesir) 
28- Mustafa Erdoğan Yetenç (Manisa) 
29- Birgen Keleş (İstanbul) 
30- Mehmet Küçükaşık (Bursa) 
Gerekçe: 
1980'li yılların ortalarından başlayarak tırmanmaya başlayan, yaklaşık yirmi yıl süren enflas

yon ve borçlanma problemi, zamanla kronikleşerek çözülemez bir hal almış; sosyal, politik ve kül
türel yozlaşmaları, bozulmaları beraberinde getirmiştir. Yaşanan ekonomik ahlakî çöküş sürecinin 
sonucunda, Türkiye'de yolsuzluk ve yoksulluk hızla artmıştır. 

Bu süreçte yoksulluğun en çok etkilediği kesimlerden birisi de kadınlarımız olmuştur. Krizden 
etkilenen ya da kapanan işyerlerinden ilk çıkarılanlar onlardır. Para kazanmanın yanında, annelik ve 
evkadınlığı görevlerini yerine getirmeye çalışan kadınlara, şiddet, baskı ve cinsel tacizler artarak 
çoğalmıştır. 

Sosyal ve toplumsal yönü gözardı edilerek uygulanan ekonomik programlar, gelir dağılımında 
oluşan büyük dengesizlikler, kadının toplumsal statüsünde büyük erozyona uğramasına yol açmıştır. Bu 
erozyon sonucunda büyük mücadelelerle elde edilen kazanımlar, önemli ölçüde sekteye uğramıştır. 

Bu dönemde kadınlara yapılan cinsel taciz ve baskılar artmış, son günlerde de namus ya da töre 
cinayetleri adı altında şiddete dönüşmüştür. 
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Artık, şiddet kültürüyle yüzleşmek ve uzun soluklu mücadeleyi başarıya ulaştırmak, kadın 
sorunlarına doğru çözümler bulmak, yıllardır gözardı edilen haklarına kavuşması için, devletin pek 
çok biriminin ve kadın örgütleri başta olmak üzere, eğitimcisinden sosyologuna kadar tüm sivil top
lum kuruluşlarının işbirliğiyle, bu sorunların temelleri, boyutları ve çözüm süreciyle ilgili çalış
malar yapılarak, bir devlet politikası haline getirilmesi için Meclis araştırması gerekmektedir. 

Bu yüzden yıllardan beri çözümsüz ve duyarsız kalmış olan kadınlarımızın mağduriyetini 
gidermek ve ülkemizi bu zafiyetten kurtarmak için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz. 

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

görüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
İkinci Meclis araştırması önergesini okutuyorum: 
2. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 milletvekilinin, kadınlara yönelik töre ve namus 

cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin bazı yörelerinden insanlarımızın yaşadığı topluluklarda namus cinayetleri ve dolay

lı namus cinayeti denilebilecek intihara zorlamalar, tüyler ürperten bir sıklıkla tekrarlanmaktadır. 
Çağdışı bazı olumsuz geleneklere dayalı bir düşünce tarzı ve erkek merkezli bir toplum 

yapısından kaynaklanan namus cinayetleri, nice kızımızın canına mal olmanın yanında, ülkemiz 
için, AB İlerleme Raporuna bile konu olmuş bir ayıp teşkil etmektedir. 

Türkiye, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve İhtiyarî 
Protokolünü imzalamıştır. 1992 yılında alınan CEDAW 19 nolu tavsiye kararına göre, gerekli yasal 
düzenlemelerin ötesinde, devlet, üçüncü kişilerin kadınlara karşı insan haklan ihlallerini önlemek
le yükümlüdür. CEDAW sözleşmesini imzalamış olmak, AB adaylığının bir gereğidir. Öte yandan, 
Türkiye, Pekin'de toplanan Birleşmiş Milletler Kadın Konferansı ve Pekin+5 Sonuç Bildirgeleriyle 
ilgili taahhütleri olan, hatta ikincisinin oluşumuna etkin katkı yapmış bir ülkedir. Pekin+5 Bildir
gesiyle namus suçları kadına karşı şiddet kapsamına alınmıştır ve bu suçların önlenmesi konusun
da burada da taahhüdümüz vardır. 

Ülkemizde "kadın, ahlak ve namus" konusunda insan öldürmeyi hoş gören bakışı nasıl değiş
tirebileceğimiz, 21 inci Yüzyılda neden hâlâ bu çağdışı uygulamaya son veremediğimiz ve bu 
sorunun çözümü için neler yapmamız gerektiği konularının incelenmesi amacıyla, Anayasanın 98 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması 
açılması için gereğini saygıyla arz ederiz. 

1. N.Gaye Erbatur (Adana) 
2. Türkân Miçooğulları (İzmir) 
3. Sıdıka Sarıbekir (İstanbul) 
4. Canan Arıtman (İzmir) 
5. Özlem Çerçioğlu (Aydın) 
6. Gülsün Bilgehan (Ankara) 
7. Güldal Okuducu (İstanbul) 
8. Zeynep Damla Gürel (İstanbul) 
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9. Bihlun Tamaylıgil 
10. OyaArash 
11. Muzaffer R.Kurtulmuşoğlu 
12. Fikret Ünlü 
13. Memduh Hacıoğlu 
14. Enis Tütüncü 
15. Hasan Fehmi Güneş 
16. Kemal Derviş 
17. Abdulkadir Ateş 
18. Mehmet Yıldırım 
19. Hüseyin Ekmekcioğlu 
20. Ersoy Bulut 
21. Nadir Saraç 
22. Hasan Güyüldar 
23. Mehmet Boztaş 
24. Erdal Karademir 
25. Turan Tüysüz 
26. Yılmaz Kaya 
27. Rasim Çakır 
28. Mevlüt Coşkuner 
29. Emin Koç 
30. Muharrem İnce 
31. Yavuz Altınorak 
32. Fahrettin Üstün 
33. Kemal Kılıçdaroğlu 
34. Kemal Sağ 
35. Berhan Şimşek 
36. Muharrem Kılıç 
37. Şevket Gürsoy 
38. İsmet Atalay 
39. Kemal Demirel 
40. Sami Tandoğdu 
41. Nejat Gencan 
42. Mehmet U.Neşşar 
43. Orhan Ziya Diren 
44. Nezir Büyükcengiz 
45. Şefik Zengin 
46. Feridun Ayvazoğlu 
47. Atila Emek 

20 . 4 . 2004 

(İstanbul) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Karaman) 
(İstanbul) 
(Tekirdağ) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Gaziantep) 
(Kastamonu) 
(Antalya) 
(Mersin) 
(Zonguldak) 
(Tunceli) 
(Aydın) 
(İzmir) 
(Şanlıurfa) 
(İzmir) 
(Edirne) 
(İsparta) 
(Yozgat) 
(Yalova) 
(Kırklareli) 
(Muğla) 
(İstanbul) 
(Adana) 
(İstanbul) 
(Malatya) 
(Adıyaman) 
(İstanbul) 
(Bursa) 
(Ordu) 
(Edirne) 
(Denizli) 
(Tokat) 
(Konya) 
(Mersin) 
(Çorum) 
(Antalya) 
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48. Nail Kamacı (Antalya) 
49. Yüksel Çorbacıoğlu (Artvin) 
50. Orhan Eraslan (Niğde) 
51. Feridun Fikret Baloğlu (Antalya) 
52. Hasan Ören (Manisa) 
53. Muharrem Toprak (İzmir) 
54. Mahmut Yıldız (Şanlıurfa) 
55. Mahmut Duyan (Mardin) 
56. Mesut Değer (Diyarbakır) 
57. Muhsin Koçyiğit (Diyarbakır) 
58. Tacidar Seyhan (Adana) 
59. Hüseyin Bayındır (Kırşehir) 
60. Hüseyin Özcan (Mersin) 
61. Mehmet Sefa Sirmen (Kocaeli) 
62. Ali Cumhur Yaka (Muğla) 
63. Nurettin Sözen (Sivas) 
64. Selami Yiğit (Kars) 
65. Ali Oksal (Mersin) 
66. Mehmet Ziya Yergök (Adana) 
67. Halil Tiryaki (Kırıkkale) 
68. Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
69. Tuncay Ercenk (Antalya) 
Gerekçe : 
Ülkemizin bazı yörelerinde namus (töre) cinayetleri tüyler ürperten bir sıklıkta tekrarlanmaktadır. 

Söz konusu yörelerin insanları, bu geleneği göç ettikleri yerlere de taşımaktadırlar. Bu nedenle töre 
cinayetleri yurdumuzun çeşitli illerinde ya da Avrupa kentlerinde de ortaya çıkabilmektedir. Gün geç
memektedir ki bir kızımızın cinayete kurban gittiği ya da intihar ettiği haberi gelmesin. "İntihar" söz
cüğü ile namus cinayeti ilk anda bağlantısız gibi görünse de, aslında çok yakın bir ilişki vardır. Söz 
konusu yörelerde bazen öldürülmek yerine kendini öldürmeye zorlama da yaygın karşılaşılan bir 
durumdur. Bazen de, kız, başına gelecekleri bildiği için kendiliğinden intiharı seçmektedir. Bu da, çev
renin ve koşulların bir zorlaması olarak ortaya çıktığından, namus cinayetlerinin bir uzantısıdır. 

Büyük ölçüde ataerkil zihniyetten, erkek merkezli bir anlayıştan kaynaklanan bu cinayetler, 
kadını, erkeğe ve aileye bağımlı ikincil bir cins gibi algılamanın sonuçlarıdır. Kadın, bu çevrelerde 
kendi bedeni üzerinde söz sahibi özgür bir birey olarak görülmemektedir. İkincil bir cins olarak 
görülen kadının bu koşullarda ne toplum içinde eşit konuma gelmesi ne de ülke kalkınmasına kat
kıda bulunması söz konusu olamamaktadır. Oysa, Türkiye, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve İhtiyarî Protokolünü imzalamıştır. 1992 yılında alınan 
CEDAW 19 nolu tavsiye kararına göre, gerekli yasal düzenlemelerin ötesinde, devlet, üçüncü 
kişilerin kadınlara karşı insan haklan ihlallerini önlemekle yükümlüdür. CEDAW Sözleşmesini im
zalamış olmak AB adaylığının bir gereğidir. Öte yandan, Türkiye, Pekin'de toplanan Birleşmiş Mil
letler Kadın Konferansı ve Pekin+5 Sonuç Bildirgeleriyle ilgili taahhütleri olan, hatta ikincisinin 
oluşumuna etkin katkı yapmış bir ülkedir. Pekin+5 Bildirgesiyle namus suçları kadına karşı şiddet 
kapsamına alınmıştır ve bu suçların önlenmesi konusunda burada taahhüdümüz vardır. 
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Çağdışı bir düşünce tarzının sonucu olarak nice kadınımızın canına mal olan bu cinayetler ül
kemizin bir ayıbı olup, Avrupa Birliği ilerleme raporlarına da konu olmuştur. "Kadın, ahlak ve 
namus" konusunda insan öldürmeyi hoşgören bakışın nasıl değiştirilebileceği, 21 inci Yüzyılda 
neden hâlâ bu çağdışı uygulamaya son verilemediği ve bu sorunun çözümü için neler yapılması 
gerektiği konusunun incelenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 üncü ve 105 inci 
maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasına gereksinim vardır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-
görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri. Türkbank ihalesi sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluş
turacak ilişki ve görüşmelere girdikleri iddiasıyla eski Başbakan Sayın Mesut Yılmaz ve Devlet es
ki Bakanı Sayın Güneş Taner haklarında kurulan (9/5, 6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komis
yonu Başkanlığının. Komisyonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup, 
bilgilerinize sunacağım. 

O TEZKERELER VE ÖSERGELER (Devam) 
2. - (9 5, 6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına iliş

kin tezkeresi (3 532) 
14.4.2004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkbank ihalesi sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüş

melere girdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Güneş Taner haklarında Anayasanın 100 ün
cü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca 10.2.2004 tarihinde (9/5. 6) esas numaralı bir Meclis 
Soruşturması Komisyonu kurulmuştur. 

Anayasa ve İçtüzük gereği kendisine verilen iki aylık süre içerisinde soruşturmayı tamam
layamayan Komisyonumuz. TBMM nin 9.3.2004 tarihli 63 üncü Birleşiminde almış olduğu onbeş 
günlük ara verme kararı da gözönüne alınarak. 25.4.2004 tarihinden itibaren iki aylık eksüre isten
mesine karar vermiştir. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mustafa Demir 

Samsun 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, bu Komisyon, daha önce iki ay süre kullanmıştır. Anayasanın 100 üncü 

ve İçtüzüğün 110 uncu maddeleri, soruşturmasını iki ay içerisinde bitiremeyen komisyona iki aylık 
yeni ve kesin süre verileceği hükmünü içermektedir. Bu nedenle, komisyonun süre talebini bil
gilerinize sunuyorum. 

Komisyona. 25.4.2004 tarihinden geçerli olmak üzere, iki aylık yeni ve kesin süre verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup. 

oylarınıza sunacağım. 
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3. - TAIEX tarafından Brüksel'de düzenlenecek olan "Dilekçeler ve AB Vatandaşlarının Hak
ları" konulu seminere TBMM Dilekçe Komisyonundan 2 üyenin iştirakine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/531) 

10.4.2004 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

28 Nisan 2004 tarihinde Brüksel'de TAIEX tarafından düzenlenecek olan "Dilekçeler ve AB 
Vatandaşlarının Haklan" konulu seminere TBMM Dilekçe Komisyonundan 2 üyenin katılması 
hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı 
Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 
Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş 3 adet tezkeresi vardır; ayrı ayrı 

okutup, oylarınıza sunacağım. 
Birinci tezkereyi okutuyorum: 
4. - Sağlık Bakanı Recep Akdağ'in Çek Cumhuriyetine yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun 

görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/533) 
16.4.2004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın, görüşmelerde bulunmak üzere, bir heyetle birlikte, 

15-18 Nisan 2004 tarihlerinde Çek Cumhuriyetine yaptığı resmî ziyarete, Kocaeli Milletvekili Nev
zat Doğan'm da 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 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci tezkereyi okutuyorum: 
5. - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in Çek Cumhuriyetine yaptığı res

mî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/534) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif Şener'in, 6-8 Nisan 2004 tarihlerin
de yapılan Türkiye-Çek Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu 3 üncü Dönem Toplantısına 
katılmak üzere adı geçen ülkeye yaptığı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin 
de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderil
miştir. 

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

Başbakan 
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LİSTE : 
Mustafa Öztürk (Sinop) 
M. Yaşar Öztürk (Yozgat) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Kabul edilmiştir. 
Üçüncü tezkereyi okutuyorum: 
6. - Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun Almanya'ya yaptığı resmî ziyarete katılmaları 

uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/535) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun, Berlin'de Düzenlenen "ITB Berlin Turizm 
Fuarı"na katılmak üzere bir heyetle birlikte 12-15 Mart 2004 tarihlerinde Almanya'ya yaptığı resmî 
ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu 
konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

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

Başbakan 
LİSTE: 
Ahmet Yaşar (Aksaray) 
Ali Aydınlıoğlu (Balıkesir) 
Kemal Demirel (Bursa) 
Ahmet Üzer (Gaziantep) 
Tayyar Altıkulaç (İstanbul) 
Avni Doğan (Kahramanmaraş) 
Muharrem Doğan (Mardin) 
Hüseyin Özcan (Mersin) 
Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu (Muğla) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür 

ederim. Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 

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

Kurulu önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi 

NO: 37 Tarihi: 20.4.2004 
Genel Kurulun 20.4.2004 Salı günkü (bugün) birleşiminde, gündemin "Genel Görüşme ve 

Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ongörüşmeler" kısmının 82 nci sırasında yer alan (10/111), 
132 nci sırasında yer alan (10/160) ve 158 inci sırasında yer alan (10/180) esas numaralı Meclis 
araştırması önergelerinin görüşmelerinin birleştirilerek yapılması ve bu işlerin görüşmelerinin 
bitiminden sonra kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesinin, 
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Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 26 ncı 
sırasında yer alan 405 sıra sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 5 inci sırasına, 24 üncü sırasında 
yeralan 403 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü sırasına, daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayım
lanan ve dağıtılan; 408, 411, 407, 416, 409, 410, 412, 413, 414 ve 415 sıra sayılı kanun tasarılarının 
ise 48 saat geçmeden, bu kısmın 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci sıralarına alınması ve 
diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesinin, 

Çalışma sürelerinin bugünkü birleşimde 405 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin 
bitimine kadar, 21.4.2004 Çarşamba günkü birleşimde de sözlü soruların görüşülmemesi ve 407 sıra 
sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasının, 

Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Haluk İpek Haluk Koç 
AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş 2 adet doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; 

ayrı ayrı okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
7. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı 'nın; 17 Nisanın Her Yıl 'Eğitim Bayramı" Olarak Kut

lanması Hakkında Kanun Teklifinin (2/126), doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/171) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(2/126) esas numaralı 17 Nisanın Her Yıl "Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında 
Kanun Teklifi, 15.4.2003 tarihinde Başkanlığınıza verilmiş olduğu halde bugüne kadar gündeme 
alınmamıştır. İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme 
alınması için gereğini saygıyla dilerim. 

Mustafa Gazalcı 
Denizli 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Gazalcı, söz talebiniz var; buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; yaklaşık 

bir yıl önce 97 milletvekili arkadaşımla birlikte verdiğimiz bu yasa teklifiyle, Köy Enstitüleri 
Yasasının çıktığı 17 Nisan tarihinin, okullarda resmî tatil olmadan, eğitim bayramı olarak kuşanıl
masını istemiştik. Amacımız, Türkiye Cumhuriyetinin en önemli eserlerinden biri olan köy ens
titülerini yeni kuşaklara, öğretmenlere ve öğrencilere tanıtmaktı. Sayın Başbakan, 11 Eylül 2003 
tarihinde televizyonda yaptığı "Ulusa Sesleniş" konuşmasının bir yerinde şöyle demişti: "Yalnız 
Türk eğitim tarihi bakımından değil, dünya eğitim tarihi bakımından da çok orijinal bir girişim olan 
köy enstitüleri uygulamalarının bilimsel bir analize tabi tutulmalarını ve deneyiminden, bugün, 
özellikle, bilişim ve genetik tarım teknolojilerinin eksen alınarak, biz nasıl yararlanabiliriz diye 
araştırılmasını istedim." 
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Değerli arkadaşlar, bir yıl önce verdiğimiz bu öneri, işte, bu amaca yöneliktir. UNESCO da 
bütün geri kalmış ülkelere eğitim örneği olarak köy enstitülerini önermişti. Uygar ülkeler, tarihlerin
deki güzel eserlere sahip çıkarlar ve yeni kuşaklara, insanlığa tanıtmak için ellerinden gelen çabayı 
harcarlar. Biz de böyle güzel bir eserden sürekli olarak yararlanabilmek için -daha önce de bu kür
süden söylemiştik- "İsmail Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri Araştırma Kurumu" diye bir kurumun 
oluşturulması gerekir; ama, bu kurum oluşuncaya kadar, bizim önerimiz, okullarda 17 Nisanın, res
mî tatil olmadan, bayram olarak kutlanılmasıdır. Son yıllarda, zaten, üniversiteler dahil, birçok 
demokratik kitle örgütü, bu 17 Nisanı bir bayram gibi kutlamaktadır. Devlet bu işe ilgisiz kalamaz. 
Köy enstitüleriyle ilgili, yurt içinde ve yurt dışında birçok eser ortaya konulmuştur, dernekler ve 
vakıflar kurulmuştur. Çocuklarımız da bu günü, bu sistemi "bayram" adı altında okullarda kut-
lamalıdır. Denecek ki, çok bayramımız var; ama, bu bayram, bir niteleme olarak, resmî tatil ol
madan yapılacaktır. O yüzden, değerli arkadaşlar, 17 Nisan 1940'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bu güzel yasayı çıkarmıştı, 3803 sayılı Köy Enstitüleri Yasasını. O tarihte -burada gündemdışı 
konuşan Sayın Hasan Fehmi Güneş de anlattı- yüzde 80'i köylerde oturuyordu nüfusumuzun, yüz
de 75'i eğitimden yoksundu okul çağında bulunan çocukların. O İkinci Dünya Savaşının güç koşul
ları içinde -başta Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Millî Eğitim Bakanlarından Saffet Arıkan ve Hasan 
Âli Yücel ve bu işin kuramcısı, uygulayıcısı İsmail Hakkı Tonguç ve birçok arkadaşını şimdi say
gıyla anıyorum- usta eğiticiler, öğrenciler köy enstitülerinde olağanüstü bir büyük destanı yaratmış
lardır. Köy enstitüleri, aldığı öğrencileri eleyip harcamadan, öğretmen olarak atamıştır, sağlık 
koluna vermiştir, olmuyorsa teknik eleman olarak yaşama sunmuştur. Bu okullardan, öğretmenliğin 
dışında, ülke yönetimine katılan birçok politikacı çıkmıştır, bilim adamı çıkmıştır yazarlar, çizerler 
ortaya çıkmıştır, güzelsanatların her dalında, örgütçülüğe önderlik etmişlerdir Anadolu'da. 

Değerli arkadaşlar, 1 Mart 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Mustafa Kemal 
Atatürk şöyle demişti: Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem, bilgiyi insan için bir süs, bir bas
kı aracı ya da uygarlık zevkinden çok, yaşamda başarıya ulaşmayı sağlayan, işe yarar, kullanılabilen 
bir vasıta durumuna getirmelidir. Köy enstitülerinde uygulanan ilkelerle, Atatürk'ün eğitimde öz
lediği bu durum gerçekleşmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gazalcı, sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Köy enstitülerinde uygulanan laik, bilimsel, üretici, demokratik, katılımcı eğitim ilkelerinden 

bugün de yararlanabiliriz. 
Köy enstitüleri düşüncelerini, ilkelerini sürekli yaşatabilmek için, üretici eğitimin önemini öğ

retmenlere, öğrencilere, yeni kuşaklara aşılamak için, 17 Nisanın okullarda "Eğitim Bayramı" 
olarak kutlanılmasını istiyoruz. 

Kimi zaman deniyor ki "Muhalefet hep eleştiriyor, öneri sunmuyor." İşte size güzel bir öneri. 
Geçmişte Büyük Millet Meclisi kabul etmiş; şimdi, ben de, oylarınızla gündeme alınmasının kabul 
edilmesini diliyorum. 

Şimdiden, oylarınızın olumlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gazalcı. 
Başka söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Önerge kabul edilmiştir. (CHP sıralarından alkışlar) 
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SADULLAH ERGİN (Hatay) - Sayın Başkan, sayar mısınız... 
BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
8. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri 

Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/248) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin öner
gesi (4/172) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
29.1.2004 tarihli ve (2/248) esas numaralı, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Üret

tikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifimiz Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmek 
üzere beklemektedir. 

Kanun teklifimizin görüşmeleri komisyonda kırkbeş gün içerisinde sonuçlandırılamadığından, 
TBMM İçtüzüğünün 37 nci maddesi gereğince doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını arz 
ederim. 

6.4.2004 
İzzet Çetin 

Kocaeli 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde, Sayın İzzet Çetin söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Çetin. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, 57 nci hükümet döneminde, 8.1.2002 tarih ve 4736 sayılı Kamu Kurum 

ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun üzerinde değişiklik yapılması için vermiş olduğum yasa teklifi, komisyonda süresi 
içerisinde görüşülmediğinden, doğrudan Meclis gündemine alınması talebim üzerine söz almış 
bulunuyorum; tekrar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, bizim hukuk hiyerarşimizde yasalardan sonra yer tutan 
toplu iş sözleşmeleri, çalışanların hak ve menfaatlarını ve çalışma ilişkilerini belirleyen metinler 
olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce, özellikle kriz dönemlerinde, pek çok toplusözleşmenin uy
gulanamaz konuma geldiği, o nedenle, iş hukukunun giderek zedelendiği hepimiz tarafından bilinen 
bir gerçek. Yakın zamanda, özellikle, 57 nci hükümet döneminde ve 58 inci hükümet döneminde ve 
günümüzde, toplu iş sözleşmelerinin uygulama alanı bulmadığı bir gerçek. İmzalanan toplu iş söz
leşmelerinde, tek taraflı olarak, bırakınız bazı hakları uygulamayı, ücrette bile indirime gidildiği ve 
çalışanların haklarını korumada zorlandıkları, sendikaların da kapı kapı dolaştığı hepimizin bilgisi 
dahilinde. 

Bildiğiniz gibi, 4736 sayılı Kanun, o günkü 57 nci hükümet döneminde, bazı kamu kurum ve 
kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmetlerden, işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler 
dışında herhangi bir indirim yapılamayacağına ilişkin bir düzenleme. "Belediyeler ile bunların kur
dukları birlik, müessese ve işletmeler, toplutaşım hizmetlerinde, malul, yaşlı, öğrenci ve basın kim
lik kartlarında indirim yapabilir" hükmünü istisna olarak düzenlerken, aynı şekilde, o belediyede 
çalışanların -işçi olsun memur olsun- eş ve çocuklarının, örneğin toplutaşım araçlarından indirimli 
olarak yararlanmasına istisnalar kapsamında yer vermemiş. Örnek olarak veriyorum: Kayseri 
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Büyükşehir Belediyesinde, yine, Kayseri Kocasinan Belediyesinde ve Kayseri Melikgazi 
Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre verilmesi gereken o 
toplutaşım kartlarındaki indirim uygulaması, sözleşmenin süresi içerisinde bu yasa yürürlüğe gir
diği için, uygulanamaz konuma geldi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi, 57 nci hükümet 
döneminde, Parlamentoda bulunan bütün siyasî partileri kapı kapı dolaştı; ama, bir sonuç alamadı. 

Buna benzer diğer sektörlerde de pek çok uygulama var. O nedenle, biz, bu tarz uygulamaların, 
toplu iş sözleşmelerinde var olan hükümlerin uygulanabilmesi ve toplusözleşme özgürlüğünün öz
gürce gerçekleştirilebilmesi, ülkemizin de her yıl haziran ayında toplanan ILO; yani Uluslararası 
Çalışma Örgütü genel kurullarında toplusözleşme ihlalleri ve hak ihlalleri nedeniyle kara listelere 
alınmaması açısından, bir istisna hükmü olarak bu yasa teklifini verdik. Teklifimizde, sadece, im
zalanan; yani burada sayılan kurumlar ile sendikalar arasında toplu iş sözleşmesi var ise, bunun da, 
imzalanan toplusözleşmelerin, hakların korunmasını talep ettik. Bu konuya ilişkin gerekli görüş
meyi Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da yaptım, AKP Grup Başkanvekili arkadaş
larımızla da görüştük, toplu iş sözleşmeleri zora dayalı bir hukukî müeyyide değil, sadece bir özel 
hukuk sözleşmesidir, taraflar özgürce eğer böyle bir konuda düzenleme yapabiliyor ise buna engel 
çıkartılmaması gerektiğini düşünüyorum ve bu düşünceme sizlerin de katılacağına olan inancımla 
katkı vermenizi bekliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Sayın Başkan, sayar mısınız... 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler...Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı bulunamadığı için, 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.59 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 
KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 75 inci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
8. - Kocaeli Milletvekili izzet Çetin'in; 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri 

Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/248), doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (4/172) (Devam) 

BAŞKAN - İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilen doğrudan gündeme alınma önergesinin 
oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı. 

Şimdi, oylamayı tekrarlayacağım ve karar yetersayısı arayacağım. 
Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Karar yetersayısı var

dır: önerge kabul edilmiştir. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
Sayın bakanlarımız, birden fazla soru cevaplandıracaklara, onu bize bildirirlerse sevinirim. 

V. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Adana Millet\>ekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6'496) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu önerge, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından. İçtüzüğün 98 inci maddesinin son 

fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir. 
Önerge gündemden çıkarılmıştır. 
Önerge sahibi?.. Yok. 
2. - Adana Milleftekıli Atilla Başoğlu'nun. bazı atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 

soru önergesi (6 497 j 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu önerge de üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından. İçtüzüğün 98 inci maddesinin 

son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir. 
Önerge gündemden çıkarılmıştır. 
Önerge sahibi?.. Yok. 
3. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/498) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Savın Bakan?.. Yok. 
Bu önerge de üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından. İçtüzüğün 98 inci maddesinin 

son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir. 
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Önerge gündemden çıkarılmıştır. 
Önerge sahibi?.. Yok. 
4. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki ücret 

tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 

5. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) ve Kültür ve Turizm Bakanı Er
kan Mumcu'nun cevabı 

6. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından' 
sözlü soru önergesi (6/531) ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri. 4, 7 ve 8 inci sıradaki sözlü soru önergelerini Sayın Bakan 
bir arada cevaplandıracağından, sözlü soru önergelerini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Niğde İlimizde DSİ'ye bağlı Gebere Barajından yapılan sulamalarda, bir önceki yılın sulama 
ücretleri bir sonraki yıl belirlenmekte ve tahsil edilmektedir. 

Sulama suyunun saati. 2000 yılında 2 500 000 TL. 2001 yılında 5 000 000 TL iken. 2002 yılı 
için yüzde 300 artışla 15 000 000 TL olarak belirlenmiş, tahakkuk ve tahsil işlemlerine başlanmış
tır. 

Belirlenen bu tarife, barajdan yararlanan Yeşilburç. Kırkpınar ve Taşlıca Köyleri ile Niğde 
Merkez Kayaardı mevkiindeki üreticiler üzerinde şaşkınlık ve tepki uyandırmıştır. 

Soru 1- Söz konusu baraj tarafından belirlenen sulama tarifeleri hangi kıstaslara göre hazırlan
maktadır? Tarifeler hazırlanırken üreticilerin sosyal ve ekonomik koşulları gözönünde tutulmakta 
mıdır? 

Soru 2- 2002 yılı için belirlenen bu fahiş sulama fiyatının makul bir düzeye çekilmesi düşünül
mekte midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın M. Hilmi Güler tarafından söz

lü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 26.5.2003 
Osman Kaptan 

Antalya 
Antalya, turizmi ve örtüaltı sebze üretimiyle ülke ekonomisine en büyük katkı veren illerimizin 

başında gelmesine, seracılıkta ve turistik tesislerin ısıtılmasında doğalgaza da büyük ihtiyaç duyul
masına karşın henüz Antalya'ya doğalgaz getirilmemiştir. 

1- Antalya ve ilçelerine doğalgaz getirilmesini sağlayacak mısınız? 
2- Sağlayacaksanız, Antalya ve ilçelerine doğalgaz hangi yıl. ne zaman getirilecektir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından sözlü olarak yanıt

landırılmasını arz ederim. 
Enver Öktem 

İzmir 
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Ülkemizde tam bir ulaşım karmaşasının yaşandığı herkesin malumudur. Hem yolcu 
taşımacılığında hem de yük taşımacılığında doğal ve ulusal potansiyelimiz kullanılamamakta, özellik
le demiryolu ve denizyolu taşımacılığı yok sayılarak ülke tek bir sisteme bağımlı hale getirilmektedir. 

Son yıllarda, Ankara-İstanbul hızlı tren projesi, Kars-Tiflis tren projesi gibi projeler gündeme 
getirilse de, anlaşılan o ki, bazı çevrelerin dayatmalarıyla bu projelerden de vazgeçilmiştir. 

Bu nedenle; 
1 - Ülkemizde yapılma sırası bir türlü gelmeyen bu projeleri sonuçlandıracak mısınız? Eğer bu 

projelerden vazgeçildiyse nedenini açıklar mısınız? 
2- Bu projelerin hazırlanması için şimdiye kadar proje bazında ne kadar para harcanmıştır? 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (İsparta) - Çok teşekkür ediyorum Sayın 

Başkan. 
Değerli milletvekilleri, gündemin 4 üncü, 7 nci ve 8 inci sıralarında yer alan sözlü soru öner

gelerine cevap vermek üzere huzurlarınızda bulunuyorum; Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 
İlk olarak, Niğde Milletvekili Sayın Orhan Eraslan'ın Enerji Bakanlığına tevdi ettiği soruyu 

cevaplandırmaya çalışacağım. 
Soru, ifade edildiği gibi, Niğde İli Gebere Barajından yapılan sulama suyu fiyat artışlarına iliş

kindir ve cevabımız da, buna dair olacaktır. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce işletilen sulama tesislerinde sulama suyu ücret tarifeleri, 

6200 sayılı Yasa hükümlerine göre hazırlanmaktadır. Tarife taslağı. Bakanlığımız, Maliye Bakan
lığı ile Tarım ve Köy işleri Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyonca incelendikten sonra, 
onaylanmak için Bakanlar Kuruluna gönderilmektedir. 

6200 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi, Bakanlar Kuruluna ücret tarifelerinde indirim yapma 
yetkisi vermiştir. Tarife, Bakanlar Kurulunda onaylandıktan sonra Resmî Gazetede ilan edilerek 
yürürlüğe girmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, bu ücret tarifeleriyle, bir yıl önce yapmış 
olduğu işletme ve bakım giderlerinin karşılığını sulama yapanlardan almaktadır. Söz konusu ücret, 
sulama suyunun bedeli olmayıp. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bu tesislere yaptığı işletme 
ve bakım-onarım masraflarıdır. 

Ücretlerin belirlenmesinde, sulamanın şekli -cazibe veya pompaj olup olmadığı- tesisin bulun
duğu yer -bölgesel olarak nerede yer aldığı- tesisin gelişme durumu, bitki su tüketimi ve sulanan 
bitki çeşitleri ile üretim değerleri gibi sosyal ve ekonomik kriterler dikkate alınmaktadır. Bu kriter
lere göre sulama tesisleri, cazibe ve pompaj sulamaları olmak üzere iki ana gruba ayrılmakta olup, 
cazibe sulamaları da iki alt gruba ayrılmaktadır. 

Gebere sulaması, ücret tarifelerinde cazibe sulamalarının çoğunluğunun bulunduğu ikinci alt 
grupta yer almıştır. Gebere sulamasında sadece meyve tarımı yapılmakta olup, işletme ve bakım üc
reti, 2000 yılında 2 400 000 TL/Da, 2001 yılında 6 600 000 TL/Da, 2002 yılında 14 1Q0 000 TL/Da, 
2003 yılında 23 000 000 TL/Da olarak gerçekleşmiştir. 

Elde edilen meyve üretim değeri ise, 2000 yılında 427 328 000 TL/Da, 2001 yılında 
638 742 000 TL/Da, 2002 yılında 1 469 000 000 TL/Da olarak gerçekleşmiştir. 2003 yılında ise, bu 
rakamın yaklaşık 1 200 000 000 TL/Da civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 

Meyve için belirlenen işletme ve bakım ücreti. 1 dekardan elde edilen üretim değerinin yüzde 
0.5 ilâ 2'si kadardır. Dolayısıyla, belirlenen ücretler, çiftçi ödeme gücünü zorlamayacak düzeydedir. 
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Tahakkuk eden işletme ve bakım ücretlerinin tahsilatı, ertesi yıl ve 2 taksitte yapılmaktadır. Birinci 
taksit 1 Ocak-28 Şubat ve ikinci taksit 1 Mart-30 Nisan günleri arasında tahsil edilmektedir. 

Sayın milletvekilimize ve Heyetinize saygılarımızla ifade olunmuştur. 
Yine, Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın sözlü soru önergesine Bakanlığın cevabını 

iletiyorum. 
Ülke genelinde doğalgaz arz imkânları değerlendirilirken, öncelikle yakıt tüketimlerinin yoğun 

olduğu il merkezleri hedef alınarak planlar yapılmaktadır. Bu itibarla, genellikle il bazında branş-
man vanası bırakılmaktadır. Antalya, yapımı planlanan güneybatı doğalgaz iletim hattından gaz 
verilmesi öngörülen illerimiz arasında yer almaktadır. Söz konusu güneybatı doğalgaz iletim hat
tının ihalesi üç bölüm halinde yapılmış olup, Konya-Isparta ve Isparta-Nazilli bölümlerinin 
kredileri onaylanmış ve 12.12.2002 tarihi itibariyle yirmidört aylık inşaat süreci başlamıştır. Hattın 
Nazilli-İzmir bölümü için ise, ihaleyi alan firmayla kredi görüşmeleri sürdürülmektedir. 

Bunun yanı sıra, doğalgazın öncelikle sanayi tesisleri ile organize sanayi bölgelerinin kul
lanımına sunulması amacıyla, BOTAŞ Genel Müdürlüğü olarak bölgede dağıtım hattı inşa edilmesi 
konusunda ihale süreci başlatılmış olup, 2005 yılının ilk yarısı olarak tahmin edilen güneybatı 
doğalgaz iletim hattının tamamlanmasıyla eşzamanlı olarak bölge dağıtım hattının da tamamlan
ması planlanmaktadır. 

Şehirlerde doğalgaz dağıtım ve satış faaliyetlerine ilişkin esaslar, 2.5.2001 tarih ve 24390 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunuyla düzenlenmiş olup, BOTAŞ 
Genel Müdürlüğünün şehiriçi dağıtımıyla ilgili yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Antalya ve ilçelerinde konut sektöründe -konut artı ticarethane artı resmî daire- doğalgaz kul
lanımı, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu uyarınca, şehiriçi gaz dağıtım şirketi kurulması, bu 
şirketin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alması ve şehir dağıtımı için gerekli olan 
altyapıyı -şehir anabasınç düşürme ve ölçüm istasyonu ve dağıtım şebekesi- oluşturmasını 
müteakiben mümkün olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de, İzmir Milletvekilimiz Sayın Enver Öktem'in sorusuna Bakan
lıkça verilen yanıtı arz edeceğim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; demiryolu taşımacılığının toplam taşımacılık içindeki 
payının artırılması, müşteri memnuniyetinin karşılanması için mevcut demiryolu şebekesinin fizikî, 
geometrik ve işletim standartlarının yükseltilmesi ile çeken-çekilen araç parkının iyileştirilerek 
talepleri karşılayacak düzeye çıkarılması ve daha çok yerleşim merkezine ulaşılması için yeni 
demiryolu yapımlarını hedefleyen planlamalar yapılmaktadır. 

Orta ve uzun dönemde hedeflenen demiryolu yatırım projelerinin bir kısmı şu şekildedir: 
Çeken-çekilen araç parkının yenilenmesi, mevcut altyapının rehabilitasyonu ve öncelikli yeni 
demiryolu projeleridir. 

Bunlar da, sırasıyla, Ankara-İstanbul demiryolu rehabilitasyonu, Boğaz tüpgeçişi ve Gebze-
Halkalı hattının rehabilitasyonu, Balışıh-Yozgat-Yıldızeli-Sivas demiryolu inşaatı, Bandırma-İzmir 
demiryolu hattının rehabilitasyonu, Ankara-Kayseri demiryolu hattının rehabilitasyonu, Ankara-
Polaflı-Afyon-İzmir demiryolu, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli-İnönü demiryolu, Ankara-
Konya-Silifke-Mersin demiryolu, Güney Demiryolu Projesi, Kömürler-Osmaniye, Adapazarı-Ereğ-
li, Çetinkaya-Elbistan-Kahramanmaraş, Ereğli-Zonguldak, Isparta-Burdur-Antalya, Kars-Tiflis, 
Trabzon-Tirebolu-Diyarbakır, Van Gölü kuzey geçişi biçimindedir. 

Yatırım programında yer alan bu projelerle birlikte, doğu-batı koridorunun Avrupa standart
larına getirilmesi hedeflenmektedir. Bu anabaşlıklarda programlanan orta ve uzun dönemdeki 
hedeflerin gerçekleştirilmesi için yaklaşık 20 milyar dolarlık bir kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, sayın milletvekilinin soru önergesinde özellikle vurguladıkları iki proje 
konusunda da Yüce Heyetinize bilgi vermemiz gerekmektedir. 

Ülkemizin iki önemli büyük şehri olan Ankara ile İstanbul arasındaki mevcut demiryolu güzer
gâhında, standartdışı yol geometrisine zaman içinde yeterli ödenek tahsisi yapılmaması nedeniyle, 
demiryolu işletmeciliğinde sorunlar oluşmuş ve bu durum sonucunda, demiryolu taşımacılığı sek
tör içindeki rekabet şansını yitirdiği gibi, toplam taşımacılık içindeki payı da giderek azalmıştır. 

Bu iki önemli şehrimiz arasında, demiryolu güzergâhındaki fizikî ve geometrik yol şartlarının 
iyileştirilerek seyir süresinin kısaltılması, konforun ve emniyet parametrelerinin yükseltilerek daha 
ekonomik işletmecilik şartlarının oluşturulması ile toplam taşımacılık içindeki demiryolu payının 
artırılması için mevcut güzergâhın iyileştirilmesi planlanmış ve bu amaçla, Ankara-İstanbul mevcut 
demiryolunun iyileştirilmesi ve hızlı tren projesinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

Geliştirilen projeyle, alt ve üstyapıdaki standartlar yükseltilerek, güzergâh 200 kilometre/saat 
hıza göre dizayn edilmiş olup, projenin gerçekleştirilmesi sonucunda, Ankara-İstanbul arasındaki 
seyahat süresi 3 saat 10 dakikaya indirilmiş olacaktır. 

Ankara-İstanbul mevcut demiryolunun iyileştirilmesi projesinin birinci bölümü olan Ankara 
(Esenkent)-Eskişehir (İnönü) kesiminin 17.9.1999 tarihinde ihalesi yapılmış ve tekliflerin değerlen
dirilmesi sonucu Alsim-Alarko liderliğindeki İspanyol OHL firmasının da yer aldığı konsorsiyum 
ihaleyi kazanmış ve 437 000 000 milyon euro tutarındaki bu bölümün 23.11.2000 tarihinde ticari 
sözleşmesi imzalanmıştır. Birinci aşamanın 8 Haziran 2003 tarihinde temel atma töreni yapılmıştır. 

Projenin ikinci aşamasını oluşturan Eskişehir (İnönü)-İzmit (Köseköy) kesimi için etüt çalış
maları devam ederken, uygulama projeleri ile ihale şartnamesinin hazırlanması çalışmaları devam 
etmektedir. İkinci aşamanın yatırım maliyeti 701 000 000 milyon euro olarak tahmin edilmektedir. 
Projenin 30 ayda tamamlanması hedeflenmektedir. 

Türkiye ile Gürcistan arasında doğrudan bir demiryolu hattı bulunmadığından, Avrupa ve ül
kemiz ile dünyanın en büyük enerji rezervlerinin bulunduğu Kafkasya-Ortaasya Türk Cumhuriyet
leri arasında kesintisiz demiryolu bağlantısının sağlanarak tarihî ipekyolunun canlandırılması 
amacıyla Kars-Tiflis demiryolunun inşaı gündeme gelmiştir. Projenin teknik olabilirliği araştırılarak 
1/25 000 ölçekli haritalar üzerinden Türkiye-Gürcistan doğrudan demiryolu bağlantısının bir 
önetüdü yapılmıştır. Bu etüde göre Kars-Tiflis demiryolu için Türkiye tarafında 92,5 kilometre, 
Gürcistan tarafında ise yaklaşık olarak Aktap-Ahalkelek arası 32,5 kilometre olmak üzere toplam 
125 kilometrelik demiryolunun yapımı gerektiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, Ahalkelek-Marabda 
arasında mevcut 160 kilometrelik hattın da rehabilite edilmesi gerekmektedir. 

Çift hatlı olarak inşa edilmesi düşünülen Kars-Tiflis demiryolunun, Türkiye tarafındaki işler 
için yaklaşık 400 000 000 Amerikan Doları, Gürcistan tarafındaki işler için ise 200 000 000 
Amerikan Doları olmak üzeri toplam maliyetinin yaklaşık 600 000 000 Amerikan Doları civarında 
olacağı ve her iki taraftaki işlerin eşzamanlı olarak başlatılması koşuluyla yaklaşık dört yılda 
tamamlanabileceği tahmin edilmektedir. 

Proje için bugüne kadar harcama yapılmamış olup, projenin Gürcistan tarafını da kapsayacak 
şekilde finansman sorununun çözümüne çalışılmaktadır. Gürcistan tarafına ilişkin garantör temini 
konusunun çözülmesiyle kredi teminindeki gelişmeler çerçevesinde projenin gerçekleştirilmesi sağ
lanacaktır. 

Yüce Heyetinize saygılarımızla arz ederiz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Eraslan, buyurun. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Öncelikle, sorumuzu cevapladığı için Sayın Bakana teşekkür

lerimizi sunuyoruz. Yalnız, cevapta da belirtildiği gibi, sulamasuyu tarifesi, sulamasuyunun bedeli 
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olmayıp DSİ Genel Müdürlüğünün tesislere yaptığı işletme ve bakım, onarım masrafıdır deniliyor. 
Gebere Barajına herhangi bir bakım-onarım yapılmamıştır, sadece işletme masrafları eskiden ol
duğu gibi devam etmektedir. 

Ücretlerin belirlenmesinde, cazibeyle sulama ya da pompajla sulama önemlidir deniliyor; 
burası cazibeyle sulanan, dolayısıyla masrafsız bir sulama biçimidir. 2001 yılında var olan tarife 
yüzde 300 artırılıyor; bizim anlamakta zorlandığımız bu. Üretim değeri 2001 ile 2002 arasında yüz
de 300 artmış değil, enflasyon yüzde 300 artmış değil, yüzde 300 artırmada hiçbir kıstas yok. 
Nihayet, burada bir kâr amacı da güdülmediğine göre, yüzde 300 artışın açıklanabilecek, mantıklı 
bir yanı yoktur. 

Ayrıca, Sayın Bakanın cevabında belirttiği, 2002 yılında meyve üretim değerinin 1 500 000 
000 lira civarında olduğu da doğru değildir bizim yöre koşullarında. Kitabî olarak böyle bir değer 
varsayılsa bile, şu anda, Niğde'de, meyvecilik alanında yaygın olarak elma üretilmektedir. Elmalar 
ambarda çürüyor. Şimdi bile, elmaların 2004 değeri bile, 2001 değerinin altında. Onun için, ben rica 
ediyorum, mümkünse, bu, elma üretim merkezimizle ilgili bir barajdır; burada, 6200 sayılı Yasanın 
29 uncu maddesindeki yetki kullanılarak, tarifelerin geri alınmasını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eraslan. 
Sayın milletvekilleri, 4, 7 ve 8 inci sıralardaki soru önergeleri cevaplandırılmıştır. 
7. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının kal

kışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/503) ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu 'nun cevabı 

BAŞKAN - Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yer alan sorularımın Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak yanıtlan

masını saygılarımla arz ederim. 
Hakkı Ülkü 

İzmir 
1.- İstanbul'dan Dubai'ye giden THY uçağının kalkış zamanının 21.30 olmasına karşın, oğ

lunuz, kızınız ve yakınlarınızın uçağa yetişememesi gerekçe gösterilerek 22.15'te kaldırıldığına iliş
kin basında yer alan haberler doğru mudur? 

2 - Eğer doğruysa, başbakanlar, bakanlar ve bunların yakınları için uçak kalkış saatlerinin 
değiştirilmesine daha önce gösterilen tepkiler sonucunda uzun süredir yapılmayan bu tür haksız ve 
hukuksuz uygulamaların tekrar yaşanmaması için ne tür tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

3 - Bakanlığınıza bağlı bir kuruluşun çalışma ilkelerinin, ailenizin istekleri doğrultusunda 
belirlenmesini doğru buluyor musunuz? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (İsparta) - Çok teşekkür ediyorum Sayın 

Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir Milletvekili Sayın Hakkı Ülkü'nün, 6/503-1965 

esas sayılı sözlü soru önergesinde belirtilen ve Maliye Bakanınca cevaplandırılması istenilen soruya 
ilişkin cevabımızı sunuyoruz: 
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16.5.2003 tarihinde TK 1162 İstanbul-Dubai seferine "JFL Kanat" adlı Boeing 737-800 uçağı. 
her ne kadar vaktinde uçuşa tahsis edilmiş ve anonslar zamanında yapılmış olsa da, 19 Mayıs 
gününün resmî tatil olması dolayısıyla havaalanında yaşanan yoğunluk çerçevesinde check-in süresi 
uzatılmıştır. Bu sırada, yer işletme personeli, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğünü arayarak, 
check-in işlemini tamamlamış bir grup yolcunun yoğun trafik dolayısıyla beraber seyahat edecek
leri 3 yolcunun gecikmiş olduğunu ve uçağın kapatılmasının ertelenmesini talep ettiklerini iletmiş
tir. Bu duruma istinaden, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğünce uçağın bekletilmesinin uygun ol
mayacağı görüşü bildirilerek, sözü geçen grubun arzu ettikleri takdirde uçaktan indirilmesi belirtil
miştir. Sonradan Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğüne, geciken yolcuların bu süre zarfında uçağa 
yetiştiği malumatı gelmiştir. Son yolcuların check-in işlemlerinin saat 21.27'de yapılması nedeniy
le 20 dakika gecikilmiştir. Diğer taraftan, pistteki yoğun trafik ve o saatteki kalkış ve inişlerin faz
la olması sebebiyle TK-1162 İstanbul-Dubai uçağı saat 22.22'de kalkışa geçmiştir. Dolayısıyla. 
Sayın Bakan için bekletilmesi diye bir şey söz konusu değildir. 

Buna benzer vakalar, genellikle, siyasetçilerin başına gelir. Bir tanesi de. şahsen, benim başıma 
geldi. 20-25 dakika, hatta, yarım saat kadar VlP'te bekletildikten sonra ve bu arada en az beş defa 
"bizi uçağa almıyor musunuz, bizi uçağa almıyor musunuz" sorusuyla görevlileri ikaz etmiş ol
mama rağmen, herkes uçağa alındıktan sonra uçağa alındığım için, sanki, uçak, benim yüzümden 
geç bırakılmış gibi bir muameleye maruz kaldım ve bu, Türkiye'de bilinen bazı gazetelerde, sanki, 
benim yüzümden bekletilmiş gibi haber yapıldı. Dolayısıyla, böyle şeyler, yarın, sizin de başınıza 
gelebilir; böyle şeyleri siyasetçilere yakıştırmaya son derece meyyal bir topluluk her zaman 
bulunur, onlar da böyle şeyler uydurmaya hazırdırlar; onun için, böyle dedikodulara itibar etmemek 
lazımdır. 

Saygıyla arz ederim efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Mumcu. 
Soru önergesi cevaplandırılmıştır. 
8. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş organize sanayi böl

gesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6,511) 

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

fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir: önerge gündemden çıkarılmıştır. 
9. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun. sayısal loto sisteminin bakım ve onarım 

ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6,532/ 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Savın Bakan0.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
10. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 

Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6'533j 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan0.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
//. - izmir Milletvekili Ahmet Frsin'in. Süper Ligdeki şike ve teşvik primi iddialarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6 535j 
BAŞKAN- Cevaplandıracak Sasın Bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
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12. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Çüngüş-Yeniköy'e ziraat teknis
yeni atanıp atanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

BAŞKAN - Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
13. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tohum üretimi ve ıslahına ilişkin Tarım ve Köyiş

leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 
BAŞKAN - Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
14. - Niğde Milletvekili Orhan Er aslan'in, M iğde ve Nevşehir TEDAŞ Müdürlüklerinin borç 

taksitlendirmedeki farklı uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6 541) ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu 'nun cevabı 

15. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde, Nevşehir ve Aksaray İllerindeki çiftçilerin 
elektrik borçlarının taksitlendirilmesi için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu 'nun 
cevabı 

16. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, hizmet sınıflarına göre memur emeklilerinin özlük 
haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) ve. Kültür ve Turizm 
Bakanı Erkan Mumcu 'nun cevabı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri. 14, 15 ve 17 nci sıralarda yer alan soru önergelerini Sayın 
Bakan birlikte cevaplandıracaktır: o nedenle. 3 soru önergesini sırayla okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Eraslan 
Niğde 

TEDAŞ tarafından çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılmasında, Niğde TADAŞ Müdür
lüğünün. Nevşehir TEDAŞ Müdürlüğünden farklı uygulamalar içinde olduğu dile getirilmektedir. 

Aynı nitelikteki borçlar için Nevşehir TEDAŞ tarafından taksitlendirme yapıldığı halde, Niğde 
TEDAŞ Müdürlüğünce taksitlendirme için 2000 ve 2001 yıllarının tamamen ödenmesi şartı aran
makta ve sadece 2002 yılı borcuna taksitlendirme yapılmaktadır. 

Niğde'de, bahse konu borçlarını karşılayamavan çiftçilerin tarımsal sulama elektrikleri kesil
miş olup. çiftçiler sulama konusunda güçlük yaşamaktadırlar. 

Soru 1: Aynı kuruma bağlı iki il müdürlüğünce yapılan farklı uygulama giderilecek midir? 
Soru 2: Niğde'de tarımsal sulamada kullandıkları elektrikleri kesilen çiftçilerin elektrikleri tek

rar açılacak mıdır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Eraslan 

Niğde 
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Niğde, Nevşehir ve Aksaray yöresindeki üreticilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik 
borçlan daha önce 20 ay olarak taksitlendirilmişti. Ancak çitçilerimiz yıl içerisinde düzenli bir gelir 
elde edememeleri sonucu bu taksitleri ödeyememektedirler. 

Bu durumdan ötürü çiftçilerimiz temerrüde düşmekte ve taksitlerini ödeyemedikleri için elek
trik enerjileri kesilmektedir. 

Soru: Niğde, Nevşehir ve Aksaray İllerindeki çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elek
trik enerjisi borçlarının 2003, 2004 ve 2005 yılı kasım aylarında ödenmesi için Bakanlığınızca bir 
çalışma yapılabilir mi? 

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

dırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Bilindiği üzere 657 sayılı Kanuna tabi memurlar arasında genel idare hizmetleri, teknik hizmet
ler, sağlık hizmetleri sınıfları arasında ekgösterge ve özel hizmet zamları açısından çok büyük fark
lılıklar bulunmaktadır. Bununla birlikte tahsil derecesi ve öğrenimleri aynı olsa bile bu farklılık 
emeklilikte de aynen devam etmektedir. 

Soru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurların aralarındaki eşitsizliğin emekli 
olduklarında eşitlenmesi konusunda bir çalışma yapılması düşünülebilir mi? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
3 soru önergesini de Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu cevaplandıracaklardır. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (İsparta) - Çok teşekkür ediyorum Sayın 

Başkanım. 
Sayın Eraslan'ın, Enerji Bakanından sorularını yanıtlamaya çalışacağım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim kurulu kararlarıyla, 

30.5.2003 tarihine kadar müracaat ederek birikmiş borçlarını defaten ödeme veya taksitlendirme 
talebinde bulunan tüm abonelerin 31.12.2002 tarihine kadar tükettikleri birikmiş enerji bedeli 
anapara borçlarına yıllık TEFE oranlarına göre gecikme zammı uygulanarak defaten tahsil edilmesi 
veya ödeme devresi gecikme zammı uygulanmadan taksitlendirme uygulamaları yapılmıştır. 

Anılan karar kapsamında taksitlendirme talebinde bulunan tarımsal sulama aboneleri 2000 ve 
2001 yıllarında taksitlendirme yapmışlar ise, talepleri halinde daha önce yapılan taksitlendirmeler 
aynen devam edebileceği gibi, birleştirilerek de taksitlendirme yapılabilmektedir. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğünün Yönetim Kurulu kararıyla yapılan uygulama, tüm TEDAŞ 
aboneleri için geçerlidir. Dolayısıyla farklı illerde farklı uygulama yapılması mümkün değildir. Bu 
konuda tüm TEDAŞ müesseselerine gerekli bilgi ve talimat verilmiştir. 

Yürürlükteki mevzuata göre, enerji borçlarını ödemeyen veya taksitlendirme protokolüne uy
mayan abonelerin enerjileri kesilmektedir. Enerjisi kesilen abonelerin enerji bedellerini 
ödememeleri halinde de enerjilerinin açılması mümkün değildir. 

Yine, Sayın Eraslan'ın Enerji Bakanlığından -15 inci sırada yer alan- sözlü soru önergesini 
cevaplandırmaya çalışacağım. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Niğde Milletvekili Sayın Orhan Eraslan'ın Bakan
lığımıza tevcih ettiği elektrik borçlarının taksitlendirilmesi uygulamalarına ilişkin sorusuna cevabı 
arz ediyorum: 
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TEDAŞ Genel Müdürlüğünün 4.4.2003 tarih ve 16-327 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, 
tarımsal sulama abonelerinin 2002 yılı sonuna kadar birikmiş borçlarının faizlerinin kaldırılıp, 
yerine (Toptan Eşya Fiyatları Endeksi) TEFE oranları esas alınarak borçların yeniden yapılandırıl
ması ve bu şekilde oluşan borçlarını defaten ödeyen tarımsal sulama abonelerinden gecikme zam
mının yüzde 50'sinin alınmaması imkânı sağlanmıştır. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 25.7.2003 tarih ve 36-627 sayılı kararıyla, 
tarımsal sulama abonelerinin 2003 yılı içerisinde tükettikleri enerjilerinin; 

1.1.2003-31.7.2003 tarihleri arasındaki tüketimlerinin 31.10.2003 tarihinde tahsil edilmesi, 
2003 Ağustos ayı içerisindeki tüketimlerinin 1.12.2003 tarihinde tahsil edilmesi, 
2003 Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisindeki tüketimlerinin de 31.12.2003 tarihinde tahsil edil

mesi, 
Ödeme süresinin uzaması nedeniyle, bu süre sonuna kadar gecikme zammı alınmaması, 
İmkânı getirilmiştir. 
TEDAŞ Genel Müdürlüğünce ödeme kolaylığı sağlanmasına rağmen, tarımsal sulama 

aboneleri bunlardan yararlanmamıştır. 
Yine, tarımsal sulama aboneleri için TEDAŞ Genel Müdürlüğü, 26.12.2003 tarih, 56-940 sayılı 

yönetim kurulu kararı almıştır. 
Bu kararla: 
TEDAŞ Genel Müdürlüğü, tarımsal sulama abonelerinin 2003 yılına ait tükettikleri enerji 

bedeli ve gecikme zammından oluşan toplam borçlarının 30.1.2004, 30.4.2004 ve 30.7.2004 
tarihinde olmak üzere ödeme devresi gecikme zammı uygulanarak 3 taksitle taksitlendirilmesi; 

Abonelerin talepleri halinde ise, 30.1.2004 tarihinden itibaren 30.7.2004 tarihine kadar aylık 
taksitlendirme yapılması; 

İmkânları getirilmiştir. 
Saygılarımızla arz ederiz. 
Değerli milletvekilleri, yine, bu kısmın 17 nci sırasında yer alan, Sayın Eraslan'ın Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesini cevaplandırmaya çalışacağım. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yeniden 

düzenlenen 43 üncü maddesinin (B) bendinin birinci fıkrasında "bu Kanuna tabi kurumların kad
rolarında bulunan personelin aylıkları, hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dik
kate alınarak bu Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde gösterilen ekgösterge rakamlarının eklen
mesi suretiyle hesaplanır. (II) sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni un
vanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir" hükmüne yer verilmek suretiyle, ilgililerin yarar
lanacakları ekgöstergelerin, bulundukları hizmet sınıfında fiilen yürüttükleri göreve ilişkin kadro 
unvanı ve aylık aldıkları dereceleri dikkate alınarak tespit edileceği belirtilmiştir. 

Anılan kanuna ekli (I) sayılı cetvelde, genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, sağlık hizmet
leri, avukatlık hizmetleri, din hizmetleri, emniyet hizmetleri ve mülkî idare amirliği hizmetleri sınıf-
larındaki personelin öğrenim durumları dikkate alınarak ayrı ayrı ekgösterge rakamları tespit edil
miş bulunmaktadır. 

(II) sayılı cetvel ise, sadece kadroları genel idare hizmetleri sınıfının 1 inci derecesinde 
bulunanlara verilecek olan ekgöstergeleri belirlemek üzere düzenlenmiştir. 

Diğer taraftan, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 41 inci mad
desinin (a) bendinde "emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıklarının hesaplanmasında 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde yer alan gösterge tablosu ve personel 
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kanunlarındaki ekgöstergeler esas alınır" hükmüne yer verilmektedir. Aynı kanunun ek 70 inci mad
desine göre ise, sandık iştirakçilerine ödenmekte olan memuriyet taban ve kıdem aylıkları tutarları 
ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuru aylığı (ekgösterge dahil) 
brüt tutarının, maddede gösterilen ve almakta olunan ekgöstergelere göre belirlenen oranlara 
tekabül eden miktarının emekli keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulacağı belirtilmektedir. 

Devlet memurlarına uygulanan ekgösterge rakamlarının geçen zaman ve günümüz ekonomik 
ve sosyal şartları karşısında güncelliğini yitirdiği, bu konuda ciddî adaletsizliklerin olduğu ve yeni 
bir düzenleme yapılmasının gerekliliği aşikârdır. 

Öte yandan, 58 inci hükümet döneminde uygulamaya konulan ve 59 uncu hükümet dönemin
de de uygulanmasına devam olunan acil eylem planında, devlet personel rejimi reformunun gerçek
leştirileceği ve bu kapsamda, benzer statüler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkların 
giderileceği, maaş ve ücret sisteminin sadeleştirileceği belirtilmektedir. 

Bu itibarla "eşit işe eşit ücret" prensibinin gereği olarak, kamudaki ücret adaletsizliklerinin 
giderilmesi amacı çerçevesinde, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin malî haklarının yeniden 
düzenlenmesi yönündeki politika hedefleri dikkate alınarak düzenlemeler yapılması düşünülmek
tedir. 

Arz ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Eraslan, buyurun. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sorularımı cevaplandırdığı için Sayın Bakana teşekkür 

ediyorum. 
Sayın Bakan, 14 üncü sıradaki sorumu cevaplandırırken, her ne kadar, Niğde ve Nevşehir 

TEDAŞ müesseseleri arasında, uygulamada farklılık olmadığını ısrarla söylemişse de, gerçekte 
böyle bir farklılık olmuştur ve ne yazık ki, bu farklılık giderilememiştir. Bu uygulama farklılığı, 
halen de, çeşitli konularda devam etmektedir. Bunu, Sayın Bakanın bilgilerine arz ediyorum. 

Bir diğer husus da şu: Bu, elektrik borçlarının taksitlendirmesiyle ilgili konuda, doğrudur, tak-
sitlendirme yapılmıştır; ancak, taksitlendirmede, yöre çiftçisinin ürününü aldığı dönemler dikkate 
alınmamıştır. Bizim yöremizde, genellikle, kasım sonu itibariyle çiftçinin elinde para olabilir. Buna 
riayet edilmeden, taksitler ağustos ayında filan geldiği için ve çiftçi bu parayı ödeyemediği için, ne 
yazık ki, taksitlendirme geçersiz olmuştur. Böyle bir durumda yeniden bir şans tanınabilir mi diye 
soru sormuştum; fakat, anlaşıldığı kadarıyla, hükümetin bu doğrultuda bir politikası yok. Yani, 
enerji borcunu zamanında ödeyemeyenlere yeni bir şans tanıma gibi bir şeyi ben alamadım doğ
rusunu söylemek gerekirse. 

Üçüncü sorumuz ise farklı bir konudaydı, cevap farklı bir şekilde oldu. Elbette, çalışanlar 
arasında yaptığı işe göre ücretlendirmede farklılık olabilir; ama, aynı dereceden emekli olanlar 
arasındaki uçurum sayılabilecek maaş farklarının emeklilikte giderilip giderilemeyeceğini sormuş
tum. Buna, genel geçer bir lafla "kamudaki ücret eşitsizliği giderilecektir" denilmek suretiyle cevap 
verildi. Bunun da takipçisi olacağız; bakalım, ne şekilde giderilecek... 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Eraslan. 
Sayın milletvekilleri, 14, 15 ve 17 nci sıralardaki soru önergeleri cevaplandırılmıştır. 
17. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin faiz 

oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) 
BAŞKAN- Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
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18. - Niğde Milletvekili Orhan Er aslan'in, Niğde'de atıl haldeki ELSAN A.Ş. 'ne ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun 
cevabı 

19. - Niğde Milletvekili Orhan Er aslan'in, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasındaki yol ve 
sulama suyu kanal çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/547) 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 

20. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, tütün alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 

21. - Niğde Milletvekili Orhan Er aslan'm, Emen Ovası ıslah çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun 
cevabı 

22. - Niğde Milletvekili Orhan Er aslan'in, Niğde İlindeki Üçkapılı-Çamardı yolunun asfalt 
sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 18, 19, 37, 43 ve 44 üncü sıralardaki soru önergelerini Sayın 
Bakan birlikte cevaplandıracaktır. 

Şimdi, sırasıyla sorulan okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim. 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Niğde'de kurulu bulunan ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine bağlı ELSAN AŞ 
halen çalıştırılmamaktadır. 

Soru 1- Tesislerin yeniden çalıştırılması düşünülmekte midir? 
Soru 2- Özelleştirme kapsamında mıdır? Özelleştirme kapsamında değilse, ne yapılması 

düşünülmektedir? 
Soru 3- Söz konusu tesislerin Adalet Bakanlığı Niğde Tarım Açık Cezaevi İş Yurduna devri 

düşünülmekte midir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim. 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Niğde Ulukışla Darboğaz Kasabasını civar yerleşim merkezlerine bağlayan yollar son derece 
bozuk ve asfaltsız durumdadır. 

Ayrıca, yine bu kasabamızın sulama suyukanalları da amaca hizmet etmeyecek şekilde bozul
muş bulunmaktadır. 

Soru 1- Niğde Ulukışla Darboğaz Kasabasının yollan. Köy Hizmetlerince düzenleme ve asfalt
lanması yapılacak mıdır? Yapılacak ise programı nedir? 

Soru 2- Sulamasuyu kanallarının onarımı için çalışma yapılacak mıdır? Yapılacak ise programı 
nedir? 

- 9 5 -



T.B.M.M. B : 75 20 . 4 . 2004 O : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köy işleri Bakanı Sami Güçlü tarafından sözlü olarak yanıtlan

masını dilerim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Gazalcı 
Denizli 

1- Üreticinin elindeki sözleşme ve üretim fazlası yaklaşık 15 000 ton tütün ne olacaktır? Tekel 
tarafından alınacak mıdır? 

2- En kaliteli Ege tütününün açık artırmada alıcı bulamadığı gerekçesiyle, 2003 Mayıs sonun
da üreticinin bilgisi olmadan kâğıt üzerinde tamamlandığı doğru mudur? Yeniden açık artırma 
yapılacak mıdır? 

3- Kimi özel firmaların. Denizli Beyağaç'ta olduğu gibi, üreticinin elindeki tütünleri çok ucuz 
fiyata kapattığı doğru mudur? Bu konudaki önleminiz ne olacaktır? 

4- Tekel özelleştirilirse tütün üreticisinin, tütüncülüğümüzün, sigara sanayiinin büyük zarar 
göreceğine, devletimize sağlanan büyük gelirin yok olacağına inanıyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Niğde îli Bor İlçesi sınırları içerisinde yer alan Emen Ovası 130 000 hektar alana sahiptir. 
Bilindiği üzere, ovanın tuzlu ve alkali bir yapıya sahip olması nedeniyle tarımsal amaçlı olarak kul
lanılamamaktadır. 

Bu ovanın, drenaj kanalları açılmak suretiyle ıslahının yapılması mümkündür ve bu sağlandığı 
takdirde asgarî 100 000 hektar tarım alanı ve mera kazanılabilecektir. 

Soru 1- Bakanlığınızca Niğde Emen Ovasının ıslahı ve tarımsal amaçlı kullanılmasına yönelik 
çalışmalar ne aşamadadır? Ne zaman başlayacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için 

gereğini saygıyla arz ederim. 
Orhan Eraslan 

Niğde 
Niğde-Üçkapıh-Çamardı karayolunun Üçkapılı-Çamardı arası araçla seyredilemeyecek 

derecede bozulmuş ve asfaltsız durumdadır. 
Soru: Üçkapılı-Çamardı yolunun asfaltlanması programda mıdır? Programda ise ne zaman 

yapılacaktır? 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
5 soruyu da Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu cevaplandıracak. 
Buyurun Sayın Mumcu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (İsparta) - Çok teşekkür ediyorum Sayın 

Başkan. 
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Sayın Eraslan'ın benden sıkılmış olacağını zannediyorum; ama, imkânlarımız bu kadar. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Estağfurullah; ama, cevap yerini bulmuyor Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANİ ERKAN MUMCU (Devamla) - İmkânlarımız bu kadar 

sayın milletvekilim, özür dilerim. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Soracak şeyler var... Size ne soralım? Siz Kültür Bakanısınız; 

elinizdeki yazılı metni okuyorsunuz. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (Devamla) - Ama, iyi bir içerik var. Ben 

okurken, aynı zamanda kendime de okuyorum, cevap olarak iyi bir içerik olduğunu görüyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sermayesinin yüzde 99,57'si Bakanlığımızın ilgiiı 

kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne ait olan Elsan Orman 
Ürünleri Sanayii Ticaret AŞ'nin 9.4.2003 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında şirketin, 
merkezi Ankara'da bulunan ve sunî tohumlama, anaç patates üretimi, hibrit mısır tohumluğu 
üretimi, ihracat ve ithalat gibi konularda faaliyet gösteren ve sermayesinin tamamı Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliğine ve bölge birliklerine ait olan Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç İt
halat İhracat ve Ticaret AŞ ile birleştirilmesi kararlaştırılmış olup, birleştirme işlemi Elsan Orman 
Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'nin 24.9.2003 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda karara bağ
lanmış ve tamamlanmıştır. 

Söz konusu şirkette kamu hissesi olmadığından, şirket özelleştirme kapsamında bulunmamak
tadır. 

Sayın Başkan değerli milletvekilleri; Niğde Cumhuriyet Savcılığı, Niğde Tarım Açık Cezaevi 
Müdürlüğü hesabına Elsan Orman Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'yi satın almak için Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne müracaat ederek fiyat teklifi istemiş: ancak, adı 
geçen genel müdürlük tarafından verilen fiyatın yüksek bulunması nedeniyle bir anlaşma sağ
lanamamıştır. 

Yine. 19 uncu sırada yer alan sorunuzla ilgili olarak cevap arz etmeye çalışıyorum Sayın Mil
letvekilim. 

Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasını civar yerleşim merkezlerine bağlayan yollarla ilgili 
sorunuz: Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasının anayolu, asfalt kaplama olup trafiğe açıktır; ancak, 
Darboğaz-Emirler ile Madengümüş köy yolları ikinci derece bağlantı yolları olduğundan. Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü master planı gereği şu an asfalt kaplaması yapılamamaktadır. Gerekli 
greyderli ve malzemeli bakım çalışmaları il müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Niğde-Ulukışla-Darboğaz sulama tesisinin projesi hazırlanmış olup, bütçe imkânları ölçüsün
de önümüzdeki yıllarda programa alınarak ikmaline çalışılacaktır. 

37 nci sırada yer alan Sayın Gazalcı'nın Tarım Bakanımızdan sorusuna cevap arz ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2002 ürün yılında tütün ekicilerinin ellerinde kalan söz

leşme fazlası ve sözleşmesiz tütünlerle ilgili olarak, bir defaya mahsus olmak üzere 3.1.2002 tarih
li ve 4733 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenerek ekicilerin mağduriyeti giderilmiştir. 

Söz konusu geçici maddede "2002 yılı ürünü ekici tütünlerinden, bu kanunun 6 ncı maddesi 
çerçevesinde yazılı sözleşme yapılmaksızın üretilip açık artırma merkezlerinden alıcısı çıkmadığı 
için açık artırma yöntemiyle satın alma imkânı da bulunamayan tütünler bir defaya mahsus olmak 
üzere ve kurul tarafından belirlenip tebliğ edilmiş (8.5.2002 tarih ve 25102 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan) kataloga dayalı açık artırma yöntemiyle pazarlanacak 2002 ürünü üretici tütünlerine 
ilişkin açık artırma başlangıç fiyatlarının yüzde 50'sinden aşağı olmamak kaydıyla genel müdürlük
çe satın alınabilir" denilmektedir. 
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Bu çerçevede Tekel, 25.8.2003 tarihinde tütün alımlarına başlamış, tütünlerini Tekele satan 
ekicilerin tütünleri ambarlanarak tütün bedelleri kendilerine ödenmiştir; ayrıca, Tekel, 2002 ürün 
yılında tütün ekicilerinin ellerinde kalan sözleşme fazlası ve sözleşmesiz tütünleri, kurulca tespit 
edilen katalog fiyatlarından yüzde 50 indirim yaparak 22 204 ekiciden 6 663 ton tütün satın alarak 
7,4 trilyon ödeme yapmıştır. 

Sayın milletvekilleri, gündemin 43 üncü sırasında yer alan, yine, Niğde Milletvekilimiz Sayın 
Orhan Eraslan'ın Tarım Bakanımıza yönelttiği soruyu cevaplamaya çalışacağım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bor-Emen Ovası drenaj ve arazi ıslahıyla ilgili etüt, 1990 
yılında Köy Hizmetleri Niğde İl Müdürlüğünce yapılmıştır. Emen Ovasında drenaj, tuzluluk ve al-
kalilik problemi bulunan saha yaklaşık 40 000 hektardır. 

Tarımsal üretim faaliyetinin yapılamadığı Emen Ovası arazilerinin ıslah edilip tarıma kazan
dırılması, ülke ekonomisine katkı açısından büyük önem taşımaktadır. 

Emen Ovasında önümüzdeki yıllarda uygulanacak drenaj ve arazi ıslahına esas teşkil edecek 
dren aralığı, drenaj katsayısı, ıslah maddesi cins ve miktarı, yıkamasuyu miktarı ve benzeri verilerin 
belirlenmesi için, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 11.1.2002 tarih ve -işte bunu okumak çok 
zor- B021KHZ/0140003/753.42 sayılı yazı ile Konya Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsüne 
talimat verilmiştir. Etüt çalışmalarının tamamlanmasını takiben, bahse konu proje bütçe imkânları 
çerçevesinde hayata geçirilecektir. 

Bürokratlar, tabiî, kendi anlaşacakları dilden yazıyorlar; Sayın Milletvekili, özür diliyorum. 
Muhtemelen, bürokrat arkadaşlarımız da beni dinliyorlardır şimdi; kulaklarına küpe olsun diye söy
lüyorum; inşallah, bir daha böyle yapmazlar. 

Yine, gündemin 44 üncü sırasında yer alan, Sayın Eraslan'ın sorusuna cevabımızı arz 
ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Üçkapıh-Çamardı yolu 18 kilometre uzunluğunda 
stabilize bir yoldur. Söz konusu yol 2004 yılı yatırım programına alınmış olup, program kapsamın
da 5 kilometre onarım ve 2 kilometre stabilize kaplama çalışması yer almaktadır. Yol genişletme 
çalışması, arazi sahipleriyle olan ihtilaf nedeniyle gerçekleştirilememektedir; ihtilafın giderilmesini 
müteakip genişletme çalışmalarına başlanacaktır. 

Arz ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - 37 nci sıradaki soruyu cevaplandırdınız mı Sayın Bakan? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (Devamla) - Sayın Başkanım, 37 nci 

sıradaki soruyu cevaplandırdım; 19 uncu sıradaki soruyu cevaplandırmamış olabilirim. 
BAŞKAN - Sayın Gazalcı'nın tütün alımlarına ilişkin sorusu... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (Devamla) - Onu cevaplandırdım efen

dim. 
BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (Devamla) - Sayın Eraslan, 19 uncu 

sıradaki sorunuzu cevaplandırdım mı? 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Cevaplanmadı efendim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (Devamla) - Hemen arz edeyim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Eraslan'ın gündemin 19 uncu sırasında yer alan 

sorusuna cevabımızı arz ediyorum. 
Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasının anayolu asfalt kaplama olup, trafiğe açıktır. Ancak, 

Darboğaz-Emirler ile Maden-Gümüşköy yolları ikinci derece bağlantı yolları olduğundan, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü master planı gereği, şu an asfalt kaplaması yapılamamaktadır. 
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Niğde-Ulukışla-Darboğaz sulama tesisinin projesi hazırlanmış olup, bütçe imkânları ölçüsün
de önümüzdeki yıllarda programa alınarak ikmaline çalışılacaktır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın çabasına teşekkür 

ediyorum. 
Kimse kusura bakmasın; bu, sözlü soru olmaktan çıktı, yazılı soru oldu. Burada, önergemizi 

verdikten bir, birbuçuk sene sonra sorumuz cevaplandırılıyor ve ilgisi olmayan -şüphesiz ki, say
gıdeğerdir- bir Bakanın eline, yazılanla sınırlı... Soracağımız şeyleri soramıyoruz; bunun adı "söz
lü soru" değil. 

Aynı şekilde, ben de Sayın Bakana mukabele ediyorum; ben, kendisinden bıkmadım, ama her
halde kendileri benden bıktılar, onu ima etmek istediler... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (İsparta) -Estağfurullah. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Bunlar bizim yöremizin sorunları, bunları sormak durumun

dayız, dile getirmek durumundayız. Sayın Bakanın çabasına teşekkür ediyorum; ama, ne yazık ki, 
cevaplara teşekkür edemiyorum, cevaplar tatminkâr değil ve "çektir", "caktır"dan ibaret; yani, or
tada somut bir şey yok; şu yapılmıştır, bu... 

Ben size, 43 üncü sıradaki soruyla ilgili bir örnek vereyim. Sayın Bakanın okuduğu gibi 40 000 
hektar bir ova bu Emen Ovası. Bunun projesi de, hiç kimse kusura bakmasın, 1973'te, Sayın Deniz 
Baykal Enerji Bakanıyken yapıldı; ama, bir türlü uygulamaya konulamadı. Bir buğday ambarı 
olacak; bir. Bunun projesinin yapıldığını biliyoruz; sadece "başla" demek gerekiyor, ona para ayır
mak gerekiyor, o iradeyi ortaya koymak gerekiyor; yani. işte, projesi yapılmaktadır, araştırması 
yapılacaktır, bilmem... Bunlar, soru cevabı değil ve Sayın Bakanın kendisi de gelemediği için, tabiî, 
biz. Kültür ve Turizm Bakanımıza ne diyelim; yani, Tarım ve Köyişleri Bakanı değil; haklı olarak, 
Sayın Bakanın, vekâleten, eline verdiği kadarını cevap olarak aktaracak; ama, bunları cevap olarak 
kabul etmiyoruz ve şunun da bilinmesini istiyoruz: Bu cevaplar, seçim bölgemizdeki yazılı yerel 
basında yer almaktadır; yani. öyle. çok rasgele de olsun, nasıl olsa Meclisin tozlu yerlerinde 
unutuluyor, Niğdelilerin haberi olmuyor diye düşünülmesin. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eraslan. 
Sayın Eraslan her ne kadar cevapları tatminkâr bulmasa da, biz, İçtüzüğümüze göre 18. 19, 37. 

43 ve 44 üncü sıralardaki soru önergelerini cevaplandırılmış olarak kabul ediyoruz. 
23. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'in, Niğde İlindeki özelleştirilen NİMSA A.Ş.'ye ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu 'nun cevabı 
BAŞKAN - Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum: 

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

dırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Eraslan 
Niğde 
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Niğde İlimizde kurulu bulunan ve T.C. Ziraat Bankasının mülkiyetinde iken özelleştirilen 
NİMSA A.Ş. (Niğde Meyve Suyu ve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.) şu anda çalışmamaktadır. 

Soru 1: NİMSA A.Ş.'nin özelleştirme bedeli ne kadardır? 
Soru 2: Satışı kime yapılmıştır? Şu anda kim işletmektedir? 
Soru 3; İşletmenin kredi borcu var mıdır? Var ise kaç liradır? 
Soru 4: İşçilerin ve üreticilerin bu fabrikadan alacakları var mıdır? Var ise tahsilatı hangi 

aşamadadır? 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (İsparta) - Çok teşekkür ediyorum Sayın 

Başkanım. 
Her şeyden önce, Sayın Eraslan'a, sadece içtenlikli ve bir parça da espri dozunda söylediğim 

bir şeyi benim düşünmediğim bir tarzda ele aldığı için bir tavzihte bulunmak istiyorum. Benim, siz
den bir bıkkınlık duygusu içinde olmam diye bir şey asla söz konusu olamaz. 

İçtenlikle katılıyorum, sözlü soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, milletvekillerine 
verdiği denetim yetkisinin önemli araçlarından bir tanesidir, son derece değerli ve önemli bir 
kurumdur; mutlaka, Meclis teamülleri içinde, Meclis kurumları içinde, demokratik kurumlar içinde 
son derece değerli bir kurum olarak bu kuruma da hak ettiği saygıyı hepimiz karşılıklı göstermek 
zorundayız. Ancak, bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Yazılı soru önergesi imkânlarıyla 
alınabilecek bilgileri, cevapları yazılı soru önergesi imkânını kullanarak; sözlü soru önergesini ise, 
kendi karakterine, sözlü soru kurumunun karakterine daha uygun mekanizmalar için kullanmanın, 
etkin bir denetim, etkin bir muhalefet, etkin bir Parlamento çalışmasına katkı sunacağını da 
düşünüyorum. Arz ediyorum. 

Söylediğiniz doğrudur, olağanüstü soru yoğunluğu içerisinde, bakanlar, daha çok bürokratların 
konuya ilişkin hazırladıkları bilgilerden oluşan bir bilgiyi Genel Kurula arz etmek durumunda kal
maktadırlar. Bu gereğince müzakere edilememe, özellikle siyasî veçhesiyle gereğince tartışılamama 
gibi bir sorunu da, ne yazık ki, beraberinde getirmektedir; ama, dediğim gibi, bunun çaresi, galiba, 
herkesin, biraz daha -herkesin ama, kimseye özel olarak işaret etmiyorum- kurumun gereklerine uy
gun bir yöntem belirlemesi. 

Efendim, hoşgörünüze sığınarak bu görüşümü sizlerle paylaştıktan sonra, müsaadenizle, Sayın 
Eraslan'ın Maliye Bakanımızdan sorusu için hazırlanan cevabı takdim ediyorum: 

NİMSA (Niğde Meyve Suyu Gıda Sanayi) ve Ticaret AŞ'de bulunan yüzde 97,8 oranındaki 
kamu payı, 31.3.1995 tarihinde imzalanan satış sözleşmesi çerçevesinde, toplam 600 000 Amerikan 
Doları bedelle satılmıştır. NİMSA'da bulunan yüzde 97,8 oranındaki kamu payı, MEYEPA (Mar-
keting Gıda Sanayi ve Pazarlama) Anonim Şirketine satılmıştır. 

Özelleştirme sonrasında, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi bir anonim şirket statüsünde 
tüzelkişiliği devam eden NİMSA, aralarında meyvesuyu ve konsantre üretim tesisinin de bulunduğu 
tüm gayrimenkullerini, 12.6.1997 tarihinde Meytat (Meyve Suyu ve Gıda Sanayi) AŞ adlı bir şir
kete satmıştır. Bahse konu üretim tesislerinde, şu anda herhangi bir faaliyette bulunulmamaktadır. 

NİMSA'da bulunan kamu payı, 31.3.1995 tarihinde şirket tüzelkişiliğinden doğan, defter, 
bilanço ve kayıtlara intikal etmiş veya etmemiş tüm alacak, hak, borç ve yükümlüleriyle birlikte 
MEYEPA (Marketing Gıda Sanayi ve Pazarlama) Anonim Şirketine devredilmiş olduğundan, 
12.6.1997 tarihine kadar NİMSA'nın mülkiyetinde bulunan ve bu tarihte adı geçen şirket tarafından 
Meytat (Meyve Suyu ve Gıda Sanayi) Anonim Şirketine satılan işletmeyle ilgili olarak, söz konusu 
firmaların kredi borcu olup olmadığı konusunda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kayıtlarında her
hangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Eraslan, buyurun. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Bakana teşekkür ederim. 
Şimdi, bu da, önemli yanlış uygulamalardan biri. Bunu, özellikle, kamuoyuyla paylaşmak 

adına, izin verirseniz, iki satır açıklama yapmak istiyorum. 
Bu fabrika, bildiğim kadarıyla -Sayın Bakanın açıklaması da bunu doğruladı- 63 milyar Türk 

Lirası bedelle özelleştirildi. Aynı yıl, devralan şirket tarafından teminat gösterilerek, Halk Bankası 
Niğde Şubesinden 450 milyar lira kredi kullanıldı. Şu anda, bu kredi geri dönmedi, 450 milyar lira 
ödenmedi. 63 milyar liraya aldı, teminat gösterdi, 450 milyar lira kredi aldı. Bunun yanı sıra, işçilerin 
tamamı, fabrika kapatıldığı için sokağa bırakıldı; hiç kimsenin kıdem tazminatı alacağı ödenmedi, 
hak edilmiş ücret alacakları ödenmedi, üreticilerin de elma bedelleri, ürün bedelleri ödenmedi; ne 
yazık ki, böyle bir faciayla çürümeye terk edildi, bir yolsuzluk kaynağı oldu. Hortumculuk, sadece. 
sahiplerinin, bankalardan şirketlerine para aktarması biçimiyle değil, bu yolla da yapıldı. 

Ben, acaba, buna ilişkin tedbirler var mıdır, ne safhadadır diye sormuştum. Ne yazık ki, dev
letin bir bankasından, Halk Bankasından alınan ve dönmeyen kredilerden hükümetin haberi yok; 
yani, önergeye rağmen araştırma ihtiyacı bile duyulmamış; bunu üzüntüyle karşılıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eraslan. 
24. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, yetiştirme yurtlarında barınan çocuklardan ilköğ

retimi bitiremeyenlerin istihdam sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) ve 
Devlet Bakanı Güldal Akşit'in cevabı 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Güldal Akşit tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

ması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Bilindiği üzere, 3413 sayılı Yasaya göre, yetiştirme yurtlarında barınan çocukların yurttan ay
rılmaları halinde işe yerleştirilmeleri için Form-A doldurulmaktadır ve bu formun doldurulabilmesi 
için de ilköğretimden mezun olma şartı aranmaktadır. 

Ancak, devletin bakım ve gözetimi altında bulunan bu çocuklardan bazıları ilköğretimi tamam-
layamamaktadırlar. Bu durumda da, bunlar için Form-A doldurulamamaktadır. 

Soru: İlköğretimi bitiremeyip Form - A doldurulamadığı için işe yerleştirilemeyen bu öğren
cilerin mağduriyetinin giderilebilmesi için bir önlem düşünülmekte midir? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Soruyu, Devlet Bakanı Sayın Güldal Akşit yanıtlayacaklardır. 
Buyurun Sayın Akşit. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

huzurunuza, Niğde Milletvekili Sayın Orhan Eraslan'ın sözlü sorusunu cevaplandırmak üzere gel
miş bulunmaktayım. 

Bilindiği gibi, çeşitli nedenlerle koruma altına alınan çocuklarımız, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yuva ve yurtlarda barındırılmakta, eğitilmekte, her tür-
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lü fiziksel ve sosyal gereksinimleri karşılanarak, cumhuriyetimize ve Atatürk ilkelerine bağlı, laik, 
demokratik, çağdaş, meslek sahibi bireyler olarak yetiştirilerek, topluma kazandırılmaya çalışıl
maktadır. 

1988 yılında, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa ek bir mad
de eklenmesini sağlayan 3413 sayılı Kanunla da, son derece önemli bir konuda yeni bir düzenleme 
yapılmıştır. Buna göre, Kurumun koruması altında bulunan çocukların işe yerleştirilmesi konusu 
kanun güvencesine bağlanmış ve böylece, yetiştirme yurtlarında 18 yaşını tamamlayan çocukların 
iş sahibi yapılmadan Kurumdan ayrılmalarından kaynaklanan sorunlar çözüme kavuşturulmuştur. 
İlgili kanunu düzenleyen ve 2 Mart 1995 tarih ve 22218 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürür
lüğe giren Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzükle, kamu kurum ve 
kuruluşlarına, her yıl, hangi statüde olursa olsun, serbest kadro mevcutlarının binde l'i oranında 
alacakları korunmaya muhtaç çocuk sayısını, adaylarda aranan nitelikleri, sınav tarihini ve yerini 
Kuruma bildirmek ve bu kadrolara, Kurumca bildirilen korunmaya muhtaç çocuklar arasında 
yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yapma yükümlülüğü getirilmiş bulun
maktadır. Uygulama, 1988 yılından bu yana başarıyla sürdürülmektedir. Sorun, kamu kurumların
ca ciddiyetle ele alınmakta ve gerekli işlemler titizlikle yerine getirilmektedir. 

Bu çerçevede, 1988 yılından bu yana, 18 yaşını tamamlayan 21 343 genç, değişik kamu kurum
larında, eğitimlerine ve mesleklerine uygun niteliklerdeki kadrolara yerleştirilmişlerdir. 2000 yılın
da 1 826, 2001 yılında 2 320, 2002 yılında ise 1 647 genç işe yerleştirilmiştir. 

Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde ise, genel olarak, 
ortaokulu bitirenlerin memur olabileceği, ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde, il
kokulu bitirenlerin de alınmasının caiz olacağına dair düzenleme yapılmıştır. 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Yasasının bu doğrultuda düzenlenen İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 65 inci mad
desinde, ilköğretim okullarına devam ederek veya dışarıdan bitirme sınavlarına girerek 8 inci sınıfı 
bitirenlere ilköğretim diploması verileceğini belirtilmiştir. İlköğretimini tamamlamadan, herhangi 
bir nedenle ara sınıflardan ayrılan ilköğretim çağındaki çocuklar, ilgili yönetmeliğin 20 nci mad
desine göre, sınavla, durumlarına uygun sınıflara kaydedilerek ve açık ilköğretime devam ederek, 
öğrenimlerini tamamlamaları sağlanmaktadır. Ayrıca, öğrenimlerini tamamlayamamış çocuk
larımız, Millî Eğitim Bakanlığının açmış olduğu yetişkinler ikinci kademe eğitimine gönderilerek, 
başarı belgesi almaları sağlanmaktadır. Yetişkinler ikinci kademe eğitimi başarı belgesi, Millî 
Eğitim Bakanlığının 6.5.1998 tarih ve 73 sayılı genelgesi gereğince, ilkokul diplomasına denk olup, 
ilkokul mezunu sayılmaktadırlar. İlköğretimi bitirememiş çocuklarımızı, gerek açık ilköğretime 
devam ettirerek gerekse açılmış olan yetişkinler ikinci kademe eğitimi kurslarına göndererek başarı 
belgesi ya da diploma almaları sağlanmakta ve söz konusu yasa gereği kamu kurum ve kuruluşların
da işe yerleştirilmeleri gerçekleştirilmektedir. 

Saygılarımı sunuyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Eraslan, buyurun. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Öncelikle, kendi bakanlığıyla ilgili soruyu cevaplamak üzere 

hazır bulunduğu için Sayın Bakana teşekkür ediyorum; devamını da diliyorum. Teşekkür ediyorum. 
Bu anlattıklarınızın dışında, bu tür çocuklarımız, ne yazık ki, var. Bu hususa dikkatinizi çek

mek amacıyla -konuyla da ben yakından ilgileniyorum- onun için sormuştum. Form-A dol
durulamayan, ilköğretimi bitiremeyen çocuklarımız vardır yetiştirme yurdunda ve bunlar, 18 yaşını 
bitirdikten sonra da, ne yazık ki, sokağa bırakılıyor. 

Bu konuyu, ilgi ve dikkatlerinize arz ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eraslan. 
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Sayın milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ön-
görüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

Alınan karar gereğince, bu kısmın 82 nci sırasında yer alan, İğdır Milletvekili Dursun Akdemir 
ve 45 milletvekilinin, sokak çocuklarının sorunlarının çözümlenebilmesi için alınması gereken ön
lemlerin belirlenmesi amacıyla, 132 nci sırasında yer alan, 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 ve 158 inci sırasında yer alan, Konya Milletvekili Sayın Orhan Erdem ve 44 millet
vekilinin, çocuklarımızı sokağa iten nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergelerinin birlikte yapılacak öngörüşmelerine başlıyoruz. 

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

/. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 milletvekilinin, sokak çocuklarının sorunlarının 
çözümlenebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/IH) 

2. - Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi ve 22 milletvekilinin, öncelikle sokakta yaşayan çocuk
lar arasında yaygınlaşan ve toplumun geleceğini tehlikeye düşüren uyuşturucu kullanımı konusun
da alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/160) 

3. - Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 44 milletvekilinin, çocuklarımızı sokağa iten neden
lerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/180) 

BAŞKAN - Hükümet?.. Burada. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri, Genel Kurulun 17.6.2003 tarihli 94 üncü, 

27.1.2004 tarihli 47 nci ve 15.4.2004 tarihli 74 üncü Birleşimlerinde okunduğundan, tekrar okut
muyorum. 

İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, hükümete, 
siyasî parti gruplarına ve önergelerdeki birinci imza sahiplerine veya onların göstereceği diğer im
za sahiplerine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önerge sahipleri için 10'ar dakikadır. 
Şimdi, söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Es

kişehir Milletvekili Sayın Cevdet Selvi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Konya Milletvekili 
Sayın Orhan Erdem; önerge sahipleri adına İğdır Milletvekili Sayın Dursun Akdemir ve Konya Mil
letvekili Sayın Orhan Erdem. 

İlk söz, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Güldal Akşit'in. 
Buyurun Sayın Akşit. (Alkışlar) 
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sokak 

çocuklarıyla ilgili konuların Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesine vesile olan, Konya 
Milletvekili Orhan Erdem, İğdır Milletvekili Dursun Akdemir, Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi 
ve önergelerde imzalan bulunan diğer milletvekillerimize teşekkür ederek sözlerime başlamak is
tiyorum. 

Sokak çocuklarıyla ilgili konu, ülkemizdeki sosyal hizmetler kapsamında ele alınması gereken 
bir konudur. Sokak çocuklarıyla ilgili konunun ayrıntılarına girmeden önce, sizlere, devletimizin ve 
bu bağlamda Hükümetimizin sosyal hizmet politikaları hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 
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Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının "Sosyal Hizmetler ve Yardımlar" başlığı altında 
aşağıdaki ifadelere yer verilmiş bulunmaktadır: 

"Uzun süredir artan kentleşme, göç olgusu, yüksek enflasyon, gelir dağılımının bozulması, 
yoksulluk ve aile yapısında meydana gelen değişimler gibi sebeplerden dolayı sosyal hizmetler ve 
yardımlara olan ihtiyaç artmaktadır 

Sosyal hizmetlerin yürütülmesinde, dağınık kurumsal ve fınansal yapılanma, kurumlar arasın
daki koordinasyon ve işbirliği eksikliğinden kaynaklanan önemli sorunlar bulunmaktadır." 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının "Amaçlar, İlkeler ve Politikalar" başlığı altında da 
yapılması öngörülen çalışmalar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

"Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma 
sağlanması, sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılması 
esastır. 

Sosyal hizmet ve yardım sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler ve gönüllü 
kuruluşlar arasında işbirliği sağlanacaktır." 

Hükümetimizin programında da sosyal hizmet konularıyla ilgili olarak önemli düzenleme ve 
taahhütlerde bulunulmuştur. Bu kapsamdaki düzenlemeler, özetle, aşağıdaki gibidir. 

Bakanlıkların taşradaki görev ve yetkileri, valiliklere ve il özel idarelerine devredilecektir. 
Yerel tercihler dikkate alınarak, sağlık, eğitim, kültür, sosyal yardımlaşma, turizm, çevre, köy hiz
metleri, tarım, hayvancılık, imar ve ulaşım hizmetlerinin il düzeyinde karşılanması sağlanacaktır. 

Devleti, halka hizmet etme aracı olarak gören Hükümetimiz, bir sınıf ve kesimin değil bütün 
vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu sağlayacak sosyal politikalar yürütecektir. 

Yoksullar, bakıma muhtaç yaşlılar, çocuklar ve işsizler için özel programlar oluşturulacak, zor 
durumdaki vatandaşlarımıza terk edilmişlik ve kimsesizlik duygusu yaşatılmayacaktır. 

Hükümetimiz, işsizleri, fakirleri, düşkünleri, hastalan, özürlüleri gözeten, onların insan 
onuruna yakışacak şekilde yaşamalarını sağlayacak bir sosyal devlet anlayışını uygulamaya 
koyacaktır. 

Aile, toplumun temeli ve toplumsal dayanışmanın oluşmasında rol oynayan önemli bir kurum
dur. Toplumsal mutluluk, dayanışma, barış, sevgi ve saygının yolu aileden geçer. Yaşanan bütün 
olumsuzluklara ve ekonomik sıkıntılara rağmen toplum olarak ayakta duruşumuzu, büyük çapta, 
sağlam aile yapımıza borçlu olduğumuz açıktır. Hükümetimiz, aile merkezli politikalara öncelik 
verecektir. 

Devlet, özürlü vatandaşlarının eğitim, rehabilitasyon, sağlık, hukuk, yönetim gibi alanlardaki 
ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle başkalarına en az muhtaç olarak yaşamalarını sağlayacaktır. 

"Bedensel ve zihinsel özürleri nedeniyle insanlar arasında ayırım yapılmasına izin veril
meyecektir" ilkesi, Hükümetimizin, özürlülerle ilgili politikasının temelini oluşturacaktır. Bunların 
gerçekleştirilmesi için ise her türlü tedbir alınacaktır. 

Bu genel ilkeler çerçevesinde sokak çocuklarıyla ilgili olarak elimizdeki veriler ve yürütülen 
çalışmalarla ilgili bilgileri de, kısaca, size aktarmak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sokak çocukları ve sokakta yaşayan çocuklar konusu, 
zaman içerisinde kendini gitgide daha fazla hissettirmektedir. Ülkemizde, son yıllarda "sokak 
çocukları" kavramıyla gündeme gelen ve sayıları hızla artan sokakta yaşayan veya sokakta çalışan 
çocuklar, aileleri tarafından ihmal ve istismar edilen çocuklardır. Sokak çocukları, uzun ya da kısa 
süreli de olsa, aile veya bir yetişkinin desteği ve korumasından yoksun, her türlü tehlikeye açık 
olarak sokaklarda yaşayan ve çalışan çocuklardır. 
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Sokaktaki çocuklar, sahip oldukları aile desteğine göre temel olarak iki kategoriye ayrılarak ele 
alınmaktadır; birincisi, sokakta yaşayan; ikincisi, sokakta çalışan ya da çalıştırılan çocuklar. 

Sokakta yaşayan çocuk, bir yetişkinin korumasından, yol göstericiliğinden yoksun olan, sokağı 
gerçek evi haline getirmiş çocuktur. Bu kavram, bütünüyle sokağı mesken edinen; yani, geceleri ya 
da en azından bazı geceler evine dönmeyen, aile, kuruluş koruması ve desteğinden bütünüyle ya da 
büyük ölçüde yoksun olan sokak çocukları, çoğu zaman, yine, sokakta yaşayan çocuklarla bir grup 
oluşturmaktadırlar. Bunlar, sevgi, güven, korunma, ait olma ve benzeri gereksinimlerini bu gruplar
la karşılamaya çalışmaktadırlar. 

Çocuklar sokak yaşantısına başladıklarında, onları, şiddet, fiziksel ve cinsel istismar, yaralan
ma, suç işlemeye başkaları tarafından zorlanma, kronik ve bulaşıcı hastalıklara yakalanma, sağlık
sız koşullarda yaşama ve dengesiz beslenme sonucu ölümle sonuçlanabilecek hastalıklara yakalan
ma gibi tehlikeler beklemektedir. 

Sokakta çalıştırılan çocuklar ise, zamanının çoğunu sokakta çalışarak geçiren; ancak, ailesiyle 
bağlarını sürdüren ve geç saatlerde de olsa evlerine dönen çocuklardır. Bu çocuklar, genellikle aile 
bütçesine katkı sağlamak amacıyla sokaklarda çalışmak zorunda olup, marjinal işlerde -simitçilik, 
ayakkabı boyacılığı, araba camı silme, kuşyemi, kâğıt mendil, çiklet, şeker ve benzeri şeyleri sat
ma- çalışmaktadırlar. 

Sokakta çalışan ya da çalıştırılan çocuklar, sokak çocuğu, sokağın çocuğu olması yönünden 
risk taşımakta, kolaylıkla, sürekli sokakta yaşamayı seçebilmektedirler. 

Çocukları sokakta yaşamaya, çalışmaya iten nedenlere kısaca göz atacak olursak; boşanma 
veya ölüm sebepleriyle ailenin parçalanması, ailenin eğitimsizliği ve çocuk yetiştirmedeki bilgisiz
liği, ailenin çocuğu ihmal veya istismar etmesi, aileiçi şiddet - ailenin çocuğa şiddet uygulaması ya 
da anne ve babanın birbirine şiddet uygulaması- çocuğun sokakta çalışıp para kazanmasını teşvik 
edici kültürel değerler, yoksulluk, göç ve buna bağlı çeşitli uyum sorunları en önemlileridir. Bun
lara ilaveten, yine, sokağın çocuk için çekiciliği, geniş özgürlük alanı olması, kolaylıkla yiyecek ve 
para bulabilmesi, sosyal destek sistemlerinin zayıflığı, yasaların yeterince ve etkin olarak uy-
gulanamaması, koruyucu ve önleyici sosyal hizmetlerin yetersiz oluşudur. 

Anayasamız, yasalar ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, açıkça, çocuk 
ihmali ve istismarı konusunda ivedi tedbirlerin alınmasını öngörmektedir. Bu çerçevede, 2828 sayılı 
Yasanın 3 üncü maddesinin (e) bendine eklenen 6 ncı maddeyle ve 1997 yılında çıkan 572 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameyle, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara hizmet vermek amacıyla 
hizmete açılan çocuk ve gençlik merkezleri, eşlerarası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, 
yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek, sosyal tehlikeyle karşı karşıya kalan veya 
sokakta çalışan çocuk ve gençlerin geçici süreyle rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazan
dırılmalarını sağlamak amacıyla kurulan yatılı ve gündüzlü sosyal hizmet kuruluşları olarak tanım
lanmışlardır. 

Çocuk ve gençlik merkezlerinin açılış ve işleyiş esaslarını belirleyen Çocuk ve Gençlik Mer
kezleri Yönetmeliği, 30 Eylül 2001 tarih ve 24539 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Söz konusu yönetmeliğe ilişkin olarak hizmetin etkinliğini ve standartlarını sağlamak 
amacıyla hazırlanan Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönergesi, Bakanlık makamının 30 Ekim 2002 
tarih ve 191 sayılı onayıyla yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, veri tabanı oluşturmak ve çalışmaları iz
leyebilmek amacıyla hazırlanan standart formlar ve raporlar uygulamaya konulmuştur. 

Bu yönetmeliğin amacı, sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalan sokakta yaşayan çocuklar ile 
sokakta çalışan ya da çalıştırılan çocuk ve gençlerin rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazan
dırılmalarını sağlamakla görevli çocuk ve gençlik merkezlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını, hiz
met standartlarını belirlemek, ilgili kişiler ve kurumlar arasında eşgüdümü sağlamak ve hizmetin en 
etkili ve verimli şekilde yürütülmesine ilişkin kuralları düzenlemektir. 
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Çocuk ve gençlik merkezlerinde meslek elemanlarınca yapılan sokak çalışmalarıyla çocukların 
kimlik bilgileri, adresleri, eğitim durumları, çalışma şartlan, çocukların sokakta olma nedenleri gibi 
bilgiler alınarak, çocukların merkezlere gelmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Sokak çalışmaları 
sonucunda ulaşılan ailelerle yapılan görüşmelerde, sokağın çocuklar açısından tehlikeleri hakkında 
bilgi verilerek, çocukları çalıştırmalarının suç teşkil ettiği anlatılmaktadır. 

Çocuk ve gençlerin korunma kararı bulunmadığından, merkezleri izinsiz terk eden çocuklar ve 
gençler, maalesef, kaçak muamelesi görmemektedirler. Çocuk ve genç, merkezden istediği zaman 
ayrılabilmektedir. 

Çocuk ve gençlik merkezlerinin işlevlerine bakacak olursak; sokakta çalışan ya da yaşayan 
çocukları saptamak, sokakta çalışan ya da yaşayan çocukların öykülerinin öğrenilmesi, ailelerini 
araştırmak, tıbbî, psikososyal incelemelerini yapmak, bu çocukların kendi içlerinden ya da toplum
dan gelecek tacizlere karşı korunması, tedavi kuruluşlarına yönlendirmek, aileye dönüş sürecine 
yönelik çalışmalarla çocuğu hazırlamak, sokakta olma ve uçucu madde kullanımlarına ilişkin 
patolojik teşhislerini yapmak, tedavi sürecini başlatmak, acil ve zorunlu hallerde gece barınma 
olanağı sağlamak, tedavisi gerçekleşen çocuklarla meslekî rehabilitasyonu organize etmek, okula 
gönderme, meslek edindirme gibi faaliyetlere çocukları yönlendirmek ve yetiştirmek, sokak çocuk
ları sorun alanının çözümüne yardımcı olacak yerel verileri hazırlayıp Genel Müdürlüğe ulaştırmak, 
başlıca görevleri arasında bulunmaktadır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, 1997 yılı itibariyle, 1 çocuk 
ve gençlik merkeziyle başlattığı bu hizmetlerini, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Çorum, Diyar
bakır, İçel, Bursa, Şanlıurfa, Adana, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Samsun, Adıyaman, Kayseri, Kon
ya, Yalova, İzmit, Aydın, Düzce, Siirt, Manisa, Batman ve Malatya İllerinde bulunan toplam 39 
çocuk ve gençlik merkeziyle sürdürmektedir. Bu merkezler aracılığıyla, sokakta yaşayan ya da 
çalışan çocuklar ve ailelerine yönelik, eğitim, danışma ve rehabilitasyon hizmetleri verilmekte ve 
hizmet yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. 

2003 yılı aralık ayı sonu itibariyle, 38 merkezimiz aracılığıyla ulaştığımız çocukların sayısına 
ve bunlara götürülen hizmetlere bakıldığında, toplam ulaşılan çocuk sayısı 33 247'dir. Hizmetlere 
göre dağılımı şöyledir: Hiç okula gitmemiş olup okula başlatılan çocuk sayısı 1 359, sosyal yardım
la desteklenerek okula devam etmesi sağlanan çocuk sayısı 5 943, aile yanına dönmesi sağlanan 
çocuk sayısı 7 433, işe yerleştirilen çocuk sayısı 369, sosyal yardım alan çocuk sayısı 3 843, korun
ma altına alınan çocuk sayısı 198, madde bağımlısı çocuk sayısı 3 606 olup, bu çocuklar, yukarıda 
sözü edilen madde bağımlılığı tedavi ünitelerine yönlendirilmektedirler. Çeşitli meslekî çalışma ve 
sosyal hizmet müdahalelerine rağmen çocuğunu sokakta çalıştırmakta ısrar eden ve bu nedenle suç 
duyurusunda bulunulan aile sayısı 637, ceza alan aile sayısı ise 84'tür. Aynî ve nakdî yardımdan 
yararlanan 938 aile bulunmaktadır. 

Halen, hizmetimiz, 2004 yılı itibariyle 39 çocuk ve gençlik merkeziyle sürdürülmektedir. Söz 
konusu 39 merkezden 24'ü işbirliği protokolleriyle hizmet vermektedir. Bu çocuklar arasında, 
sokakta yaşayan ve çalışan çocuklarla birlikte, sokakta yaşama ve çalışma riski taşıyan çocuklar da 
yer almaktadır. Risk altında bulunan çocuklar, kardeşleri sokakta yaşayan veya çalışan ya da çalış
tırılan çocuklar, yapılan sah#çalışmaları veya diğer sektörlerle -Millî Eğitim Bakanlığı okulları 
gibi- kurulan bağlantı esnasında elde edilen bilgilerle, göç etmiş, çok çocuklu ve ekonomik yoksun
luk içerisinde olduğu tespit edilen ailelerin çocuklarıdır. Bu çocuklara ve ailelerine yönelik olarak, 
çocuk ve gençlik merkezlerinde görevli meslek elemanları tarafından çeşitli meslekî müdahaleler
de bulunulmaktadır. 

Çocuk ve gençlik merkezlerinin hizmetleri, 18 yaşın altındaki sokakta yaşayan ve çalışan tüm 
çocuklar için başlatılmışken, zaman içerisinde, uygulamada saptanan çocukların sokakta çalıştıkları 
işlerin türleri, cinsiyetleri ve madde kötüye kullanımı gibi özellikleri nedeniyle, hizmette daha da 
ayrıştırma zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. 
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Sokakta yaşayan ya da çalışan, madde bağımlısı olan çocuklara ilişkin olarak tespit edilen ve 
ikna çalışmaları tamamlanan çocukların İstanbul, Ankara, İzmir'deki UMATEM'lere (uçucu madde 
araştırma ve tedavi merkezlerine) diğer şehirlerde ise devlet hastanelerinin ya da üniversite has
tanelerinin psikiyatri kliniklerine yönlendirilmeleri sağlanmaktadır. Detoks sonrası rehabilitas
yonuna devam edilecek çocuklar için yeniden yapılandırılmış merkezlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ticarî cinsel sömürüye maruz kalan 18 yaşın altındaki kız çocuklarına İstanbul-Taksim Çocuk 
ve Gençlik Merkezi, İstanbul Behice Eren Çocuk ve Gençlik Merkezi, Ankara- Bahçelievler Çocuk 
ve Gençlik Merkezi olmak üzere 3 merkezle hizmet verilmeye çalışılmaktadır. 

Bu konuyla ilgili çalışmalar hakkında da dilerseniz kısaca bilgi vereyim. 30 Eylül 2001 tarih 
ve 24539 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk ve Gençlik Merkezleri 
Yönetmeliği üzerinde, gerek uygulamadan alınan geribildirimler gerekse yapılan denetimler sonucu 
belirlenen hususlardan yola çıkılıp, ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapılarak oluşturulan yeni yönet
melik taslağı Maliye Bakanlığının görüşleri doğrultusunda düzenlenerek, vize almak üzere Mart 
2004'te Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Standart formlar ve raporlar aracılığıyla merkezlerin 
hizmetleri izlenmekte ve veri tabanı oluşturulmaktadır. 

Sokakta yaşayan madde bağımlısı çocukların detoks sonrası rehabilitasyonuna yönelik olarak 
hazırlanan Uğraşı Terapisiyle Sokakta Yaşayan Madde Bağımlısı Çocukların Rehabilitasyonu 
Projesinin Ankara-Sincan Yenikayı Mevkiindeki taşınmaz üzerinde hayata geçirilebilmesi için 2001 
yılından itibaren çalışmalar sürdürülmektedir. Çocuk ve Gençlik Merkezleri İçin Standart Geliştirme 
Projesi hazırlanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile UNICEF'in 2001-2005 Ana Uygulama 
Planı çerçevesinde yer alan Özel Korunma Tedbirlerine Muhtaç Çocuklar Programı Altprojesinde 
bulunan ve sektörlerarası hazırlanan 2004 yılı çalışma planı içerisinde yer almış bulunmaktadır. 

Yine, 2001 yılında Ne\v York'ta yapılan Birleşmiş Milletler Çocuk Özel Oturumu çıktılarından 
olan "Çocuklar İçin Uygun Bir Dünya" başlıklı rapora istinaden, taraf ülkelerin hazırlamakla 
yükümlü olduğu Ulusal Eylem Planı. Genel Müdürlüğümüzün de içinde olduğu ilgili sektörlerin 
katılımıyla hazırlanmış ve UNICEF Genel Merkezine iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. 

Sosyal Hizmetler Danışma Kurulunun 23 üncü toplantısında, Aile ve Çocuk Hizmetleri Daire 
Başkanlığının önerisi doğrultusunda gündeme alınan, madde bağımlısı çocukların tedavi ve 
rehabilitasyonlarına yönelik merkezlerin açılması yönünde model önerisi ve sektörlerarası işbirliği 
önerisi, ilgili sektörlere proje tanıtımı yapılıp, Genel Müdür tarafından sunularak gerekli işbirliği ve 
destek talebinde bulunulmuştur. 

21-22 Şubat 2000 tarihlerinde Child Hope Asia Genel Direktörünün katılımıyla, dünyada. 
sokakta yaşayan veya çalışan çocuklara yönelik hizmet modelleri hakkında bilgi paylaşımına 
yönelik çalışma. İstanbul'da, merkezlerde görevli meslek elemanlarının katılımıyla gerçekleşmiştir. 

Çocuk ve Gençlik Merkezleri Hizmetiçi Eğitim Programı doğrultusunda. 10-14 Aralık 2001 
tarihlerinde yapılan eğitime katılım sağlanmıştır. 

4-14 Aralık 2003 tarihlerinde. İstanbul'da. Yaşayan Değerler Vakfı işbirliğinde, eğitici eğitimi 
ve alan çalışmalarının mim eğitimi, merkezde görevli personelin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN -Sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - 6-7 Kasım 2003 tarihlerinde, yine. An

kara'da, 2 nci Ulusal Sokakta Yaşayan-Çalışan Çocuklar Sempozyumu. Ankara Üniversitesinin iş
birliğiyle gerçekleştirilmiştir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile UNICEF'in 2001-2005 Ana Uygulama Planı çerçevesinde 
yürütülen 2.3 altprojesi kapsamında, çocuk ve gençlik merkezlerinde, sokakta yaşayan veya çalışan 
çocuklarla ilgili eğitim programı 2-6 Haziran 2003 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

İmkânlar ölçüsünde, alana ilişkin çeviri kitaplar, broşür ve afiş hazırlanmakta ve tanıtım çalış
maları sürdürülmektedir. 

Ayrıca, Diyarbakır Kentinde Sokakta Çalışan Çocukların Rehabilitasyonu Projesi, 25.5.1999 
tarihinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, GAP İdaresi Başkanlığı 
ve ILO arasında imzalanan protokolle, uygulanmaya başlanmış olup proje, 75 inci Yıl Çocuk ve 
Gençlik Merkezi tarafından yürütülmektedir. 

Yine. 2000 Temmuzundan itibaren Genel Müdürlüğümüz ve ILO arasında imzalanan protokol
le. 1999 Marmara depremi sonrası ailelerin yaşadığı ekonomik yoksulluklar nedeniyle, çalışan 
çocukların artacağı varsayımından hareketle, Gölcük ve Adapazarı'nda, Çalışan Çocukların 
Rehabilitasyonu ve Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi başlatılmış bulunmaktadır. Projeyle. 
bugüne kadar 6-14 yaş arası 1 067 çocuğa ulaşılmıştır. 

Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin İzmir'de Seçilmiş Sınaî Meslek Dallarında 2003 Yılı 
İtibariyle Sona Erdirilmesi Projesi: 2000 yılı itibariyle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ILO arasında protokol im
zalanmış ve İzmir'de, seçilmiş sınaî dallarında 15 yaşın altında çalışan çocukların seçilmesi ve bu 
alanlarda en kötü koşullarda çalışan 15-18 yaş grubundaki çocukların da çalışma koşullarının iyileş
tirilmesi yoluyla. Türkiye'de tehlikeli sektörde çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına katkı sağlan
ması... 

BAŞKAN - Sayın Akşit. konuşmanızı toparlar mısınız. 
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
...sonuç olarak, verilen hizmetin etkinliği ve verimliliğinin artırılması için, merkezlerin fizik

sel koşullarının iyileştirilmesi ve teknik altyapının güçlendirilmesi; merkezler aracılığıyla verilen 
hizmetlerin çocukla güven ilişkisi ve sokak çalışanlarına dayalı olması nedeniyle meslek elemanı 
sayısının artırılması, personelin kapasitesinin geliştirilmesi: teorik altyapının oluşturulması için 
akademik destek alınması; medyanın ve kamuoyu duyarlılığının artırılmasına yönelik tanıtım ve 
savunma çalışmalarının başlatılması; sorunun çok boyutlu olması nedeniyle, çözümlenmesine 
yönelik yapılacak çalışmalarda, ilgili sektörlerin eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması ve güçlendiril
mesi gerekmektedir. 

Bütün bu çalışmaların toplumun desteğiyle yapılması, bizim açımızdan büyük önem taşımak
tadır. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum efendim. 
Sağ olun. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Akşit. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına. Eskişehir Milletvekili Sayın Cevdet Selvi. 
Buyurun Sayın Selvi. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA M. CEVDET SELVİ (Eskişehir)- Sayın Başkan, saygıdeğer millet

vekilleri: 20 Ocak 2004 tarihinde sokak çocukları, özellikle madde bağımlısı çocuklar hakkında ver
miş olduğumuz bir Meclis araştırması önergesiyle ilgili görüş ve düşüncelerimizi söylemek üzere 
huzurunuzdayım: bu vesileyle, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. 

Önergenin bu hafta içinde gündeme gelmesi bizim için memnuniyet veren ayrı bir olay olmuş
tur. Bu hafta içinde Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı var ve Ulu Önder Atatürk, çocuklara, bu 
Meclisin açılışı nedeniyle bayram olarak armağan etmiştir bu günü. 
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Dünyada ilk defa çocuklara bir bayramı Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk vermiştir. Çocukların 
önemi ve çocuklara gösterilecek duyarlılığın açık seçik bir göstergesi olarak, bu gün, önemlidir. Bu 
değerin ve bu önemin verilip verilmediğini ve verilmiyorsa, bunu nasıl daha mükemmel seviyeye 
getireceğimizi Meclis olarak araştırmanın, irdelemenin ve yeni çözümler bulmanın artık kaçınılmaz 
olduğunu gördüğümüz için bu araştırmaya başvurduk. 

Bilindiği gibi, bugünün çocukları, gençleri ülkenin geleceğidir; bir umuttur ve hassasiyet is
teyen bir olaydır. Bir ülkenin geleceği hakkında pek çok yorumlar yapılır, pek çok değerlendirmeler 
yapılır ve burada genellikle makroekonomik düzeydeki dengeler, rakamlar dikkate alınarak, tek
nolojinin gelişmesine dikkatle bakılarak, ülkenin, onbeş, yirmi, yirmibeş yıl sonra nasıl bir yapıya, 
duruma geleceğini söyleme âdeti gelişmiştir; ama, ne yazık ki, bir ülkenin gerçek geleceğinin gös
tergesi, o ülkedeki çocukların, gençlerin bugünkü durumudur. 

İşte, geleneğine, göreneğine bağlı olmayan, özellikle ahlakî değerlerin yozlaştırıldığı bir or
tamda bu çocuklara baktığımızda, sağlıklarını, eğitimlerini ve yaşam koşullarını bugün dikkatle ir
delediğimizde, ülkenin, onbeş yirmi yıl sonra -rakamlar ve teknoloji ne gösterirse göstersin-
geleceğinin aydınlık olduğunu söylemenin dikkat gerektirdiğini açıkça belirtmek istiyorum. İşte, ül
kenin gerçek geleceği bunlar. 

Tabiî ki, bu önem dikkate alındığı için, Anayasanın 41 inci maddesinde, ailenin korunması; 42 
nci maddesinde, eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi; 58 inci maddesinde, gençliğin korunması; 60 
ncı maddesinde, sosyal güvenlik hakkı ve özellikle 61 inci maddesinde, sosyal güvenlik bakımın
dan özel olarak korunması gerekenler konusunda devlete görev ve sorumluluk verilmiştir. 

Türkiye'de, sadece Anayasamızda ve yasalarda yapılan düzenlemeyle sınırlı kalınmamış; bütün 
dünyada, madde bağımlılığının, uyuşturucu kullanımının yaş olarak çok aşağı düzeylere inmesinin 
yarattığı ciddî sorunlar nedeniyle, yıllardan beri, uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler imzalan
mıştır. 

20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, İnsan Haklan Evren
sel Bildirgesi ve insan hakları sözleşmelerinde, çocukların özel ilgi ve yardım alma hakkı olduğu 
hükmü yer almış ve ilan edilmiştir. Özellikle, çocuklara ilgi gösterme gerekliliği, 1924 Cenevre 
Çocuk Hakları Bildirisinde ve 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafın
dan da kabul edilmiştir. 

Çocuk Haklarının Uygulanmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Konseyinde, 25.1.1996 
tarihinde kabul edilmiştir. Ayrıca, ülkemizde, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 1995 
yılında onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Bununla da sınırlı değildir; dünyada ve Türkiye'de olayın önemi herkes tarafından kavranmış 
ve bunun için önlemler alma çabaları da sürdürülmüştür. Örneğin, 26 Nisan 1996 tarihinde, uyuş
turucu madde bağımlılığıyla ilgili mücadelenin önemine dikkat çekilerek -çocuklara kadar, küçük 
çocuklara kadar yansıdığı dikkate alınarak- Millî Güvenlik Kurulu tarafından tavsiye kararı alınmış 
ve Başbakanlığın talimatıyla, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunca üst ve altkurulları oluşturul
muştur. Çok doğrudur ki, 18 kamu kurum ve kuruluşunun birlikte bu soruna eğilmesi, çözmesi doğ
rultusunda bu kurum görev almış ve hizmet vermeye başlamıştır. Bunların arasında en önemlisi 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumudur. Bu kurum 1921 yılında kurulmuş, 1983 yılında 
da yeniden yapılandırılmış ve ciddî bir sorumluluğu, yükü, üstüne almıştır. 

Bununla beraber, UMATEM (Uçucu Madde Araştırma ve Tedavi Merkezî) kurulmuştur, İstan-
bul-Bakırköy Hastanesinde bir klinik açılmıştır. Sokak çocuklarını rehabilite edebilmek için gönül
lü kuruluşlar oluşmuştur; rehabilitasyon dernekleri, sokak çocuklarını koruma dernekleri ve vakıf
ları vardır. Bütün bu çalışmalardan sonra bütün çabalara rağmen korunmaya muhtaç çocuklar ve 
sayısı hakkında bugüne kadar ciddî bir bilgi görmek, bulmak da mümkün olamamıştır. 

- 1 0 9 -



T.B.M.M. B : 75 20 . 4 . 2004 O : 2 

Ülke nüfusunun, özellikle 2004 yılı itibariyle, yüzde 36'sı 0-18 yaş arasındadır. Ülkemizde, 
26 000 000 0-18 yaş arası çocuk, 21 000 000 da 0-14 yaş arası çocuk vardır. Genç nüfusumuzla 
övünmekle beraber, bunların sorununu geç kalmadan çözmek gibi acil bir görevimiz olduğunu da 
özellikle belirtmek istiyorum. 

Tabiî, bütün bu çabalara, yasal düzenleme, uluslararası sözleşme ve anlaşmalara rağmen, 
korunmaya muhtaç çocuklarımıza baktığımızda, yaşananlar, bu çabalar karşısında hiç de iç açıcı 
değildir; üzücüdür, hatta, dehşet verici noktaya gelmiştir. 

Bu konuda görsel ve yazılı medya da ciddî sorumluluk almış, en çarpıcı örnekleri Türkiye'nin 
gündemine getirmiş, bir çözüm bulunması konusunda âdeta uyarma görevini de yerine getirmiştir. 

Şöyle, gazetelere baktığımızda "Erzurum'da 2 tinerci 3 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdı, 
tecavüz etti ve başını taşla ezerek öldürdü." Bunlar, maalesef, kayıtlarda. "Kartal'da 25 yaşındaki bir 
tinerci annesini öldürdü." "25 yaşındaki kadının çantası gasp edildi, trenden atılarak öldürüldü." 
"Komando yüzbaşısı Taksim'de, tinercilerin saldırısıyla hayatını kaybetti." "Ankara'da tinerciler 2 
kişiyi bıçakladı." Tinerciler, Bursa'da, 3 kişiyi bıçaklayarak öldürürken, kavgayı ayırmak isteyen bir 
vatandaşı da, üzerine benzin dökerek, yaktı." "Tinerciler kız yurdu bastı." "Tinerciler Saruhanlı 
Merkez Karakolunu bastı, 1 komiser ve 3 polisi yaraladı." Bunlar, her günkü hepimizi üzen, ürküten 
ve tehlikenin boyutları hakkında somut bilgi veren olaylar. 

Okul önlerindeki tinerciler, öğrencilere saldıran tinerciler, aileleri ve öğrencileri son derece 
tedirgin eden bir noktaya ulaştı ve her geçen gün, kartopu gibi, hızla yayılarak, derinleşerek çoğal
dığı da açıkça görülmekte. 

Sözümün başında da belirttim, bütün çabalara rağmen, bu konuyla ilgili, ciddî, resmî, inanılır 
rakamların olmadığını herkes söylüyor; ancak, bazı veriler de var. Araştırmacılar tarafından yapılan 
araştırmalarda, bali ve diğer uyuşturucularla yakın teması olan 28 000 civarında madde bağımlısı 
çocuğun olduğu, bu çocukların 6 000'inin suça karıştığı veya cezaevinde yattığı söyleniyor; bir araş
tırmaya veya rivayete göre, önlem alınmazsa, beş yıl sonra 100 000'e yaklaşacağı tahmin ediliyor. 

Emniyet müdürlüğünün kayıtlarından, 2002 yılında, emniyete, karakola 95 732 çocuğun 
getirildiği, bu çocuklardan 12 483'ünün 0-10 yaş arası, diğerlerinin 11-18 yaş arası olduğu, bu 
çocuklardan 23 882'sinin suç mağduru olduğu, 4 832'sinin sokakta yaşadığı, 22 555'inin sigara, 2 
66Tinin alkol, 820'sinin çözücü, 2 02Tinin yapıştırıcı, 354'ünün uyuşturucu, 667'sinin hap kullan
dığı ve bunun da, 2002 yılında emniyete getirilen çocukların yüzde 34,7'sini oluşturduğu açıklandı. 

Bütün bu önlemlere rağmen, hatta, polisiye tedbirlere rağmen, bu çocukları hâlâ görmekteyiz. 
Bu çocuklar, köprü altlarında, sur diplerinde, parklarda ve banklarda, iş hanlarının girişlerinde, ban-
kamatik kabinlerinde, üçer beşer bir araya gelmiş, kış yaz, soğuk sıcak demeden, orada yaşamlarını 
sürdürmektedir. 

Önce tek olarak sokağa düşen, buna mecbur kalan çocuklar, sonra, gruplar halinde dolaşmaya, 
birbirlerinden güç almaya, hatta, giderek de çeteleşmeye başlamışlardır. Öylesine önemli noktalara 
gelmiştir ki, bu çocuklar, büyüklerin oluşturduğu mafya ve benzeri suç örgütleri tarafından, hırsızlık, 
gasp, kapkaç, haraç gibi olaylarda kullanılmaktadır. Bunlar büyüdükçe sorunlar da büyümektedir. 

BAŞKAN - Sayın Selvi, bir saniyenizi rica edeyim. 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

E) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. - Genel Kurulu ziyaret eden Almanya Federal Meclis Başkanı H'olfgang Thierse ve 

beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Arınç'ın 

davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmekte olan Almanya Federal Meclis Başkanı Sayın VVolfgang 
Thierse ve beraberindeki heyet, şu anda, Meclisimizi teşrif etmiş bulunuyorlar; kendilerine. Yüce 
Meclisimiz adına, hoşgeldiniz diyorum. (Alkışlar) 
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VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

1. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 milletvekilinin, sokak çocuklarının sorunlarının 
çözümlenebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/111) (Devam) 

2. - Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi ve 22 milletvekilinin, öncelikle sokakta yaşayan çocuk
lar arasında yaygınlaşan ve toplumun geleceğini tehlikeye düşüren uyuşturucu kullanımı konusun
da alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/160) (Devam) 

3. - Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 44 milletvekilinin, çocuklarımızı sokağa iten neden
lerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/180) (Devam) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Selvi. 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) - Üzüntüyle, dehşetle izlediğimiz, esnafından kadınına, diğer 

çocuklarından tüm halkımıza tehlike yaratabilecek bu olaylar hızla gelişmeye devam etmekte; hat
ta, giderek, yasadışı evlilikler, hastalıklar daha yaygınlaşmakta, gen bozukluğu dahi söz konusu 
olabileceği bilim adamları tarafından ortaya konulmaktadır. 

Bu sokak çocuklarına baktığımızda, sokak çocukları için, "suça itilen çocuklar", "çalışan 
çocuklar", "istismar edilen çocuklar" diye bir gruplaşma yapabiliriz. Kimdir bunlar; çalışan çocuk
lar, küçücük yaşta, kırmızı ışıkta cam silen, çiklet satan, mendil satan ve bunun karşılığında para 
kazanan, hatta dilenen, simsiyah elleri ve yüzü; ama, pırıl pırıl gözleri olan küçücük bu çocuklar 
geceyarılarına kadar sokaklarda kalmakta. Bu çocuklar, ailesi tarafından istismar edilmekte ve çalış
tırılmakta. Bu çocuklar, ailesi tarafından istismar edilmese bile, işsizlik, yoksulluk, yokluk nedeniy
le, kendi karnını doyurmak, aynı zamanda ailesine de yardım etmek zorunda bulunan çocuklar. 

İşte, gruplara ayrılmış bu çocuklar, birbiriyle beraber, iç içe geçmiş bir durumda ve en önem
lisi ise, eğer dikkat ettiyseniz, geçmişte Ankara'da görülmeyen; ama, şimdi, Çankaya'da, protokol 
yolunda. Meclis yolunda bu çocukları sıkça görme durumunda kaldığımız bu çocukların, tabiî ki. 
üzüntüsünü yaşamaktayız. 

Bu çocuklar, evde dayak yediği için kaçan çocuklar, parçalanmış ailelerin çocukları ve ailelerin 
parçalanmış olması, elbette bu çocukları son derece güç durumda bırakmakta. 

Bazı ülkelerde, ailesi olmayan, evi olmayan çocuklara "sokak çocukları" denildiği halde, bizim 
ülkemizde, yüzde 80-90'ı evi olan çocuklar sokaktadır. Tabiî, neden bu noktaya gelindi, bu 
biliniyor; biraz önce Sayın Bakanın da söylediği gibi, herkes tarafından tahmin ediliyor, araş
tırılıyor. Bu, hızlı bir göç -metropollere, şehirlere- yaşanmış olmasından, çok çocuklu ailelerin ve 
eğitimsiz ailelerin şehirlere dolmuş olmasından kaynaklanıyor, çarpık bir kentleşmenin doğal 
sonucu olarak görünüyor ve en önemlisi de, işsizliğin, yoksulluğun giderek derinleştiği, her geçen 
gün arttığı bir ortamda bu çocuklar besleniyor. 

Açıkça, dönüp bakıldığında, milyonlarca insanın işsiz ve yoksul olduğu görülür. Çalışanların ise, 
çocuklarına değil, kendilerine bakacak hallerinin olmadığı da rakamlarla açıkça ortadadır. Türk-İşin 
2004 araştırmasına göre, Türkiye'de açlık sınırı 475 000 000 liradır, yoksulluk sınırı 1 443 000 000 
liradır, Türkiye'de asgarî ücret ise 303 000 000 liradır. 

Eğitim ve sağlık hizmetlerinden bütçeye ayrılan pay her geçen gün azaltılmıştır. 
Şimdi, burada, bu aileleri suçlama imkânı yoktur. İş verilmemiş, çocuğuna muhtaç olmuş has

talar. bakımsız babalar, anneler, o çocuğun gözüne bakmaktadırlar; ama. tehlike, o çocukları sadece 
bu iyi niyetle bırakmamakta, diğer çocukları da daha büyük suç işlemeye sürüklemektedir. 
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Bu nedenle, kısa sürede ciddî önlem alınması gerekmektedir. Baştan beri, gerek dünyada 
gerekse ülkemizde, anayasasından yasalarına kadar, sivil toplum örgütleri ve gönüllülere kadar, 
medyamızın da katkısıyla bu konuda hassas davranılmış olmasına rağmen, ne kadar hızla 
büyüdüğü, tehlikenin boyutlarının nasıl hepimizi rahatsız edecek, üzecek noktaya geldiği ortadadır. 

Bu birbuçuk yılı aşkın sürede -Sayın Bakanın açıklamalarına teşekkür ediyorum- pek çok gay
ret gösterilmesine rağmen, ne yazık ki, eskisine kıyasla ciddî, olumlu hiç bir gelişmeye rastlan
mamıştır; sadece sadakayla, yardımla bu işin olmayacağı bir kez daha görülmüştür. O halde, 
Anayasanın da vermiş olduğu görev olarak, Büyük Millet Meclisinin... Sadece Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumunun üstesinden gelemeyeceği, bütün çabalarına rağmen bu sorunu 
çözemeyeceği açıkça bellidir. Yeniden ciddî bir koordinasyonla, her bakanlığın, kurumun, devlet 
kurumunun, sivil toplum örgütlerinin de katkısıyla yeni bir kampanya açmak zorunluluğu vardır. 
Yeni düzenleme yapma... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN -Sözlerinizi tamamlar mısınız Sayın Selvi. 
Buyurun 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) - ...zorunluluğu vardır. Büyük bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu 

çocukların bizim çocuklarımız olduğunu bilerek, o sorumluluk nedeniyle, bu çocukların ülkenin 
geleceği olduğunu bilerek, her türlü girişimde bulunarak, her türlü gayreti, çabayı gösterip her tür
lü kaynağı bularak bu çocukları kurtarmamız, hem ülkedeki sosyal tehlikeleri aşma bakımından, 
hem hızla gelişen bu olumsuzluğu önleme, toplumsal huzursuzluğu asgarîye indirme bakımından, 
bizim görevimiz olduğu kanaatindeyim. 

Bu nedenle, bir araştırma komisyonunun kurularak... Sadece çocukları suçlayarak, geçmişteki 
birikim nedeniyle böyle olduğu düşüncesini öne çıkararak bu tehlikeyi aşmamız mümkün değil. 
Hem vicdanî, hem resmî, ciddî görevimiz nedeniyle, bu, her türlü olumsuzluğu giderebilme im
kânını araştırmak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun da personelinden özlük hak
larına kadar, bütçeden ayrılan paraya kadar ve diğer kurumların da ihtiyacı olan kaynağa kadar 
değerlendirerek, bu derinleşen, yaygınlaşan ciddî yaranın sarılması konusunda bir Meclis araştır
ması önergesi sunduk. Umarım, siz de bu önergeye olumlu bakarsınız; çözümü konusunda bir kez 
daha, geçmişte yapılanlardan ders alarak, geçmişteki uygulamalardan yararlanarak, uluslararası 
alandaki gelişmeleri ciddî bir biçimde değerlendirerek; ama, her şeye rağmen, bu sorunun 
çözümüne katkıda bulunmaya zorunlu olduğumuzu, mecbur olduğumuzu düşünerek, bu komis
yonun yararlı bir iş yapacağı düşüncesiyle, hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Selvi. 
Sayın milletvekilleri, söz sırası, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına ve önerge sahibi 

olarak şahsı adına Konya Milletvekili Sayın Orhan Erdem'de. 
Buyurun Sayın Erdem. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İki süreyi birleştiriyorum Sayın Erdem; konuşma süreniz yarım saat. 
ORHAN ERDEM (Konya) - Sağ olun. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sokak çocuklarıyla ilgili konuya başlamadan önce, tüm 

çocuklarımızın ve halkımızın Ulusal Egemenlik Haftasını ve iki gün sonra kutlayacağımız 23 Nisan 
Çocuk Bayramını kutlayarak selam ve saygılarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, 23 Nisan Çocuk Bayramı ve Millî Egemenlik Haftası içerisinde ol
duğumuz bu günlerde daha da anlam kazandığına inandığım, çocuklarımızı sokağa iten göç, sosyal 
ve benzer sorunlar tespit edilerek yasal boşlukların doldurulması, gerekli önlemlerin alınması 
amacıyla Anayasanın 98, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri 
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gereğince bir Meclis araştırması açılması hakkında önerge sahibi olarak şahsım ve AK Parti Grubu 
adına söz almış bulunmaktayım. 

Bu konuda, grubu bulunan Anamuhalefet partimiz CHP'nin ve Doğru Yol Partisinin de aynı 
duyarlılık içerisinde olduğunu bilmekteyiz. 

Bugün görüşeceğimiz konu hakkında ilk önergeyi, İğdır Milletvekili Sayın Dursun Akdemir ve 
45 milletvekili arkadaşı, daha sonra Eskişehir Milletvekili Sayın Cevdet Selvi ve 24 milletvekili ar
kadaşı ve AK Parti Grubu adına benim verdiğim önergeyi de 42 milletvekili arkadaşım imzalayarak 
Meclise sunduk. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi olarak da bu konuda birçok çalışmaya 
katıldık ve sorunun tek başına ele alınma gereği ve sokak çocuklarına, bir an önce önlemler alınarak 
müdahale edilmesi gerekliliğini gördük. 

Değerli arkadaşlar, kısaca sokak çocuklarının tanımını yaparak başlamak istiyorum. Ülkemiz
de son yıllarda "sokak çocukları" kavramıyla gündeme gelen ve sayıları hızla artan, sokakta 
yaşayan ve sokakta çalışan çocuklar, aileleri tarafından ihmal ve istismar edilen çocuklardır. Sokak 
çocukları, uzun ya da kısa süreli de olsa aile ve bir yetişkinin desteği ve korumasından yoksun, her 
türlü tehlikeye açık olarak sokaklarda yaşayan, çalışan çocuklardır. Sokak çocuklarını, günün belli 
bir bölümünü veya tamamını sokakta geçiren, aile bağlan tamamen ya da kısmen kopmuş, beslen
me, barınma, temel ihtiyaçlarının tamamını veya bir kısmını sokaktan karşılayan çocuk olarak 
tanımlayabiliriz. Bu çocuklardan söz ederken, şimdilerde, uluslararası örgütler "risk altındaki 
çocuklar" tanımlamasını kullanmaktadır. 

Bu grupta yer alan çocuklara götürülen hizmetler de, bu çocukların sorunlarının farklılıklarına 
göre çeşitlilik göstermektedir. Örneğin, madde bağımlısı çocuklara, tıbbî tedavi hizmetleri gibi fark
lı hizmetler götürülmesi gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, sık karıştırılan konulardan "sokak çocuğu" ile "sokakta çalışan çocuk" 
tanımlarını da ayırmamız gerekmektedir. Sokak çocukları, sokakta yaşayan, sokaktaki çocuklar da 
çalıştırılan, akşam belli bir saatte eve dönen çocukları ifade etmektedir. 

Sokak çocuklarının sokakta çalışan çocuklardan farkı dersek, sokakta çalışan çocuklar. 
ailesinin geçimine katkıda bulunmak ya da kendi masraflarını karşılamak için günün bir bölümün
de sokakta çalışan, gecenin erken ya da geç bir saatinde evine dönen çocuklardır. Genelde, tiner. 
bali ve benzeri madde bağımlılıklarına daha az rastladığımız bu çocukların aile ilişkileri bir şekilde 
sürmektedir. Sokak çocuğu ise. bir yetişkinin korumasından, yol göstericiliğinden yoksun olan. 
sokağı gerçek evi haline getirmiş çocuklardır. 

Bütünüyle sokağı mesken edinen; yani. geceleri ya da en azından bazı geceler evine dönmeyen. 
aile koruması ve desteğinden bütünüyle ya da büyük ölçüde yoksun olan sokak çocukları, çoğu 
zaman, yine, sokakta yaşayan bir grup oluşturmaktadırlar. Bunlar, sevgi, güven, korunma, ait olma 
ve bu gibi gereksinimlerini bu gruplarda, birlikte yaşayarak karşılamaktadırlar. 

Çocuklar sokak yaşantısına başladıklarında, onları, şiddet, fiziksel ve cinsel istismar, yaralan
ma. suç işlemeye başkaları tarafından zorlanma, kronik ve bulaşıcı hastalıklara yakalanma, sağlık
sız koşullarda yaşama ve dengesiz beslenme, cinsel istismar sonucu bulaşıcı ve ölümle sonuç
lanabilecek hastalıklara yakalanma gibi tehlikeler beklemektedir. Sokakta çalıştırılan çocuklar, birer 
sokak çocuğu olmaya potansiyeldir. Zamanının çoğunu sokakta geçiren, ancak ailesiyle bağlarını 
sürdüren ve geç saatlerde de olsa evlerine dönen çocuklar, sokaklarda oldukları sürede tehlikeler
den korunmak için birbirleriyle işbirliği içerisinde gruplaşmaya gitmekte ve bu birliktelik, cesaret. 
soğuktan korunma, .istekleri karşıya rahat ifade etme, utanma duygusunun kalkması, bali ve benzeri 
uyuşturucu maddelere yönelmeye itmektedir. Çocukları sokakta yaşamaya iten nedenleri. Sayın 
Bakanımız ve Sayın Cevdet Selvi ifade ettiler, onu tekrar etmek istemiyorum. 
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Değerli milletvekilleri, Türkiye'de sokak çocukları için yapılan araştırmalara genel olarak bak
tığımızda, çocukların cinsiyet dağılımında yüzde 90'ının erkek, yüzde 10'unun da kız çocuklarından 
oluştuğu görülmektedir. Bunlar, ayrı bir tehdit oluşturmakta ve kız çocukları, ergenlik çağıyla bir
likte, gayrimeşru çocuklar dünyaya getirerek bunları da sokağa bırakmaktadırlar. 

Ülkemizde 1950'li yıllarda yaşanmaya başlanan göç ve kentleşme olguları sokak çocukları 
sorununu da temel olarak Önümüze çıkarmış, daha sonra, terör ve ekonomik nedenlerle kentlere hız
lı göç, bu sorunu daha da büyüterek önümüze getirmiştir. 

Ülkemizde, sokak çocuklarının tam sayısı hakkında bilgi sahibi olabileceğimiz bir çalışma 
bulunmamaktadır. Çocuk nüfusunun genel nüfusa oranı, gecekondularda yaşayan çocuk sayıları. 
büyük kentlerin gecekondularında yaşayan çocuk sayıları gibi veriler gözönüne alınarak çeşitli 
değerlendirmeler yapılmaktadır. Gecekondu yaşamının, çocuğun sokağa inmesiyle doğru orantılı 
bir etken olduğu öne sürülmektedir. Net rakamlarla ortaya konulmasa da. Türkiye'de sokak çocuk
ları sorununun gittikçe büyüdüğü, artık, herkesin kabul ettiği bir gerçek durumunu almıştır. 

Yasal açıdan bakıldığında, 1995 yılında Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk 
Hakları Sözleşmesi, çocukların korunması konusunda önemli bir adım gibi görünse de, bunun 
hayata geçirilebilmesi istenildiği kadar hızlı ve işlevsel olmamaktadır. 

Korunmaya muhtaç çocukların hukukî açıdan korunma kapsamına alınabilmeleriyle ilgili Sos
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 2828 sayılı Kanunu, çocukların bakımları ve yetiş
tirilmeleri için, kurumlara yerleştirilmeleri konusunda çeşitli kısıtlamalar getirmekle birlikte, mev
cut Kurumun kapasitesi köklü bir çözüm sağlamaktan oldukça uzak ve yetersizdir. 

Yaşanan sosyoekonomik olumsuzlukların bir nedeni olarak çocuğun sokağa itilmesiyle birlik
te, çocuk, yalnız sokakla tanışmayıp, birçok hayatî riski de beraberinde bulmaktadır. Risk altındaki 
bu tip çocuklara, yeterince, koruyucu, kollayıcı uzman kurum hizmetlerinin ulaştırılamaması 
sorunu çözümsüzlüğe sürüklemekle birlikte, polisiye tedbirler bakımından da etkin müdahale yön
temlerinin geliştirilememesine neden olmaktadır. 

Bu ve benzeri nedenlerden ötürü güvenlik birimlerimize gelen çocuklar için, kurum 
kapasitesinin yetersizliği nedeniyle koruma tedbiri alınamamakta ve çocuklar aileye teslim edil
meye çalışılmaktadır; ancak, teslim edilen çocukların, ailenin soruna duyarsız yaklaşımı nedeniyle, 
çok kısa sürede tekrar sokağa itildikleri de görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri. Türkiye, genç nüfusun yoğun olduğu bir ülkedir. 0-18 yaş arasındaki 
nüfus 27 000 000. 5 yaş altı nüfus 7 000 000. yıllık "doğum sayısı 1 400 000. yıllık ortalama nüfus 
artış hızı da 1.9'dur. Hane halkı ortalamamız 4.3'tür. Kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuk sayısı. 
son beş yılda oldukça artmıştır. 

Ülkemizin doğusunda doğurganlık oranı yüzde 4,3: batısında ise yüzde 2'dir. Türkiye'de top
lam doğurganlığın yüzde ll'i 15-19 yaş grubunda gerçekleşmektedir. Türkiye'de çocuk annelerin 
oranı da yüksektir. 12-14 yaş arası evli olan kız çocuklarının sayısı 10484'tür. 15 ve 19 yaş grubun
da evli olanların sayısal olarak ifadesi de 463 480'dir. 

Bu sayılardan da anladığımız gibi. binlerce çocuk annenin ekonomik ve çeşitli nedenlerle yetiş-
tiremediği çocuklar sokaklara itilmektedir. Hepsi olmasa da. genelde ekonomik açıdan yetersiz 
ailelerde bu sıkça görülmektedir. 

Türkiye, nüfusunun yüzde 36'sı yoksul ve orta gelirli bir millî gelir dağılımı olan ülkedir. Ay
nı zamanda, bu. orta gelirli millî gelir dağılımımızın da adaletsiz olması ve yeterli sosyal güvenlik 
ağlarının olmayışı, yüksek işsizlik oranımız ve geçmişte yaşanan yüksek enflasyon yüzünden, baş
ta çocuklar olmak üzere, nüfusumuzun 30 000 000'u risk altındadır. Yoksul aileler, ülke gelirinin an
cak yüzde 6 payını kullanabilmektedir. Kişi başına yıllık gelirleri 500 doların altında olan bu tip 
aileler. Türkiye'de, son on yılda, toplumsal gelişme ekonomik alandaki gelişmelerin altında kal
masından dolayı, hızla artmıştır. 
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Türkiye'de 6-18 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı 6 000 000 sınırındadır. Çalışan çocukların 
ise yüzde 30'u okula gitmeyen, sokakta çalışan çocuklardan oluşmaktadır. Son beş yılda büyük bir 
artış olarak gözlediğimiz bu veriler, Türkiye genelinde sokak çocuklarının sayısının, net olmamak
la birlikte, 15 000-20 000 civarında olduğunu göstermektedir. 

Son on yılda büyük kentlerimizde gözardı edilemeyecek derecede artan sokakta yaşayan ve 
çalışan çocukların sorunları giderek karmaşık hale gelmektedir. Özellikle son yıllarda göç alan 
büyük kentlerimizde bu soruna ilişkin çeşitli kuruluşlar tarafından ayrı ayrı projeler geliştirilmiş; 
ancak, konunun cephelerini bir bütün olarak ele alan bir proje geliştirilememiştir. Oluşturulan 
modellerde soruna müdahale yöntemlerinde yetersiz kalınmakta, sorunlar önemsenmediği gibi. ar
tarak devam etmektedir. Burada esas olan, doğru müdahale yöntemlerinin uygun araçlarla uygulan
masıdır. Çocukların çalışma nedenlerine bakıldığında, büyük çoğunlukla ekmek parası, aileye 
ekonomik katkı, okul harçlığı gibi sebepler öne çıkmaktadır. 

Sokakta çalışan çocukların bir kısmı eğitim öğretim, sürecini belli bir aşamada terk etmişken; 
okul yaşında olduğu halde, okula hiç başlamamış olan çocuk sayısı da çok fazladır. Sokakta çalışan 
çocukların yaklaşık yarısı, Türkiye'de zorunlu olan eğitim-öğretim sürecine ya dahil olmamış ya da 
belli bir aşamasında terk etmiştir. 

Sokakta çalışan çocukların çoğu, tüm gün sokaklardadır ve saat 20.00-21.00 gibi, akşam ev
lerine dönmektedir. Bu veri, çocukların önemli oranda eğitim sürecinin dışında oluşuyla da paralel
lik göstermektedir. 

Sokakta çalışmaya başlama yaşı oldukça erkendir. Bir kısmı, 5 yaş ve altında bu işleri yapmaya 
başlamaktadır; ama, esas yoğunluk 7 ile 11 yaş arasındadır, 12 yaşının sonlarında bir düşme eğilimi 
görülmektedir. Bu çocuklar arasında, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklarla birlikte sokakta yaşama 
riski taşıyan çocuklar da yer almaktadır. Risk altında bulunan çocukların, kardeşleri sokakta 
yaşayan ve çalışan çocuklar veya yapılan saha çalışmaları ve diğer sektörlerle kurulan bağlantı es
nasında elde edilen bilgilerle, göç etmiş, çok çocuklu ve ekonomik yoksulluk içerisinde olan aile 
çocukları olduğu tespit edilmiştir. 

Sokak çocuklarının kayıtları düzenli ve tek merkezde tutulamadığından, çocukların takibi, uy
gun sosyal hizmetin seçilmesi ve çocuğun yönlendirilmesi mümkün olmamaktadır. Gece hizmet 
veren herhangi bir merkezde, gece çıkabilecek olaylar için acil önlem alabilecek personel, donanım 
bulunmamakta, koruma sıkıntısı bulunmakta ve bir çocuğu, 7 kişilik ailenin mensuplarının gelerek 
bu merkezlerden almasına sıkça rastlanmaktadır. 

Böylece, gösterilen iyi niyetli çabalar koordine edilemediğinden hizmette etkinlik ve verimlilik 
sağlanamamaktadır. Bu nedenle, yeniden yapılanma, koordinasyon ve bilgilerin tek merkezde top
lanması gerekmektedir. 

Sokakta çalışan ve sokakta yaşayan çocuklara verilecek hizmet elbette ki aynı değildir. Sokak
ta yaşayan çocuklara, öncelikle onların bulunduğu ortamlarda, çok farklı hizmet sunmak gerekmek
te olup, bu alanda, özellikle de gece çalışacak uzman ve Küçükleri Koruma Şubesi elemanları, in
san hakları ve çocuk hakları konularında davranış biçimi oluşturacak şekilde eğitim görmeli ve çok 
önemli bu konularda, sokaklarda hizmet vermelidir. 

Sokakta çalışan ve yaşayan, kanunla ihtilafa düşmüş olan çocuklardan madde bağımlısı olan
ların tedavi edilebilmeleri de, bu alanda çalışmaların olmazsa olmaz bir koşuludur. 

Uçucu madde veya solunum yoluyla alınan maddelerin kullanımının ardından, madde etkisin-
deyken suç işlemek son zamanlarda çok yaygınlaştı. Türkiye'de, şu anda, esrardan sonra en çok kul
lanılan madde, maalesef, tiner ve balidir. Çoğu zaman gruplar halindeki bu kullanıcılar, yeni yapılan 
veya terk edilmiş binalarda, trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklarda insanlarda korku yaratmak
tadır ve son zamanlarda, bu kullanım alanlarına, büyük alışveriş merkezlerinin civarları da eklen-
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mistir. Kentin en aktif alanlarında, sokak çocukları diye adlandırılan insanlar, ellerinde naylon tor
balarla çok sık görülmeye başlanıldı. İnsanlardan sigara, para, cep telefonu, yiyecek gibi birçok şey
ler istemeye başladılar; direnen veya kavgaya tutuşanlar, hayatlarını bile kaybettiler. Bayanların ır
zına bile geçtiler. Toplumun her kesimi mağdur oldu; askeri, öğretmeni, öğrencisi, yaşlısı, genç 
bayanı, bu olaylara anlam veremedi. 

Bu olay sosyal bir konu olup, tamamen kentleşme ürünüdür. Kullanıcılar, toplumun her 
kesiminden olabilir. Bu insanlar, çoğunlukla, 6 ilâ 16 yaş civarında ve evlerini terk etmiş, anne-
babaları olan ve ciddî ruhsal sorunları bulunan çocuklardır. Bu çocukların sayıları tartışmaya açık
tır; İstanbul'da 2 000 civarında oldukları tahmin edilmektedir. Bu rakam, aslında, yeni kent alanları, 
ilk göç bölgeleri, varoşlar da hesaba katılırsa, 10 000'lerle ifade edilebilir. Yirmidört saat sokakta 
yaşayanlar belki 2 000 civarında olabilir. Bu insanların neredeyse tamamı uçucu madde, tiner, bali 
bağımlısıdır. Tiner, bali gibi uçucu veya yapıştırıcı olarak nalbur, bakkal, market gibi her yerde 
satılan bu uyuşturucu maddeleri almaktadır. Maliyeti diğer maddelere göre çok ucuz, kullanımı da 
basittir. Torbaya koy, sonra kafanı torbanın içine sok ve çek. Arkadaş grubu olarak da elden ele 
uzatarak nefesle içine çek, sonra da kafayı bul, problemlerinden uzaklaş ve istediğin gibi bir ruh 
âlemine dal! Ne okul ne baskı ne yoksulluk ne parasızlık ne anne baba baskısı ne sorumluluk... Her 
şeyden uzakta, grup halinde, madde etkisinde... Ardından insan olmaktan çık, canavarlaş, tamamen 
dürtüsel ve tıpkı zincirinden boşalmış bir yaratık gibi etrafa saldır, sonra da, malum, medyada 
haberlere malzeme ol! 

Uçucu maddeleri her genç veya her çocuk kullanabilir. Bu, tamamen rastlantıya bağlıdır. 
Çocuk veya genç, ortamda bu maddeyi bulur ve denerse arkası gelebilir; çünkü, insanlarda soyut 
düşünce 18 yaşından önce gelişmez; yani, doğruyu eğriyi, gerçeği, var olan ve toplumda geçerli 
olan ahlakî değerleri, hukuku, yasaları tam olarak idrak edemez; fark edebilir, ama, çoğunlukla tat
bik edemez. Aslında, bu, sorumluluk ve disiplin olarak da bilinir. 

Çoğu zaman meraktan ve arkadaşlarının teşvikiyle bu madde bağımlılığı hızla yoğunlaşıp, baş
lamaktadır. Bu nedenle, madde bağımlılıkları için tedavi merkezinin işler hale getirilmesi ve diğer 
merkezlerle bilgi ağının kurulması, koordinasyonunun sağlanması önemli bir gerekliliktir. 

Ülkemizde ciddî bir sorun haline gelmeden, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar ile madde 
bağımlısı çocuklara acilen hizmet götürülmesi gerekmektedir; ancak, hizmet götürülecek grup ken
di içinde alt sorun gruplarından oluştuğu ve her altgruba götürülecek hizmet modeli ayrı bir özellik 
taşıdığı için, çalışanların, çok yönlü planlayarak bu sorunu gidermesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, 
sokakta yaşayan, sokakta çalışan madde bağımlısı çocukların tanımlamalarının doğru bir şekilde 
yapılarak hizmet gruplarına göre sınıflandırılması ve ayrı birimlerde hizmetten yararlanmalarının 
sağlanması, sokakta çalışan çocuklara yönelik hizmet verilirken gezici sokak ekiplerinin bulun
durulması, çocukların yoğunlukla yaşadıkları bölgelerde açılacak merkezlerle, bu çocuklar ve 
ailelerine yönelik hizmetlerin yürütülmesinin sağlanması, sokakta yaşayan çocuklara yönelik yir
midört saat hizmet vermek üzere kuruluşlar oluşturulması gerekmektedir. Cinsel istismara uğramış 
kız çocuklara yönelik olarak da, açılan merkezlerde meslek elemanlarının eğitilmesi ve hizmet 
grubuna yönelik altyapının oluşturulması gerekmektedir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, sivil toplum örgütleri, emniyet birimleri, 
üniversiteler, sokak çocuklarıyla ilgili birçok çalışma yapmış; ancak, bir koordinasyon dahilinde 
sorunun çözüm yolları birliktelik arz etmemiştir, birlikte hareket edilememiştir. Bu konunun bir 
komisyon dahilinde araştırılması çok faydalı ve verimli olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bir toplumun temel çekirdeği olan aile kurumunu daha sağlıklı oluştur
mak, ancak sağlıklı, eğitimli nesiller yetiştirmekle mümkündür. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 
23 Nisan 1920'de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gün, ülke geleceğinin sağlam temeller 
üzerinde durdurulabilmesi için, cumhuriyeti gençlere ve çocuklara emanet etmiştir. Çocuklar, 
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geleceğimizin teminatıdır. Onlar da, gelecekte, bizim bulunduğumuz konumlarda başarıyla 
çalışacaklar ve halkımıza hizmet edeceklerdir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Anayasanın verdiği bu hak ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
gereğince bir Meclis araştırması açılması yönünde, AK Parti Grubu olarak "kabul" oyu kul
lanacağımızı belirtir, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Sayın milletvekilleri, önerge sahibi olarak, İğdır Milletvekili Sayın Dursun Akdemir 

konuşacaklar. 
Buyurun Sayın Akdemir. (Alkışlar) 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sokakta yaşamaya mah

kûm edilmiş çocuklarımızın sorunlarının araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin 
tespit edilmesine yönelik olarak 45 milletvekili arkadaşımızla birlikte, 13 Haziran 2003 tarihinde 
vermiş olduğumuz araştırma önergesinin öngörüşmeleri münasebetiyle huzurlarınızdayım; söz
lerime başlamadan önce, şahsım ve Doğru Yol Partisi adına, Yüce Heyetinizi ve Yüce Türk Mil
letini saygıyla selamlıyorum. 

Bu arada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, Türk Milletinin ve 
çocuklarımızın da bayramını kutluyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmanın son aşamasında, grubu olmayan bir partinin 
milletvekili olarak ve bir hekim milletvekili olarak, bu hassas konuyu, toplumun geleceğini ilgilen
diren bu konuyu gündeme getirip tartışmak üzere huzurlarınızdayım. Tüm milletvekillerinin bu 
konu üzerinde gerekli ilgiyi, hassasiyeti göstereceklerini bire bir görüşmelerimde ve topladığım im
zada anlamış bulunmaktayım. O nedenle, konunun hassasiyeti büyüktür; Türk Milletinin geleceğini 
ilgilendiriyor. 

Değerli Başkanım, sayın milletvekilleri; hepimizin bildiği gibi, bu çocuklarımız, son günlerde 
karıştıkları ölümle sonuçlanan olaylarla gündeme geldiler. SAT Komandosu Yüzbaşı Zeki Şen'in öl
dürülmesiyle başlayan bu olayları diğerleri izledi. 

Sayın Bakanımız, konuşmasında "basının ilgisinin olması gerektiğini" söylemişti. Şimdi, ben, 
basından örnekler vermek istiyorum. Bu konuya, gerçekten, basın gerekli önemi ve ilgiyi göster
miştir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, mesela Hürriyet Gazetesinde gördüğünüz gibi "hastane 
silahlandı." Antalya'da, hastane, tinercilerin saldırısından korunmak için bu şekilde bir önlem aldı. 
Akşam Gazetesinde -basın çok ilgi gösterdi gerçekten dikkatimizi çekmek için- "Tineri çekene de 
satana da hapis cezası önerdik; ama, çocukları hapse atamıyoruz." 

Bir diğeri: "Tinerciler terfi ettiler. Yüzbaşıdan binbaşıya çıktılar. Binbaşıya saldırdılar." 
"Çocuk yuvası öğretmeni Serpil Hanımı kaçırıp tecavüz ettiler." Resmî kuruluşları örnek 

veriyorum. 
Dönemin ilgili bakanı "gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksulluk ve eğitimsizlik sürdükçe, 

çocukların sokağa çıkması kaçınılmazdır" diyor. Sabah Gazetesinden. 
Yine, Türkiye'nin ünlü belediye başkanlarından Sayın Melih Gökçek ile Emin Çölaşan arasın

da "Mustafa'nın dramı" konu ediliyor ve günlerce köşe yazılarında yazılıyor. Ayrıca, dönemin 
Adalet Bakanının eşine saldırı oluyor ve nihayet, Cumhurbaşkanı Sayın Sezer konunun üzerinde 
duruyor ve Devlet Denetleme Kuruluna araştırma yaptırıyor; araştırmanın sonucunda, Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun başarısız olduğu, işlevini yitirdiği raporu veriliyor. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, daha sayacak pek çok dosya var. Araştırdım, basında bu konuda 
çok sayıda haber çıkmış; o nedenle, konunun önemini belirtmek için basından örnekler verdim. 
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Değerli arkadaşlarım, "Sokakta Çalışmak Zorunda Kalan Çocuklar" konulu bir kompozisyon 
yarışması düzenleniyor ve Serpil Kızılay adında, ilköğretimde okuyan bir öğrencimiz, biz millet
vekillerine de seslenerek şöyle diyor: "Yıllardır sokakta çalışan, çalıştırılan binlerce çocuk 
görüyorum. Kimi mendil satar, kimi ayakkabı boyar, kimileri de gelişmemiş vücutlarına bakılmak
sızın tamirhanelerde çırak olarak çalıştırılırlar. Sözde çocuk yasaları vardır. Onlar, kanunlar kar
şısında okula gönderilmek zorundadırlar; ama, nasıl? 

Devlet büyüklerimiz, bir şeyler yapmanız gerekmiyor mu?! Ben yetkili değilim. Çözüm nerede 
tam olarak bilemem. Ama, ben de bir çocuk olarak diyorum ki, önce eğitim. Eğitimi yaygınlaştırın, 
sadece, belirli megakentlerde değil, Anadolu'da da yaygınlaştırın. İnsanlar arasındaki ekonomik, 
sosyal farklılıkları en alt düzeye indirin. Çocukevleri açın; koruyun onları. Aksi halde, sokaklar on
ları ezerek, içlerine sevgi yerine nefret tohumları ekerek apaydınlık bir geleceği karanlığa 
gömecektir." 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, sokakta yaşamak zorunda kalan çocuklar kimdir; öncelikle, 
bunları tanımlamamız gerekiyor. Ben, tanımlamayı yapmayacağım; çünkü, Bakanım ve diğer 
konuşmacı arkadaşlarım Orhan Bey ve Cevdet Bey yaptılar. 

Değerli arkadaşlar, bu çocukları, öncelikle konunun kapsamını belirleme açısından, faydalı ol
ması açısından iki gruba ayırmak gerekir; bir, sokakta yatıp kalkın çocuklar; iki, gündüzleri sokak 
ortamında çalışan, akşamları evlerine giden çocuklar, ki, bunların da zaten her birisi sokakta 
yaşayan çocuk olmaya birer adaydır. 

Bizim asıl hedefimiz, birbirinden ayrı düşünmeyecek şekilde, onbinlerle ifade edilen, ancak, 
sayıları hakkında kesin bir bilgi bulunamayan bu gruptaki çocuklarımızın tamamının sorunlarına 
çözüm getirmektir. Ben rakam vererek kafalarınızı fazla bulandırmayacağım; ama, bir rakam ver
mek istiyorum. Devlet İstatistik Enstitüsünün 2001 yılı verilerine göre 6-17 yaş arasındaki çocuk
ların sayısı 17 000 000'dur. Bunların 1 635 000'i sokaklarda çalışıyor değerli arkadaşlarım. Bu, bir 
basın açıklamasında, Bakanlık resmî arşivlerinden bildirilmiştir. 

Peki, kim bu çocuklar, niye vahşileşmişler, neden ırza geçip sonra öldürüyorlar, eğitimleri 
nedir, onları sokağa, hırsızlığa, cinayete iten nedenler nelerdir, hangi felsefeyle yetiştirildiler; işte, 
bunların üzerinde durmamız gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım, çocukların sağlıklı olarak doğması, büyümesi, beslenmesi ve eğitilmesi, 
çocuk haklarının temelini teşkil etmektedir. Bu husus, Birleşmiş Milletlerce hazırlanan sözleşmeler 
ve düzenlenen uluslararası toplantılarla garanti altına alınmış ve ilgili sözleşmeler ülkemiz tarafın
dan da kabul edilmiştir. Anayasamızın 61 inci maddesinin dördüncü fıkrasında "devlet, korunmaya 
muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır" deniliyor. İşte, bu tedbiri al
mak için bu, Meclis araştırması açılması önerisini getirdik. O nedenle, anayasal görevimizi yapmak 
zorundayız değerli milletvekili arkadaşlarım. 

Sokakta yaşayan çocukların sayısı, maalesef, yaşadığımız toplumsal değişim, hızlı kentleşme, 
gelir dağılımındaki adaletsizlik, işsizlik, içgöç, fakirlik, eğitimsizlik, aileiçi şiddet gibi sebeplerden 
dolayı sürekli olarak artma eğilimi göstermektedir. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, süratle 
büyüyen şehirlerimizde sevgisiz ve ilgisiz büyüyen, sokakta yaşamayı kendisine kurtuluş yolu zan
neden bu çocuklarımızın içler acısı durumu için acil çözüm yollarının bulunması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu nedenle -biraz önce nedenler sayıldı, onların üzerinde durmak is
temiyorum- söylenecek çok şey var; ama, benim zamanım çok kısa. 

Günümüzde, madde bağımlılığı, çocuklar arasında hızla yayılan ve ivedi çözülmesi gereken 
çok önemli bir sorundur. Çocuklarımızın bu sorundan korunmasının yöntemi, her şeyden önce, on
ları bu duruma iten nedenlerin iyi bilinmesinden ve gerekli tedbirlerin alınmasından geçer. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; tabiî, bu sebeplerin kökeninde ise, demin söy
lediğim gibi, eğitim, göç, işsizlik gibi bir dizi kangren olmuş neden yatıyor. Hatta, burada sayacak 
olursak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aile Araştırma Kurumu, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı, aileden sorumlu Devlet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakan
lığı, Emniyet Teşkilatı, Adalet Teşkilatı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, mahal
lî idareler, bazı dernek, vakıf ve sendikalar gibi kuruluşlar olmasına rağmen, acaba, bu sorun niçin 
çözülmüyor; tabiî ki, koordinasyon yoktur; dolayısıyla da, mücadele yetersiz kalmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Olur efendim, tamamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bugün itibariyle, sokakta yaşayan çocukların sorunlarının çözümüne 

yönelik yürürlükte bulunan yasalarımızın yetersiz olduğu ve beklenen sonuçlara ulaşamadığı kesin
dir. Ülkemizde, çocuğun korunmasıyla ilgili sorunların çok büyük bir kısmı, yasalarda öngörülen 
örgüt ve kurumların kurulamaması ve yasaların gereği gibi uygulanamamasından kaynaklanmak
tadır. Ülkemizde, çocukların daha iyi korunmasının sağlanması amacıyla, bazı yasal, yönetsel ve 
toplumsal önlemlerin bir an önce alınması gerekmektedir. Çocuğun gelişmesinin en uygun or
tamının aile ortamı olduğu dikkate alınarak, yardımlar bu konuda dikkatle gözden geçirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, sorunun temelini oluşturan aile yapısının güçlendirilmesi, toplum duyar
lılığının artırılması ve desteğinin sağlanması için alınması gerekli tedbirler, olayın önemli bir 
yönüdür. Ailenin toplum içindeki yeri, önemi, görev ve sorumlulukları gençlerimize yeterince an-
latılamamaktadır. Çocukların dünyaya gelmesi, hem beden hem de zihinsel olarak sağlıklı ve sağ
lam yetişmesi, ana babaya ve onların bilgili ve bilinçli olmalarına bağlıdır. Önemli olan, hastalığın 
meydana çıkması, sorunun yaratılması değil, sorun çıkarmamak, hastalık çıkarmamak için 
koruyucu önlem alabilmektir. En önemli ve öncelikli koruyucu önlem de eğitimdir. Bireyleri, özel
likle gençleri, aileleri ve tüm toplumu eğitmek, sorunlu çocuk ve aileleriyle işbirliği yapmak, 
koruyucu önlemleri alacak, sorunlu çocukları rehabilite edebilecek kurumları artırmak gerekmek
tedir. 

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim: Yukarıda belirttiğimiz gibi, çocukların korunması için 
gerekli olan yasal düzenlemeler süratle yapılmalı, uzun zaman gerektiren ve pahalı olan tedavi edici 
ve rehabilite edici önlemlerden ziyade, koruyucu ve önleyici önlemler hızla alınmalıdır. Bunun için, 
ana baba eğitimi, aile-çocuk eğitimi ve çevre iyileştirme programlarını hayata geçirerek toplum 
merkezlerinin kurulması, eğitim hizmetleri yanında boş zamanları değerlendirme, sportif etkinlik
leri yürütme gibi işlevleri yerine getirecek gençlik merkezlerinin oluşturulması zorunludur. 

BAŞKAN - Sayın Akdemir, sözlerinizi toparlar mısınız. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
23 Nisan Çocuk Bayramı vesilesiyle, sokakta yaşayan çocuklarımız hakkındaki Meclis araştır

ması önergemizin kabulünü tüm milletvekillerimizden bekliyoruz. Bu kabul, çocuklarımızla ilgili 
gerçek düşüncelerimizi sorgulamak, suskunluğumuzu bozmak için bir fırsat olacak ve aynı zaman
da, yıllardır süren göç, gelir dağılımındaki dengesizlik, adaletsizlik, yoksulluk, nüfus artışı, eğitim. 
sağlık, sosyal güvenlik ve yerel hizmetlerdeki ayırımcılık gibi sorunlara eğilme bakımından ortam 
doğuracaktır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu komisyon, böylece, ülkemizin kanayan yarası olan 
sokakta yaşayan çocuklarımızın sorunlarına yönelik daha kalıcı, etkili önlemleri tespit ederek, bu 
konuda hükümete yardımcı olacak çalışmalar yapacaktır. 
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Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi şahsım ve Doğru Yol Partisi adına selamlıyor, say
gılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akdemir. 
Sayın milletvekilleri, önerge sahibi olarak Adana Milletvekili Sayın Gaye Erbatur konuşacak

lardır. 
Buyurun Sayın Erbatur. (CHP sıralarından alkışlar) 
N. GAYE ERBATUR (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sokakta yaşayan ve 

çalıştırılan çocuklarla ilgili bir Meclis araştırması açılması konusunda, önergeyi imzalayan arkadaş
larım adına, görüşlerimizi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selam
larım. 

Ülkemizde. 1995'te. 4058 sayılı Yasayla içhukuk kuralına dönüştürülen Uluslararası Çocuk 
Hakları Sözleşmesi 0-18 yaş arasındaki her bireyi çocuk olarak kabul etmekte ve çocukların hak
larını tanımlamaktadır. Yaşama, gelişme, korunma ve katılım olmak üzere dört ana başlıkta top
lanabilecek çocuk hakları, aynı zamanda taraf ülkeler ve toplumların sorumluluk ve ödevlerini de 
belirlemektedir. Çocuklarımızı, gençlerimizi sevgi sözcükleriyle anmak, sembolik projelerle sorun
larını çözüyormuş gibi görünmek yetmemektedir. Türkiye nüfusunun yüzde 36'sı 0-18 yaş arasın
dadır; yani, çocuktur ve en temel hakları açısından bile ciddî sorunlarla karşı karşıyadır. Örneğin, 
yaşama hakkı açısından, Türkiye, dünyanın en sıkıntılı ülkelerinden birisidir ve bebek ölüm oranı 
tüm gelişmelere karşın, çok yüksektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çocuk nüfusumuzun oranı bazı kentlerimizde, böl
gelerimizde yüzde 50'lere ulaşmaktadır. Ekonomik ve sosyal gelişmeye koşut olarak çocuklarımızın 
sağlıktan beslenmeye, eğitimden ailede, toplumda ihmal ve istismara kadar çok ciddî sorunları var
dır. Çeşitli nedenlerle yoksul ailelerin çocukları kendilerini sokakta bulmaktadırlar. Bunların kimi. 
açlıktan, şiddetten veya baskıdan, bazen de bunların tümünden birden kaçmakta, kimi, aile tarafın
dan ev dışına itilmekte, bazen küçücük omuzlara aile sorumluluğu yüklenebilmektedir. Belki bir ok
şayışın, bir gülümseyişin, bir tas sıcak çorbanın yokluğundan, belki okula gidememenin acısıyla, 
belki artık para kazanması konusunda baskılara, belki şiddete dayanamayarak, umarsız, sokaklara 
merhaba diyen çocuklarımız var. Kimi de, kendi iradesi dışında, kovulduğu ya da aile dağıldığı için 
sokaklara mahkûm olabilmektedir. Bu çocuklarımızın tümü, sokakta binbir tehlikeyle burun buruna 
gelmektedirler. Bu tehlikelere karşı savunma mekanizmaları ve ilişkileri geliştirirken de, kendileri 
tehlike yaratan insanlara dönüşebilmektedirler. 

Yirmidört saat sokakta yaşayan, aileyle bağlarını koparmış olan çocuklar yanında, okula git
mek yerine, mendil, sakız satıp, akşam kazandığı parayı evine götüren çocuklarımız var. Onları bek
leyen tehlikeleri kestirmek hiç de güç değil. Cinsel taciz, uyuşturucuya alıştırılmak, şiddet, suça teş
vik veya zorlama ilk anda akla gelenler. Kaza geçirerek yanma, yaralanma, kronik tehlikeli bulaşıcı 
hastalıklara yakalanmanın bir adım ötesinde, organ naklî çetelerinin, insan kaçakçılarının eline düş
mek hatta öldürülmek de var. Sokakta yaşayan ya da çalıştırılan çocukların yüzde 7-8 kadarı kız 
çocuklarıdır: özellikle onlar için, fuhuş ve pornografi dahil cinsel sömürü ve suiistimal diğer bir teh
likedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: çocuklarına sahip çıkamayan ulusların geleceklerini de 
karartacakları gerçeğini ya da bugün çocuklara yönelik hizmetlerden esirgenen, kısılan kaynakların 
bedelini, toplumların, yarınlarında kat be kat fazlasıyla ödeyecekleri gerçeğini anımsayalım. Bugün. 
sokakta çalıştırılırken ya da yaşamak zorunda kalırken ulaşılamayan bir çocuk için, yarın, uyuş
turucu. suç. AİDS. tıbbî ve sosyal rehabilitasyon için çok daha büyük kaynaklar ayırmak zorunda 
kalınmaktadır. 
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"Nüfusunun çok büyük bir bölümü çocuklardan oluşan ülkemizde, sokakta yaşayan ve çalış
tırılan çocuklar sorunu, toplumumuzun gündeminde sürekli yer almakta ve günlük yaşamı bile et
kileyecek bir duruma gelmektedir. Olağan koşullarda her çocuğun sağlıklı bir aile ortamında bakılıp 
korunması, geliştirilip yetiştirilmesi ve bunun için ailenin, toplumun, devletin olanaklarının birleş
tirilmesi istenir: ancak, her toplumda ve her zaman, bu, olanaklı olamamaktadır. 

Ailelerin bakıp koruyabileceğinden çok çocuk sahibi olması, çocuğu gelir, güç kaynağı gibi 
görmesi; devletin, aileyi, başta eğitim ve sosyal hizmetler alanı olmak üzere, yeterince destek
lememesi: ağır yoksulluk ve gelir bölüşümünde uca savrulmalar; terör ve benzeri nedenlerle göçler, 
işsizlik, sosyal sigorta güvenlik ağının tüm yurttaşlara ulaşamaması gibi birbirini etkileyen pek çok 
nedenle aile-çocuk. aile-okul-çocuk bağı giderek zayıflamakta ve çocukların sokağa itiliş süreci hız
lanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklar sorunu, 
tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir sorundur. Kamuoyuna yansıdığı gibi büyük kentlerimizde -İstanbul, 
Adana. Ankara, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep. Mersin. Antalya gibi- metropol olma özelliği taşıyan 
kentlerin yanı sıra. Batman'da. Çorum'da. Aksaray'da, Trabzon'da, kısacası her kentimizde bu sorun 
vardır. Sinop'taki, Samsun'daki, çalıştırılan çocuk pazarlarının yanı sıra, mevsimlik işçilerin, göçer, 
gezginci yurttaşlarımızın çocukları, Türkiye'nin her yerinde ulaşılması gereken çocuklarımız ol
duğunu göstermektedir. 

Konu çok yönlü ve çok boyutludur. Çocuk açısından, ailesi açısından, toplum açısından. 
kamunun merkezî ve yerel yönetimleri açısından, sivil toplum ve meslek örgütleri açısından her 
kesimin sorumlulukları, ödevleri vardır. 

Yapılan araştırmalar, sokaktaki çocuklarımızın, genellikle çok çocuklu, eğitim düzeyi düşük. 
düzenli iş ve geliri olmayan yoksul ailelerden geldiklerini, uzun yıllar ülkemizi etkileyen terör or
tamının bu sorunu artırıp büyük kentlerimizde yoğunlaştırdığını göstermektedir. 

Aile cephesinde sorunlar vardır. Koruyabileceğinden fazla çocuk sahibi olmak, çocuğu geçim 
kapısı haline dönüştürmek, özellikle kız çocuklarının okula gönderilmesinde olumsuz davranmak. 
aileiçi çatışmalar, ihmal ve istismarlar sık karşımıza çıkmaktadır. Türkiye genelinde koruma altına 
alınmış olan çocuk sayısı 20 000'e yakın olup, sokakta yaşayan çocukların sayısı ise. bir tahmine 
göre. 6 000'dir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: buradan bir çağrımı da iletmek istiyorum. Ben. sosyal 
hizmet kuruluşlarını, sorunlarını izleyen bir milletvekili olarak "en kötü aile yanı bile yuvalardan 
iyidir" türünden tanımlamaları, en azından, eksik olarak bulduğumu ve özellikle istenmeden de ol
sa. yuvalardaki yavrularımızı bir kez daha örselediğini ilgililere anımsatmak istiyorum. Elbette, aile 
yanı iyidir, sıcak ve sevgi doludur: elbette, her çocuk, o olağan koşullarda ailesiyle birlikte 
büyümelidir; ama. bu aile. sizin düşündüğünüz gibi. sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu bir aile ise. 
Çocuğa her tür şiddet uygulayan, istismar eden ailenin yanı yuvadan daha iyi değildir. Öyle ol
madığı içindir ki. dünyanın her yerinde yuva ve yurtlar ve başta koruyucu aile olmak üzere, alter
natif bakım seçenekleri vardır. 

Ülkeyi yönetme sorumluluğunda olanlar, bir ihtisas hizmeti, ayrı bir bilim dalı olan sosval hiz
metleri, politik kaygı ve kadrolaşmanın aracı haline getirmeden, özveriyle çalışan binlerce profes
yonel ve gönüllüyü küstürmeden "çok başarılıydı, ben de memnundum; ama. görevden almak 
zorunda kaldım" demeden çaba göstermelidir. Yüce Meclisin çatısı altında da yuva \e yurtlardan 
yetişmiş insanlarımız var. Yuva ve yurtları, yeni hizmetleri konuşalım, geliştirelim: ama. oradaki 
evlatlarımızı, hizmet veren insanları da incitmeyelim. 

Örneğin, sokaktaki çocuklara yönelik hizmetlerden sorumlu ve çocuk haklarının uygulamasın
da Türkiye koordinatörü Sosyal Hizmetler \e Çocuk Esirgeme Kurumunun 2004 yılı bütçesini reci 
olarak ne kadar artırdık: 2005 için ne düşünüyoruz? Yeni kaç sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve 
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çocuk gelişim uzmanıyla kadroları güçlendirdik? Son birbuçuk yılda yeni kaç kuruluş açıldı? Yeni 
hizmet modeli var mı: başladı mı, başlatılacak mı? İşin özelliği gereği mutlaka profesyonellerce 
yürütülmesi gereken bu işleri ehil ellere teslim etme konusunda gereken özen gösteriliyor mu? Bu 
hizmetleri bütünüyle yerel yönetimlere devredecek misiniz? Sosyal hizmetleri Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına neden bağladınız, neden vazgeçtiniz? Adı geçen Bakanlık bünyesinde yasa 
önerisi çalışması var mı? Adalet Bakanlığı, yasalarda yer alan çocuk gözetim evlerini hizmete 
bugüne kadar açmadı, açacak mı? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Erbatur, sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
N. GAYE ERBATUR (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Emniyet Genel Müdürlüğünün çocuk polisi ve Jandarma Teşkilatının çocuklara yönelik uy

gulamaları ne aşamada? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. İŞKUR aracılığıyla sokaktaki 
çocukların ailelerine yönelik istihdam projeleri geliştiriyor mu? Millî Eğitim Bakanlığımız, yatılı il
köğretim bölge okulları başta olmak üzere, sokaktaki çocuklarımız için ne yapıyor? Sağlık Bakan
lığımızın bir iki yer dışında madde bağımlıları için tedavi merkezi bulunmuyor; bu konuda ne 
düşünülüyor? Çok sayıda valilik çocuklara uçucu maddelerin satışını engelleyen düzenlemeler yap
tı. Bunun sonuçları nelerdir; cezaî yaptırım uygulama örneği var mı? Yerel yönetimlerin ve sivil 
toplum kuruluşlarının bu konudaki hizmet birliği, standardı, geliştirilmesi, desteklenmesi nasıl sağ
lanacak? Aile ve çocuğa yönelik sosyal yardım hizmetlerinin durumu nedir? Örneğin, SHÇEK, ay-
nî-nakdî yardımları zamanında ödeyebiliyor mu; miktar yeterli mi? Sayıları 950'ye yaklaşan sosyal 
yardım ve dayanışma vakıfları sokaktaki çocuklara yönelik yardımları sürdürüyorlar mı; hizmet bir
liği ve standardı sağlanmış mıdır? Bu ve benzeri soruların mutlaka kapsamlı şekilde araştırılması ve 
yeni çözüm yollarının ortaya konulması gereklidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların ihmal, istismar ve 
kötü muameleye karşı korunmaları için evrensel standartların yerleştirilmesi amacını gütmektedir. 

18 yaşına kadar her insanı -erken yaşta reşit sayılma dışında- çocuk sayan ve sözleşmede yazılı 
hakların hiçbir ayırım güdülmeksizin her çocuğa tanınmasını öngören sözleşmenin 4 üncü maddesi 
şöyledir: 

"Taraf devletler, bu sözleşmede tanınan hakların uygulanması amacıyla gereken her türlü yasal. 
idari ve diğer önlemleri alırlar. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin olarak, taraf devletler. 
eldeki kaynaklarını olabildiğince geniş tutarak, gerekirse uluslararası işbirliği çerçevesinde bu tür 
önlemler alırlar." 

İşsizlik, yoksulluk ve göç gibi toplumsal sorunlarla yakından bağlantılı, sürekli kanayan bir 
yaraya dönüşmüş bu önemli sorunun çok yönlü olarak incelenmesi, çözüm yollarının araştırılması 
için. muhalefet ve iktidar el ele vererek çalışmalıyız. Bu, Anayasamızın ve Çocuk Haklan Sözleş
mesinin getirdiği yükümlülükleri yerine getirebilmek için de yapılması gerekli bir çalışmadır. 
Konunun çok yönlü oluşu, tüm boyutlarının derinlemesine ele alınabilmesi açısından Meclis araş
tırması yapılması gereğini yaratmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 
BAŞKAN- Sözlerinizi tamamlar misini/. 
N. GAYE ERBATUR (Devamla)- Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
...I921'de Çocuk Esirgeme Kurumunun temelini atan, bugünkü Çocuk Hakları Sözleşmesinin 

temelini teşkil eden Cenevre Beyannamesini 1924'te ilk imzalayan ve 5 devlet başkanından biri 
olan. sağlığında Türkiye'nin ilk Çocuk Kurultayını toplatan ve dünyada çocuklarına ilk özel bay-
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ramı, ulusal egemenliğin, bağımsızlığın ve başı dik durmanın onuruyla armağan eden Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk ve aziz arkadaşlarını, bir 23 Nisan öncesinde, ülke ve dünya çocuklarını 
barış, sevgi ve özgürlük dolu bir dünyada yaşatabilme azmi ve isteğiyle bir kez daha şükranla anıyor 
ve sizleri saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Erbatur. 
Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergeleri üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 
Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, Meclis araştırmasını yapacak komisyonun 12 üyeden kurulmasını oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyenin seçimi tarihinden 

başlamak üzere 3 ay olmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun, gerektiğinde, Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 19.08 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 19.23 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Suat KILIÇ (Samsun) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 75 inci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmına geçiyoruz. 
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yet

kileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 
2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanan Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) 
3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin: Gelibolu Yarımadası 

Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 305) 

BAŞKAN - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının ve Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim 
Köşdere'nin. Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporları henüz gelmediğinden. 
tasarıların ve teklifin müzakeresini erteliyoruz. 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
4. -Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Temel Kanunu 

Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1 731) (S. Sayısı: 349) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Komisyon bulunmadığından, tasarının müzakeresini erteliyoruz. 
Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Sanayi. Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar. Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporunun müzakeresine 
başlıyoruz. 

5. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret. Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/761) 
(S. Sayısı: 405) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 405 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

(x) 405 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir 
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Tasarının tümü üzerinde. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın 
Cengiz Kaptanoğlu; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA CENGİZ KAPTANOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 

Kaptanoğlu neden Türk Ticaret Kanunundaki değişiklik için konuşuyor derseniz, sebebi, 
denizcilikle ilgili olduğu içindir efendim. Bu maddeler, denizcilikte çok önemli, denizciliğin önünü 
açacak ve bana göre. bir reform niteliğindeki kanunun maddeleridir. İşin en güzel tarafı, Sanayi 
Komisyonumuzda bu işi görüşürken, hem Anamuhalefet Partisi hem AK Parti Grupları tarafından 
bu kanun üzerinde bir mutabakata varılması ve oradaki önergelerin birlikte imzalanmasıdır. Bu bir
likteliğin denizcilik sektöründe sağlanması, benim için en önemli, mutlu bir anı oldu ve çok onur
landım. Onun için, bütün milletvekillerime ve ayrıca, özellikle iki gruba, denizcilik sektörümüze 
gösterdikleri ilgiden dolayı, hem Deniz Ticaret Odamızın hem denizcilik sektörünün ve hem de şah
sımın, tekrar, teşekkürlerini ve saygılarını arz ediyorum. 

Şimdi, benim sizden ricam var. Denizcilikte, şu ondört ayda çok işler yaptık. Ben, 5 Şubatta, 
size "Denizcilikte Kısa Dönemde Yapılması Gerekenler" diye Deniz Ticaret Odamla birlikte hazır
ladığım bir raporu sunmuştum. Arkasından, geçen hafta, 15 Nisanda ikinci raporu sundum. Bu iki 
raporun arasındaki fark, bunun son cetvellerini ilgiyle okursanız, ne kadar faydalı işler yaptığımızın 
ve denizcilik sektörüyle, aldığımız bu kararlarla, yakın bir zamanda Türk denizcilik sektörünü ve 
bu ülkeyi, denizci millet ve denizci ülke yapacağımızın işaretleridir. 

Mesela, bu kanun ne getiriyor derseniz; benim anladığım anlamda, kısa olarak, belki bütün sek
törlerin de yapması gereken, ihtisas mahkemesi kuruluyor. Denizcilik sektörü, uluslararası bir sek
tördür ve orada ihtisas mahkemesi kuruluyor. 

İkincisi, biliyorsunuz, en büyük darboğaz, finansman, sermaye; yabancı finansman ve ulusal 
finansman. Burada, bugüne kadar borsaya açılamayan Türk denizciliği borsaya açılıyor. Bir de, ben. 
bütçe konuşmasında size onu söylemiştim; "maalesef, yabancı bankalar kanunun bu maddesinden 
dolayı bize verdikleri krediyi, yabancı bayrak çekmek şartıyla veriyor" demiştim ve kendim de böy
le bir gemi inşa ettiğimi söylemiştim; ama, bir türlü içime sindiremiyordum. 

Şimdi, burada, bir terkin maddesiyle de. dışarıdan sağladığımız finansman daha kolaylaşacak 
ve yabancı bayrağı değil, dışarıdan edindiğimiz finansmanla, doğrudan doğruya Türk bayrağını 
çekme hakkını sağlayacaktır. Bizim için bunlar, bugüne kadar çok uğraştığımız, benim onüç sene. 
ondört sene ve Deniz Ticaret Odasının kuruluşundan beri fevkalade yaptığım hizmetlerin yanında 
başaramadığım üç tane konuydu. Bu. bize nasip oldu. 22 nci Döneme nasip oldu. Onun için. teşek
kür ediyorum. 

Vaktimiz çok dar: ama. müsaade ederseniz birkaç dakikanızı daha almak istiyorum. Bir başka 
şey daha var. Sadece Türkiye denizcilik sektörü değil, dünya deniz sektörü de bereketli günler 
geçiriyor. Zannediyorum, dünyadaki bu hareket, bu bereketli yılları artıracak ve denizciliğin gir
dileri gelecek sene de ikiye katlanacaktır. 

Başka ne yaptık: artık, denizi denizciler yönetiyor. Bunu, ben, nereden anlıyorum; ulusal 
limanlardan ve ulusal bölgelerden; yani, liman başkanlıkları ve bölgelerden bana bir şikâyet dahi 
gelmiyor. Yani, denizciliği denizciler yönetiyor. Ulaştırma Bakanımızla, Denizcilik Müsteşar
lığımızla kurduğumuz bu teşkilatta, denizi denizciler yönetiyor. 

Kara listeden beyaz listeye geçiyoruz. Buna. bütün arkadaşlarım çok dikkat ediyorsunuz. Bu 
neydi: gemilerimiz kara listedeydi, ama. artık, beyaz listeye geçiyoruz. Bunu. Müsteşarlığımız fev
kalade yakinen ve dikkatle izliyor. Uluslararası normlar, artık, ciddî manada takip ediliyor. Yani. 
kısacası. 2002'de dışarıda 36 gemimiz tutulurken, bu. 2003'te 16'ya inebiliyor, inşallah 2004'te sıfır 
olacak. 
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Kabotajımız yok dedik. Bunu var etmek için ne yaptık -hükümetimize teşekkür ediyoruz, 
Bakanlar Kurulumuza teşekkür ediyoruz- liman masrafları ucuzlatıldı ve ÖTV kalktı. Liman mas
rafları ucuzlatıldı ne oldu, onu söyleyeyim. 2003 senesinde, kruvaziyer turizminde. Türkiye'ye 
gelen zengin, varlıklı turizmde... Gerçi, ben, size grafiklerini dağıtmıştım, burada bir daha söy
leyeyim. 2003 senesinin ilk altı ayında kruvaziyer gemiyle 258 000 turist gelmişti. Bu, liman mas
raflarının indiriminden sonra, ikinci altı ayda 480 OOO'e çıktı. Bu, çok büyük şey ifade ediyor. İddia 
ediyorum, bu, 2004'te, 1 500 000 turiste çıkacaktır. 

ÖTV kalktı ne oldu; bir kere, balıkçılar, yatçılar ve günübirlikçiler bayram ediyor. Onların, ol
mayan, az olan işletme sermayeleri ucuzladı ve bu mazotu daha ucuz, daha iyi imkânlarla elde 
ediyorlar. Başka bir şey oldu, ucuzluk oldu ve vatandaşı deniz ulaşımına alıştırmak için hem özel 
sektörde hem kamu sektöründe yüzde 9 ile yüzde 42 arasında değişen ucuzlamalar oldu. Başka bir 
şey daha oldu; gelirler arttı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının 2002 yılındaki geliri 
177 000 000 dolar iken, 2003'te 223 000 000 dolar oldu. Dolayısıyla, buna, hem bereketli yılların 
hem de bizim aldığımız kararların faydası oldu. 

Hatta, bir şey daha söyleyeyim; kruvaziyer turizminin böyle gelişmesi, özelleşen limanların 
taraflararası alınmasıyla, bu sefer, Türkiye'nin diğer limanlarında da kruvaziyer turizminde yolcu 
salonlarının açılmasının zorunluluğu ortaya çıktı. Kapatılan Antalya Limanı yine kruvaziyer turiz
mine açılıyor, İzmir'in ana limanı kruvaziyer turizmine açılıyor. Alanyası, Antalyası, Marmarisi, 
dolayısıyla, Kuşadası ve İzmiri, dolayısıyla, İstanbulu ve Trabzonu, kruvaziyer gemi geldiği zaman, 
artık, yolcu kabul edecek duruma geliyor. 

Bunun dışında, yükler, TÜPRAŞ'taki yükler... TÜPRAŞ, özelleşmesine rağmen -burada huzur
larınızda teşekkür ediyorum- yine, Türk Bayraklı gemilerle uzun vadeli -üç yıl- kontrat yaptı. İs-
demir ve Erdemirle çalışmalara devam ediyoruz ve orada, beş yıllık kontratlar düşünülüyor. Zan
nediyorum, yakın zamanda, İsdemir ve Erdemirin de yükleri Türk bayraklı gemilerle taşınacak; 
çünkü, şu günde, Türk bayraklı gemilere bu ülkenin çok ihtiyacı olduğu... Bugün -ki, bereketli yıl
larda- belki de bizim ihracatımızın, FOB olarak yaptığımız ihracatımızın bazı kısımlarında da zor-
lanıldığmı görmekteyiz; ama, Türk Bayraklı gemiler olsa, bunları görmezdik. 

Limanlarımızın rehabilitesi fevkalade yapılıyor; balıkçı barınaklarının, limanların rehabilitesi 
ve draft taraması, fevkalade, yapılmak üzere. 

Bodrum ve Güllük Limanlarının ihalesi yapıldı. Bunu niçin söylüyorum; onüç senedir 
yapılamayan ihale yapıldı. Bodrum'u da, inşallah, gelecek yıllarda kruvaziyer turizmine açacağız. 

Tersaneler... Bunları niçin anlatıyorum; sonra, sizlerden ricamız var. Taa Rize'den İskenderun'a 
kadar, mevcut kapasiteye ilave, yeni tersane yerleri belirledik. Bakın, Doğu Karadeniz'de ter
sanecilik zor olur diyorduk; ama, Ordu'da, Ünye Limanında 80 dönümlük yer kullanılmıyordu, atıl
dı: burası tersane olur mu, olur dedik. Hemen, müteşebbisi bulundu ve müteşebbis, ilk kendi 
gemisini inşa etmeye başladı ve orada da gemi inşa etmeye başlayacak. Demek ki, Doğu 
Karadeniz'de de bu olur. Rize'den İskenderun'a kadar, mevcut kapasiteye ilave edilecek yeni tersane 
yerleri tespit edildi. 

Biliyorsunuz, tersanecilik, en büyük istihdamı sağlayan, yani. işsizliği ortadan kaldıran, yan 
sanayii fevkalade dağınık ve Türkiye'nin bugünkü genel durumuna ilaç olacak bir sanayi. 

Biliyorsunuz, marinalardan Yalıkavak ve Turgutreis'i açtık. Odim'de yeni yer tespit edildi. Zan
nediyorum. onun da çalışmaları başladı. Marinalarımız 26 tane. 

Biz. başka bir çalışmaya başladık: o da, geçen hafta, Deniz Kuvvetlerinde yaptığımız sempoz
yumda ortaya çıktı. Bizim, 160 tane balıkçı barınağımız var. Bizim, Karadeniz'i de, muhakkak, yat 
turizmine açmamız lazım: ama. yatlar ne arıyor, 50 milde bir veya 100 milde bir konaklama yeri 
arıyor. Bizim Ataköy Marinası -Genel Müdürümüzün teklifiydi bu- eğer, o mevcut balıkçı barınak
larının içinden yatların konaklamasına müsait olanları tespit eder -ki. bunların birkaçı tespit edildi: 
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İğneada, Şile gibi- Karadeniz'deki o örgüyü de tamamlar, oranın rehabilite çalışmasını da yaparsa, 
onları uluslararası platforma bildireceğiz ve Türkiye'nin o 160 barınağını, 26 marinasını göz
lerinizin önüne getirin ve nokta nokta işaretleyin ve ülkemizi uluslararası açıdan hem marinalarda 
konaklanması hem diğer ihtiyaçların giderilmesi için marina yapımı çalışmalarına başladık ve bunu 
hakikaten coşku ile söylüyorum, anlatırken onu ifade etmek istiyorum, inşallah, bunu da başarırsak, 
Türkiyemizin dört bir yanı marinalarla dolmuş olacak. 

Şimdi, tabiî, bizim için mümkün olan, devlet olarak kaynak israfı yapmamak, tasarrufu sağ
lamak. Belki bu limanlarda, tersanelerde mendireklerin devlet tarafından yapılması normaldir; ama, 
iş şimdi, bizim sayın milletvekillerimize düşüyor. Gerçi, ben, bütün kıyılarımızın valilerine, 
belediye başkanlarına, oradaki bütün odalara ve sivil toplum örgütlerine yazı yazdım. Bizim, hem 
denizcilikle ilgilenen, denize kıyısı olan illerdeki arkadaşlarımız hem kıyı illerindeki arkadaş
larımızın muhakkak -şu kitapçıkta o yerlerin hepsi var; yani, nerede ne düşülüyor hepsi var- o yer
lere müteşebbis -nasıl Ordu'da, Ünye'de müteşebbisi bulduk- bulma çalışmasında bir gayret sarf et
meleri lazım. Ayrıca, bu, kabotajda da önemli diyorum. ÖTV'nin olmaması kabotajı canlandırma idi 
ve trafik kazalarının azalması idi, yolların tahrip olmaması idi ve karayolculuğunun denize inmesi 
idi. Muhakkak Türkiye'nin kıyıları arasında, yani kruvaziyer gemi dahil ve feribotlarla, deniz 
otobüsleriyle... Mesela bir örnek vereyim, Antalya bunu öne almalıdır. Antalya, en azından Alan
ya'ya, Kemer'e deniz otobüsleri koymalıdır. Antalya - Mersin arası karayolunu biliyorsunuz, 
muhakkak o yolun feribota veya deniz otobüsüne aktarılması hususunda böyle planlamaların yapıl
masını size öneriyorum. 

Ben ne yaparım, emrettiğiniz yere gelirim, bütün birikimlerimi söylerim ve gelir hep beraber 
kol kola gireriz. 

Ne olur neticesi, oraya geliyorum. Burada konuştuğumuz şeyler parasız olmaz, ekonomi döviz
siz olmaz. Burada amaç, katmadeğer yaratmaktır. Bu coşkumuz, bu inancımız devam ettiği müddet
çe... 

Deniz ticaret filomuz da fevkalade gelişiyor, gençleşiyor. Mesela, ben size burada bir rakam 
versem, inanmazsınız. Biz, 2003 senesinde 1 500 000 dwt'luk yeni gemi yaptık, zannediyorum, 
2004'te 1 500 000 dwt daha yapılacak. Bu imkânlar var ve önü açılıyor sektörün. Ne olur iki sene 
sonra; eğer bütün şu dediklerimi hayata geçirirsek, ülkemize en az 15 milyar dolar gelir. 15 milyar 
dolar gelir ve ondan sonra üzerine katlar ve dolayısıyla, Türkiye de, denizcilikten hak ettiği getiriyi 
sağlamış olur. 

Ben vaktinizi aldım, tekrar özür diliyorum; çünkü, saat 19.00'dan sonra görüşülen bir kanun 
tasarısı; onun için, özür diliyorum. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bu kanun 
tasarısının Türk denizciliğine, hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kaptanoğlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Tacidar Seyhan. 
Buyurun Sayın Seyhan. (Alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA TACİDAR SEYHAN (Adana)- Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. 

Sayın Kaptanoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Ben de, bu kanun tasarısı üzerinde hem Partimin 
görüşlerini sizlere aktarmaya çalışacağım kısa bir süre içerisinde hem de denizcilik sektörüne kat
kısı olacağı düşüncesiyle kendi düşüncelerimizi de ekte yeniden kanunlaştırmak için ifade etmeye 
çalışacağım. 
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Değerli arkadaşlarım, hakikaten, 1956 yılında yasalaşan, 1957 yılında yürürlüğe giren, kırk-
yedi yıldır yürürlükte olan bu kanun bugün düzenlemelere tabi tutulunca bir reform gibi görünüyor. 

Aslında, bizim yaptıklarımızın hepsi olması gerekenlerdir. Sektör öyle bir tıkanmış, öyle bir 
çaresiz hale gelmiş ki, bu sektörü bir an önce bu sıkıntılardan kurtarmak gerekiyordu. Biz, hem 
siyasî sorumluluğumuzu yerine getirdik hem de Türkiye'de bir ihtiyaca cevap verecek yasal düzen
lemelerin yapılmasını sağladık. 

Bu yasa tasarısı, hakikaten denizcilik sektörünün önünü açar mı? Bizim, bütün sektörlerin 
önünü açmamız lazım. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili; ama, biz, denizcilikte dünya ülkesi 
olabiliriz; hem taşımacılıkta hem Sayın Kaptanoğlu'nun değindiği gibi yat turizminde ülkemize cid
dî gelirler katabildiğimiz gibi, deniz ticaretinde de ülkenin önünü açabiliriz. 

Hacmen taşınması güç olan, uçak kargosuyla yollanamayan ticaret mallarının konteynerlerle 
daha sistematik halde taşımasının yapılması, yolcu taşımacılığının teşvik edilmesi, hepimizin görev 
ve sorumluluğu. Her tarafımız deniz; hem kıyılarımızdan hem denizlerimizden maksimum şekilde 
yararlanmalıyız. 

Biz bir madde ekledik buraya. Nedir; ihtisas mahkemelerinin kurulması. Denizcilerimiz 
geliyorlardı, aralarındaki bir ticarî anlaşmazlıktan dolayı mahkemeye düşüyorlardı. Eğer aralarında 
problemi çözememişlerse, olay mahkemeye intikal ediyor; ama, gemi bağlanıyordu. Eğer, gemide 
çürüyecek bir mal varsa, çürümeye terk ediliyordu. Bizim malımızsa millî servet, bizim malımız 
değilse insanlığa yazık. 

Biz ne yaptık; dosya birikimini engellemek için ihtisas mahkemelerine "evet" dedik. 
Değerli arkadaşlarım, ikincisi, bu sürenin kısaltılmasını sağladığımız gibi, gerçekten, meslek 

etiğine, ihtisasa önem veren bir ülke görüntüsünü de sağlamış olduk. Biz, bunu, çağdaş hukukun 
gereği olarak yaptık. 

Evet, bizim Avrupa Birliğiyle yapmış olduğumuz sözleşmelerde "denizcilikte ihtisas mah
kemelerinin kurulması" gibi bir ibaremiz var; ama, bu tanımlama beni rahatsız ediyor. Bu tanım
lamadan dolayı yapmadık; biz, bunu çağdaş ticaret anlayışının, çağdaş hukuk sisteminin gereği 
olarak yaptık. 

2 nci maddede şöyle bir şey vardı; bu madde Türk Bayrağı çekebilme hakkını açıklıyordu. 
Nasıl oluyordu; bir anlaşmayla, yurt dışından sözleşmeyle ticaretimize sağlanan, ticaretimize 
kazandırılan gemiler için iki yılda bir, Türk Bayrağı çekebilme hakkı için müracaat etmek zorunda 
kalınıyordu. Şimdi, biz, sözleşme süresini esas aldık, sadece, bir beyanla hem insanları sıkıntıdan 
kurtardık hem de yabancı sermayenin rahatlıkla yurt içinde akışını sağlamaya çalıştık. 

Bunun dışında ne yaptık; bunun dışında yüzde 49'unu borsaya açacak bir düzenleme getirdik, 
yüzde 51'i ve karar yetkisi, karar çoğunluğu Türk makamlarında kalmak üzere, biz, burada deniz
cilik sektörünün de borsadan halka açılmasını sağladık. Bu önemli bir gelişme; bu da, gerek yurt 
içinde gerek yurt dışında Türk denizciliğine ciddî katkılar yapacaktır. 

Bir de terk sorunu vardı değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz, batan gemilerde veya çıkarılması 
mümkün olmayan gemilerde, çürümeye bırakılmış gemilerde bir terk vardı. Beyan gereği sicilden 
düşülüyordu ya da arızası büyük, onarılmayacak gemilerde, teknik olarak onarılması mümkün ol
mayan gemilerde, müracaatla, terkten düşülüyordu. Ancak, cebrî icra yoluyla satılan gemiler terk
ten düşülemiyordu. Hem bizde görünüyor hem de satmışsınız yurt dışında birine, onda görünüyor. 
İşte, biz bu ikilemi ortadan kaldırdık. Cebrî icra yoluyla hem yurt içinde hem yurt dışında satılan 
gemilerin de buradan terkini sağlayacak düzenlemeler yaptık bu tasarıyla. Son derece rahatlatıcı, 
son derece teşvik edici bir tasarıdır. 

Ben tasarıda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve onlardan rica ediyorum 
değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti bizlerle vardır, hukuk sistemiyle vardır. Yasalarımızı 
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reforme edecek çalışmaları hep birlikte yapalım. Bu ülkenin buna ihtiyacı var. Bir tarım ülkesiyiz, 
çok verimli topraklarımız var, tarımda yeterli düzeye gelemiyoruz. Sanayi ülkesiyiz, sanayide yeter
li düzeye gelemiyoruz. Üç tarafımız denizle çevrili, denizden yeterince yararlanamıyoruz. Hep bir
likte kanunlarımızı gözden geçirip, onları günün koşullarına göre düzenleyerek, bu piyasaların açıl
masını, istihdamın ve ticaret hacminin büyütülmesini hep beraber sağlamaya çalışalım. Bu bizim 
vatandaşlık sorumluluğumuzdur, milletvekili olarak sorumluluğumuzdur. Bunun bilinci içerisinde, 
birkaç şeye daha dikkat çekmek istiyorum değerli arkadaşlarım. 

Bugünkü yasayla çok alakalı değil ama, endişe duyduğum bir şey var; Bu Boğazlar sorunu 
hepimizde endişe yaratıyor. Montrö, biliyorsunuz bize, Boğazlar sürecinde birtakım sorumluluklar 
yükledi. Trafik hizmetleri verebiliyoruz, kılavuz kaptanlık hizmetleri verebiliyoruz Boğaz geçiş
lerinde, bir de kılavuzluk hizmetleri verebiliyoruz. Bizim trafik hizmetlerimizi, Kıyı Emniyeti ve 
Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü veriyor; fakat, kılavuz kaptanlık ve römorkör hizmet
lerini de Türkiye Denizcilik İşletmeleri veriyor. Burada ne çekince var, ne sakınca var diyeceksiniz. 
Birincisi, arkadaşlar, iletişim iyi kullanılmadığında ciddî bir tehdit oluşturuyor, zaman kaybına 
neden oluyor. Bunu, tek bir kurumda toplamak lazım. Lütfen, buna bakalım. Değerli arkadaşlarım, 
denizcilikle ilgili arkadaşlarım buna bir baksınlar. Boğazları tehdit olmaktan çıkaralım, gerekli 
düzenlemeleri beraber yapalım. Eğer biz özellikle şunu da düşünürsek, Türkiye Denizcilik İşlet
melerinin de özelleştirileceğini düşünürsek, kılavuz kaptanlığı da ve burada römorkör hizmetlerini 
de özel sektöre bırakırsak, Boğazlarda yeni facialara neden olabiliriz parantezini de açmak zorun
dayız. Bunu da, gemi emniyeti açısından, kıyı emniyeti açısından, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtar
ma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne vermek zorundayız. 

Bakın, bir de sağlık hizmetleri var. Kısaca onu da açıp bitirmeye çalışacağım. Sağlık hizmet
lerinde ne yapıyoruz peki; sağlık hizmetlerini kim veriyor; onu da Sağlık Bakanlığı veriyor. Botu 
arızalıysa gecikme oluyor. 

Arkadaşlar, Boğaz geçişi şöyle yapılıyor Türkiye'de: Sırayla, hangisinin ne kadar sürede ne 
kadar mesafede geçeceği belli. Sağlık hizmetleri verirken de Türkiye'de Fil Burnu ve Hamsi Bur
nunda, yani Boğaz'ın içine girer girmez Fil Burnunun, Hamsi Burnunun güneyinde biz sağlık hiz
meti veriyoruz. O sağlık hizmeti verilirken eğer bir gecikme yaşanırsa, arkadaki gemi yaklaşıyor, 
her yaklaşma, Boğaz'daki her birikim, ciddî bir risk demektir. Biz, mutlaka, bunların hepsini tek 
kurumun sorumluluğu altında birleştirmek zorundayız. Olur mu canım, bu işler yapılırken kurum
lar birbiriyle iletişim kuruyor, birbirine fakslıyor, birbirine bilgileri, verileri yolluyor, sistematik 
içerisinde bu işler çözülmeye çalışılıyor diyerek bu işi örtemeyiz. Bir kişinin ihmali Boğaz'da cid
dî bir facianın da çağrımcısı olur, hele özelleştirileceğini de düşündüğümüz için, bu sorumluluğu 
mutlaka biz tek kurum altında, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmelerine vermek zorundayız. 
Kıyı emniyetini ancak böyle sağlayabiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, ben bu yasada şunun da olmasını istiyorum: Gerçekten ciddî bir plan
lamanın da olmasını istiyorum. Planlama nasıl yapılır; hacmi genişlettiğiniz gibi, buradaki kurum
ların da desteklenebileceği alanların hissettirilmesi lazım, bir teşvikin konulması lazım. Türkiye 
kıyıları ciddî bir potansiyeldir, gerçekten ciddi bir potansiyel. Turizme açılabilmesi için, buraya rağ
bet eden turistlerin Türkiye'nin millî değerlerini alıp yurtdışına üretim açısından götürebilmesi için, 
bizim tüm kaynaklarımızı onlara satabilmemiz için, onları algılayacak bir kültürel yapılanmaya ih
tiyacımız var. Bu nedenle, şunun yapılmasını teklif ediyorum: Bakın, nasıl bizim sanayide bir 
sanayi envanterimiz yoksa, denizcilikte de bir ticaret envanterimiz yok, bir ticaret haritamız yok. 
Gelin, lütfen, denizcilik ticaret haritamızı, denizcilik envanterimizi de birlikte hazırlayabilecek, is
tatistiksel verileri üretime dönüştürebilecek yeni yapılanmaları hep birlikte yapalım. 

Ben, bu aşamada, tüm milletvekili arkadaşlarımın her tür fedakârlığı göstereceğine inanıyor, 
arkadaşlarıma, tekrar, teşekkür ediyorum. Bu kanun tasarısı, bize, Adalet ve Kalkınma Partisi 

- 1 2 9 -



T.B.M.M. B : 75 20 . 4 . 2004 O : 3 

Grubu tarafından, bugün, öğleden sonra görüşülmek üzere bildirildiğinden, Grubumuzca yeterli 
katılımı gösteremedik; ama, çok faydalı, çok yararlı bir kanun tasarısı olduğu için, ben, Grubum 
adına görüşlerimi, görüşlerimizi sizlerle paylaşmaya çalıştım. 

Hepinize çok teşekkür ediyorum; katkılarınızdan dolayı hepinizi saygı ve sevgiyle selam
lıyorum değerli arkadaşlarım: sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Seyhan. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRK TİCARET KANUNUNUN BAZI MADDEUERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesine 
aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir. 

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü 
ile Adalet Bakanlığınca, bu Kanunun Dördüncü Kitabında yer alan deniz ticaretine ilişkin ihtilaf
lara bakmak ve asliye derecesinde olmak üzere Denizcilik İhtisas mahkemeleri kurulur. Bu mah
kemelerin yargı çevresi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 823 üncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 823. - Her Türk gemisi Türk Bayrağı çeker. Yalnız Türk vatandaşlarının malı olan 

gemi Türk gemisidir. 
Birlikte mülkiyet esaslarına göre birden fazla kişilere ait olan gemiler, pay çokluğunun Türk 

vatandaşlarına ait olması şartıyla Türk gemisi sayılırlar. 
Türk kanunları uyarınca kurulup da: 
1. Tüzel kişiliği haiz olan teşekkül, müessese, dernek ve vakıfların malı olan gemiler idare or

ganını teşkil eden kişilerin çoğunluğu Türk vatandaşı olmak. 
2. Türk ticaret şirketlerinin malı olan gemiler, şirketi idare ve temsil etmeye yetkili ortakların 

çoğunluğu Türk vatandaşı olmak ve şirket sözleşmesine göre oy çoğunluğu Türk ortaklarda bulun
mak. anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ayrıca payların çokluğunun 
nama yazılı ve bir başkasına devri şirket yönetim kurulunun iznine bağlı bulunmak. 

Şartıyla Türk gemisi sayılırlar. 
Türk ticaret siciline tescil edilen donatma iştiraklerinin malı olan gemiler: paylarının yarısın

dan fazlası Türklere ait ve iştiraki idare ve temsil etmeye yetkili müşterek donatanların çoğunluğu 
Türk vatandaşı olmak kaydıyla Türk gemisi sayılırlar." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi1?.. Yok. 
Komis\ on Başkanımız bir açıklama yapacak. 
SANAYİ. TİCARET. ENERJİ. TABİÎ KAYNAKLAR. BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANİ SONER AKSOY (Kütahya) - Efendim, redaksiyon açısından bir talebimiz var: 
"29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun" ibaresini kanun tekniği açısından kaldır
mamız gerekiyor: onun yerine "6762 sayılı Kanunun" şeklinde olmasını teklif ediyoruz. 
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BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim. 
Yani "6762 sayılı Kanunun 823 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" şeklinde 

olacak. 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİS

YONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Maddeyi bu haliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. 

Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - 6762 sayılı Kanunun 824 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 824. - Bir Türk gemisi, 823 üncü maddede yazılı niteliklere sahip olmayan kişilere en 

az bir yıl süreyle kendi namına işletilmek üzere bırakılmış olursa, malikin talebi üzerine Denizcilik 
Müsteşarlığı en çok iki yıl süreyle geminin yabancı bayrak çekmesine o memleket kanunları müsait 
olmak kaydıyla izin verebilir. Bu izin bitmedikçe veya kanunî sebeplerle geri alınmadıkça gemi 
Türk Bayrağı çekemez. 

Türk gemisi olmayan bir gemi, 823 üncü maddede yazılı niteliklere sahip olan kişilere en az 
bir yıl süreyle kendi namına işletilmek üzere bırakılmış olursa, malikin muvafakati alınmış olmak, 
Türk mevzuatının kaptan ve gemi zabitleri hakkındaki hükümlerine riayet olunmak, yabancı kanun
da da bunu engelleyen bir hüküm bulunmamak şartıyla Denizcilik Müsteşarlığı geminin bırakma 
süresince Türk Bayrağı çekmesine izin verebilir. Şu kadar ki; izin alan kişi her iki yılda bir izin için 
gerekli şartların mevcudiyetini sürdürdüğünü ispatlamakla yükümlüdür. 

Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen gemiler, Denizcilik Müsteşarlığınca tutulacak hususi 
bir sicile kaydolunur." 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. - 6762 sayılı Kanunun 851 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Gemi, kurtarılamayacak şekilde batar veya tamir kabul etmez hale gelir yahut yurt dışında 

cebri icra yolu ile bir yabancıya satılarak veya başka bir surette Türk Bayrağı çekme hakkını zayi 
ederse, talep üzerine sicilden kaydı terkin olunur." 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. - 6762 sayılı Kanunun 939 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 939. - Yabancı para üzerinden gemi ipoteği tesis olunabilir. Ancak, aynı derecede bir

den fazla para türü kullanılarak gemi ipoteği tesis edilemez. Yabancı veya Türk parası karşılık
larının hesabında, hesap günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının döviz alış kuru esas 
alınır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. - 6762 sayılı Kanunun 1245 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Geminin; 
1. Yurt içinde cebri icra yoluyla, 
2. Türkiye genelinde tirajı en yüksek beş gazete arasından iki ayrı gazetede üç gün ara ile iki 

kez ilanen tebligat yapılmak suretiyle gemi alacaklılarının satıştan haberdar edilmeleri kaydıyla yurt 
dışında cebri icra yoluyla, 

3. Kaptan tarafından 990 inci madde hükmü gereğince kanunî yetkisine dayanarak zorunlu hal
lerde, 

Satılması durumunda gemi alacaklılarının gemi üzerindeki rehin hakları kalkar. Satış bedeli 
alıcı tarafından henüz ödenmediği veya kaptanın yahut acentenin elinde bulunduğu müddetçe gemi 
alacaklıları için gemi yerine geçer." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?..Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Teşekkür ederim. Kabul ermeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını 

diliyorum. 
Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; bugün, tarihe önemli bir not düştük; hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Türk Ticaret Kanununda var olan bazı hükümler, ne yazık ki, değişen dünya şartları ve deniz

ciliğe paralel olarak yenilenmediği için, yıllardan beri, bu, Türk denizciliğinin gelişmesi önünde 
önemli bir engel teşkil etmekteydi. Yıllardır konuşulan; ancak, 22 nci Dönemde hem muhalefet hem 
de iktidar milletvekillerinin büyük bir desteğiyle yasalaşan bu değişiklikle, Türk denizciliğinin önü 
açılmış, aynı zamanda da denizci ülke, denizci millet olma yönünde önemli bir adımı da gerçekleş
tirmiş bulunuyoruz. 

Yapılan değişikliklerle ilgili çok kapsamlı açıklamaları Adana Milletvekili Sayın Tacidar Sey
han, çok açık bir şekilde ifade etti; kendisine teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra, denizciliğimizin 
genel gelişimi konusunda, Bakanlığımız olarak, son birbuçuk yıl içerisinde yaptığımız çalışmalar
dan bazılarını da Sayın Cengiz Kaptanoğlu ifade etti. 

Akşamüzeri çok fazla vaktinizi almamak için, daha fazla detaya girmek istemiyorum; ama, bu 
düzenlemeyle, özellikle denizcilikte ihtisas sahibi olan ve yıllardır kurulması istenen, şûralara konu 
olan, ama bir türlü gerçekleştirilemeyen deniz ihtisas mahkemelerinin kuruluşu mümkün hale 
gelecektir. Böylelikle, hem denizcilikte ihtilafların çözümü hız kazanacak hem de çözümlerde 
isabet oranı artacaktır. 
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Diğer yandan, 823 üncü maddedeki değişiklikle ilgili olarak da, hangi gemilerin Türk gemisi 
olarak kabul edileceğine yeni bir düzenleme getirilmiş ve denizcilik şirketlerinin Menkul Kıymet
ler Borsasına açılması imkânı sağlanmıştır. Bu, Türk denizciliğinin gelişmesi için çok önemli bir 
adımdır. Bugüne kadar nama yazılı olduğu için bu işlemler yapılamıyordu. Böylelikle, hem yerli 
hem de yabancı sermayenin sektöre girmesine olanak sağlanmıştır. 

Türk Ticaret Kanununun 824 üncü maddesinde yapılan değişiklikle ilgili olarak, Türk Bayrağı 
çekme veya başka bir deyişle, geçici sicile kaydetmeyle ilgili sınırlayıcı hükümler tamamen kalk
mış, taraflar arasında yapılan sözleşme esas alınarak, Türk siciline geçme imkânı getirilmiştir. 

Benzer şekilde 851 inci maddede yapılan değişiklikle, geminin sicilden çıkarılma veya sicilden 
silinme, terkinle ilgili sebepler arasına "yurt dışında cebrî icra veya mahkeme kararıyla yabancıya 
satılması" hükmü de eklenmiştir. Bu, önceki düzenlemede olmayan bir hükümdü. Böylelikle, ulus
lararası hukuka uygunluk da temin edilmiş olmaktadır. 

Cebrî icranın, bir devletin egemenlik ve hükümranlık haklarının kullanılmasının doğrudan bir 
sonucu olduğu, devletler özel hukuku ilkelerine göre yeni bir hukukî statü tesis eden bu gibi hukukî 
tasarrufların, cebrî icrayla tesis edilen yeni hukukî durumun, başka bir devletin müdahalesini gerek
tirmeksizin veya başka bir devletin tanınmasına bağlı olmaksızın hukukî etki doğuracağı gerçeği de 
böylelikle kabul edilmiş olmaktadır. 

Türk Ticaret Kanununun 939 uncu maddesinde yapılan değişiklikle de mevcut yasada yabancı 
parayla ödenecek borçlar için yabancı para üzerinden gemi ipoteği tesis etmek Maliye Bakanlığının 
iznine tabi iken, bu izin kaldırılmış bulunmaktadır. Bu anlamda da hem zaman kaybı hem de bürok
ratik engeller ortadan kalkmış olmaktadır. 

Diğer önemli bir düzenleme 1245 inci maddede yapıldı; bu maddeye göre Türk Bayraklı 
gemiler, içeride, yani, yurt içinde cebrî icra satışlarında sicilden terkin olabiliyordu; yurt dışındaki 
satışları yapılsa bile. terkin yapılamadığı için, tekrar, bu gemilerin Türk limanlarına girmesi müm
kün olmuyordu. Bu düzenlemeyle bu çelişki de ortadan kaldırılmış; böylece, gerek uluslararası 
denizcilik kurallarına uygunluk sağlanmış gerekse de bu düzenlemelerin tümünü birlikte düşün
düğümüzde. Türk denizciliğinin önünü açacak ve Türk Bayrağından kaçan filonun tekrar Türk Bay
rağına dönmesini sağlayacak, aynı zamanda yeni inşaatların da finansmanının önünü açacak çok 
önemli düzenlemeler, bugün, sizlerin katkısıyla, desteğiyle gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

Bu düzenlemelerin yapılmasında çok büyük destek veren Komisyon Başkanlığımıza, komis
yon üyelerine, muhalefet milletvekillerine ve İktidar Partisi milletvekillerine huzurlarınızda teşek
kür ediyorum ve netice olarak, tekrar ediyorum, sektörümüzün önü açılmıştır, deniz ticaretimiz bun
dan sonra filosuyla daha da güçlenecek, gemi inşaatıyla da güçlenecek. 

Yapılan değişikliklerin hayırlı olmasını dilerken, bir noktayı da ifade etmeden geçemeyeceğim. 
Sayın Seyhan'a özellikle teşekkür ediyorum. Bizim, bugünlerde üzerinde çalıştığımız bir konuyu 
gündeme getirdi, bu da bizi hakikaten cesaretlendirdi ve heyecanlandırdı. Denizcilikte koordinas
yonun sağlanmasını, Boğaz geçiş güvenliğini esas alan düzenlemeleri de. ifade ettiğiniz şekilde. 
yakın zamanda Meclisin gündemine getireceğiz. Bunun da müjdesini sizlere veriyor, tekrar, 
hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 

için, 21 Nisan 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 20.11 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, ABD Savunma Bakan Yardımcısına yazdığı iddia 

edilen mektuba ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
Şahin'in cevabı (7/2030) 

TBMM BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki soruların yazılı olarak Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

Mustafa Gazalcı 

CHP Denizli Milletvekili 

1. 3 KaSım 2002 Türkiye'de yapılan yerel seçimlerden bir gün sonra yani 

4 Kasım 2002 tarihinde ABD Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Paul Wolfowitz'e bir 

mektup yazdığınız doğru mudur? 

2. Mektubun metni 17 Ocak 2004 tarihinde bir gazetede yayımlandığı, daha sonra 

kimi basın organları ve televizyonlarda mektubu gönderip göndermediğiniz 

sorulduğu halde bu konuda hiçbir açıklama yapmamanızın nedeni nedir ? 

3. Eğer sözü geçen mektubun içeriği doğruysa; 

Türkiye'de yapılan genel seçimlerin sonuçlarından Türk Genel Kurmayı'nın 

rahatsız olduğunu, bu amaçla Genel Kurmay Başkanı Sayın Org. Hilmi Özkök'le 

özel bir toplantı yapmak istediğinizi, bunu Wolfowitz'in sağlamasını istiyorsunuz. 

Özel bir mektup da olsa, genel seçimlerde en çok oy almış bir partinin genel 

başkanı olarak, ABD Savunma Bakan Yardımcısından böyle bir yardım istemek, 

siz ve ülkemiz için incitici ve küçültücü değil midir? 

4. Eğer mektup doğruysa; bu konuda size yardım edildi mi? Örneğin 14 Kasım 2002 

tarihinde, mektuptan 10 gün sonra Genel Kurmay Başkanı Sayın Org. Hilmi Özkök 

tarafından kabul edilmenizde bu yardımın etkisi oldu mu? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 2-N w ANKARA 
Konu : 

I.S-V2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nın, 15.03.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/2030-4618/16136 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 19.06.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-337/12/1335 
sayılı yazısı. 

c) Başbakanlığın 12.04.2004 tarih ve B.02.0.PPG.0.11.106/5310 saydı 
yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCI'nın, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatOrlüğttnde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/2030-4618 esas no'Iu yazılı soru önergesi cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

^şQo 
Mehmet Ali ŞAHİN 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

B A Ş B A K A N L I K ^ < \ \ ^ 
T.C 
A K 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.0.PPG.0.11.to&/ 5 3 1 0 

Konu 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İLGİ: 29/3/2004 tarih ve B.02.0.002/1678 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa Gazalcı'nın Sayın Başbakanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'a tevcih ettiği ve tarafından cevaplandırılmasını istediği 7/2030-4618 esas no'Iu yazılı 
soru önergesine verilen cevaplar ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

KONU : DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SN.MUSTAFA GAZALCI 'NIN T.B.M.M. 
BAŞKANLIĞINA İNTİKAL EDEN 7/2030-4618 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİ . 

CEVAP - 1 : Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Yardımcısı 
Dr.Paul VVolfovvitz'e böyle bir mektup yazılmadığı gibi sözkonusu haberler 
tamamen asılsız ve iftiradan ibarettir. 
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2. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tıryaki'nin, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı hakkındaki bir id
diaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/2034) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

Halil TİRYAKİ 
Kırıkkale Milletvekili 

Basınımızın, kamu oyunun aydınlatılması görevini yerine getirirken karşılaştığı 
sorunlar giderek büyümekte ve bu görevin önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır. 
Basınımız, hükümetler, siyaset kurumu, kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşlarımız ile halk 
arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Basınımızın üslendiği görevleri daha etkin ve doğru 
bir biçimde yerine getirebilmesi açısından vazgeçilmez unsur olan basın özgürlüğü 
sağlayacak koşul ve düzenlemelerin korunması ve geliştirilmesi yönünde sıkıntılı bir döneme 
girildiğini üzüntü ile izlemekteyiz, özellikle yerel basınımız açısından bu sıkıntıların 
dayanılmaz bir boyuta ulaşttğını buna rağmen yerel basınımızın büyük bir özveri ile ayakta 
kalmaya çalıştığını görmekteyiz. Varolan sıkıntıların, zaman zaman zorbalık ve sindirilme 
boyutlarına kadar vardığına iddiaları tarafımıza ulaşmaktadır. 

Siyasal çalışmaların hız kazandığı, seçim atmosferine doğru hızla yaklaşılan bir 
döneme girmekteyiz. Böylesi hassas bir dönemde Kırıkkale' de yayın yapan Mavi Dünya 
gazetesine, AK Parti Kırıkkale il Başkanı Sayın Mehmet Demir tarafından baskı 
uygulandığını hatta bu baskıların hakaret ve tehdit boyutlarına ulaştığına ilişkin iddialar 
almaktayız. 

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Sayın Mehmet Demir' in Yerel Basını sindirerek,/halkın 
bilgi edinme özgürlüğünü elinden almaya yönelik hareketleri hakkındaki iddialara yönelik 
olarak; 

1- AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mehmet Demir' in Kırıkkale'de yayın yapan Mavi 
Dünya Gazetesi sahibi ile Genel Yayın Yönetmenine hakarette bulunduğu ve tehdit ettiği 
iddiaları doğrumudur? Konuyla ilgili elinize ulaşan her hangi bir şikayet bulunmakta mıdır? 

2- Böyle bir tatsız olay yaşanmış ise, konuyla ilgili olarak, gerekli yasal soruşturma 
başlatılmış mıdır? Eğer başlatılmadıysa konuyla ilgili olarak ne tür bir işlem yapmayı 
düşünmektesiniz? 

3- Kırıkkale Milletvekili Sayın Ramazan CAN' in, AK Parti İl Başkanı Sayın Mehmet 
Demir' in hakaret ve tehditlerini, desteklediği iddiaları vardır bu iddialar doğru ise, siyaset 
kurumunda etik değerlerin yerleşmesi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

4- Söz konusu durum yerel basına baskı ve yıldırma sonucunu doğurmuyor mu? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı -.B.05.1.EGM.0.12.04.01 - l O V ç ^ ^ 
Konu:Yazılı Soru Önergesi. .../04/2004 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 15.03.2004 tarih ve A.Ol.GNS.0.10.00.02 • 7/2034 - 4711/16367 sayılı yazınız. 

Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKI tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/2034) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Mavi Dünya Gazetesi İmtiyaz Sahibi ile Genel Yayın Yönetmenine, Adalet ve Kalkınma 
Partisi İl Başkanı tarafından tehdit yöneltildiği ve hakarette bulunulması iddiaları ile ilgili olarak 
Bakanlığımıza herhangi bir şikayet uluşmamakla beraber, konuyla ilgili Kırıkkale Valiliğinden bilgi 
istenmiştir. Kırıkkale Valiliğinin 18.01.2004 tarihli dilekçe ile başvurduklan, iddia konusu vakanın 
niteliği ve içeriği dikkate alındığında, incelemenin adli makamlar tarafından yapılması gerektiği, 
Valilikçe başvuru sahiplerine bildirilmiştir. 

Konu adli makamlara intikal ettiğinden, Bakanlığımızca yapılacak herhangi bir işlem 
bulunmamaktadır. Bununla beraber basın hürriyetinin halkın haber alma hürriyetinin teminatı ve 
demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olması nedeniyle;, Bakanlığımızca yasal yetki ve 
sorumluluklar çerçevesinde her türlü desteğin sağlanmasına bugüne kadar olduğu gibi devam 
edilecektir. 

Sözkonusu iddiaların yargı mercilerince tahkikatı devam ettiğinden, yargı mercilerinin 
çalışmalarım yönlendirecek veya etkileyecek her türlü şeyden kaçınılması anayasal zorunluluktur. 

Bilgilerinize arz ederim. . yS 

IyMkadir AKSU. 
^ İçişleri Bakanı '. 
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3. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye aleyhine soykırım iddialarına karşı izlenen 
politikaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gülün 
cevabı (7/2050) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

1. Hükümetiniz döneminde hangi ülkeler Türkiye aleyhine hangi soykırım 
yalanlarını kabul etmişlerdir? 

2. Hükümetiniz döneminde hangi ülkelerde Türkiye aleyhine sahte soykırım 
anıtları açılmıştır? 

3. Birer birer tüm gelişmiş ülkeler bu yalanlara kanarlar ve iftiranın parçası 
olurlarken, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak ne yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

4. Çalışma programınız nedir? İtiyad olduğu üzre saldırıları "ŞİDDETLE 
KINAMAK"la mı yetineceksiniz, ciddi bir proje ortaya koyabilecek 
misiniz? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2004/SPGY/144197 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 15 Mart 2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2050-4731/16480 sayılı 
yazılan. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlu'nun Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın 
Başbakanımızca eşgüdümümde yanıtlanması tensip olunan ilgide kayıtlı yazılarına ekli 
7/2050-4731 esas sayılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdullah GÜL 
Dıçlşi.^ıi LtoİMinı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1. Hükümetiniz döneminde hangi ülkeler Türkiye aleyhine hangi soykırım yalanlarını 
kabul etmişlerdir? 

2. Hükümetiniz döneminde hangi ülkelerde Türkiye aleyhine sahte soykırım anıtları 
açılmıştır? 

3. Birer birer tüm gelişmiş ülkeler bu yalanlara kanarlar ve iftiranın parçası olurlarken, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

4. Çalışma programınız nedir? İti yad olduğu üzere saldırıları "ŞİDDETLE 
KINAMAK"la mı yetineceksiniz, ciddi bir proje ortaya koyabilecek misiniz? 

YANITLAR: 

İsviçre Vaud Kantonu Parlamentosu 23 Eylül 2003 tarihinde, Kanada'nın Kebek 
Eyaleti Parlamentosu 28 Kasım 2003 tarihinde, İsviçre Federal Parlamentosu'nun Ulusal 
Meclis Kanadı 16 Aralık 2003 tarihinde "sözde soykırıma" ilişkin kararlar almıştır, ö t e 
yandan, Paris Belediyesi tarafından Ermeni asıllı kompozitör Komitas anısına ithaf edilen ve 
kaidesinde "sözde soykırıma" ilişkin ifadeler yer alan bir anıt, 24 Nisan 2003 tarihinde 
açılmıştır. 

Kamuoyunun lobi çalışmalarıyla kolayca etkilenebildiği ülkelerdeki Ermeni çevreleri, 
"sözde soykırım" hakkında tartışılmaz gerçek kabul ettikleri görüşler çerçevesinde, bilinen 
iddialarını gündeme taşımak için yıllardan beri açık veya gizli şekilde sürdürdükleri 
çalışmalarını 2003 yılı sonbaharından itibaren önemli ölçüde yoğunlaştırmışlardır. "Sözde 
soykırım" tezi, diyaspora Ermenilerini bulundukları ülkelerde ve uluslararası ortamda etnik 
kimliği ön plana çıkartarak birleştiren bir unsurdur. 

Ermeni diyaspora dernekleri, kitleler üzerindeki propaganda sonunda edindikleri 
sempatizan gruplardan da yararlanarak ve iç politik ortamın hassas dengelerini de 
değerlendirerek seçmen sıfatıyla siyaset adamlarını, hatta siyasi partileri baskı altına almakta, 
Parlamentolardan "sözde soykırımı" tanıyan ya da kınayan kararlar çıkartabilmektedirler. 

Bu girişimlerle mücadele amacıyla Bakanlığımız ve dış temsilciliklerimizce çeşitli 
çalışmalar yürütülmektedir. Bakanlığımızca Ermeni iddialarının geçersizliğini tarihi belge ve 
bilgilere dayanarak kanıtlayan çok sayıda bilimsel çalışma yayımlanarak dış temsilciliklerimiz 
aracılığıyla yabancı ülkelerin siyasi karar mercilerine, parlamento üyelerine, akademisyenlere, 
gazetecilere, üniversitelere, kütüphanelere ve diğer ilgili kişi ve kurumlara iletilmektedir. 
Uzman ve uluslararası saygınlığa sahip yabancı akademisyenler tarafından konuya ilişkin 
olarak yazılan kitap ve makaleler de ilgili çevrelere dağıtılmaktadır. Ermenilerin 
faaliyetlerinin yoğun olduğu ülkelerde, Bakanlığımızca Türk ve yabancı bilim adamlarının 
katılımıyla seminer, konferans ve "workshop"lar düzenlenerek bu ülkelerin kamuoylarına 
tarihi gerçekler bağlamında görüşlerimiz anlatılmaktadır. Ayrıca, belgesel filimler 
hazırlatılarak yabancı kamuoylarının mevcut önyargılarının değiştirilmesine çalışılmaktadır. 
Yine, Ermeni iddialarının gündeme geldiği ülkelerle çeşitli düzeylerdeki resmi ve gayrı resmi 
temaslarda, bu konudaki görüşlerimiz anlatılmakta ve tarihçilerin çalışma alanında kalması 
gereken Ermeni iddialarıyla ilgili olarak siyasi kararlar alınmasının, Türk-Ermeni ilişkilerine 
ve ilgili ülkelerle ikili ilişkilerimize kaçınılmaz olumsuz yansımalarına dikkat çekilmektedir. 

Bir diğer çalışma alanımız, tarih, hukuk, siyaset bilimi ve iletişim gibi çeşitli alanlarda 
yetişmiş bilim adamlarımızın bu konuda çalışma yapmaya özendirilmeleridir. 

Bu çalışmaların yanısıra, yabancı ülkelere yerleşmiş bulunan ve çoğunluğu 
bulundukları ülkelerde oy verme hakkına sahip vatandaşlarımızın da katkıları beklenmekte 
olup, bu amaçla vatandaşlarımızın aydınlatılmalarına da özellikle önem verilmekte ve 
yapacakları girişim ve faaliyetlere destek verilmektedir. 
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4. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fransa'da soykırımı temsil ettiği iddia edilen bir 
anıtın açılışı karşısında Türkiye'nin tavrına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/2094) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı Abdullah GÜL tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOGLU. 
Adana Milletvekili 

1970'te Fransa, Marsilya'da "Soykırım Anıtı" açmış, dönemin 
Büyükelçisi Hasan Esat IŞIK, Türk şahsiyetine yakışan bir tavırla hemen 
Türkiye'ye dönmüştür. Bu şerefli hareketi sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi, 
Türkiye'nin Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarını kendisine emanet 
etmiştir. 

Fransa 2001 yılında "Ermeni Soykırımı" yasasını kabuletmiştir. Suriye, 
Paris'teki "Dünya Turizm Fuarı"nda, Hatayı, sınırlan dahilinde : gösteren bir 
harita dağıtmış ve hiçbir surette engellenmemiştir. 24 Nisan 2003'te Komistas 'm 
heykeli açılışında Paris Belediye Başkanı Delanoe, "Bu anıt, soykırıma uğrayan 
1,5 Milyon Ermeni 'yi temsil ediyor" ifadelerini kullanmıştır. 

a. Bakanlığınız personeli Fransa 'da ne işle meşguldür? 
b. Türkiye'nin tavrı ne olacaktır? 
c. Yukarıdaki hadiseler ışığında Türk-Fransız ilişkilerini nasıl 

değerlendirmektesiniz? 
d. Türkiye'nin hak ettiği uluslararası saygının yeniden tesisi için nasıl bir 

program uygulayacaksınız? 
T.C. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

: 026.21/2004/SPGY/l44407 
: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi:a)10 Mart 2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2094-1 557/6433 sayılı yazıları. 
b) 2 Mayıs 2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/429-1557/6433 sayılı yazılan. 

Adana Millletvekili Sayın Atilla Başoğlu'nun TBMM İçtüzüğünün 98. maddesi 
uyarınca yazılı soruya çevrilen 7/2094 esas sayılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

A b d u l l a h G Ü L 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOGLU'NUN 
YAZILI SORUYA ÇEVRİLEN 28 NİSAN 2003 TARİHLİ SÖZLÜ SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1970'te Fransa, Marsilya'da "Soykırım Anıtı" açmış, dönemin Büyükelçisi Hasan Esat Işık, 
Türk şahsiyetine yakışan bir tavırla hemen Türkiye'ye dönmüştür. Bu şerefli hareketi sonucunda 
Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarını kendisine 
emanet etmiştir. 

Fransa 2001 yılında "Ermeni Soykırımı" yasasını kabul etmiştir. Suriye, Paris'teki "Dünya 
Turizm Fuarı"nda, Hatayı, sınırları dahilinde gösteren bir harita dağıtmış ve hiçbir surette 
engellenmemiştir. 24 Nisan 2003'te Komistas'ın heykeli açılışında Paris Belediye Başkanı 
Delanoe, "Bu anıt, soykırıma uğrayan 1,5 milyon Ermeni'yi temsil ediyor" ifadelerini 
kullanmıştır. 

1. Bakanlığınız personeli Fransa'da ne işle meşguldür? 
2. Türkiye'nin tavrı ne olacaktır? 
3. Yukarıdaki hadiseler ışığında Türk-Fransız ilişkilerini nasıl değerlendirmektesiniz? 
4. Türkiye'nin hak ettiği uluslararası saygının yeniden tesisi için nasıl bir program 

uygulayacaksınız? 

YANITLAR: 

2003 yılında, Ermeni çevrelerce sözde "Ermeni Soykırım Günü" olarak kabul edilen 24 
Nisan günü, Paris'in "Place du Canada" meydanında, Paris Belediyesi tarafından Ermeni asıllı 
kompozitör Komitas anısına ithaf edilen bir anıt açılmıştır. Anıtın kaidesinde "1915'te Osmanlı 
imparatorluğunda Gerçekleştirilen Yirminci Yüzyılın îlk Soykırımının Kurbanları 1.500.000 
Etmeninin Anısına" ifadelerine yer verilmiştir. 

Bu anıtın durdurulması için başlangıçtan itibaren, Ankara'da ve Paris'te her 'fırsattan 
yararlanılarak girişimler yapılmıştır. 

Paris Büyükelçiliğimizce Fransa makamları nezdinde yapılan girişimlere ilaveten, Sayın 
Başbakanımız ve ben, 22 Nisan 2003 tarihinde Türkiye'yi ziyaret eden Fransız Dışişleri Bakanı 
Dominique de Villepin'le de görüşerek, bu anıt ve benzeri girişimlerin ikili ilişkilerimiz 
üzerindeki olumsuz yansımalarına bir kez daha dikkat çekmiş bulunmaktayız. 

Uzun tarihi geçmişi olan Türk-Fransız ilişkilerinin, üçüncü tarafların tarihi çarpıtan 
politikaları doğrultusunda ipotek altında tutulmaya çalışılması son derece üzücüdür. Türk-Fransız 
ilişkilerinin bu tür olumsuzlukların gölgesinde kalmaması için Fransız Hükümetinin gerekli 
duyarlılığı göstermesini beklediğimiz her vesileyle muhataplarımıza iletilirken, Fransız 
Hükümetinin de kendisini Fransız Parlamentosu'nun ve yerel makamların icraatlarından 
soyutladığı ve ülkemize yönelik ısrarlı açılımlarda bulunduğu müşahade edilmiştir. Nitekim, 
görüştüğüm Fransa Dışişleri Bakanı, bu konunun Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerde siyasi 
bir sorun olmaması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söylemiştir. 

Öte yandan, Paris'te 6-9 Mart 2003 tarihleri arasında düzenlenen "Dünya Turizm Fuarf'nda 
Suriye standında dağıtılan "Halep bölgesi" ile ilgili 2002 yılı turistik broşürlerinde yer alan 
haritanın Hatay ilimizi de kapsadığı Paris Büyükelçiliğimizce tespit edilmiş ve Bakanlığımıza 
bildirilmiştir. 

Paris Büyükelçimiz, gerekli girişimleri yapmış, ayrıca, konuya ilişkin olarak ilgili makam 
olan Fuar Müdürlüğü'ne gönderdiği mektupta, Fuar'da dağıtılan sözkonusu broşürün güttüğü 
siyasi gayenin açık olduğunu, bunun Fuar'ın amacıyla bağdaşmadığını, gerçeği bilinçli olarak 
tahrif eden bu nevi broşürlerin Fuar'da dağıtılmaması gerektiğini vurgulamış ve Suriyeli 
yetkililerin uyarılmasını istemiştir. 
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5. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki bir konferansta 
bir ilahiyatçının yaptığı konuşmaya ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 
(7/2134) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sayın Başkan 

Aşağıdaki konu baklandaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından 
yazılı olarak cevaplanmasını saygılarımla arz ederim. 04.03.2004 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır MületvekUi 

26.12.2003 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, Sayın Valinin hazır bulunduğu bir 
toplantıda, emniyet mensuplarına hitaben "Vehhabilik ve Selefılik" üzerine verdiği konferansta, Prof. 
Ramazan AYVALLI özetle, "Hakiki İslamiyet, Ehl-i Sünnet itikadı öğretilmezse bu insanlar 
Vehhabilerin, Şiilerin ve diğer bazı sapık fırkaların bozuk itikatlarına sahip olurlarsa onlardan 
normal Müslümanların davranışları beklenemez..." gibi talihsiz beyanlarda bulunduğu, adıma 
gönderilen 28.12.2003 tarihli "Kamuoyuna Duyuru" başlıklı yazıdan ve basından öğrenilmiş 
bulunmaktadır. 

Yukarıda sözü edilen olay baklanda, Valilik ve/veya Hükümetinizin hedef kitlelerin 
rahatlatılması adına şimdiye kadar bir açıklama yapmamış olması; duyarlı kamuoyu vicdanının 
sürekli olarak yaralı kalacağı kanısında olduğumu beyan eder, en kısa zamanda kamuoyunun 
aydınlatılması ve sorumluların hak ettikleri idari ve hukuki yaptırımların yerine getirilmesi adına; 

1. Devlet kurumunda*ve devlet temsilcisinin huzurunda milyonlarca insanın inanç ve itikatlarına 
karşı yapdan ve ödüllendirilen bu çirkin saldırı bir devlet politikası olamayacağına göre, 
hükümet olarak adı geçen kişi hakkında herhangi bir hukuki işlem yapılmış mıdır? 

2. Vatandaşlık ve insanlık gururları zedelenen Caferi vatandaşlarımızın rahatlatılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur? Şimdiye kadar bakanlığınız veya 
İstanbul Valiliğiniz, konu hakkında halkımızı aydınlatıcı olarak her hangi bir açddama 
yapmış mıdır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı : B . 0 5 . 1 . E G M . 0 . 1 2 . 0 4 . 0 1 - i O ^ - Î S - j 3 j 
Konu:Yazıh Soru Önergesi. .../04/2004 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 15.03.2004 tarih ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-4809-7/2134 sayılı yazınız. 

İğdır Milletvekili Prof. Dr. Dursun AKDEMİR tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen (7/2134) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

1- Konuşmacının Şii-Alevi bancına sahip kişilerle ilgili sözleri ancak kendisini 
bağlamaktadır. Bakanlığım, Şii-Alevi yurttaşlarımızın bu ülkenin şerefli birer üyesi olduğunu 
bilmekte ve ayrıca bu vatandaşlarımızın Müslümanlık inanışının bütün diğer ögeleriyle teçhiz 
edildiğine inanmaktadır. 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan AYVALLI 
hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Hazırlık 2004/6606 sayıya kayden soruşturma 
açılmış olup, halen devam etmektedir. 

Hükümetimiz, devlet siyaseti olarak bu ülkede yaşayan herhangi bir insan grubunu ülke için 
tehdit değil, bilakis bir zenginlik saymaktadır. Bu düşüncemizi de her platformda açıkça zikretmeyi 
bir vazife addediyoruz. 

2- İstanbul Valiliğince konuya ilişkin basın açıklaması yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. / * ^ 

/ AMülkadir AKSU 

/ / İçişleri Bakanı 
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6. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, İzmir-Bergama Ovacık'ta altın üreten bir şirketin 
malî durumuna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2138) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Bergarna-Ovacık"ta altın üretimi ile iştigal eden Neumont Normandy Madencilik A.Ş 
iL- ikili olarak aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Kemal l'NATIKAN tarafından vazıh 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Tacidar SEYHAN 
Adana Milletvekili 

1. İlgili firmanın Kurumlar ve Katma DeÛer Vergisi mükcllclivcli var mıdır'.' 
Yoksa hangi nedenle muaftır? 

2. Yıllar hazmda bugüne kadar ne kadar Kurumlar ve Katma Değer Vergisi 
ödemiştir? 

3. Kayıtlannrza göre. şirketin bugüne kadar yurtdışına satmış olduğu altın, gümüş 
ve diğer kıymetli metallerin miktar ve parasal değeri ne kadardır? 

4. Şirket KDV iadesi talebinde bulunmuştur? 
5. Şirket bugüne kadar zarar beyanında bulunmuş mudur? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
SAYI : B.07.0.GEL.0.82/8211-294 
KONU: Soru Önergesi 2H 04. 0 4 * 0 1 7 3 1 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 15.03.2004 tarih ve 

A.01.0.GNS.0.10.00.02-/4809 sayılı yazısı . 

Adana Milletvekili Sayın Tacidar SEYHAN'nın tarafıma tevcih ettiği 7/2138 
esas nolu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda 
açıklanmıştır. 

Soru önergesinde belirtilen Newmont Normandy Madencilik A.Ş. unvanına 
sahip bir şirkete Merkezi Vergi Kimlik Numarası Veri Tabanında rastlanamamıştır. 
Ancak, "6310343162" vergi kimlik numarası ile kayıtlı "Newmont Altın Madencilik 
Ltd. Şirketi" ile "3810044116" vergi kimlik numaralı "Normandy Madencilik A.Ş" 
unvanlı iki ayrı şirket tespit edilmiştir. 

Öte yandan; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Vergi Mahremiyeti" başlıklı 5 
inci maddesinde; "Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve 
mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, 
işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri 
sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin 
veya üçüncü şahısların nef ine kullanamazlar" hükmü yer almaktadır. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Vergi Mahremiyeti" başlıklı 5 inci 
maddesinde yer alan bu düzenlemeler dikkate alındığında yukarıda belirtilen iki 
mükellef ile ilgili bilgilerin verilmesi mümkün görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ıal UNAKITAN 
M a I i vs A R a l r a n ı 
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7. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlem
lere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/2153) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Ulaştırma Bakanı 
3inali YILDIRIM'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? 

T .C . Zf./ 
U L A Ş T I R M A B A K A N L I Ğ I £ 2 . 2 - © g 

Araş t ı rma P l an l ama ve K o o r d i n a s y o n Kuru lu Başkan l ığ ı 

SAYI : B . 1 1 . 0 . A P K 
KONU :Bursa Mi l l e tvek i l 

Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın 
yazılı soru önergesi 

.o.ıo.oı.2i./EA/_ 5 0 6 / /^ k S g tf 6 NİSAN 2004' 
seki l i ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 15.03.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-4809 sayıh yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın 7/2153-4866 sayıh yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

finali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakam 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAY3N ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN 
7/2153-4866 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

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-Yasama görevine katkı kapsamında Ulaştırma Bakanlığı olarak; 

-Kara ve Demiryolu Sektöründe 6 adet, 
-Havayolu Sektöründe 1 adet, 
-Deniz Ulaşımı Sektöründe 11 adet, 
-Haberleşme Sektöründe 6 adet 

olmak üzere toplam 24 adet Kanun Tasarısı Bakanlar Kuruluna sevk edilmiş olup, 
bunlardan 6 adedi kanunlaşarak yürürlüğe girmiştir. 18 adet tasarının çalışmalan 
devam etmektedir. 

SORU 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 2-Ulaştırma Bakanlığı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarınca; 

-Kara ve Demiryolu Sektöründe 9 adet, 
-Havayolu Sektöründe 3 7 adet, 
-Deniz Ulaşımı Sektöründe 24 adet, 
-Haberleşme Sektöründe 129 adet 

olmak üzere toplam 199 adet Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge çalışmaları 
yapılmıştır. 

Kara ve Demiryolu, Sivil Havacılık, Deniz Ulaşımı ve Haberleşme Sektörleri 
itibariyle yapılan çalışmalar 47 adet liste halinde ekte sunulmuştur. 
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KARA VE DEMİRYOLU ULAŞIMI MEVZUATI 
"MEVZUATIN KONUSUKARA VE DEMİRYOLU ULAŞIMI 

KANUNLAR 
(Kanun Taslakları, Tasarıları, Kanunlaşanlar) 

SIRA 
NO 

ADI AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama, ve 
sağladığı/sağlayacağı faydalar, getireceği 
yenilikler) 

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 19.07.2003 tarih ve 25.173 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Bu Kanunun amacı; karayolu taşımalarını ülke 
ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, 
taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, 
taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları 
ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve 
benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek, taşıma 
işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, 
haklarını ve sorumluluklarını saptamak, 
karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri 
ile birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak 
hizmet vermesini ve mevcut imkanların daha 
yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. 

Ayrıca bu Kanun kamuya açık karayolunda 
motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya 
taşımalarını, taşımacıları, taşıma acentelerini, 
taşıma işleri komisyoncularını, nakliyat ambarı 
ve kargo işletmecilerini, taşıma işlerinde 
çalışanlar ile taşımalarda yararlanılan her türlü 
taşıt, araç, gereç yapılan ve benzerlerini kapsar, 
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MEVZUATIN KONUSU:KARA VE DEMİRYOLU ULAŞIMI 

0 : 3 

SIRA 
NO 

2 

3 

4 

5 

i 

KANUNLAR 
(Kanun Taslakları, Tasarıları, Kanunlaşanlar) 

ADI 

Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki 
Bir Kısım Arazinin Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları işletmesi Genel 
Müdürlüğüne Devredilmesine İzin 
Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, 

TCDD İşletmesinin Kullanımındaki 
Hazineye Ait Taşınmaz Malların TCDD 
işletmesi Adına Tescili Hakkında Kanun 
Tasarısı. 

Uluslararası Demiryolu Taşımalarına 
İlişkin Sözleşmenin (COTİF) 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı, 

(COTİF:Demiryolu ile Uluslar arası 
Taşımalara İlişkin Sözleşme) 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Taşınmaz 
Malların Satışına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Kanun Tasarısı, 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama, ve 
sağladığı/sağlayacağı faydalar, getireceği 
yenilikler) 
22.5.2003 tarihli yazımızla Devlet 
Bakanlığına (Sayın Mehmet Ali Şahin) 
gönderilmiştir. 
Bayındırlık ve İskân, Tanm ve Köy İşleri ve 
Kültür ve Turizm Bakanlıklarından alınan 
görüşler doğrultusunda, AOÇ içerisinden 
geçen 3. ve 4. yol için alınan 64053 m2 
arazinin Kuruluşumuz tarafından kiralık 
olarak kullanılmasına karar verildiğinden 
Kanun Tasarımız ile ilgili herhangi bir işlem 
yapılamamaktadır. 

TCDD işletmesinin Kullanımındaki Hazineye 
Ait Taşınmaz Malların TCDD işletmesi Adına 
Tescili Hakkında Kanun Tasarısı. Bakanlar 
Kurulunun onayına sunulmak üzere 7.3.2003 
tarihli yazımız ile Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiş olup, görüş beklenmektedir. 
Sözü edilen alana kamu hizmeti vermek 
amacıyla demiryolu döşendiğinden verilmekte 
olan hizmetlerin ilerde kesintiye uğramasının 
önlenmesi amaçlanmıştır 
Bakanlar Kurulunun onayına sunulmak üzere 
16.1.2003 tarihli yazımız ile Ulaştırma 
Bakanlığına gönderilmiştir. TBMM'de 
onaylanıp, Cumhurbaşkanlığınca onanması 
gerekmektedir. Farklı Ülkelerde demiryolu 
taşımalarında değişik ulusal mevzuatlar 
yerine taraf ülkeler arasında uluslar arası yük, 
yolcu ve bagaj taşımacılığına yönelik tek tip 
bir hukuk sistemi oluşturulacaktır: 

20.8.2003 tarihinde Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiştir, Ancak; 2004 Bütçe Kanunu ile 
Görev Zararları ve Gayrimenkul Satışları 
başlıklı 29. Maddenin "b" bendi ile 
gayrimenkullerin satışına ilişkin bir hüküm 
eklendiğinden Kanun Tasarımız hakkında 
yapılacak herhangi bir işlem kalmamıştır 
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MEVZL .TIN KONUSU:KARA VE DEMİRYOLU ULAŞIMI 

TÜZÜK- YÖNETMELİK-GENELGELER 

SIRA 
NO 

1 

2 

ADI 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği 

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel 
Servis Hizmet Yönetmeliği 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama, ve 
sağladığı/sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) , 

25.02.2004 gün ve 25384 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

4925 sayılı "Karayolu Taşıma Kanunu"nda yer alan 
karayolu taşımalarını, kamuya açık karayolunda 
motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, 
ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, 
taşımada düzen ve güvenliği sağlamak, taşımacı, 
acente, taşıma işleri komisyonculuğu nakliyat 
ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik 
işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü terminal 
işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık 
ve benzeri hizmetlerin şartlarını; ve bu faaliyetleri 
yapanlar ile taşıma işlerinde istihdam edilenlerin 
niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını 
belirlemek, karayolu taşımalannın, diğer taşıma 
sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı 
olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut 
imkanların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını 
sağlamak. 

25.02.2004 gün ve 25384 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve 
kuruluşlarının personel servis hizmetlerinin, düzenli 
ve güvenli hale getirilmesi amacıyla, taşıma yapacak 
kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk 
tüzel kişilerinin yetirlilik ve çalışma şartlan ile 
kullanılacak taşıtlann niteliklerini belirlemektir. 
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MEVZUATIN KONUSU KARA VE DEMİRYOLU ULAŞIMI 

TÜZÜK-YÖNETMELİK-GENELGELER 

SIRA 
NO 

3 

4 

5 

6 

ADI 

Yabancı plakalı araçlardan alınacak 
geçiş ücretlerine ilişkin "43 Nolu 
Tebliği" 

Habur Sınır Kapısından Irak'a 
yapılacak taşımalara ilişkin Genelge 

Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye 
İşletmesi Yönetmeliği 

TCDD Ana Statüsünün 4. Maddesinin 
1. bendi, 7.3.2003 tarihli yazımız ile 
Yüksek Planlama Kurulu Başkanlığına 
gönderilmiş ve Yüksek Planlama 
Kurulunun 5.6.2003 tarih ve 2003/T-10 
sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe 
girmiştir. 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama, ve 
sağladığı/sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

21 Ekim 2003 gün ve 25266 sayılı Resmi Gazete"de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

19.7.2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 
lö.Maddesine müsteniden karayolunun bakımı, 
korunması ile karayolu ve taşımanın yönetimine 
ilişkin giderlere katkıda bulunmak üzere ülkemizin 
taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla ticari eşya/yük taşıyan yabancı ülke 
ve geçici plakalı taşıtlardan alınacak geçiş ücretleri 
yeniden belirlenerek bütçeye katkı sağlanmıştır. 

09.03.2004 gün ve 312-4497 sayılı yazı ile Gümrük 
Müsteşarlığı, Diyarbakır Valiliği, Şırnak Valiliği ve 
Ulaştırma Bölge Müdürlüklerine iletilmiştir. 

Bu Genelge ile Irak'daki mevcut olağanüstü durum 
nedeni ile bu ülkeye yönelik her türlü ihtiyaçların 
karşılanmasını sağlamak amacıyla Habur sınır 
kapısından Irak'a yapılacak Karayoluyla Uluslar arası 
Eşya Taşımalarında, ulaştırma açısından herhangi bir 
şart aranmaksızın Emniyet ve Gümrük Makamlarının 
alacağı tedbirler çerçevesinde olmak kaydı ile Türk 
plakalı taşıtların 31 Aralık 2005 tarihine kadar giriş ve 
çıkışlarına müsaade edilmiştir. 

Bu Yönetmelik 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 
33. maddesine istinaden Bakanlığımızca hazırlanarak 
06.04.2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ülkemizdeki mevcut demiryolu ağı üzerindeki işletme 
tekelini kırarak, özel sektörün de kendi araçları ve tren 
personeli ile işletmecilik yapmasının yasal zeminini 
oluşturarak, özel sektörün katılımı ile sektöre canlılık 
getirecek demiryolu taşıma payının artmasını 
sağlayacaktır, Yönetmelik çalışmaları 
tamamlandığında uygulamaya geçilecektir. 
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MEVZUATIN KONUSUKARA VE DEMİRYOLU ULAŞIMI 

TÜZÜK-YÖNETMELİK-GENELGELER 

SIRA 
NO 

7 

8 

9 

ADI 

"TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununu 3/g 
Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal Ve 
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas 
Ve Usuller Hakkında Yönetmelik"" 

"Türkiye Demiryolu Makinalan Sanayii 
A.Ş.(TUDEMSAŞ)Genel Müdürlüğünün 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununu 3/g 
Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal Ve 
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas 
Ve Usuller Hakkında Yönetmelik"" 

"Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. 
(TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğünün 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununu 3/g 
Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal Ve 
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas 
Ve Usuller Hakkında Yönetmelik"" 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama, ve 
sağladığı/sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

15.11.2003 tarih ve 25290 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 

13.02.2004 tarihinde Başbakanlığa sunulmuştur. 
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SİVİL HAVACILIK MEVZUATI 
MEVZUATIN KONUSUSİVİL HAVACILIK MEVZUATI 

KANUNLAR 
(Kanun Taslakları, Tasarıları, Kanunlaşanlar) 

SIRA 
NO ADI 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama, ve 
sağladığı/sağlayacağı faydalar, getireceği 
yenilikler) 

DHMİ Genel Müdürlüğü kullanımındaki 
Hazine'ye ait taşınmaz malların DHMİ 
Genel Müdürlüğü adına tescili hakkında 
Kanun Tasarısı çalışmaları devam 
etmektedir. 

DHMİ Genel Müdürlüğü kullanımındaki 
tesislerin mülkiyetlerine geçmesi 
sağlanacaktır. 
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MEVZUATIN KONUSU:SİVİL HAVACILIK MEVZUATI 

TÜZÜK - YÖNETMELİK - GENELGELER 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ADI 

Uçak Pilotu Lisans Talimatı 

Balonla Hava Taşıma İşletmeciliği Talimatı 

Balon Pilotluğu Lisanslandırma Esasları 
Talimatı 

Yabancı Lisansların Validasyonu Talimatı 

Havacılık Tıbbı Talimatı 

Helikopter Pilotu Lisans Talimatı 

Uçuş Okulları ve Kursları Talimatı 

Tip İntibak Eğitim Organizasyonları 
Talimatı 

Uçucu Personelin İlaç ve Alkol Kullanımı 
Talimatı 

Uçucu Personel Sınav Talimatı 

Uçuş Harekat Uzmanı Dispeçer Talimatı 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama, ve 
sağladığı/sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Uçak Pilotlarının lisanslandırılması ve lisansların 
yenilenmesi ile ilgili usul ve esasları belirler. 

Balon İşletmeciliği usul ve esaslarını belirler. 

Balon Pilotlarının lisanslandınlması ve lisansların 
yenilenmesi ile ilgili usul ve esasları belirler. 

Yabancı pilot lisanslarının belirli bir süre için Türk 
Sivil Hava aracı tesciline kayıtlı uçaklarda 
kullanımına ilişkin usul ve esasları belirler. 

Lisans ve Sertifika almış veya alacak olan uçucu 
personelin sağlık muayene kurallarını belirlemek. 
Uçuş tabipliği ve fizyolojik eğitim veren merkezleri 
tespit etme, denetleme ve yetkilendirme usul ve 
esaslarını belirler. 

Helikopter Pilotlarının lisanslandırılması ve 
lisansların yenilenmesi ile ilgili usul ve esasları 
belirler. 

Uçuş Okullarının kurulması ve yetkilendirilmesi ile 
ilgili usul ve esasları belirler. 

Tip İntibak Eğitim Organizasyonlarının kurulması 
yetkilendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve 
esasları belirler. 

Uçucu Personelin ilaç ve alkol kullanımına ilişkin 
usul ve esasları belirler. 

İlk defa Pilot Lisansı alacak, mevcut Pilot 
Lisansının seviyesini arttıracak veya aletli uçuş 
yetkisi alacak olan Uçucu Personelin teorik bilgi 
sınavlarına ilişkin usul, esas ve sınırlandırmaları 
belirler. 
Uçuş Harekat Uzmanı (Dispeçer) yetkilendirmesi ile 
ilgili usul ve esasları belirler. 
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MEVZUATIN KONUSUrSİVİL HAVACILIK MEVZUATI 

TÜZÜK - YÖNETMELİK - GENELGELER 

SIRA 
NO 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

ADI 

Askeri Pilotların Lisanslandınlmasında 
Kredilendirme Usul ve Esasları Talimatı 

Operasyon Deneticileri ve Eğitimi Talimatı 

AOC (Ruhsatlandırma) Talimatı 

FDR ve CVR Talimatı 

Kabin Personeli Eğitiminin 
Standardizasyonu ve Denetimi Talimatı ve 
Revizyonu 

Tehlikeli Madde Taşıma Talimatı ve 
Revizyonu 

Post Holder Talimatı 

SHY-6A'nın Revizyonu 

Helikopter Operasyon Talimatı 

Pilotların Kaptan Olarak Atanması ve 
Kaptan Eğitimine İlişkin Esaslar 

Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme 
Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı ve 
Revizyonu 

i i 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama, ve 
sağladığı/sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Askerden emekliye ayılmış personelin hizmette 
kazanmış olduğu bilgi deneyim ve tecrübenin sivil 
pilot lisansı alımına yönelik kredilendirilmesine 
ilişkin usullerin ortaya konmasını sağlar. 

Operasyon Denetimlerindeki standardizasyonun 
sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirler. 

Ticari İşletmelerin kurulması ve ruhsatlandırılması ile 
ilgili usul ve esasları belirler. 

Hava aracında bulunan Uçuş Kayıt cihazlarının 
standardizasyonu ile sistemlerin denetimine ilişkin 
usul ve esasları belirler. 

Revizyonu üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 
Kabin Personeli eğitiminin standardizasyonu ve 
denetimine ilişkin usul ve esasları belirler. 

Revizyonu taslak halinde olan Talimat tehlikeli 
madde taşınmasına ilişkin usul ve esasları belirler. 

Ticari Hava İşletmelerinde onaylanacak yönetici 
personele ilişkin yeterlilikleri ortaya koyar ve konuya 
ilişkin usul ve esasları belirler. 

Ticari Hava Taşıma İşletmelerine ilişkin usul ve 
esasları belirler. 

Helikopterlerin İşletilmesine yönelik usul ve esastan 
belirler. 

Pilotların kaptan olarak atanması ve kâptan eğitimine 
ilişkin esasları belirler. 

Uçucu Ekibin uçuş, uçuş görev ve dinlenme süreleri 
ile ilgili uygulama esaslarını belirler. 

- 1 5 4 -



T.B.M.M. B : 7 5 2 0 . 4 . 2 0 0 4 0 : 3 

MEVZUATIN KONUSU:SİVİL HAVACILIK MEVZUATI 

TÜZÜK - YÖNETMELİK - GENELGELER 

SIBA 
NO 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

ADI 

Sivil Havacılıkta Kalite Yönetim Sistemi ve 
Standardizasyonu Talimatı 

Havaaracı Kiralama Usul ve Esasları 
Talimatı 

Bakım ve Uçuşa Elverişlilik Deneticileri ve 
Eğitimi Talimatı taslağı 

Examiner Talimatı 

Uçak Parçası veya Esasları Üretim Talimatı 
Taslağı 

JAR147 Hava Aracı Bakım Eğitimi 
Kuruluşu Talimatı 

JAR 66 Hava Aracı Bakım Teknisyeni 
Talimatı 

İnceleme Komisyonu Çalışma Esasları 

Jant - Lastik Komponentleri ile İlgili Bakım 
Yetkisi 

JAA Üyesi Olmayan Ülkeler Tarafından 
Tanzim Edilmiş Lisans ve Yetkilerin 
Çevrilmesi Talimatı 

Milli Sivil Havacılık Kalite Programı 

Milli Sivil Havacılık Programı Revizyonu 

' — - • ' • 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama, ve 
sağladığı/sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Havacılık İşletmesinin faaliyetlerinin 
değerlendirilmesinde Kalite Yönetim Sisteminin 
standardizasyonuna ilişkin usul ve esasları belirler. 

Havaaracı kiralamasına ilişkin usul ve esaslan 
belirler. 

Bakım ve Uçuşa Elverişlilik Denetimlerindeki 
standardizasyonun sağlanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirler. 

Havacılık Sektöründe uçuş kontrol pilotluğu 
yapacak kişilerin niteliklerinin belirlenmesi, eğitimi 
ve atanmasına ilişkin usul ve esaslan belirler. 

Tasarım ve imalat organizasyonlarına uygulanacak 
esaslan belirler. 

Hava aracı bakım kuruluşunda çalışacak olan 
personelin eğitimine ilişkin usul ve esaslan belirler. | 

Hava aracı bakım Teknisyeninin yeterliliklerini ve 
niteliklerini belirleyen usul ve esasları ortaya koyar. 

İnceleme Komisyonunun çalışma esaslannı belirler. 

Jant - Lastik Komponentleri ile İlgili bakım yetkisi 
verilme esaslannı belirler. 

Yabancı Lisansa sahip pilotlann Türk lisansı 
almalannda izlenilecek olan usulleri belirler. 

Sivil Havacılığın Kalite Programını belirler 

Sivil Havacılık güvenliği konusunda uluslar arası 
standardizasyonun sağlanması ve uygulanmasına 
ilişkin usul ve esaslan belirler. 
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MEVZUATIN KONUSU:SİVİL HAVACILIK MEVZUATI 

TÜZÜK - YÖNETMELİK - GENELGELER 

SIRA 
NO 

35 

36 

37 

ADI 

Uçuş Müsaadelerinin İmlendirilmesinin 
Usul ve Kaidelerinin Revizyonu (AlP'nin 
GEN Kısmı ile İlgilidir ve AlP'de 
Yayınlanmıştır. 

DHMİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği 

DHMİ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Alımları Muayene ve kabul işlemleri 
yönetmeliği 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama, ve 
sağladığı/sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Uçuş müsaadelerinin izinlendirilmesinde 
uluslararası standardizasyonun sağlanmasına ilişkin 
usul ve kaideleri belirler. 

21.12.2003 tarih ve 25323 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

21.12.2003 tarih ve 25323 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

- 1 5 6 -



T.B.M.M. B : 75 20 . 4 . 2004 O : 3 

DENİZ ULAŞIMI MEVZUATI 
MEVZUATIN KONUSU: DENİZ ULAŞIMI MEVZUATI 

KANUNLAR 
(Kanun Taslakları, Tasarıları, Konunlaşanlar) 

SIRA 
NO: 

1 

2 

3 

ADI 

Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve 
Görevleri ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı. 

815 sayılı Türkiye Sahillerinde 
Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve 
Limanlarla Kara Suları Dahilinde 
İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında 
Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 
816, 823, 824, 939, 1235 ve 1245 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı. 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

9.7.2003 tarih 1260 sayılı yazı ile görüşe açılan tasarı 
hakkında gelen görüşler değerlendirmeye alınmış olup, 
tasarıya son şekli verilmek üzeredir. 

Karasularımızda yabancı bayraklı gemi ve gemiadamı 
çalıştınlabilmesine ilişkin Kanun Tasarısı 08.04.2002 
tarih ve 00471 sayılı yazımızla Başbakanlığa 
gönderilmiştir. Ancak Başbakanlığın 13.07.2002 tarih 
ve 3932 sayılı yazısı ile iade edilmiştir. Makam talimatı 
uyarınca taslak yeniden 24.9.2003 tarih ve 01941 sayılı 
yazı ile kurum-kuruluş görüşlerine sunulmuş olup, gelen 
görüşler 22.12.2003 tarihinde ilgili genel müdürlüklere 
gönderilmiş ve gelen görüşler doğrultusunda 
Başbakanlığa gönderilmek üzere nihai metin çalışmaları 
devam etmektedir. 

Türk Ticaret Kanununda yapılacak değişiklikle 
uygulamada tesbpit edilen çelişki ve engellerin ortadan 
kaldırılması, kamu yararına uygun uygulamalarla 
sicillere tescil ve haklann korunması suretiyle denizcilik 
sektörünen önünün açılması amaçlanmıştır. Sürdürülen 
hazırlık çalışmaları sonucu oluşturulan taslak Kanun 
Tasarısı 13.11.2003 tarih 02379 sayılı yazımız ile 
Başbakanlığa gönderilmiş olup, Başbakanlık tarafından 
20.02.2004 tarihinde TBMM'ne gönderilmiştir 
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MEVZUATIN KONUSU: DENİZ ULAŞIMI MEVZUAT 

KANUNLAR 
(Kanun Taslakları, Tasarıları, Konunlaşanlar) 

SIRA 
NO: 

4 

5 

6 

7 

8 

ADI 

1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın 
Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası 
Sözleşme ile 1992 Petrol Kirliliği 
Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası 
Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası 
Sözleşme Hükümlerinin Uygulanmasına 
Dair Kanun Tasarısı. 

Deniz ve Kıyı Tesislerindeki Yangınlara 
Müdahale Esasları ve Deniz İtfaiye 
Teşkilatının Kurulması Hakkında Kanun 
Tasarısı. 

Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 
491 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı. 

Bazı Kanunlarda ( Kıyı Kanunu, İmar 
Kanunu ve 491 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede) Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı. 

Limanlar Kanununun 7 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

CLC ve FUND-92 sözleşmelerinin uygulanmasına yönelik 
hazırlanması düşünülen Kanun Tasarısı Başbakanlığa 
gönderilmek üzere hazırlanmıştır. 

17.9.2003 tarih ve 01841 sayılı yazı ile Deniz Ulaştırması 
Genel Müdürlüğüne Tasan çalışmalarının akıbeti sorulmuş 
olup gelecek cevaba göre hareket edilecektir. 

Özel yatların da TUGS'a kaydının sağlanması, yurt dışından 
ithal edilecek gemilerin tonaj sınırının 3000 DVVTve 
düşürülmesi, TUGS'a kayıtlı gemilerde çalışacak yabancı 
uyruklu gemiadamlannın çalışma izinlerinin Müsteşarlıkça 
verilmesi ve mali hükümlerin değiştirilmesine ilişkin Tasarı 
taslağı 08.12.2003 tarihli ve 02526 sayılı yazımızla 
Başbakanlığa gönderilmiş olup, Başbakanlıkça Tasarıya 
olumsuz görüş veren Bakanlıklara yeniden görüş sorulmuş ve 
gelen görüşler değerlendirilmek ve mutabakat sağlanmak 
üzere 26.3.2004 tarihli yazı ile Müsteşarlığımıza 
gönderilmiştir. Görüşler değerlendirilmekte olup 
tamamlandığında yeniden Başbakanlığa gönderilecektir. 

Plan onaylarında bürokrasiyi azaltarak yatırımlarda hızlı ve 
verimli çalışmayı sağlamak için bu yerlerdeki uygulama imar 
planlarının Denizcilik Müsteşarlığınca onaylanması imkanı 
getirmek amacıyla hazırlanan Kanun tasarısı 2.5.2003 tanh 
736 sayılı yazı ile kurum ve kuruluşların görüşlerine açılmış 
olup gelen görüşler değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra, 
kıyı yapılan hakkında müstakil bir kanun çalışması 
başlatılmış olup, yeni tasannm akıbetine göre bu çalışma 
hakkında ne gibi bir usul belirleneceği kararlaştırılacaktır. 

Tasan ile ilgili nihai metin çalışmaları devam 
etmektedir 
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MEVZUATIN KONUSU: DENİZ ULAŞIMI MEVZUAT 

KANUNLAR 
(Kanun Taslakları, Tasarıları, Konunlaşanlar) 

SIRA 
NO: 

9 

10 

11 

ADI 

Kıyı Yapılarına İlişkin İmar Planlarının 
Onanması Hakkında Kanun Tasarısı. 

618 sayılı Limanlar Kanununa Bir Madde 
İlave Edilmesi Hakkında Kanun. 

491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının 
Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı. 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Kıyılarda ve kıyının kara ile doğal etkileşim alanı olan 
sahil şeritlerinde yapılması planlanan yapı ve tesislere 
ilişkin yatırımlara yönelik izinlerin ve imar planlarının 
onaylanmasının usul ve esaslarını belirlemek ve söz 
konusu yatırımların hızlandırılarak kısa sürede ekonomiye 
kazandırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan Kanun 
tasan 30.9.2003 tarih 02001 sayılı yazı Başbakanlığa 
gönderilmiştir. Tasan Başbakanlıkça Yatırım Ortamı 
İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) gündemine 
alınmış olup. çalışmalar bu Kurul gündeminde 
görüşülmektedir. Ancak 28.10.2003 günlü toplantı 
haricinde bir çalışma yapılmamıştır. 

Limanlarda uzun süre kullanılmadan bekleyen ve denize 
elverişliliğini yitirmek suretiyle seyir, can, mal ve çevre 
güvenliğini tehdit eder hale gelen gemilerin liman 
başkanlığı tararından satılmasına ilişkin Kanun tasarısı 
hazırlanmış olup. Müsteşarlık Makamının incelemesine 
sunulmuştur 

Döner Sermeye İşletmesinin gelirlerinin belirlenmesi ve 
elde ettiği karların dağıtımı ile Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen 2 nci maddenin (c ) . (d), (f) ve (g) bentlerinin 
yeniden yürürlüğe konulmasına ilişkin ojarak hazırlanan 
tasan Müsteşarlık Makamının incelemesine sunulmuştur. 
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MEVZUATIN KONUSU: DENİZ ULAŞIMI MEVZUAT 

KANUNLAR 
( Kanun Taslakları, Tasarılar, Kanunlaşanlar ) 

SIRA 
NO: 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ADI 

Ana Statü değişikliği 

Gemi Kaynaklı Kirliliğin 
önlenmesi ve Deniz çevresinin 
korunması 

Fener ve Tahlisiye 
Ücretlerinde İndirim. 

Türk Boğazlan Kılavuzluk ve 
Römorkaj Hizmetlerinin 
Kuruluşumuza Devri. 

ALTIN FRANK' in 
güncellenmesi ve ALTIN 
FRANK' a uygulanacak 
oranın tespit çalışması. 

Türk Boğazlarında Gemi 
Trafik Hizmetleri (TBGTH) 
Sisteminin işletilmesi yetkisi. 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ sağlayacağı 

faydalar, getireceği yenilikler) 

Yakın görev ilişkimiz bulunan Denizcilik Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakanlık değişmiştir. Bu zorunluluktan dolayı 28.04.2003 tarih 
ve 2003/T-5 Savılı Y.P.K. Karan ile Kuruluşumuz Ana Statüsünün 3. 
Md. 6. bendi "Kuruluşun ilgili olduğu Bakanlık Denizcilik 
Müsteşarlığından Sorumlu Bakanlıktır" şeklinde değiştirilerek 
14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede Yavımlanmıştır. 
Denizcilik Müst. 24.09.2003 tarih ve B.02.1-DNM/0.66.02.02 
DÇ61/06243 sayılı yazıları ile "özellikle Ülkemizin taraf olduğu Gemi 
Kaynaklı Kirliliğin önlenmesi, Deniz çevresinin korunması ve kirliliğe 
karşı hazırlıklı olma müdahale ve tazminat konularındaki uluslararası 
sözleşmelerin etkin uygulanması ve Avrupa Birliğine tam üyeliğe 
adaylığımız çerçevesinde Ülkemizin bu konudaki taahhütlerini verine 
getirmesi amacı ile hukuki durum ile idari yapı, yetki ve görev 
çakışmalarının değerlendirilmesi amacı ile oluşturulan çalışma grubuna 
aktif katılım sağlandı. Konu Bakanlığımız takibindedir. 
• Deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde Acil 
Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun 
Tasarısına katkı sağlandı. Konu Çevre Bakanlığı takibindedir. 
• Türkiye' de Türk Boğazlarında ve belirlenen Deniz Alanlarında Deniz 
Güvenliğine ilişkin bazı hizmetlerin yürütülmesi hakkında Kanun 
Tasarısı (KEGKİ Genel müdürlüğü hakkında Kanun) Taslağı hazırlandı. 
Konu Denizcilik Müsteşarlığı takibindedir. 

Fener ve Tahlisiye Hizmetlerinde %30 indirim çalışması yapıldı 
Konu Denizcilik Müsteşarlığı ve Bakanlığımız takibindedir. Fener ve 
Tahlisiye ücretlerinin Avrupa Birliği normlarına çekilerek Akdeniz ülke 
limanları ile rekabet etmek ve Ülkemiz limanlarına daha fazla gemilerin 
gelmesinin sağlanması. 

Türk Boğazlan Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetlerinin 
Kuruluşumuza devri Bakanlığımız takibindedir. Kaynaklann etkin 
verimli kullanılması, hizmet bütünlüğünün sağlanması ve Boğazlarda 
güvenli geçişin tek çatı altında yürütülmesi. 

Bakanlar Kurulunun 16.05.2002 tarih ve 2002/4334 sayılı 
Kararnamenin eki karar gereği Ulaştırma Bakanlığı, Dışişleri ve Sağlık 
Bakanlıklan ile T.C. Merkez Bankası Başkanlığının görüşü alınarak 
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça Montreux Anlaşması 
gereği tahsil edilen Rüsum ve Tekaliflere uygun Altın Frank' in 
Güncelleştirmesi ve uygulanacak oranın belirlenmesi konusunda 
yapılan çalışmalara aktif katılım sağlanıyor. Konu Bakanlığımız 
takibindedir. Altın Frank'ın güncelleşmesi halinde Kuruluşumuzun 
Finansal yapısının güçlendirilmesi. 

02.08.2002 tarih ve 2002/4636 sayılı Bakanlar Kurulu Karan gereği 
Türk Boğazlannda Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) sisteminin 
işletilme yetkisi 26.09.2002 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı ile yapılan 
Protokol gereği Kuruluşumuza verilmiş olup, sistem operasyonel olarak 
30.12.2003 tarihinde hizmete başlamıştır. Dünyanın en önemli su yolu 
olan İstanbul ve Çanakkale Boğazlanndan gemilerin güvenli geçişinin 
sağlanması. 
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MEVZUATIN KONUSU: DENİZ ULAŞIMI MEVZUAT 

BAKANLAR KURULU KARARLARI 
SIRA 
NO: 

1 

2 

3 

ADI 

Samsun ili Gemi inşa Sanayi Bölgesi 
Tespiti Hakkında Bakanlar Kurulu 
Karar Tasarısı. 

Türk karasularında ve içsularda 
kurtarma hizmetleri, kamu kurum ve 
kuruluşlarının faaliyetleri ile 
olağanüstü durumlarda yabancı 
bayraklı gemi çalıştırılması ve 
gemilerde yabancı uyruklu gemiadamı 
ve diğer personel çalıştırılmasına 
ilişkin Bakanlar Kurulu Karar 
Tasarısı. 

Türk deniz ticaret filosunun 
güçlendirilmesi ve yenilenmesi 
amacıyla, Yüksek Planlama 
Kurulunun 2000 T-5 sayılı Karan 
kapsamındaki kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait yüklerin, yeni gemi 
yapmaları kaydıyla Türk uyruklu 
gerçek ve tüzel kişilere ait Türk 
bayraklı gemilerle uzun süreli 
kontratlar yapılmak suretiyle 
taşıttınlmasına yönelik usul ve 
esaslann belirlenmesine ilişkin 
BaLınlar Kumlu Kararı. 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

28.7.2003 tarih ve 01428 sayılı yazı ile Başbakanlığa 
gönderilmiş bilahare YPK karan alınmak üzere 
Başbakanlıkça 01.08.2003 tarih ve 3620 sayılı yazı ile 
DPT'ye gönderilmiştir. Ancak GİTGM'nün 
02.01.2004 tarihli ve 0016 sayılı yazısı ile 
kararnamenin geri çekilmesi istenilmekle, bu talebe 
ilişkin yazımız 19.01.2004 tarihli ve 00142 sayılı 
yazımızla Başbakanlığa gönderilmiştir. 

Tasan 07.05.2002 tarih ve 00620 sayılı yazı ile Kamu 
Kurum ve Kuruluşlannın görüşlerine sunulmuş olup, 
Hükümet değişikliğinden dolayı yenilenip 
yenilenmeyeceği ilgili Birimlere sorulmuş gelen 
cevaplara göre mezkur Bakanlar Kurulu Kararı 
Başbakanlığa sunulmak üzere hazırlanmıştır. Kıyı 
Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü tarafından da hazırlanan Kararname 
taslağı hakkında DUGM ve DTGM'ne 18.12.2003 
tarih ve 02620 sayılı yazımız ile görüşleri sorulmuş 
gelecek görüşler Müşavirliğimizce değerlendirilmeye 
alınmış olup, 26.01.2004 tarih ve 00211 sayılı yazımız 
ile Başbakanlığa gönderilmiştir. 

Başbakanlığa gönderilmiş olup Başbakanlık 
tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine 
açılmıştır. Kadük olması nedeniyle- yenilenerek 
yayımlanmak üzere 29.09.2003 tarih ve 01984 sayılı 
yazı ile Başbakanlığa gönderilmiştir. Başbakanlığın 
12.12.2003 tarih 5478 sayılı yazısı ile ilgili bakanlık 
ve kuruluşlara görüşleri Müsteşarlığımıza bildirilmiş 
olup, nihai metin 26.02.2004 tarih ve 00458 sayılı 
yazımız ile Başbakanlığa gönderilmiştir. 
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MEVZUATIN KONUSU: DENİZ ULAŞIMI MEVZUAT 

BAKANLAR KURULU KARARLARI 
I SİRA 

NO: 
ADI AÇIKLAMALAR 

(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 
sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Türk deniz ticaret filosunun 
güçlendirilmesi ve yenilenmesi 
kapsamında, "koster" olarak ifade 
edilen 1.000-3.000 DWT arası 
gemilerin, teşvik belgesine bağlanmak 
ve Türk tersanelerinde inşa edilmek 
şartıyla, sabit yatırım tutarının % 
30'una kadar yatırım kredisi tahsis 
edilmesine yönelik Bakanlar Kurulu 
Kararı. 

Yatırım kredisi tahsisine dair Bakanlar Kurulu Kararı | 
istihsali olup Türk deniz ticaret filosunun i 
güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yenilenerek 
6.10.2003 tarih ve 02037 sayılı yazı ile Başbakanlığa! 
gönderilmiştir. Kanunlar ve Kararlar Genel 
Müdürlüğü tarafından görüşe açılmış olup, 09.10.2003 
tarih ve 4521 sayılı yazılan ile tarafımıza 
bildirilmiştir. Yine Kanunlar ve Kararlar Genel t 
Müdürlüğünün 22.12.2003 tarih ve 5652 sayılı! 
yazılan ile konu hakkında düzenleme yapma 
yetkisinin 4059 sayılı Kanun hükmü uyannca Hazine 
Müsteşarlığına ait olduğundan konunun ilgili 
Müsteşarlık tarafından değerlendirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanlığının görüşleri bildirilmiştir. 

18 GRT altı gezinti gemileri, yatlar ve 
diğer eğlence ve spor tekneleri ile 
kürekli kayıklar ve kanolarla ilgili 
olarak ÖTV'nin %1'e indirilmesi 
hakkında Bakanlar Kurulu Karar 
Tasarısı. 

İncelenip, uygun görülürse Başbakanlığa teklifte 
bulunulmak üzere Maliye Bakanlığına 30.07.2003 
tarih ve 01452 sayılı yazı ile gönderilmiş olup Maliye 
Bakanlığı tarafından 10.09.2003 tarihli 037207 sayılı 
yazı ile olumsuz görüş bildirilmiştir. Söz konusu 
görüşü değerlendirmek üzere yazı GİTGM'ye 
25.09.2003 tarih ve 01961 sayılı yazımız ile 
gönderilmiştir. 

6 14/1/1998 tarihli ve 88/12476 sayılı 
i Bakanlar Kurulu Kararı ile "gemi 
söküm bölgesi" olarak tespit edilen 

[Zonguldak İli, Kilimli Alacaağzı 
I Mevkii'nin "gemi söküm ve inşa alanı" 
[olarak tespitine yönelik Bakanlar 
i Kurulu Kararı Taslağı. 

Yeni bir gemi söküm bölgesi tesisi ile Karadenizde bu 
husustaki ihtiyaca cevap vermek akacıyla hazırlanan 
taslak 18.12.2003 tarih ve 2613 sayılı yazımız ile 
Başbakanlığa gönderilmiş olup, konunun YPK 
karanna ihtiyaç duyduğunu değerlendiren 
BaşbakanIık,YPK kararı alınması amacıyla Taslağı 
DPT Müsteşarlığına göndermiştir. Anılan 
Müsteşarlıkça karar istihsali için çalışmalar 
sürdürülmektedir. 
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MEVZUATIN KONUSU: DENİZ ULAŞIMI MEVZUAT 

TÜZÜK - YÖNETMELİK - GENELGELER 

SIRA 
NO: 

7 

8 

9 

10 

ADI 

Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları 
Hakkında Tüzük Tasarısı. 

Türkiye Limanları Tüzüğü Tasarısı 

Samsun Liman Tüzüğünde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Tüzük Tasarısı. 

Türk Boğazlan Deniz Trafik Tüzüğünün 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin 
Tüzük Tasarısı. 

1 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Mevcut Tüzüğün günün şartlarına uygun hale getirilmesini 
amaçlayan Tüzük tasarısı hakkında çalışmalar sona 
erdirilmiş olup. nihai tasarı 09.03.2004 tarih ve 00559 
sayılı yazımız ile Bakanlıkların görüşüne sunulmuştur. 

618 sayılı Limanlar Kanununun 2. maddesinde yer alan 
hükme dayanılarak her bir liman için ayn tüzük çıkarmak 
yerine zaman ve emek kaybına sebep olunmaması ve 
uygulama kolaylığı sağlanması amaçlanarak hazırlanan 
Tüzük Tasansı Müsteşarlık Yasa Tasarısına bağlı olarak 
Limanlar Kanununda gerekli değişikliğin sonucuna kadar 
askıya alınmıştır. 

Samsun Liman Başkanlığı ile Gerze Liman Başkanlığı 
idari sınırlan arasındaki mevcut boşluğun giderilerek yetki 
dışı alan kalmamasını amaçlayan Tasan Bakanlıkların 
görüşlerinin sorulması amacıyla imzaya sunulmuş, ancak 
Müsteşarlık Makamınca "Liman Hizmetleri Ücret 
Tarifeleri'nde yer alan tonaj limitlerine uygunluk 
sağlayacak değişikliklerin eklenmesi amacıyla taslak geri 
gönderilmiştir. Konu DUGM'ye iletilmiş. Makam 
talimatına uygun değişikliğin işlendiği Tüzük metni 
beklenmektedir. 

Türk Bayraklı gemiler için uğraksız geçiş süresinin 120 
saate çıkarılarak ekonomik kayıpların önlenmesi amacıyla 
hazırlanan Tasan, 13.11.2003 tarihli ve 02378 sayılı 
yazımızla Bakanlıkların görüşüne gönderilmiş olup VTS 
projesinin tam olarak yürürlüğe girmesini müteakip 
yeniden değerlendirilmek üzere askıya alınmıştır. 
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MEVZUATIN KONUSU: DENİZ ULAŞIMI MEVZUAT 

TÜZÜK - YÖNETMELİK - GENELGELER 

SIRA 
NO: 

11 

12 

13 

14 

ADI 

Çekek Yerleri Kuruluş ve İşletme 
Yönetmeliği Taslağı. 

Döner Sermaye Yönetmeliğinin Bazj 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik Taslağı. 

Liman Başkanlıklarının Kuruluş, Çalışma 
Usul ve Esaslarına İlişkin Görev 
Yönetmeliği Taslağı. 

Gemi Denetim Kurullarının Kuruluş, 
Görev, Çalışma Yetki ve 
Sorumluluklarına İlişkin Yönetmelik 
Taslağı. 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Çekek yerlerinin teknik ve idari yönden bir düzene 
kavuşturulması ve Müsteşarlığımızın denetiminin 
sağlanması amaçlı Mezkur Yönetmeliğin çıkarılması 
için Müsteşarlığımız Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Yasanın çıkmasının beklenmesi, bu Yasaya 
dayandırılarak çıkarılmasının uygun olacağı görüşü 
bildirildiğinden Yönetmelik-taslağı beklemeye alınmıştır. 

Müsteşarlığımız Döner Sermaye Yönetmeliğinin bir kısım 
hükümlerinin iptali ve yeni ihtiyaçların giderimi 
maksadıyla hazırlanan Yönetmelik Taslağı 07.10.2002 
tarihli ve 01544 sayılı yazımızla Maliye Bakanlığı 
görüşüne sunulmuş olup, gelen görüş doğrultusunda, 
taslakta değişiklik yapılarak uygun görüşü için 11.04.2003 
tarih ve 00599 sayılı yazımız ile Maliye Bakanlığına 
gönderilmiş, ancak anılan taslağın 1 inci maddesine (f) 
bendi eklenmesi gerekli görüldüğünden, bu bent 
hakkındaki görüşlerinin de 11.04.2003 tarihli yazımıza ek 
taslak ile birlikte değerlendirilerek gönderilmesine ilişkin 
yazımız 18.9.2003 tarih 01889 sayılı yazı ile Maliye 
Bakanlığına gönderilmiş , 10.11.2003 tarih ve 2299 sayılı 
yazımız ile çabuklaştırılması 
istenmiştir. 

Yürürlüğe konulmak üzere gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 
Ancak Teşkilat kanunu beklenmektedir. 

Başbakanlığa sevkedilme aşamasındadır. Ancak teşkilat 
kanunun yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 
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MEVZUATIN KONUSU: DENİZ ULAŞIMI MEVZUAT 

TÜZÜK - YÖNETMELİK - GENELGELER 

SIRA 
NO: 

15 

16 

ADI 

Tuzla Liman Yönetmeliği Taslağı. 

Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav 
Yönetmeliği Taslağı. 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Tuzla Liman Yönetmeliğinin günün şartlarına uyarlanması 
amaçlanarak gelişmelere uyum ve tüm limanlarda 
birliktelik sağlanmasına yönelik Taslak hakkında ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşleri gelmiş olup 13.5.2003 
tarih 819 sayılı yazımız ile teknik olarak değerlendirilmek 
üzere Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğüne gönderilmiş, 
cevap gelmediği görülmekle, 9.9.2003 tarih 01756 sayılı. 
28.10.2003 tarih 2226 sayılı, 10.12.2003 tarih 02550 sayılı 
ve 19.2.2004 tarih ve 00413 sayılı yazılarımız ile cevabın 
çabuklaştırılması DUGM'ne bildirilmiş ve taslak 9.3.2004 
tarih ve01260 sayılı yazı ile Müşavirliğimize 
gönderilmiştir. Genel gerekçe ve madde gerekçeleri de 
talebimiz üzerine 23.3.2004 tarihinde Müşavirliğimize 
gönderilmiş olup Başbakanlığa gönderilecektir. 

3539 sayılı Kanun ile taraf olduğumuz Gemiadamlannın 
Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları 
Hakkında Uluslar arası Sözleşmenin Kural IV ve Kısım A-
IV hükümleri gereklerinin yerine getirilmesi amaçlanarak 
hazırlanan Taslak hakkında Kurum ve kuruluşların 
görüşleri DUGM tarafından değerlendirilmiş, 18.09.2003 
tarih 06096 sayılı yazı ile yeniden düzenlenen taslak 
Müşavirliğimize gönderilmiştir. Taslağa son şekli verilmiş 
ancak DUGM ile yapılan şifahi görüşmede, Taslak ve 
gerekçede bir kısım değişiklikler yapılmasının zorunlu 
olduğu bildirilmekle, metnin son hali, ve gerekçesi 
istenmiş, 25.3.2004 tarih ve 01603 sayılı yazı ile 
Müşavirliğimize gönderilen taslak yeniden düzenlenmiştir. 
Genel gerekçenin yetersiz oluşu ve madde gerekçelerinin 
bulunmaması sebebiyle DUGM'ne yazılan 29.3.2004 tarih 
ve 00700 sayılı yazımız cevabı beklenmektedir. 
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MEVZUATIN KONUSU: DENİZ ULAŞIMI MEVZUAT 

TÜZÜK - YÖNETMELİK - GENELGELER 

SIRA 
NO: 

17 

18 

19 

20 

ADI 

Liman Devleti Denetimi (PSC) 
Yönetmeliği Tasarısı. 

Deniz Kazalarının İncelenmesine İlişkin 
Yönetmelik Taslağı. 

Gemi Acenteleri Yönetmeliği Taslağı. 

iç Su Araçları Yönetmeliği. 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Liman devleti denetimini düzenleyen IMO ve AB 
mevzuatlarına uyumu sağlamak üzere denizcilik 
emniyetinin artırılması, deniz çevresinin korunması ve 
gemilerde yaşam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi ile 
standart altı gemilerin Türk liman ve karasularını 
kullanmasının önlenmesi amacıyla hazırlanan Tasarı 
DUGM*nün 8.4.2003 tarih 02189 sayılı yazısı ile 
Müşavirliğimize gönderilen yönetmelik tasarısı tespit 
edilen eksiklikler giderilmek üzere Deniz Ulaştırması 
Genel Müdürlüğüne iade edilmiştir. DUGM'nün 7.7.2003 
tarih 04329 sayılı yazısı ile gönderilen tasan üzerinde son 
düzenlemeler yapılıp yeniden incelenmek üzere 9.3.2004 
tarih ve 0541 sayılı yazımız ile DUGM'ne gönderilmiştir. 

Karasularımız dahilinde meydana gelecek kazaların 
incelenmesi suretiyle bu kazaların sebep ve neticelerinin 
tespit edilerek, daha sonra benzer nitelikte kazaların 
önlenmesine yönelik tedbirler alınabilmesi için kaynak 
oluşturmaya yönelik Taslak üzerindeki çalışmalar 
tamamlanarak 1.3.2004 tarih ve 00489 sayılı yazımız ile 
Başbakanlığa gönderilmiştir. Ancak, Başbakanlıkça ilgili 
Bakanlıkların görüşlerinin alınması talebiyle taslak iade 
edilmiş olduğundan, 18.3.2004 tarihli ve 00615 sayılı 
yazımız ile ilgili Bakanlık ve kurumların görüşlerine 
sunulmuştur. 

Gemi acentası olarak faaliyette bulunacak firmaların 
kuruluş, işleyiş ve faaliyetlerinin belirlenerek, denetim 
altına alınması amacıyla hazırlanan Taslak, yemden 
yürürlüğe konulmak amacıyla başlatılan çalışma 
kapsamında; ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki 
ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Yönetmelik üzerinde 
çalışma yapılması için 20.11.2003 tarihli ve 02435 sayılı 
yazımızla görüşe açılmıştır. Görüşler tamamlanmış olup, 
nisan ayı içerisinde müşterek toplantılara başlanacaktır 
Taslak Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün 24.02.2004 
tarih ve 01013 sayılı yazısı ile Müşavirliğimize 
gönderilmiş olup, taslak üzerinde çalışmalar devam 
etmektedir 
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MEVZUATIN KONUSU: DENİZ ULAŞIMI MEVZUAT 

TÜZÜK - YÖNETMELİK - GENELGELER 

SIRA 
NO: 

21 . 

22 

23 

24 

ADI 

Gemi ve Deniz Araçlarına Yakıt İkmali 
Yapacak Tankerlere İlişkin Tebliğ. 

"Gemi Söküm Yönetmeliği" 8 Mart 2004 
tarih ve 25396 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

"Gemilerden Atık Alım Hizmeti 
Yönetmeliği" 11 Mart 2004 tarih ve 25399 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir 

"Gemi ve Deniz Araçlarının İnşası, 
Tadilatı, Bakım-Onarımlarında 
Uygulanacak Hususlara İlişkin 
Yönetmelik" 15 Mart 2004 tarih 25403 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Karasularımızda yakıt ikmali yapan tankerler ile gemi ve 
diğer deniz araçlarına yakıt verilmesinde meydana 
gelebilecek yangın ve çevre kirliliğinin önlenmesi ile yakıt 
hizmeti verecek araçların izin, ruhsatlandırma ve 
denetimlerine ilişkin usul ve esaslan düzenleyen uygulama 
tebliğ Taslağı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün 
4.03.2004 tarih ve 01210 sayılı yazısı ile Müşavirliğimize 
gönderilmiş olup, taslak üzerinde çalışmalar devam 
etmektedir 
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HABERLEŞME MEVZUATI 
MEVZUATIN KONUSU. HABERLEŞME MEVZUATI 

KANUNLAR 
(Kanun Taslakları, Tasarıları, Kanunlaşanlar) 

.SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

ADI 

Bazı Kanunlarda Ve Milli Piyango 
İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakkında 4971 Sayılı Kanun 

Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 5071 sayılı Kanun 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 
Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde değişiklik 
yapan Marakeş Tam Yetkili Temsilciler 
Konferansı sonuç belgelerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun 

Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi (ERO) 
Kuruluş Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun. 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama, ve 
sağladığı/sağlayacağı faydalar, getireceği 
yenilikler) 

01.08.2003 tarihinde kabul edilmiştir.Türk 
Telekom'un özelleştirilmesine ilişkin 
Hükümler ile Aycell Hab.ve Paz.A.Ş.nin bir 
başka Şirket ile birleşmesine ait Hükümler 
getirilmiştir. 

Türk Telekom'un İmtiyazlı Hisseyi temsilen 
yönetim Kurulu üyeliğine atama yapılmasına 
ilişkin hüküm ile Türk Telekomdaki pay sahip 
ligine dayanan oy, yönetim, temsil , denetim 
gibi hak ve yetkilerin Ulaştırma Bakanlığınca 
kullanılmasına ilişkin hükümler getirilmiştir. 
Ayrıca Aycell Hab. ve Paz.A.Ş.nin 
birleşmesine İlişkin hükümler düzenlenmiştir 

Kanun tasarısı 30.12.2003.tarhinde Meclis 
Komisyonları gündemine gelmiş olup, Ana ve 
ihtisas komisyonlarında görüşülmeye 
başlanmıştır. ITU Kuruluş Yasası ve 
Sözleşmesinde değişiklik yapan Marakeş sonuç 
belgelerinin gelecek Tam Yetkili Temsilciler 
Konferansında oy kullanabilmemiz', ve Birlik 
kararlarına katkı sağlayabilmemiz için üyesi 
ülkelerce onaylanması gerekmektedir. 

Kanun 17.02.2004 tarih ve 25376 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır. Üyesi olduğumuz 
Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri 
Konferansı - CEPT'e uzmanlık desteği vermek ve 
CEPT'in ofis hizmetlerini yürütmek amacıyla 
kurulan Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi (ERO) 
Kuruluş Sözleşmesi'nin yürürlüğe girebilmesi 
için üyesi ülkelerce onaylanması gerekmektedir. 
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MEVZUATIN KONUSU: HABERLEŞME MEVZUATI 
KANUNLAR 

SIRA 
NO 

ADİ AÇIKLAMALAR 

Elektronik İmza Kanunu Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Komisyon 
tarafından taslak metni hazırlanan Elektronik İmza 
Kanunu 23 Ocak 2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanmıştır. Sözkonusu Kanunun 
uygulanmasından Kurumumuz sorumlu olup, e-imza 
kanunu Kurumumuza bazı görev ve yükümlülükler 
getirmiştir. Sözkonusu kanunun 20. maddesinde 
belirtildiği üzere sözkonusu kanunla Kurumumuza tevdi 
edilen görev ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesini 
teminen gerekli olan ikincil mevzuat düzenlenmesi ise 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay için 
yayınlanması gerekmektedir. Elektronik ticaretin 
uygulama vasıtası olan e-imzanın Ülkemizde uygulamaya 
konulması ile özellikle devlet sektöründe gereksiz 
bürokrasi ile kağıt ve zaman tasarrufu büyük ölçüde 
sağlanacak olup, ayrıca e-devlet yolunda Ülkemizin 
önemli bir adım atması da sağlanmış olacaktır. 

ve vay 
Uluslararası Telekomünikasyon 
Birliği (ITU) Kuruluş Yasası 
Sözleşmesinde değişiklik yapanlbelgel 
Kyoto (1994) ve Minneapolisbir 
(1998) Tam Yetkili Temsilcilerjdei 
Konferansları 
Belgelerinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun 

Kanun 07.06.2003 tarih ve 25131 sayılı Resmi Gazetede 
yımlanmıştır. Üyesi olduğumuz ITU'nun, temel 

leri olan Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde 4 yılda 
yapılan Tam Yetkili Temsilciler Konferansı ile 

iğişiklikler yapılmaktadır. ITU konferanslarında oy 
Sonuçlkullanabilme ve ITU kararlarına katkı sağlayabilmek için 

ülkelerin parlementolan tarafından onaylanması 
gerekmektedir.Bu nedenle, ITU Kuruluş Yasası ve 
Sözleşmesinde değişiklik yapan Kyoto ve Minneapolis 
Tam Yetkili Temsilciler Konferansları sonuç belgelerinin 
Meclis onayına sunulmuştur. 
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MEVZUATIN KONUSU: HABERLEŞME MEVZUATI 

TÜZÜK, YÖNETMELİK,GENELGELER 
SIRA 
NO: 

ADI AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/' 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 
PTT Genel Müdürlüğü 
Malzeme Hareketleri ve 
Malzeme Ambarlama 
Yönetmeliği 

PTT Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında 
malzemeye ait teslim alma, koruma, bakım, dağıtım, gönderme, 
tüketim, kullanıma verme, yok etme, diğer işlem ve hesaplar bu 
yönetmelik hükümleri uyarınca yürütülmektedir. 

Bu yönetmelik güncellenerek 05/10/2003 tarihinde 
yürürlüğe konulmuştur 

Acele Posta 
Yönetmeliği 

Servisi Söz konusu Yönetmeliğin 6. Maddesinin (a) bendine," 
Üç nüsha düzenlenen Yurtiçi APS adres etiketinin birinci 
nüshası göndericiye alındı olarak verilir, ikinci nüshası kabul 
işyerinde haber isteme, ihtilaf yada yakınma durumunda 
faydalanılmak üzere kabul listesindeki sıraya göre saklanır, 
üçüncü etiket nüshası da APG üzerine yapıştırılır" şeklinde 
gerekli ilave yapılmıştır. Aynı Yönetmeliğin 5. 
maddesinin 2. fikrası ile 16. maddesini (a) bendinin 3 ve 5inci 
fikralan 16 Ağustos 2003 tarihinde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"APS hizmetinin hangi PTT işyerlerinde verileceğinin, 
posta ulaşım(ring ) bağlantısı, mesai saatleri ile açılması 
halinde postaların alınıp verilmesinde, dağıtım ve tesliminde 
aksaklık yaşanıp yaşanmayacağı hususlarını dikkate alarak PTT 
Başmüdürlükleri belirler." 

"Adreste alıcı yada yetişkinin bulunmaması, adresin 
kapalı olması durumlarında dağıtıcı tarafından "APS Haber 
Kağıdı" düzenlenerek adrese bırakılır.Haber kağıdına APG'nin 
adrese ikinci kez getirileceği tarih, irtibat kurulabilecek PTT 
işyeri adı ve telefon numarası bilgilerine yer verilerek, ilgilinin 
belirtilen tarihte adreste bulunması istenir.Aynca, dağıtım ve 
teslim defterine adrese gidildiğinin kanıtı olabijecek (elektrik, s, 
doğalgaz, komşu adı ve kapı no.vb.) bir bilgi not edilir." 

"Haber kağıdı bırakılan APG, PTT işyerince "APS 
Gönderileri Dağıtım ve Teslim Defteıf'ne kaydedilir. Alıcının, 
alıcının vekili yada mutemedinin müracaatı halinde ad.soyad ve 
imzası alınarak kimlik tespitini takiben teslimi sağlanır. PTT 
işyerinde 7 gün süre ile bekletilen APG'ler, bu süre sonunda 
müracaat edilmezse gönderici adresine iade edilir." 

Bu değişikliklerle hizmette meydana gelen aksaklıkların 
giderilmesi yönünde önlemler artırılmıştır. 
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SIRA 
NO: 

ADI AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Posta Kolileri Yönetmeliği Söz konusu Yönetmeliğin 6/7 maddesi, 

"Yollama ücreti ve diğer özel hizmetlere ilişkin 
ücretlerin ödenmiş olması gerekir." Şeklinde, 03.02.2003 
gün ve 5 nolu genelge ile yeniden düzenlemiştir. 

Aynı yönetmeliğin 9. maddesi, 

"Kolilerin ağırlıklan.kabul ve teslim yerine taşıma araç 
cinslerine göre tespit edilir ve posta ücret tarifesinde 
gösterilir.Adli Tıp Kolilerin kabulünde ağırlık şartı 
aranmaz." şeklinde 03.02.2003 gün ve 5 nolu genelge ile 
yeniden düzenlenmiştir. 

Aynı yönetmeliğin 35. maddesi, 

"Kolilerin Posta Ücret Tarifesine göre tahakkuk eden 
ücretleri ile kabul sırasında alınması gereken 
değerlendirme, alma haberi, özel ulak, konutta teslim, 
postrestant, uçak gibi ek ücretleri de peşin olarak veya ücret 
ödeme makinesinden geçirilerek vinyet yada beyaz kağıda 
ücret tatbiki alınmak suretiyle tahsil edilir. 

Genel Bütçeye giren Dairelerle, Katma ve Özel 
Bütçeli Daireler ve Belediyeler ile bunlara bağlı idare ve 
kurumlarca gönderilen kolilerin ücretleri de peşin veya 
ücret ödeme makinesinden geçirilerek alınır." Şeklinde 
03.02.2003 gün ve 5 nolu genelge ile yeniden 
düzenlenmiştir. 

Aynı yönetmeliğin 36. maddesi; 
"Kolilerin tarifelerine göre tahakkuk eden ve peşin 

olarak alınan ücretlerin bir kalemde yollama kağıdının ilgili 
kısmına alındıya ve 15.0001-1136 stok nolu "Kabul edilen 
değer konulmuş ve konulmamış posta kolileri listesi"ne 
yazılır. 
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MEVZUATIN KONUSU: HABERLEŞME MEVZUATI 

TÜZÜK, YÖNETMELİK.GENELGELER 
SIRA 
NO: 

ADI AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 
Ücret Ödeme Makinesi vasıtasıyla ücretlendirilen 

koliler "Ücret Ödeme Makineleri YönetmeliğTnin 24. 
maddesinde belirtilen 150.0001.1113 stok nolu'Ücret 
ödeme makinesinden geçirilecek gönderilere mahsus 
bildirim listesi"ne yurtiçi ve yurtdışı koliler' olmak üzere 
ayn ayrı kalemler halinde yazılır.Muhasebe kayıtlarının 
ayrı tutulması amacıyla bildirim listelerine kayıtlı koliler 
150.0001.1114 stok nolu "Ücret Ödeme makinelerinden 
geçirilecek gönderilere mahsus kontrol listesine de 
yazılarak "Düşünceler" sütununda yurtiçi veya yurtdışı 
koli kabul ücreti şeklinde belirtilir. Ayrıca gün sonu 
hesaplarının vezneye intikali sırasında ücret ödeme 
makinesi ile kabul edilen kolilere ait tutarlar ilgili 
hesabına aktarılmak üzere bildirilir. 

Resmi kolilerin posta ücretleri nakit, resmi posta pulu 
veya ücret ödeme makinesinden geçirilerek 
ödenebilir.Resmi posta pulu veya ücret ödeme makinesi 
marifetiyle ücretlendirilecek kolilere ilişkin pullar, vinyet 
veya beyaz kağıda yapılan tatbikler alındı listelerinin 
işyerlerimizde kalan nüshasının uygun yerlerine(Ön-
Arka) yapıştırılır. Bunlar önceden yapıştmlmış olursa 
kabul sırasında incelenerek varsa noksanı tamamlattırılır 
ve pullar damgalanarak iptal edilir. Yurt içi kolilerin her 
biri için alına ücret, ayrıca ücret ödeme makinesinden 
geçirilen kolilere ait kabul ve alındı listesinin ve koli 
yollama kağıdının ücret bölümüne yapılarak gösterir 

PTT'ye ait servis kolileri resmi koliler gibi kabul 
edilir ancak bunlardan ücret alınmaz." Şeklinde 
değiştirilmiştir, 

43. maddesine 11. bend eklenerek; 
"Ücret Ödeme Makinesinden geçirilerek postaya! 

verilmek istenen yurtiçi koliler için; "koli yolma kağıdı" 
veya yurtdışı koliler için "yollama liyası" ile 2 nüsha I 
olarak düzenlenecek "ücret ödeme makinesinden geçirilen | 
kolilere ait kabul ve alındı listesi"ne kayıtlanarak! 
makinenin bağlı bulunduğu işyerinden postaya verilir. j 
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MEVZUATIN KONUSU: HABERLEŞME MEVZUATI 
TÜZÜK, YÖNETMELİK,GENELGELER 

I SIRA 
NO: 

ADI AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ sağlayacağı 

faydalar, getireceği yenilikler) 
Ücret ödeme makinesi kullanıcıları tarafından postaya verilecek 
yurtiçi kolilere her ücret ödeme makinesi kullanıcısına bir kod 
verilmek ve bu kodu kabul numarasının yanına yazılması 
suretiyle 1-10000 arasında numara verilir.Bu numara ücret ödeme 
makinesi kullanıcısı tarafından takip ettirilir.Kabul sırasında 
numara, kod, ücret ve diğer bilgilerin kontrolü PTT işyeri 
tararından sağlanır. 

Yurtdışı koliler için ayrı düzenlenecek alındı listelerine 
yollama liyaslan üzerinde basılı bulunan barkod numaralan kabul 
numaralan olarak yazılır. 

Ücret Ödeme makinesi marifetiyle ücretlendirilerek kabul 
edilmiş olan yurtdışı vanşlı kolilerin toplam ücreti "yollama 
liyası"nın "ücret ödeme makinesinden geçirilen kolilere ait kabul 
ve alındı listesi"nin ve "yabancı memleketlere kabul edilen 
kolilerin kayıt defteıfnin 8. sütununa varsa özel hizmetlerle 
birlikte ücret ödeme makinesinin numarası yazılır, Yollama 
liyasının 4. nüshası olan alındı iptal edilir.Bunlann ücretlerinin 
makineden doru olarak geçirilip geçirilmediği ve listelere birer 
birer yazılıp yazılmadığı kabul sırasında memur tarafından 
kontrol edilerek imzalanır ve listeye tarih damgası basılır. 

Yurtiçi kolilere ilişkin alındı listelerinin 1. nüshası her 
kullanıcı için ayn ayn dosyalanır.Aynca kabul defteri tutulmaz. 2. 
nüsha göndericiye verilir.Haber istemeler bu kayıtlar üzerinden 
yapılır. 

Yurtiçi koliler için koli yollama kağıdı alındısı 
düzenlenmez. Yurtdışı kolilerin de yollama liyası alındıları iptal 
edilir." Şeklinde ilave yapılmıştır. 

Söz konusu değişiklikler müşteri ihtiyacının 
karşılanabilmesi amacıyla yapılmıştır. 
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MEVZUATIN KONUSU: HABERLEŞME MEVZUATI 
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SIRA 
NO: 

4 

5 

6 

7 

S 

ADI 

Maddi Duran Varlıklar 
Yönetmeliği 

PTT Kamp Yönetmeliği 

PTT Lokal ve Alakart 
Yönetmeliği 

PTT Havale Yönetmeliği 

Filateli Servis Yönetmeliği 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ sağlayacağı 

faydalar, getireceği yenilikler) 

Maddi Duran Varlıklar alt limitlerinin her yıl Vergi Usul 
Kanununca belirlenerek resmi gazetede yayımlanması, hesaplarda 
isteğe göre sık sık değişiklikler yapılması nedeniyle yönetmelikte 
hesap numaralarına yer verilmemesi, yatırımlardan aktarılan Maddi 
Duran Varlıklann stoklara girmeden işletmede kullanıma venlseler 
dahi stok hesaplarından geçirilmeleri nedeniyle işlemlerde 
karışıklığa, stok hesaplannda şişkinliğe ve mükerrerliğe sebebiyet 
vermeleri nedeniyle Söz konusu Yönetmeliğin bazı maddelerinde 
değişiklik yapılmış olup, 17.12.2002 gün ve 364 sayılı Yönetim 
Kurulu Karan ile onaylanmıştır. 

Söz konusu yönetmelik günün şartlanna göre yenilenmiştir. 3. 
şahıslara kiraya verilebilmesine imkan sağlandı. 

Söz konusu yönetmelik günün şartlanna göre yenilenmiştir. 

Yurt içi Döviz Havalesi işleminin yapılabilmesi için Söz konusu 
Yönetmeliğin 8. maddesi değiştirilmiştir. 
Söz konusu Yönetmeliğin: 
3.0.1."PTT Değerli Kağıtları" 
Yurtiçinde abonman usulü ve münferit olarak satabilir. 
Yurtdışında abonman usulü münferit olarak ve yurtdışı acentelikler 
aracılığıyla satılabilir. 
Özel ve tüzel kişiler abone olabileceği gibi abone olunacak değerli 
kağıtlann sayısında kısıntı yapılamaz. 
Aboneler birden fazla abonelik isteğinde bulunabilirler 
Filatelik malzemelerin tümüne abone olunması zorunlu değildir. 
3.1.Değerli Kağıtlann Yurtiçine Satılması 
Değerli Kağıtlar, Yurtiçine abonman usulü ve,münferit olarak 
satılır. 
3.1.2.Bu madde yürürlükten kaldınlmıştır. 
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SIRA 
NO: 

9 

10 

11 

ADI 

PTT Alım ve Satım ihale 
Yönergesi 

PTT Genel Müdürlüğü Yangın 
Yönergesi 

Tele-Post Hizmet Yönergesi 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 
3.2.4.0demeler 
Yurtdışına satılan değerli kağıtlar ile filatelik materyal 
bedellerinin ödenmesinde ; TC.Merkez Bankasınca kabul 
edilen efektif ve dövizler ile Türk Lirası kabul edilir. 
Madeni para kabul edilmez. 
Maddelerinde yeniden düzenleme yapılmış, 
Aynca "Müşterilerin kendilerine ait filatelik amaçlı zarf 
ve kartların üzerine pul yapıştırılması ve bu materyalin ilk 
yada özel tarih damgasıyla iptal edilmesine ilişkin olarak 
verilecek hizmet karşılığında alınan ücret konusunda da 
yeniden düzenleme yapılmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu değişiklikler müşteri talebinin karşılanmasına 
yöneliktir 

4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu 
İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu kanunlara göre 
düzenlenen yönetmelik, tip şartnameleri, sözleşmelerin ve 
esasların uygulamasında, Kuruluşumuzun işletme yapısı 
açısından birlik ve kolaylığın sağlanması amacıyla 
düzenlenmiş olup, mal ve hizmet alım ve satımını 
kapsamaktadır. Bu yönergeyle Başmüdürlüklerimiz ile 
Müstakil Ünitelere belli limitler dahilinde yetki devri 
yapılmış olup, 4734 sayılı kamu İhale Kanunu ve 4735 
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 233 sayılı Kanun 
Hükmünde kararname ve PTT Ana Statüsüne dayanılarak 
hazırlanmış ve 29/04/2003 tarihinde yürürlüğe 
konulmuştur 

26 Temmuz 2002 tarihinde 24827 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 12.06.2002 gün ve 2002/4396 sayılı 
"Binaların yangından Korunması Hakkınca Yönetmelik" 
esas alınarak hazırlanmış olup, basım aşamasındadır. 

İşyerlerimizden kabul edilen tüm faks dokümanlarına ait 
örneklerin iş yerlerimizde alıkonulması yerine, sadece 
tele-post hizmeti yönergesini 10. maddesine göre hüviyet 
tespiti gerektiren dokümanların bir örneğinin 
işyerlerimizde ücretsiz olarak çıkarılarak muhafaza 
edilmesi ile ilgili yönergenin 15-a maddesinde gerekli 
değişiklik yapılmıştır. 

Müşteri talebi doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. 

- 1 7 5 -



T.B.M.M. B : 75 20 . 4 . 2004 O : 3 

MEVZUATIN KONUSU: HABERLEŞME MEVZUATI 

TÜZÜK, YÖNETMELİK,GENELGELER 
SIRA ' 
NO: 

12 

ADI 

09.12.2002 tarih ve 3209 sayılı 
Genelge 

13 i 15.08.2003 tarih ve 1869 sayılı 
Genelge 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

25.02.2003 tarih ve 443 sayılı 
Genelge 

13.01.2004 tarih ve 105 sayılı 
Genelge 

08.01.2003 tarih ve 74 sayılı 
Genelge 

18.02.2003 tarih ve 369 sayılı 
Genelge 

06.08.2003 tarih ve 1786 sayılı 
Genelge 

27.06.2003 tarih ve 1474 sayılı 
Genelge 

21.10.2003 tarih ve 2497 sayılı 
Genelge 

12.12.2003 tarih ve 2926 sayılı 
Genelge 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Yurtiçi havale ve çek hizmetlerimizde kullanılan ve ı 
otokopili olarak tek tip hale getirilen yeni PTT Havale 
Emri Formüllerinin Ülke geneline yaygınlaştırılması. ; 

Otomasyona açık merkezlerimize bağlı şubelerde de 
hizmetlerin otomasyon sistemiyle verilmesi bakımından 
Ankara ilinde MTS üzerinden telefon tahsilat işlemi 
yapan bazı şubelerde pilot uygulamanın başlatılması 

Otomasyon sisteminde on-line ve off-line havalelerin teyit 
işlemlerinin ödeme anında F7 : Reklamasyon tuşu ile 

sapılması 

Havale üst sınırının günün şartlanna göre yeniden 
belirlenmesi ve telgraf havalelerine uygulanacak 
remizlerin bildirilmesi 

Posta Kodu tanıtım broşürü 

Posta Çeki tanıtım broşürü 

Dünya Posta Günü nedeniyle "Ufkunuzu genişletin" 
ibareli afişi 

Tasarruf tedbirleri nedeniyle Afiş, broşür vb doküman 
bastınlamadığmdan Kuruluşumuz hizmetlerinin yerel 
basında haber niteliğinde yer alması 

Mektup yazma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla 
düzenlenen "Dünya Yayıncılık A.Ş." tanıtım afişi 

Ücret ödeme-alma makinelerine reklam alımının 
artınlması 
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T.B.M.M. B : 7 5 2 0 . 4 . 2 0 0 4 0 : 3 

MEVZUATIN KONUSU: HABERLEŞME MEVZUATI 

TÜZÜK, YÖNETMELİK,GENELGELER 
SIRA 
NO: 

22 

23 

24 

25 

, 26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

ADI 

09.02.2004 tarih ve 306 sayılı 
Genelge 

23.02.2004 tarih ve 427 sayılı 
Genelge 

25.11.2002 tarih ve 31 sayılı 
Genelge 

11.12.2002 tarih ve 32 sayılı 
Genelge 

20.11.2002 tarih ve 33 sayılı 
Genelge 

12.12.2002 tarih ve 34 sayılı 
Genelge 

18.12.2002Tarih ve 35 sayılı 
Genelge 

23.12.2002 tarih ve 36 sayılı 
Genelge 

13.01.2003 tarih ve 1 sayılı 
Genelge 

13.01.2003 tarih ve 2 sayılı 
Genelge 

21.01.2003 tarih ve 3 sayılı 
Genelge 

27.01.2003 tarih ve 4 sayılı 
Genelge 

03.02.2003 tarih ve 5 sayılı 
Genelge 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Yetim ve aileleri maddi yetersizlik içinde bulunan başarılı 
ve yetenekli çocuklara hizmet veren Darüşşafaka 
İlköğretim afişleri dağıtımı 

Reklam ücretlerinin artmlması sonucu müşterilerin 1 aylık 
reklam vermeleri ve reklam bitiminde de uzatılmasına 
yönlendirilmesi hakkında 

Milli Emlak Genel Tebliği 

Kira ve Yakıt Bedelleri 

Kayıp Makbuz 

Tahsilat Makbuzu ve Alındı Makbuzu 

Posta Ücret Tarifesi 

PTT Havale İşlemleri Rehberinin 88 ve 90. Maddeleri 
konusu geri alma ve adres değiştirme isteklerinin 
telepostla da yapılabilmesi ve buna ait ücretin tahsili 
hususunda gerekli değişikliğin yapılması 

Kira bedellerinde indirim oranlan 

Yeni Tip Havale Formülü 

Telefon Tahsilat Damgası 

Lojman Bakım Onarımı 

Posta Kolileri Yönetmeliği 
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T.B.M.M. B : 7 5 20 . 4.2004 0 : 3 

MEVZUATIN KONUSU: HABERLEŞME MEVZUATI 

TÜZÜK, YÖNETMELİK,GENELGELER 
SIRA 
NO: 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

04.02.2003 
Genelge 

25.02.2003 
Genelge 

27.02.2003 
Genelge 

18.03.2003 
Genelge 

27.03.2003 
Genelge 

28.04.2003 
Genelge 

18.04.2003 
Genelge 

18.04.2003 
Genelge 

22.04.2003 
Genelge 

02.06.2003 
Genelge 

05.06.2003 
Genelge 

04.07.2003 
Genelge 

10.07.2003 
Genelge 

10.07.2003 
Genelge 

17.08.2003 
Genelge 

ADI 

tarih 

tarih 

tarih 

tarih 

tarih 

tarih 

tarih 

tarih 

tarih 

tarih 

tarih 

tarih 

tarih 

tarih 

tarih 

ve 

ve 

ve 

ve 

ve 

ve 

ve 

6 sayılı 

7 sayılı 

8 sayılı 

9 sayılı 

10 sayılı 

11 sayılı 

12 sayılı 

vel3 sayılı 

ve 

ve 

ve 

ve 

ve 

ve 

ve 

14 sayılı 

15 sayılı 

16 sayılı 

17 sayılı 

18 sayılı 

19 sayılı 

20 sayılı 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı 

Sağlık Yardım Sandığı bütçesinden yardım 

Harcırah 

Telefon Tahsilat kaşesi 

Taahhütlü Mektup zarfi 

Tahsilat Makbuzu ve Alındı Makbuzu 

Emekli Muayene ücretleri 

Telefon Tahsilat Kaşesi ile Teslim Fişi hakkında 

Sağlık Yardım Sandığı Bütçesinden yapılan yardımlar 

Alındı Makbuzu 

Alındı Makbuzu 

APS Yönetmeliği 

Mevzuat ve Tarife Değişikliği 

Alındı Makbuzu 

Kayıp Alındı Makbuzu 
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T.B.M.M. B : 75 20 . 4 . 2004 O : 3 

MEVZUATIN KONUSU: HABERLEŞME MEVZUATI 

TÜZÜK, YÖNETMELİK.GENELGELER 
SIRA 
NO: 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

ADI 

15.08.2003 tarih ve 21 sayılı 
Genelge 

21.08.2003 tarih ve 22 sayılı 
Genelge 

26.08.2003 tarih ve 23 sayılı 
Genelge 

03.10.2003 tarih ve 24 sayılı 
Genelge 

14.10.2003 tarih ve 25 sayılı 
Genelge 

15.10.2003 tarih ve 26 saydı 
Genelge 

21.10.2003 tarih ve 27 saydı 
Genelge 

14.11.2003 tarih ve 29 saydı 
Genelge 

11.11.2003 tarih ve 30 sayılı 
Genelge 

11.12.2003 tarih ve 31 sayılı 
Genelge 

12.12.2003 tarih ve 32 saydı 
Genelge 

22.12.2003 tarih ve 33 sayılı 
Genelge 

25.12.2003 tarih ve 34 sayılı 
Genelge 

06.01.2004 tarih ve 1 sayılı 
Genelge 

12.01.2004 tarih ve 2 sayılı 
Genelge 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Kasa Tahsil Fişi 

Sağlık Yardım Sandığı bütçesinden yapılan yardımlardan KDV 
kesilmemesi 

APS Yönetmeliği ' 

Döviz Alım Belgesi 

Çek ödeme Limitlerinin Artırılması 

Alındı Makbuzu 

Fatura 

SSK Maaş Ödemesi 

Alındı Makbuzu 

Tedaş tahsilatı 

Posta Telgraf Ücret Tarifesi 

Alındı Makbuzu 

SYS Bütçesinden ücret alan personel 

Kira ve Yakıt Bedeli 

Uçak bileti rezervasyonu ve satışı hakkında 
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T.B.M.M. B : 75 20 . 4 . 2004 O : 3 

MEVZUATIN KONUSU: HABERLEŞME MEVZUATI 

TÜZÜK, YÖNETMELİK,GENELGELER 
SIRA 
NO: 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

ADI 

14.01.2004 tarih ve 3 sayılı 
Genelge 

27.01.2004 tarih ve 4 sayılı 
Genelge 
29.01.2004 tarih ve 5 sayılı 
Genelge 

30.01.2004 tarih ve 6 sayılı 
Genelge 

13.02.2004 tarih ve 7 sayılı 
Genelge 

16.02.2004 tarih ve 8 sayılı 
Genelge 

26.02.2004 tarih ve 9 sayılı 
Genelge 

05.03.2004 tarih ve 10 sayılı 
Genelge 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Sağlık Yardımlarından yararlananlara sağlık karnesi 
verilmesi 
Tele-Posta Yönergesi 

Ham, ilkgün ve özelgün zarflarının ücret artınını 

Parasal posta hizmet türlerinin arttırılması ve halkımıza 
yurtiçinde PTT havalesi ile döviz gönderme imkanının 
sağlanması 

Postada Gümrük ve Kambiyo Denetim Rehberine ekleme 
yapılması 

2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama talimatı 

2004 yılında Sağlık Yardım Sandığı bütçesinden 
yapılacak yardımlar 

Telefon Tahsilat Damgası 
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T.B.M.M. B : 75 20 . 4 . 2004 O : 3 

MEVZUATIN KONUSU: HABERLEŞME MEVZUATI 
TÜZÜK, YÖNETMELİK,GENELGELER 

SIRA 
NO: 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

ADI 

27.09.2002 tarihli GSM Telefon 
Aboneliğine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik 

06.02.2004tarihli 
Telekomünikasyon Sektöründe 
Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve 
Gizliliğinin Korunması Hakkında 
Yönetmelik 

04.03.2004 tarihli "10 kHz - 60 
GHz Frekans Bandında Çalışan 
Sabit Telekomünikasyon 
Cihazlarından Kaynaklanan 
Elektromanyetik Alan Şiddeti 
Limit Değerlerinin Belirlenmesi, 
Ölçüm Yöntemleri ve 
Denetlenmesi Hakkında 
Yönetmelik" 
07.11.2003 tarihli 
"Telekomünikasyon Kurumu 
Gelirlerinin Tarh, Bildirim, 
Tahakkuk, Tahsilat Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik". 
06.03.2004 tarihli Ket-Kısa 
Mesafe Erişimli Telsiz 
Cihazlarının Kurma ve 
Kullanma Esasları Hakkında 
Yönetmelik" 

06.03.2004 tarihli "Kriptolu 
Telsiz Sistemleri Yönetmelik" 

18.03.2004 tarihli "Amatör 
Telsizcilik Yönetmelik" 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Bu Yönetmeliğin amacı, ilgili telekomünikasyon 
pazarında faaliyette bulunan GSM işletmecileriyle 
abonelik sözleşmesi imzalayan abonelerin, işletmecilerle 
aralarındaki ilişkilere uygulanacak usul ve esasları 
belirlemektir. 

Bu Yönetmeliğin amacı, telekomünikasyon sektöründe 
kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasının 
güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir. 

12 Temmuz 2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan "10 kHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan 
Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan 
Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin 
Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi 
Hakkında Yönetmelik"de geçen Meskun Mahal ile ilgili 
husustan düzenlemektir. 

Telekomünikasyon Kurumu gelirlerinin tarh, bildirim, 
tahakkuk ve tahsilatı ile ilgili usul ve esaslarını 
belirlemektir. 

Bu Yönetmeliğin amacı, genellikle ev, iş yeri, garaj, 
fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi 
kapalı lokal alanlarda ya da mülkiyetî  kullanıcıya ait 
kampus veya açık alanlarda belirli frekans bandlarında ve 
çıkış gücünde belirli amaçlar için kullanılan, diğer 
sistemleri enterfere etmeyen ve enterferansa açık olarak 
kullanılan kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz 
cihazlarının yayın özelliklerini, frekans bandlannı, kurma 
ve kullanma esaslarını belirlemektir. 
Bu Yönetmeliğin amacı, 2813 sayılı Telsiz Kanununa 
göre kamu kurum ve kuruluşlarının kriptolu telsiz sistemi 
kurma ve işletmesi ile bu cihazların standartları, imalatı, 
satışı, ithalatı veya ihracatı için kripto onayının verilmesi, 
kullanımı, kaydının tutulması, denetlenmesi, kontrolü, 
bakım ve onarımı, hizmetten çıkarılmasında uygulanacak 
usul ve esaslar ile yapılacak iş ve işlemleri belirlemektir. 
Bu Yönetmeliğin amacı, 2813 sayılı Telsiz Kanununda 
yer alan Amatör Telsizcilikle ilgili esas ve usulleri 
belirlemektir. 
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T.B.M.M. B : 75 20 . 4 . 2004 O : 3 

MEVZUATIN KONUSU: HABERLEŞME MEVZUATI 
TÜZÜK, YÖNETMELİK,GENELGELER 

SIRA 
NO: 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

ADI 

11.05.2003 tarihli Avrupa 
Parlementosu ve Konsey'inin 9 Mart 
1999 tarih ve 1999/5/EC sayılı 
R&TTE Direktifi ile ilgili "Telsiz ve 
Telekomünikasyon Terminal 
Ekipmanları Yönetmelik" 

27.02.2004 tarihli TTTE 
Yönetmeliğinin uygulanabilmesi 
amacıyla "Piyasa Gözetimi ve 
Denetimine Dair Yönetmelik" 

26.02.2004 tarihli TTTE 
Yönetmeliğinin uygulanabilmesi 
amacıyla "Onaylanmış Kuruluşlara 
Dair Yönetmelik" 

26.02.2004 tarihli "Numaralandırma 
Yönetmeliği" 

Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği 

03.06.2003 tarihli Etkin Piyasa 
Gücüne Sahip İşletmecilerin 
Belirlenmesine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Tebliğ 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında gerçekleştirilen 
Gümrük Birliği çerçevesinde, ticarette teknik engellerin 
kaldırılmasına ilişkin Topluluk mevzuatının ülkemiz iç 
mevzuatına yansıtılması, bu konuda ülkemiz iç mevzuatına 
dahil edilecek yeni mevzuatın uygulanmasına yasal zemin 
hazırlanması ve bu suretle uluslararası normalara uygun, diğer 
bir ifade ile insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki 
yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından 
asgari güvenlik koşullarına sahip ürünlerin üretimi ve piyasaya 
arzının sağlanması ve ayrıca, bu amaçların gerçekleştirilmesi 
açısından gerekli olan uygunluk değerlendirme prosedürleri. 
onaylanmış kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetimi ile bu 
konularla ilgili olarak yapılacak bildirimlere ilişkin 
düzenlemelerin yapılması ve başta üretici olmak üzere, 
tarafların yükümlülüklerinin belirlenmesi. 

Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının piyasaya 
ara veya dağıtımı aşamasında veya piyasada iken, ilgili teknik 
düzenlemelere uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimi ve 
denetimine ilişkin usul ve esaslar ile alınacak önlemleri, piyasa 
gözetimi ve denetimi konularında, Telekomünikasyon 
Kurumunun görev, yetki ve sorumlulukları ile üretici ve 
dağıtıcıların yükümlülüklerini düzenlemek. 
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları 
Yönetmeliği kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyeti 
gösterecek onaylanmış kuruluşlarla ilgili usul ve esasları 
düzenlemek. 

Bu Yönetmelik, telekomünikasyon şebekelerinde kullanılan 
numaraların ulusal kapsamda planlanması, plâna uygun olarak 
tahsis edilmesi, tahsis edilen numaraların etkin ve verimli 
kullanımının sağlanması, geri alımı ve benzeri konularda 
uygulanacak usûl ve esaslan kapsar. 
Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği, 23.05.2003 tarih ve 25116 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup söz 
konusu Yönetmelikle erişim ve arabağlantı anlaşmalarının 
yapılması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile 
anlaşmalık halinde uygulanacak uzlaştırma prosedürleri ve 
idari para cezalan belirlenmiş bulunmaktadır. 
Bu Tebliğin amacı, ilgili telekomünikasyon pazarında faaliyette 
bulunan işletmecilerden Etkin Piyasa Gücüne sahip olan 
işletmeci veya işletmecileri ve ilgili telekomünikasyon 
pazarında Etkin Piyasa Gücüne sahip işletmeci niteliklerini 
kaybeden işletmeci veya işletmecilerin belirlenmesine ilişkin 
usul ve esasların tespit edilmesidir. 
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T.B.M.M. B : 7 5 2 0 . 4 . 2 0 0 4 0 : 3 

MEVZUATIN KONUSU: HABERLEŞME MEVZUATI 
TÜZÜK, YÖNETMELİK,GENELGELER 

SIRA 
NO: 

86 

87 

88 

89 

ADI 

03.06.2003 Tarihli Hakim Konumda 
Bulunan İşletmecilerin 
Belirlenmesine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Tebliğ 

31.12.2003 tarihli Ortak Yerleşim ve 
Tesis Paylaşımına tişkin Usul ve 
Esasların Belirlendiği Tebliğ 

Tavan Fiyat Tebliği 

04.02.2002 tarih ve 24661 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan "2.Tip 
Telekomünikasyon Ruhsatı Ve 
Genel İzin (Gİ) Verilmesine İlişkin 
Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Bu Tebliğin amacı, ilgili telekomünikasyon pazarında faaliyette 
bulunan işletmecilerden Hakim Konumda bulunan işletmeci 
veya işletmecileri ve ilgili telekomünikasyon pazarında Hakim 
Konumda bulunan işletmeci niteliklerini kaybeden işletmeci 
veya işletmecilerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasların 
tespit edilmesidir. 

Tesis paylaşımı telekomünikasyon hizmetleri sunmak amacıyl; 
bina, tesis, kule, klima, enerji tesisleri, kanallar ve benzeri tün 
fiziksel altyapının paylaşılması; ortak yerleşim ise bi 
işletmecinin teçhizatım diğer bir işletmeciyle aynı yere kurmas 
olarak tanımlanabilmektedir. Ortak yerleşim, yerleşil 
işletmecinin binasmda ya da binanın yanındaki kapalı bir alanda 
yeni işletmecinin binasında veya üçüncü bir binada olmak üzen 
çeşitli şekillerde gerçekleştirilmektedir. 

Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan 
"Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usul ve Esaslarına İlişkin 
Tebliğ" 31.12.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
Sözkonusu Tebliğ'in amacında da zikredildiği üzere 
telekomünikasyon sektöründe piyasaya yeni girecek 
işletmecilerin pazara girişinin kolaylaştırılması, kasnakların 
etkin kullanımının sağlanması, yatırım ve hizmet maliyetlerinin 
en aza indirilmesi, rekabet ortamının teşvik edilmesi, çevrenin 
korunması, kamu sağlığı ve güvenliğine yönelik tehlikelerin 
azaltılması, şehir ve bölge planlamasının göz önüne alınması 
için Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına ilişkin usul ve 
esasların belirlenmesi gerekmektedir. Hem AB Direktifleri hem 
de diğer ülke uygulamaları gözönüne alındığında sağlıklı bir 
arabağlantı ve yerel ağın paylaşıma açılımının 
gerçekleştirilebilmesi için yerleşik işletmeci Türk Telekom ve 
etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin' ortak yerleşim 
yükümlüsü kılınması önem arz etmektedir. 

28.08.2001 tarih ve 24507 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Tarife Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (a) bendinin (2) 
numaralı alt bendi gereğince, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 
kullanıcılara sunduğu bazı telekomünikasyon hizmetlerinde 
uygulanacak tarifelerin 'Tavan Fiyat Yöntemi'ne göre 
onaylanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 
Kurumumuzca Tavan Fiyat Tebliği çıkarılmış olup söz konusu 
Tebliğ 31.12.2004 tarih ve 25333 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Bu Tebliğ'in amacı, telekomünikasyon hizmetleri sunmak 
ve/veya altyapıları kurmak ve işletmek isteyen sermaye 
şirketlerine 2. (ikinci) Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve 
Genel İzin verilmesine yönelik usul ve esasları belirlemektir. 
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MEVZUATIN KONUSU: HABERLEŞME MEVZUATI 

TÜZÜK, YÖNETMELİK,GENELGELER 
SIRA 
NO: 

90 

91 

92 

93 

ADI 

Hesap Ayrımı ve Maliyet Muhasebesine 
İlişkin Usul ve Esaslar 

Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişime ilişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 
Taslağı 

27.12.2001 tarih ve 24623 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 30.10.2001 tarihli 
ve 2001/3359 sayılı Telekomünikasyon 
ruhsatı ve genel izinlerin değerlerinin 
belirlenmesi hususunda Karar. 

28.10.2003 tarih ve 25273 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürülûğe giren 
Bakanlar Kurulu'nun 30.09.2003 tarih 
ve 2003/6247 sayılı Karan: 
"Telekomünikasyon ruhsatı ve genel 
izinlerin asgari değerlerinin 
belirlenmesine ilişkin 30/10/2001 tarihli 
ve 2001/3359 sayılı Kararnamede 
değişiklik yapılmasına ilişkin ekli 
Karar'ın yürürlüğe konulması" 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Hesap Ayrımı ve Maliyet Muhasebesine ilişkin 'Usul ve 
Esaslar', 10.02.2004 tarih ve 2004/73 sayılı Kurul Karan ile 
onaylanarak yürürlüğe girmiş olup söz konusu Usul ve 
Esaslar ile telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren ve 
Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğince hesap ayrımı 
yükümlüsü olan işletmecilerin, farklı faaliyetler ve iş 
birimleri için tutmalan gereken muhasebe hesaplarına 
yönelik usul ve esaslar belirlenmektedir. 
Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi 
uyarınca hazırlanan ''Yerel Ağa Aynştırılmış Erişime İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı" nihai haline 
getirilerek 15.01.04 tarih ve 2004/24 sayılı Kurul Kararı ile 
onaylanmış ve Resmi Gazetede yayımlanmak üzere 
Başbakanlığa iletilmiştir. Mezkur Tebliğin yürürlüğe 
girmesiyle Türk Telekomun sahip olduğu yerel ağ paylaşıma 
açılmış olacak ve paylaşıma açılan söz konusu yerel ağa 
erişime ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olacaktır. 

Söz konusu Kararda Telekomünikasyon Ruhsatlarına 
ilişkin olarak; 
i. Kısmi altyapı Kurulması ve İşletilmesi 
ii. Uydu Telekomünikasyon Hizmetleri 

İşletmeciliği 
iii. Uydu Platform İşletmeciliği 
iv. GMPCS Mobil Telefon İşletmeciliği 
v. Telefon Mesaj Servisi (0 900'lü hatlar) 

Genel İzinlere ilişkin olarak; 
i. İnternet Servis Sağlayıcılığı 
ii. Mobil Şebekeler Üzerinden Mesaj Servisi 

hizmetlerinin asgari lisans değerleri belirlenerek 
yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Kararda "Karasal Hatlar Üzerinden Veri İletim 
Hizmeti İşletmeciliği" asgari lisans değeri belirlenmiş, asgari 
değerlerin Karann yayımı tarihindeki TC. Merkez Bankası 
efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi ve her 
yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek yeniden 
değerleme oranı kadar artması hüküm altına alınmıştır. 
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MEVZUATIN KONUSU: HABERLEŞME MEVZUATI 

TÜZÜK, YÖNETMELİK,GENELGELER 

SIRA 
NO: 

94 

95 

96 

97 

ADİ 

02.01.2004 tarih ve 25334 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Bakanlar Kurulu'nun 29.12.2003 
tarih ve 2003/6689 sayılı Kararı: 
"Telekomünikasyon ruhsatı ve genel 
izinlerin asgari değerlerinin 
belirlenmesine ilişkin 30/10/2001 tarihli 
ve 2001/3359 sayılı Kararnamede 
değişiklik yapılmasına ilişkin ekli 
Karar'ın yürürlüğe konulması" 
Telekomünikasyon Kurumu ile Türk 
Akreditasyon Kurumu Arasında 
"Telekomünikasyon Kurumu ile Türk 
Akreditasyon Kurumu Arasında 
OnaylanmışKuruluşların 
Değerlendirilmesi ve Denetlenmesi 
Hakkında Protokol" hazırlanmış olup, 
Protokol metni Kurumumuz adına 
Kurul Başkanımız Sayın Dr. Ömer 
ARAŞIL ve TÜRKAK adına Genel 
Sekreter Sayın Atakan BAŞTÜRK 
tarafından 09.12.2003 tarihinde 
imzalanmıştır 

Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği 

İş Mevzuatına Tabi (Kapsam Dışı) 
Olan Personelin Ücret ve Fazla 

Çalışma Esasları 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Söz konusu Kararda "Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti 
(OKTH) İşletmeciliği" ile "Uzak Mesafe Telefon Hizmeti 
(UMTH)" asgari lisans değerleri belirlenmiştir 

Kurum tarafından görevlendirilecek onaylanmış kuruluş 
adaylarının, Avrupa'daki uygulamalar ve Türkiye'deki 
stratejiler doğrultusunda, teknik yeterlilik, tarafsızlık ve 
bağunsızlıklannın TÜRKAK tarafından değerlendirilmesi ve 
denetlenmesini sağlamak 

Kapsam dışı statüde çalışan personelin; tayin, nakil, 
sicil ve basan değerleme, görevde yükselme, 
pozisyon, çalışma esasları, sosyal, idari, mali ve 
diğer özlük haklan ile disiplin yönünden tabi 
olacaklan hükümleri belirler. 
Kapsam içi personel için yapılan TİS'e paralel 
olarak kapsam dışı personel için de, statüler arasında 
ki özlük ve diğer haklarda birlikteliğin sağlanması 
amaçlanmıştır. 
31.08.2000 / 407 sayılı yönetim kurulu kararı ile 
yürürlüğe girmiş olup, halen yürürlüktedir. 
09.10.2001 / 303 ve 09.10.2003 / 305 sayılı yönetim 
kurulu kararlanyla bazı maddelerinde değişiklikler 
yapılmıştır. 
iş mevzuatına tabi (kapsam dışı) olan personelin 
aylık ücretlerini ve diğer ödeme kalemleri ile fazla 
çalışma ücretlerini belirler. 
Kapsam içi personel için yapılan TİS'e paralel 
olarak kapsam dışı personel için de, statüler 
arasındaki ücretler ve fazla çalışmalarda birlikteliğin 
sağlanması amaçlanmıştır. 
31.08.2000 / 407 sayılı yönetim kurulu karan ile 
yürürlüğe girmiş olup, halen yürürlüktedir. 
09.10.2001 / 303 ve 09.10.2003 / 305 sayılı yönetim 
kurulu kararlanyla bazı maddelerinde değişiklikler 
yapılmıştır. 
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MEVZUATIN KONUSU: HABERLEŞME MEVZUATI 

TÜZÜK, YÖNETMELİK,GENELGELER 

SIRA 
NO: 

98 

99 

100 

101 

ADI 

Unvan Yükselmelerinde uygulanacak 
Esaslar 

İş Mevzuatına Tabi Personelin Sicil ve 
Basan Değerleme Esasları 

Şirket Personelinin Atanması, Görev 
ve Görev Yeri Değişikliği ile İlişiğinin 
Kesilmesi Yetkilerine İlişkin Esaslar 

Fazla Çalışma Programı Hazırlama 
Esasları 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Asli ve sürekli görevlere ilişkin kadrolar ile iş 
mevzuatına tabi pozisyonlara ilişkin yükselmelere 
yönelik usul ve esasları kapsar. 
Esaslar çerçevesinde, üst görevin gerektirdiği ehliyet, 
liyakat ve nitelikleri taşıyan personelin tahsil ve 
bulundukları unvandaki bekleme süreleri de dikkate 
alınarak sınavlı veya sınavsız giriş kademesinden 
sonraki üst görevlere atama yapılmaktadır. 
31.08.2000 / 407 sayılı yönetim kurulu kararı ile 
yürürlüğe girmiş olup, halen yürürlüktedir. 
iş mevzuatına tabi olarak çalışan personelin görev için 
gerekli bilgi, yetenek, çalışkanlık,sorumluluk ve 
karakter gibi genel durum ve davranışları bakımından 
olumlu ve olumsuz nitelikleri ile üst göreve yükselme, 
pozisyon değişikliği, yer değiştirme ve hizmet içi 
eğitim ihtiyacının tespitine ilişkin usulleri belirler. 
Şirketimizde iş mevzuatına tabi personelin sicil ve 
başarılarının daha objektif değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 
31.08.2000 / 407 sayılı yönetim kurulu karan ile 
yürürlüğe girmiş olup, halen yürürlüktedir. 
Şirketimizde istihdam edilen tüm personelin 
atanması, görev ve görev yeri değişikliği ile Şirketle 
ilişiğinin kesilmesine ilişkin yetkili makamları içerir. 
Şirketimizde yoğun ve farklı statülerde personel 
istihdam edilmektedir. Söz konusu personele ilişkin 
hareketlerde yetkili Makamın belirlenmesi ve bunun 
hiyerarşik yapı içinde düzenlenmesi zorunluluğu 
vardır. Buna göre de söz konusu işlemlerde 
oluşabilecek karmaşanın önlenmesi amaçlanmıştır. 
31.08.2000 / 407 sayılı yönetim kurulu karan ile 
yürürlüğe girmiş olup, halen yürürlüktedir. 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. hizmetlerinin kesintisiz 
ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için iş mevzuatına 
tabi personele normal çalışma süresinin dışında, 
yaptınlacak fazla çalışmalan ve program 
hazırlanmasına ilişkin esaslan belirler. 
Şirketimizde öteden beri yapılan fazla çalışmalann iş 
mevzuatına tabi personel için çıkanlan bu esaslarla 
disipline edilmesi amaçlanmıştır. 
31.08.2000 / 407 sayılı yönetim kurulu karan ile 
yürürlüğe girmiş olup, halen yürürlüktedir. 
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MEVZUATIN KONUSU: HABERLEŞME MEVZUATI 
TÜZÜK, YÖNETMELİK,GENELGELER 

SIRA 
NO: 

102 

103 

104 

ADI 

İş Mevzuatına Göre İlk Defa İşe 
Alınacaklara İlişkin Esaslar 

Asli Ve Sürekli Görevlerde Bulunanlara 
İkramiye ödenmesine İlişkin Esaslar 

Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

İlk defa işe alınacakların çalışma şartlan ile ilgili usul 
ve esasları kapsar. 
Şirketin giriş kademesindeki görevlere ilk defa işçi 
olarak alınacaklarla ilgili kayıt ve şartları 
kapsamaktadır. Ancak, Şirketimizin hisselerinin 
tamamının kamuya ait olması nedeniyle kamudan 
bağımsız hareket etme imkanı kısıtlandığından, 
açıktan personel ihtiyacımız Türkiye İş Kurumu 
aracılığıyla, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi 
Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin 
Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler ile Eğitim 
Düzeyleri İtibarıyla Merkezi Sınav Dışında Kalanlar 
ve Bunların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Usul ve 
Esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu 
Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan durumlarda ise 
Şirketimiz Esaslarında yer alan hükümler 
çerçevesinde hareket edilmektedir. Diğer taraftan, 
Şirkette giriş kademesindeki pozisyonlarda çalışan 
personelin, giriş kademesindeki başka bir pozisyona 
atanmasına ilişkin pozisyon değişiklikleri de anılan 
Esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Esaslar 
çerçevesinde işlem yapılması daha seçici ve daha 
rasyonel davranılması için imkanlar tanımaktır. 
31.08.2000 / 407 sayılı yönetim kurulu kararı ile 
yürürlüğe girmiş olup, halen yürürlüktedir. 
Asli ve Sürekli görevlere ilişkin kadrolarda bulunan 
personele ödenecek ikramiyelere ilişkin usul ve 
esasları belirler. 
10.05.2000 / 261 sayılı yönetim kurulu karan ile 
yürürlüğe girmiş olup, halen yürürlüktedir. 
Personelin, her türlü hizmet içi eğitim faaliyetlerinin 
yönetimini, bu faaliyetlerde yer alacak yöneticiler, 
öğretim görevlileri ve ek ders görevlilerinin görev 
yetki ve sorumlulukları ile eğitim faaliyetlerine 
katılanlann hak ve yükümlülüklerine ait esaslan 
belirler. 
Şirketimizin Merkez ve Taşra Teşkilatı personeli için 
yapılacak her türlü hizmet içi eğitim faaliyetlerinin 
Hedefleri , İlkeleri, Planlaması, Uygulaması, 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi ile ilgili esasları 
belirlemek,yürütülen eğitim faaliyetlerinin bir usul ve 
esas çerçevesinde yürütmek, eğitim merkezlerinde 
uygulamada birlikteliği sağlamak ve disiplin altına 
almak amaçlanmıştır. 
30.01.2001 / 26 sayılı yönetim kurulu karan ile 
yürürlüğe girmiş olup, halen yürürlüktedir. 
23.05.2001 / 168 sayılı kararıyla bazı maddelerinde 
değişiklikler yapılmıştır. 
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MEVZUATIN KONUSU: HABERLEŞME MEVZUATI 
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SIRA 
NO: 

105 

106 

107 

I 

ADI 

Şirket Dışı Eğitim Esasları 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
Personelinin Atama Ve Yer 
Değiştirmelerinde Uygulanacak Esaslar 

Telekom Uzman Yardımcısı e Telekom 
Uzmanı Olarak Atanacaklara İlişkin 
Sınav, Görev Ve Çalışma Esasları 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Personelin, Şirketin genel amaçları doğrultusunda 
kaliteli hizmet sunmalarını, verimliliklerini yükseltmeyi 
ve rekabet edebilecek nitelikte yetiştirilmelerini 
sağlamak, öğrenim yapmak, bilgilerini artırmak, 
mesleği ile ilgili konularda araştırma, inceleme, etüt 
veya staj yapmak amacıyla yurt içinde/yurt dışında 
eğitilmeleri ve şirket dışında eğitimlere katılacak 
personelin tabi olacağı esasları belirler. 
Şirketimiz personelinin Şirketin gene! amaçlan 
doğrultusunda kaliteli hizmet sunmalarım, 
verimliliklerini yükseltmeyi ve rekabet edebilecek 
nitelikte yetiştirilmesini sağlamak, öğrenim yapmak, 
bilgilerini artırmak, mesleği ile ilgili konularda 
araştırma inceleme, etüd veya staj yapmak amacıyla 
yurt içinde/ yurt dışında eğitilmeleri ve bu eğitimlere 
katılacak personelin tabi olacağı esasları belirlemek 
belirli bir kural ve disiplin içerisinde yürütülmesini 
sağlamak amaçlanmıştır. 
30.01.2001 / 26 sayılı yönetim kurulu kararı ile 
yürürlüğe girmiş olup, halen yürürlüktedir. 
23.05.2001 / 168 sayılı kararıyla bazı maddelerinde 
değişiklikler yapılmıştır. 
Şirkette çalışan tüm personelin yer değiştirmelerinde 
(istek üzerine ve hizmet gereği) dikkate alınacak 
prensipler ile uygulamaya ilişkin hususları belirler. 
Personelin isteği üzerine olan nakillerin belli bir 
takvime bağlanarak düzenli bir biçimde yürütülmesi, 
zorunlu görev yapma ve hizmet gereği nakillerle de 
personelin yurt genelinde eşit dağılımının sağlanması 
amaçlanmıştır. 
14.08.2003 / 264 sayılı yönetim kurulu kararı ile 
yürürlüğe girmiş olup, halen yürürlüktedir. 
Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de Telekom Uzman 
Yardımcısı ve Telekom Uzmanlarının atanmalarına, 
yeterlilik tezi hazırlamalarına, eğitimlerine, görev yetki 
ve sorumluluklarına, ilerlemelerine ilişkin kayıt ve 
şartlan belirler. 
Telekom Uzman Yardımcısı ve Telekom Uzmanı 
pozisyonlarının Şirketimiz unvanlarına yani ilave 
edilmiş olması nedeniyle bu pozisyonlarda çalıştırılacak 
personelin yeterlilik tezi hazırlamalarına, eğitimlerine, 
görev yetki ve sorumluluklarına, ilerlemelerine ilişkin 
kayıt ve şartlan belirlemek üzere hazırlanmıştır. 

114.08.2003 / 265 sayılı yönetim kurulu kararı ile 
1 yürürlüğe girmiş olup, halen yürürlüktedir. 
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MEVZUATIN KONUSU: HABERLEŞME MEVZUATI 

TÜZÜK, YÖNETMELİK,GENELGELER 

SIRA 
NO: 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

ADI 

Telefon Hizmetleri Yönetmeliği 

Türk Telekom Bayilik Yönetmeliği 

Kırsal Alanlarda Otomatik Santralı 
Bulunan Ve Bulunmayan Yerlerde 
Telefon Haberleşmesi Acentelik 
Yönetmeliği 

Pazarlama Kontrolörleri Yönetmeliği 

Tarife Yönetmeliği Tebliği 

Jeton Ve Telefon Kartı Bayiliği 
Yönetmeliği 

Türk Telekom Reklam Esasları 

TTNET Genelgesi 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Türk Telekomünikasyon AŞ. (Türk Telekom) 
tarafından yürütülen telefon hizmetlerinin işletilmesi, 
yapılacak iş ve hizmetlerin karşılığı olarak alınacak 
ücretlerin belirlenmesi, denetim usul ve esasları ile 
konuya ilişkin ilkeleri kapsamaktadır. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafindan yürütülen 
hizmetlerden Türk Telekom'un uygun göreceği 
hizmetlerin Bayilikler aracılığı ile yürütülmesine ilişkin 
usul ve esasları düzenlemektedir. 

Kırsal alanlarda otomatik santralı bulunan ve 
bulunmayan yerlerde, acenteliklerin açılması, hizmet 
verme esasları, çalışma süreleri, denetimi ve kapatılması 
ile konuya ilişkin diğer işlemlerle ilgili ilkeleri 
kapsamaktadır. 
Pazarlama Kontrolörlerinin görev, yetki ve 
sorumlulukları, atanmaları, çalışmaları ve eğitimleri ile 
Kontrolörlerce Telekom İşyerlerinde, telekomünikasyon 
hizmetlerinin yürütülmesinin incelenmesi, 
denetlenmesi, aksaklık ve düzensizliklerin tespit 
edilerek gerekli önlemlerin alınmasının önerilmesi ve 
ilgili servis personelinin eğitilmesi esaslarını 
kapsamaktadır. 
Telekomünikasyon Kurumu tarafindan düzenlenen 
"Tarife Yönetmeliği" ve "Türk Telekomünikasyon 
A.Ş.'nin Bazı Hizmetlerine İlişkin Tarifelerin Tavan 
Fiyat Yönetimi ile Onaylanmasına Yönelik Usul ve 
Esaslar" a ilişkin tebliğ tüm teşkilatımıza 
yayınlanmıştır. 
Jetonlu ve Kartlı telefonlardan yararlanabilmek, gerekli 
jeton ve telefon kartlarının kullanıcılar tarafindan 
kolaylıkla temini için, Jeton ve Telefon Kartı 
Bayiliklerinin İhdası ve Bayilikler ile ilgili uygulama 
esaslarını düzenlemektedir. 
Türk Telekom'a ait telefon kartları, web sayfalan, 
faturalar, saha dolapları, ankesörlü telefon kabini, 
ankesörlü telefon ekranları, bina ve arsaların uygun olan 
yerlerine reklam alma, her türlü reklam mecrasına 
reklam verme esaslarını kapsamaktadır. 
TTNet şebekesinin kurulması ile söz konusu şebeke 
üzerinden verilen hizmetler ve uygulamasına ilişkin 
Genelge yayınlanmıştır. 
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SIRA 
NO: 

116 

117 

118 

ADI 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Alım Ve 
Satım Yönetmeliği 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Malzeme 
Hareketleri Ve Ambarlama Yönetmeliği 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Sigorta 
Yönetmeliği 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Şirket hizmetlerinin yürütülmesi için yurt içi ve yurt 
dışından yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı, 
kiralaması ile satım ve kiralanması, ihtiyaç dışı ve hurda 
malzemenin satış yoluyla değerlendirilmesi, 
işlemlerinin esas ve usullerini düzenlemektir. Bugün 
itibarıyla yürürlükte bulunmaktadır. 
Şirketimizce yapılan her türlü alım ve satım 
işlemlerinde rekabet ortamı oluşturarak, İdaremiz 
menfaati yönünde en uygun fiyatı yakalamaktır. 
Türk Telekom hizmetleri için satınalma, üretim veya 
hibe yolu ile temin edilen yeni, müstamel veya hurda 
durumdaki her tür malzemenin; teslim alınması, stok 
kayıtlarına alınması ve stoktan çıkartılması, 
ambarlanması, tahsisi, şevki, kodlanması, izlenmesi ve 
korunması gibi iş ve işlemler ile depo ambar ve koltuk 
ambarının oluşturulması, kapatılması, işletilmesi, ambar 
personelinin görev, yetki ve sorumluluklarının 
belirlenmesi, Stoklarda bulunan ancak kullanım yeri 
kalmayan malzemelerin satış, terkin veya imha 
nedeniyle stok kayıtlarından çıkartılması, Konularındaki 
işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
Bugün itibarıyla yürürlükte bulunmaktadır. 
Bu güne kadar "PTT Malzeme Hareketleri ve 
Ambarlama Talimatnamesi" ne göre yürütülmekte olan 
malzeme hareketleri ve ambarlama işlemleri; 
Şirketimizin hukuki statüsü, teşkilat yapısı, depo 
yapılanması ve hazırlıkları devam eden Stok 
Otomasyonu Projesi kapsamında, günümüz ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde güncellenmiştir. 

> 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin sahibi, 
kiracısı veya hüküm ve tasarrufunda bulunan bilumum 
menkul ve gayrimenkul kıymetlerle, hak ve 
menfaatlerini, bu yönetmelik esasları dahilinde yangın, 
her türlü kaza, nakliye, hırsızlık ve ferdi kaza sigorta 
işlerinin yürütme esasları ve usullerini düzenlemektir. 
Bugün itibarıyla yürürlükte bulunmaktadır. 
Sigorta tekniğinin kabul ettiği her türlü zarar ve 
hasarlara karşı Şirketimizin mal varlığını teminat altına 
almaktır. 
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MEVZUATIN KONUSU: HABERLEŞME MEVZUATI 

TÜZÜK, YÖNETMELİK,GENELGELER 

SIRA 
NO: 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

ADI 

Alım Ve Satım Yönetmeliği Parasal 
Limitler Genelgesi 
(10.02.2004 Gün 2028 Sayılı) 

Kamu İhale Kanunu Eşik Değerler Ve 
Parasal Limitler Genelgesi 
(10.02.2004 Gün 2029 Sayılı) 

İhalelerde Rekabetin Sağlanması 
Genelgesi 
(12.08.2002 Gün 5426 Sayılı) 

İlave Sipariş/Artırım 
(22 05.2003 Gün 8254 Sayılı) 

İhale Komisyonunu Oluşumu 
(05.04.2002 Gün 2179 Sayılı) 

İptal Edilen İhale Şartnameleri 
(31.01.2001gün 1031 Sayılı) 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe 
faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketlerin ana 
faaliyetlerini yürütebilmesi bakımından, Kamu İhale 
Kanununun 4. maddesi gereğince istisna kapsamına 
alınan mal ve hizmet alımları ilgili özel kanun yürürlüğe 
girinceye kadar uygulanacak olan Şirketimizin Alım ve 
Satım Yönetmeliğinde esas alınacak parasal yetki 
limitlerini belirler. 
Bugün itibarıyla yürürlükte bulunmaktadır 

Kamu ihale Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak Kamu 
İhale Kurumunca hazırlanan Uygulama Yönetmeliği 
kapsamında yapılacak esas alınacak parasal yetki 
limitlerini belirler. 
Bugün itibarıyla yürürlükte bulunmaktadır. 

Ulaştırma Bakanlığının yazısı doğrultusunda, Şirketimiz 
tarafından yapılan çeşitli alımlarda mevzuata uygun 
olarak başta Kamu yararının gözetilmesi, genel olarak 
rekabet ve açıklık prensipleri göz önünde tutularak 
ihtiyaçların zamanında ve en uygun şartlarda 
karşılanmasının sağlanmasıdır. 

Bugün itibanyla yürürlükte bulunmaktadır. 
Mevcut Sözleşmelerde yer alan artırım/ilave sipariş 
maddesinin, yalnızca beklenmeyen gelişmelerde ve 
zorunlu durumlarda, fiyat , teslim süresi v.b. Yönlerden 
gerekli analizler yapılarak, piyasa şartlarına göre daha 
avantajlı olduğunun tespiti ile ayrıntılı gerekçelerle ihale 
yetkilisinden onay alınmak suretiyle uygulanmasının 
sağlanması, belirtilen şartların oluşmaflığı ihale ve alım 
işlemlerinde ise kullanılmaması. 

Bugün itibanyla yürürlükte bulunmaktadır. 
Alım ve Satım Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen 
ihale komisyonlarının oluşumu sırasında Yönetmelikte 
belirtilen unvanlardan komisyona başkanlık edecek 
kişinin bulunmaması halinde bu görevin yerlerine 
vekaleten bakanlar tarafından yürütülmesinin 
sağlanmasıdır. 
Bugün itibanyla yürürlükte bulunmaktadır. 
Şirketimiz ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin temin edilmesi 
amacıyla çıkanlan ihalelerin muhtelif gerekçelerle iptal 
edilmesi halinde, aynı alım için yeniden ihaleye 
çıkıldığında iptal edilen ihale için şartname almış olan 
firmalara yeni alım için hazırlanan şartnamelerin ücretsiz 
verilmesidir 
Bugün itibanyla yürürlükte bulunmaktadır. 
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SIRA 
NO: 

125 

126 

ADI 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Teftiş 
Kurulu Yönetmeliği 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Teftiş 
Kurulu Kontrolörleri Yönetmeliği 

AÇIKLAMALAR -J 

(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 
sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

16 Mart 1998 gün ve 23288 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren, Türk Telekomünikasyon 
A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliği, Şirketimizin yeniden 
yapılanması ve çalışanların statülerinde meydana gelen 
değişiklikler dikkate alınarak yeniden hazırlanan 2,3 ve 
38. maddeleri ile eklenen 14/a ve geçici 3. maddesi kabul 
edilmiştir. 

Yapılan bu değişiklikle; 
-İş Kanununa tabi olarak istihdam edilen personelin 
Müfettiş tarafından görevden uzaklaştırılması (işten el 
çektirme) ile ilgili düzenleme yapılmıştır. 
-4502 Sayılı Kanun ile Şirketimiz çalışanlarının 
statüsündeki değişikliğe paralel olarak, Şirketimizde 
Müfettiş olarak görev yapabilmek için Bakanlar Kurulu 
Karan ile oluşturulan asli ve sürekli Müfettiş kadrosuna 
atanmış olmak gerektiğinden bu değişikliğe gerek 
duyulmuştur. 
Değişiklikler 
09/05/2001 tarih ve 24397 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. 
406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 4502 Sayılı 
Kanun gereği Şirketimizin yeniden yapılanması 
sonucunda; 17/10/1975 gün ve 15386 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan PTT Teftiş Kurulu Kontrolörleri 
Yönetmeliğine tabi olup Teftiş Kurulu Kontrolörü, 
bilahare yapılan unvan sadeleştirilmesi nedeniyle 
Kontrolör (Teftiş) olarak adlandırılan personel Bölge 
Müdürlüğü kadrosunda görevlendirilmiş, 1. derece 
tezkiye amiri Bölge Müdür Yardımcısı, 2. derece tezkiye 
amiri ise Bölge Müdürü olarak belirlenmiştir. 
Şirketimizin yeniden yapılanmasına uygun olarak 
hazırlanan bu yönetmelikle, Kontrolör (Teftiş) unvanlı 
personelin görev, yetki ve sorumlulukları, atanmaları, 
özlük hakları, çalışma esas ve usulleri ile T.Telekom 
personelinin yükümlülüklerinin belirlenmesi amaçlan
maktadır. 
Değişiklikler 
20/02/2001 tarihinde T. Telekom bünyesinde 
yayımlanmıştır. 
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MEVZUATIN KONUSU: HABERLEŞME MEVZUATI 

TÜZÜK, YÖNETMELİK,GENELGELER 

SİRA ADI 
NO: 1 

i 

i 

127 

128 

129 

Gecikme Ve Taksitlendirme Bedeli 
Oranının Düşürülmesi 

Fatura Düzenlenmesine Esas Aylık 
Kontör Bilgilerinin Alınma Tarihleri 
İle Faturalarda Yeralan Son Ödeme 
Tarihlerinin Değiştirilmesi 

Telefon Santrallerinin İşletme 
Esaslan, Kırsal Alan Merkezi Bakım 
Sistemi İşletme Esaslan 

AÇIKLAMALAR 
(Çalışmanın özü, bulunduğu aşama ve sağladığı/ 

sağlayacağı faydalar, getireceği yenilikler) 

Aralık 2001 döneminden itibaren, tahakkuka bağlı TL 
cinsinden her türlü alacaklarımızın son ödeme tarihinden 
sonra ödenmesi halinde son ödeme tarihini takip eden 
günden itibaren gecikilen her gün için borç tutarının 
%0,4'ü (binde dört) oranında gecikme bedeli tahakkuk 
ettirilerek tahsil edilmekte ayrıca, maddi imkansızlıklar 
nedeniyle borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen 
abonelerimize %7 (yüzde yedi) oranında taksitlendirme 
bedeli uygulanmakta iken, 2002 yılma ve 2003 yılının ilk 
6 ayma ait yıllık enflasyon oranları, ticari işlemlerde 
uygulanan avans faizi oranı gibi ekonomik değerler göz 
önüne alınarak Yönetim Kurulumuzun 21.08.2003 
tarihinde almış olduğu karar ile 06.09.2003 tarihinden 
itibaren TL cinsinden alacaklarımıza uygulanan gecikme 
bedeli oranı günlük %01,5'e (binde birbuçuk), 
alacaklarımızın taksitlendirilmesi halinde uygulanan 
taksitlendirme bedeli oranı ise aylık %4'e (yüzde dört) 
düşürülmüştür. 
Telefon faturalarının düzenlenmesine esas olan kontör 
bilgileri her ayın 20'sinden 20'sine alınmakta iken, 
uluslararası muhasebe standartlarına uyum sağlamasını 
teminen ve dönemsellik ilkesi gereği Ocak 2003 
döneminden itibaren her ayın son günü alınmaya ve son 
ödeme tarihi olarak her ayın 20'si ile son işgününden bir 
önceki işgünü arasındaki işgünleri verilmeye başlanmıştır. 
Şirketimiz hizmetleri için doğal afetler ve acil durumlarda 
kullanılmak üzere satın alınan acil haberleşme 
araçlarının kullanımı, soğutma sistemlerinin arıza 
bakım kalite ölçümü ve bu işle ilgilenecek personel, 
sistem salonlarının izolasyonu ile enerji sarfiyatının 
azaltılması amacıyla hurdaya ayrılan pencere tipi klima 
cihazlan ile bina içi telefon tesisatı (ankastre) hususlarını 
kapsayan vb. tebliğler yapılmıştır. 

- 1 9 3 -



T.B.M.M. B : 75 20 . 4 . 2004 O : 3 

8. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bir holding başkanıyla görüşmesine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2167) 

TBMM Başkanlığına 

-Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya MiHgjKekili 

İlgi ;(a) 7/1428-3574 sayılı soru önergem. 
(b) TBMM Başkanlığı'na ve Başbakanlık Makamı'na yapmış olduğum 

12.12.2003 tarihli başvuru. 
(c) Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, Maliye Bakanı 

Kemal Unakıtan imzasıyla vermiş olduğu 23.02.2004 tarih-1632 
sayılı cevap. 

-Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleriyle ilgili özelleştirme 
sürecinde,; yasal süreç başlamadan, birtakım sermaye gruplanyla hukuk dışı ilişkiler 
içine girildiği yolundaki iddiaların tahkiki amacıyla bugüne kadar vermiş olduğum 
soru önergelerine, Sn.Başbakan her nedense, ya içeriğe uygun cevap vermemekte 
ya da hiç cevap vermemektedir. Anayasa ve İçtüzüğün açık ihlâli niteliğindeki bu 
ihlâllere karşı, yasal denetim süreci mutlaka işletilecektir. 

-Şimdiki hal, diğer hususların değerlendirilmesi bir tarafa, aşağıdaki 
sorularımın cevaplandırılmasını bir defa daha talep ediyorum; 

1-SnJBasbakan, Sual Holding Başkanı Sn.Vekselberg ile hangi 
tarihlerde görüşme yapmıştır? Bu görüşmelerin içeriği nedir? 

2-Müteaddit soru önergelerine rağmen, Sn.Başbakan bu görüşmeler 
hakkında neden bilgi vermemektedir? Bu görüşmelerin açıklanmamasını gerektiren 
herhangi bir gerekçe varmıdır? Bu görüşmelerin "Devlet sırrı" niteliğini taşıyan bir 
içeriği varmıdır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 3 jj Q Q | 5 MİSAM 2 0 M 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlığın 31/03/2004 tarih B.02.0.KKG.0.12/106-341-18/1473 sayılı yazısı. 

İlgi yazı eki Konya Milletvekili Saym Atilla KART tararından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/2167 esas sayılı yazılı soru önergesinde Sayın Başbakan'in 
Sual Holding Başkam Sn. Vekselberg ile hangi tarihlerde görüşme yaptığı ve görüşmelerin içeriği 
hakkında bilgi talep edilmektedir. 

Konuyla ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kayıtlarında herhangi bir bilgi ve belge 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 
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9. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki Türkgözü ve Aktaş sınır kapılarına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kür şad Tüzmen'in cevabı (7/2170) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandınlması konusunda gereğinin yapılmasını saygılanmla arz 
ederim. 16.03.2004 

İMMİJ 
Ensar ÖĞÜT 

Ardahan Milletvekili 

Türkiye'nin Kafkaslar, Rusya/Türk Cumhuriyetleriyle yapılan sınır ticareti kapılarından 
biri olan Sarp Kapısı ve Batum Limanı Gürcistan'la Acaristan arasında çıkan kriz 
nedeniyle kapatılmıştır. 

1- Komşumuz Gürcistan ve diğer ülkelerle ticari ilişkimizin devam etmesi ve gelişmesi için 
Ardahan'ın Posof ilçesinin Türkgözü kapısından giriş ve çıkışlar yapılmaktadır. Türkgözü 
kapısındaki eksikliklerin tamamlanması konusunda herhangi bir çalışmanız var mı? 

2- Yine Ardahan ili Çıldır ilçesi Aktaş Kapısı yıllar önce altyapısı ve binalan yapılmış ve 
bitirilmiş olmasına rağmen şu ana kadar niçin açılmadı? 200 km Tiflis'e, 237 km 
Azerbaycan gümrüğüne yakın eski İpek Yolunun çalışır duruma gelmesi için Çıldır Aktaş 
Sınır Kapısını açarak komşu ülkelerimizde ticari hacmimizin gelişmesini sağlamayı 
düşünüyor musunuz?' 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :B02. l.GÜM.0.06.00.07.209-303 
Konu :Yazılı Soru Önergesi. 15.04.0 4 *0 1 0 7 ^ n 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlığa muhatap 29.03.2004 tarihli, KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/2170-4995/17229 sayılı yazılan. 

İlgide kayıtlı yazılan eki, Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği 16.03.2004 tarihli, 7/2170 sayılı yazılı soru önergesinde; 

1-Türkgözü kapısındaki eksikliklerin tamamlanması konusunda herhangi bir 
çalışmamızın olup olmadığı, 

2-Çıldır-Aktaş sınır kapısının bugüne kadar niçin açılmadığı, kapımn açılmasının 
düşünülüp düşünülmediği, 

Hususlan sorulmaktadır. 

Konu ile ilgili cevaplar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 

1- Gürcistan'a açılan sınır kapımız olan Türkgözü sınır kapısında, kalıcı gümrük 
tesisleri projesi kapsamında bugüne kadar temin edilen ödenekle tesislerin büyük bir kısmı 
tamamlanmış ve fiziki gerçekleşme oram % 75 seviyeye ulaşmıştır. Konu ile ilgili 
çalışmalar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Diğer taraftan, Türkiye-Gürcistan gümrük yetkilileri arasında gerçekleştirilen 
görüşmeler sonucunda 07.10.2003 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı ile (05 Nisan 2002 
tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakam ile Gürcistan Vergi Gelirleri Bakam 
Arasmda İmzalanan Gümrük Konulannda Karşılıklı Yardım ve İşbirliğine İlişkin 
Mutabakat Zaptı' nın Değiştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı) taraflar Türkgözü-Vale 
gümrük idarelerinin 01 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında 16 saat çalışma esasına tabi olması 
ve 01 Ekim-31 Mart tarihleri arasında da 7.30-11.30 ve 12.30-16.30 saatleri arasmda açık 
bulunmasına karar vermişlerdir. 

Bu nedenle Gürbulak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne muhatap 25.03.2004 
tarihli, 8169 sayılı yazımız ile Türkiye-Gürcistan gümrük yetkileri arasında 07.10.2003 
tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı uyarınca, Türkgözü Gümrük Müdürlüğünde 01 Nisan 
2004 tarihi itibariyle ikinci bir talimata kadar 08.00 ile 24.00 saatleri arasında olmak üzere 
aralıksız toplam 16 saat süreyle çalışma sistemine geçilmesi hususunda gerekli talimat 
verilmiştir. 
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2-Gürbulak Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı Çıldır-Aktaş sımr kapısı 18.08.1995 
tarihli, 22378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 95/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 
yolcu giriş-çıkış hudut kapısı olarak ilan edilmiştir. 06.02.1997 tarihli, 22900 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile de her türlü ithalat, ihracat ve transit 
işlemlerim yapmaya yetkili kılınmıştır. 

Çıldır-Aktaş sınır kapısı hizmete hazır halde bulunmaktadır. Ancak, bu kapının 
karşısında olması gereken Gürcistan sınır kapısı ve bu kapıya ulaşım yolunun yapımı karşı 
tarafça henüz tamamlanmadığından adı geçen kapımn faaliyete geçirilmesi mümkün 
olmamıştır. Alınan bilgiye göre, Çıldır-Aktaş sınır kapısından itibaren Gürcistan tarafında 
kalan 37 km uzunluğundaki yolun sadece 4 km.uk kesimi tamamlanmış, geri kalan kısmı ise 
henüz bitirilmemiştir. 

Gürcistan yetkililerince, Gürcü tarafındaki 33 km.lik bağlantı yolu ile gümrük sahası 
finansmanının sağlanması hususunda Türkiye'nin yardımlarına ihtiyaçtan olduğu 
bildirilmiştir. 

Konuya ilişkin teknik incelemelerde bulunmak üzere 2-7 Nisan 2001 tarihlerinde 
KarayoUan Genel Müdürlüğü ve Müsteşarhğımız yetkililerince bölgeye gerçekleştirilen 
ziyaret sonucunda hazırlanan raporda, yolun maliyeti, 10 Mayıs 2001 tarihi itibariyle 13 
trilyon 123 milyar TL olarak hesaplanmıştır. 

Ancak, Çıldır-Aktaş gümrük kapışma 33 km'lik yaklaşım yolu ile Gürcistan gümrük 
sahasının ve hizmet binasının inşaası için Gürcistan Hükümeti bugüne kadar herhangi bir 
kaynak ayırarak inşaatı başlatamamıştır. 

Bu kapımn tam olarak faaliyete geçebilmesi için Gürcistan sınır kapısı inşaatı, yol ve 
altyapı tesislerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

KürşadTÜZMEN 
Devlet Bakanı 
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10. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, belediye sınırları içine alınan bazı yerleşim 
yerlerinin nüfuslarının fazla bildirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Ak
su'nun cevabı (7/2192) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı sayın Abdülkadir Aksu 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arzederim. 

A pW/»4 V) 
Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

1. 07.Ağustos.2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sınır 
Tespit Kararı uyarınca, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
08.01.2004 tarihli yazıyla, belediye sınırları içine alınan bazı 
"belde, köy ve bağlılarının" nüfuslarını Devlet İstatistik 
Enstitüsü Başkanlığına sormuştur. DİE, 23.01.2004 tarihli 
yazıyla sorulan yerlerin nüfuslarını İçişleri Bakanlığına 
bildirmiş, ancak İçişleri Bakanlığı, DİE'nin bildirdiği rakamları 
değil de, başka rakamları İller Bankası Genel Müdürlüğüne 
30.01.2004 tarihli yazıyla bildirmiştir. 

a. Bakanlığınız bu rakamları nereden ve nasıl bulmuştur? 
Örneğin DİE'nin 1003 nüfuslu olarak bildirdiği Şirinköy, 
niçin Bakanlığınız tarafından 18843 olarak İller Bankasına 
bildirilmiştir. 

b. Bu bildirim nedeniyle İller Bankasından hangi belediyelere 
ne kadarlık bir fazla ödeme yapılmıştır? 

c. Bu bildirimden Bakan olarak bilginiz ya da talimatınız var 
mı? 

d. Bu şekilde nüfusları Bakanlığınızca belirlenen kaç belediye 
var ve bu belediyeler hangileridir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/<5O^O$' 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 29.03.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 4949-7/2192-
4953/17050 sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun "Belediye sınırları içine alınan bazı 
yerleşim yerlerinin nüfuslarının fazla bildirildiği iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil 
edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır: 

Kocaeli Gölcük İlçesine bağlı Şirinköy'ün tamamı ile Saraylı Köyünün kalıcı konutlarının 
bulunduğu kısmının Gölcük Belediyesi sınırları içine alınması, 05.08.2003 tarih ve 2003/4665 sayılı üçlü 
kararnameyle uygun görülmüştür. 

2380 sayılı Belediyelere ve il özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 
Hakkında Kanun gereğince, yapılacak pay dağıtımına esas olmak üzere 08.01.2004 tarih ve 45021 sayılı 
yazımızla Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığından 2000 yılında yapılan nüfus sayımı 
sonuçlarına göre, Kocaeli Gölcük İlçesine bağlı Şirinköy'ün tamamı .ile Saraylı Köyünün kalıcı konutlarının 
bulunduğu kısmının nüfusları istenmiştir. 

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığımdan alınan cevabi yazıda; daha önceki nüfus 
sayımlarında olduğu gibi, en küçük idari birim köy olarak tanımlandığından, yerleşim yerlerinden belediye 
ve köy nüfusları Gölcük Merkez 55.790, Şirinköy 1003 şeklinde bildirilmiş olup, parsel/mezra/mahalle 
nüfusları bildirilememiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından söz konusu kalıcı konutların nüfuslarının bilinmediği ifade 
edildiğinden; Kocaeli Valiliğinden 1580 sayılı Kanun'un 7 nci maddesi gereğince belediye sınırları 
içerisine alınan, ancak Devlet istatistik Enstitüsü tarafından nüfusu bildirilemeyen parsel/mezra/mahalle 
nüfuslarının Bakanlığımıza bildirilmesi istenmiştir. 

Kocaeli Valiliğinden alınan 16.01 2004 tarih ve 192 sayılı cevabi yazıda; Gölcük Belediyesine 
bağlanan Şirinköy kalıcı konutlarının tahmin edilen nüfusunun 17.840 oldüğtt, 

Gölcük Belediyesine bağlanan Saraylı Köyü Kalıcı Konutlarının tahmin edilen nüfusun ise 6.210 
olduğu bildirilmiştir. 

Dolayısıyla Gölcük Belediyesinin 2380 sayılı Kanuna göre Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 
alacağı paya esas nüfusu (Gölcük Merkez 55.790, Şirinköy 1003, kalıcı konutları 17.840 olduğundan 
tamamı 18.843, Saraylı Köyün kalıcı konutları 6.210) toplam 80.843 kişi olarak ortaya çıkmıştır Bu 
nüfus da İller Bankası Genel Müdürlüğüne 30.01.2004 tarih ve 45101 sayılı yazımızla bildirilmiştir. 

Görüldüğü üzere, bildirilen nüfus Devlet İstatistik Enstitüsü ve ilgili İl Valiliğinin bildirdiği resmi 
rakamlara dayanmaktadır. 

1998 Yılından bu yana 37 belediyeye de aynı uygulama yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/L£{./2004 

Ddülkadir AKSU 
Bakan 
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//. - Mersin Milletvekili Mustafa Ozyürek'in, gelir vergisi beyannameleriyle ilgili bir tamime 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/2199) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
takdirlerinize sunarım. 

Mersin Milletvekili 

Çeşitli Defterdarlıkların çıkardığı genelgelerde, vergi dairelerine verilen gelir vergisi 
beyannamelerinde zarar gösterildiği veya düşük gelir bildirildiği takdirde 
beyannamelerin kabul edilmemesi istendiği anlaşılmaktadır. 

İstanbul Defterdarlığının vergi dairelerine gönderilen Tamim 2004/9 sayılı yazısında 
"düşük kazanç veya zarar beyan edilmesinin inceleme gerekçesi oluşturacağının 
hatırlatılması" "bu görüşmelerin en az şef düzenindeki yetkililer tarafından yapılması", 
"ısrar eden mükelleflerin beyannamelerinin alınması, daha sonra mükelleflerin 
muhasebecisi ile görüşülerek bu hususların bir kez de kendisine anlatılması, bjj 
görüşmede incelemede bulunacak farklardan kendisinin de sorumlu olacağının 
bildirilmesi" istenmektedir. 

1) Mevzuata uygun olarak hazırlanan gelir vergisi beyannamelerinin 
kabul edilmemesi yasalara aykırı değil midir? 

2) Maliye istediği zaman vergi beyannamelerini inceleme hakkına 
sahipken, herhangi bir inceleme yapmadan " keyfi olarak" ek kazanç 
beyan edilmesinin istenmesi Anayasa'ya ve vergi yasalarına aykırı 
değil midir? 

3) Kanuni defter ve belgelere göre tespit ve beyan edilen kazançların 
düşük olduğunu vergi dairesi yetkilileri inceleme yapmadan nasıl 
anlamaktadırlar? 

4) Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin hangi 
durumlarda sorumlu olacağı yasalarda belirlenmesine rağmen "tehdit" 
niteliğinde sorumluluk uyarısı yasadışı bir baskı değil midir? 

5) Şu anda yürürlükte olmayan hayat standardı esasının mükelleflere 
"fiilen ve cebren" uygulandığı görülüyor. Niçin yasal düzenleme yoluna 
gitmeyerek "keyfi uyguluma" yapıyorsunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.O.12.O4.01 - Z û ^ â ^ L j Ql tfÜNLÜDÜİT 

Konu:Yazılı Soru Önergesi. ..704/2004 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 15.03.2004 tarih ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-4809-7/2199 saydı yazınız. 
İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR tararından TBMM Başkanlığına sunulan ve tararımdan yazılı 

olarak cevaplandırılması istenilen (7/2199) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

58 ve 59 uncu Hükümetimiz de dahil olmak üzere tüm T.C hükümetleri, insanlarımıza iş ve aş sağlamak 
için büyük gayretler sarfetmiştir. Bunun aksi mümkün değildir. Bu çerçevede; kamu çalışanlarının yasalar 
dahilinde demokratik tepkilerini engellemek bir yana, engelleyenler mer'i yasalar karşısında suç işlemiş 
konumuna düşerler. 

Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik hedefi doğrultusunda temel hak ve özgürlükleri düzenleyen 
mevzuatımızda önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu değişikliklerin günlük hayata eksiksiz olarak 
yansıtılması için başta kolluk güçleri olmak üzere, mülki ve adli yetkliler bügilendirihnekte ve eğitilmektedirler. 
Bu bilgilendirme ve eğitim programları AB ve AK, ile Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ve diğer ilgili 
kuruluşlar ve Valiliklerimiz tarafindan birlikte ve eşgüdüm içerisinde yürütülmektedir. Bütün bu gayretler 
Türkiye'deki temel hak ve özgürlüklerin seviyesini AB standartlarına ulaşmasını sağlamaya yöneliktir. 

Herkes, 2911 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına 
sahiptir. 

26.02.2004 tarihinde Balıkesir ve Samsun illerinde KESK'e bağlı sendikalar tarafindan, Kamu Yönetimi 
Temel Kanunu Tasarısını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen basın açıklaması adı altodaki toplantıların, 
2911 sayılı Kanuna aykırı olduğu katılanlara duyurulmuş ve dağılmaları konusunda güvenlik güçlerince defalarca 
ikaz yapılmıştır. Yapılan tüm ikaz ve uyanlara rağmen eylemlerine devam eden gruplar, Kanunun öngördüğü 
şekilde dağıtılmıştır. İddia edildiği gibi dövme, hapse atma gibi bir işlem yapılmamıştır. Dağılmamakta ısrar eden 
grup içerisinden, güvenlik görevlilerine fiili mukavemette bulunan şahıslar gözaltına alınmıştır. İfadeleri ve doktor 
raporları alınan şahıslar, Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda aynı gün salıverilmişlerdir. 

Bahse konu olayla ilgili, 2911 saydı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet, görevli 
memura mukavemet ve darp fiillerinden dolayı düzenlenen tahkikat evraklan Cumhuriyet Başsavcüığma intikal 
ettirilerek, adli yargılama süreci başlatılmıştır. 

Bununla birlikte, "Basın Açıklamalan" adı alanda Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlarımızca 
gerçekleştirilen faaliyetleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun kapsamı dışmda, düşünceyi 
açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi konusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Bakanlık, Dış 
ilişkiler AB Koordinasyon Dairesi ve ABGS ile birlikte çalışmalar devam etmekledir. >S* 

Bilgilerinize arz ederim. ^ ^ ^ ^ 

>*(bdü|kadir AKSU 
t / İçişleri Bakam 
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12. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İznik Gölündeki çevre kirliliğine ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/2204) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından yazılı 
olarak cevaplanmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa'nın 86 kilometre kuzeydoğusunda yer alan İznik İlçesi, aynı adla anılan gölün 
doğu kıyısında kurulmuştur. Çevresi zeytinlik, bağ ve bahçelerle çevrili olan İznikln etrafı 
yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki surlarla çevrilmiştir. Halkın geçim kaynaklan sebze, 
meyve yetiştiriciliği, arpa, buğday ve mısır üretimi ile zeytincilik, ve bağcılığa 
dayanır. Ayrıca İznik gölünde balıkçılık ve su ürünleri geçimini sağlayanlar da 
vardır. 

İlçede bulunan İznik Gölü kapladığı 308 km2 lik alanı ile ülkemizin 3. büyük gölüdür. 
Doğu-Ban uzunluğu 32, kuzey-güney uzunluğu 11,5 km'dir. Deniz seviyesinden 85 m. 
Yükseklikte, en derin yeri 72 m. dir. Kıyı uzunluğu 83 km. dir. 

Roma, Bizans ve Erken Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eser, tarihsel kent dokusu 
içinde bugün de yaşamaktadır. 1331 yılında Osmanlı egemenliğine giren İznik, gerçek ününü 
XIV ve XVI. yüzyıl arası en parlak çağını yaşadığı çiniciliği ile yapmışbr. Bugün bütün dünya 
müzeleri İznik Çinilerini en kıymetli eser olarak ziyaretçilerine sunmaktadırlar. Çok eski, ünlü 
bir tarihi olan İznik, 1930 yılında Bursa'ya bağlanmışbr. İznik hem doğal, hem de tarihi 
zenginlikleriyle tüm dünyada tanınması gereken bir ilçemizdir. 

İznik gölü çevresinde bulunan fabrikalar ve yerleşim birimlerinin abklan yüzünden 
gölde kirlilik yaşanmaktadır. Bunun giderilmesi için neler yapmayı planlıyorsunuz? 
İznik Gölü çevresindeki sulu tanm alanlannda bilinçsiz ilaç ve gübre kullanımı 
yüzünden tarımsal kirlilik yaşandığı yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. 
Gölün kirliliğinin önlenmesi ig'n neler yapmayı planlıyorsunuz? 
İznik gölünün doğal dengesinin korunması ve daha temiz bir hale getirilmesi için neler 
yapmayı planlıyorsunuz? 
İznik gölü yakınlannda bulunan Keramet köyünde sıcak ılıca suyu gkmaktadır. Burada 
yaşayanlar tarafından kullanılan bu ılıcanın daha etkin kullanımı için neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 
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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- 5\0 - 14-^4" -2-° / (̂  /2004 

KONU : Sayın Kemal DEMİREL'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞIMA 
(Kanunlar ve Kararlar Daires i Başkanl ığ ı ) 

İLGİ : TBMM'nin 29/03/2004 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-4949 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili sayın Kemal DEMİREL'in "İznik 
Gölündeki çevre kirliliğine ilişkin" 7/2204 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca 
incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN "İZNİK GÖLÜNDEKİ ÇEVRE 
KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN" 7/2204 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3- İznik ilçesinde kanalizasyon şebekesi bulunmadığından evsel nitelikli atık sular 
hiçbir arıtma işlemine tabi olmadan doğrudan yada dolaylı olarak iznik Gölüne 
ulaşmaktadır. Ayrıca bölgede yer alan küçük çaplı zeytin işleme tesislerinin atıkları da 
aynı şekilde Göle ulaşmak suretiyle Gölün kirlenmesine neden olmaktadır. 

iznik Gölündeki kirliliğin azaltılması, Göldeki balıkçılığın sürdürülebilmesi, doğal 
kaynakların akılcı kullanımının sağlanması, yaban hayatının zenginleştirilmesi; Gölün 
sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin tanıtımının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin 
bu konuda görevli kurum/ kuruluş, sivil toplum örgütleri, gerçek ve tüzel kişiler arasında 
işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla Bakanlığımız koordinatörlüğünde İznik 
Gölü Yönetim Planı hazırlanması planlanmaktadır. 

Hazırlanması planlanan Yönetim Planı çerçevesinde Göl havzasındaki yerleşim 
birimlerinin kanalizasyon alt yapı sistemlerinin yapılarak, Göl çevresinin kollektör ile 
çevrilmek suretiyle sistemin bu kollektöre bağlanması önerilmektedir. Böylece yüzeysel 
akışlarla Göle ulaşan zirai mücadele ilaçları ve gübre ile bulaşık suların Göle ulaşması 
önlenebilecektir. Bununla birlikte Göl havzasında yer alan yerleşim birimlerine ortak 
hizmet verebilecek bir yere düzenli katı atık depolama sahasının oluşturulması da 
önerilmektedir. 

Ayrıca, Gölün su toplama havzasında yer alan derelerin ıslah edilmesi ve 
havzanın ağaçlandırılması suretiyle Göl kirliliğinin azaltılması da Yönetim planı 
çerçevesinde yapılması gereken hususlar içerisinde yer almaktadır. 

4- Soruda belirtilen hususlar Bakanlığımız faaliyet alanı kapsamında yer 
almamaktadır. 
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13. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, demiryolu ulaşımının desteklenmesine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/2208) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet S. KESİMOĞLU 
Kırklareli Milletvekili 

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde demiryollarının geliştirilmesi yönünde 
çalışmalar yapılmış ve büyük aşamalar kaydedilmiştir. Bununla birlikte son yıllarda 
demiryollarından vazgeçme yönünde bir eğilim olduğu dikkat çekmektedir. 

Demiryolları ulaşımda büyük oranda rahatlamayı sağlayacak bir sistemdir. 
Trafik kazalannın ülke ekonomisine yaptığı zararlar düşünüldüğünde demir yollan ile 
ilgili hizmetlerin yeniden yapılandırmasının ülke ekonomisine daha olumlu etkileri 
olacağı düşünülmektedir. 

AB ulaşım politikalarının öncelikli amaçlan arasında, demiryolu ve 
denizyolu payının yükseltilmesinin gerektiği yer almasına karşın, ülkemizde bu 
yönde bir faaliyet gözlenememiştir. 

Avantajları ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sorunların çözümünde 
sağlayacağı yararlar düşünüldüğünde, demiryolu taşımacılığının desteklenmesi 
yönünde yeni politikalar oluşturulmasının gerektiği ortadadır. 

Yurdumuzun nadide illerinden birisi olan Kırklareli'nde de demiryolu 
bulunmaktadır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Kırklareli'ne ilk geldiğinde bu 
demiryolunda işleyen treni kullanmıştır. Demiryollan o yıllarda albn yıllarını yaşamıştır. 
Ancak günümüzde demiryolu ulaşımının önemi ortada olduğu halde 
kullanılmamaktadır. 

İlde mevcut tren gan ve demiryolu kullanılır durumdadır. Ancak demiryolu 
şehrin ortasından geçmektedir. Yapılacak birkaç düzenleme ile demiryolu ulaşımı 
başlayabilecektir. 

1. Halen işletime kapalı olup da açılabilecek durumda olan demiryolu hatlarımız 
hangileridir? 

2. Kırklareli ilimizde bulunan demiryolunun ulaşıma açılmasıyla ilgili çalışmalarınız 
var mıdır? 

3. Kırklareli tren istasyonu ve demiryolu için neler planlıyorsunuz? 
4. Trafik kazalannın ülke ekonomisine yaptığı zararlar göz önünde 

bulundurulduğunda demiryollarına yeniden işlev kazandırılması yönünde 
planlanmz var mı? Varsa bu çalışmalar nelerdir? 
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fl T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI lfSLi.C g 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/-5O5 ~ 
KONU -.Kırklareli Milletvekili 

Sayın Mehmet S. KESİMOGLU'nun 
yazılı soru önergesi 

ti HiShU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 29.03.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.024949 sayılı yazıSL 

Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S. KESİMOGLU'nun 7/22084969 sayılı yazık soru 
&£$&sffita s*. xah' Aktf jugulnnytoK 

Bilgilerinize arz ederim 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakam 
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KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET S. KESİMOĞLU'NUN 
7/2208-4969 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde demiryollarının geliştirilmesi yönünde 
çalışmalar yapılmış ve büyük aşamalar kaydedilmiştir. Bununla birlikte son yıllarda 
demiryollarından vazgeçme yönünde bir eğilim olduğu dikkat çekmektedir. 

Demiryolları ulaşımda büyük oranda rahatlamayı sağlayacak bir sistemdir. 
Trafik kazalarının ülke ekonomisine yaptığı zararlar düşünüldüğünde demiryolları ile 
ilgili hizmetlerin yeniden yapılandırılmasının ülke ekonomisine daha olumlu etkileri 
olacağı düşünülmektedir. 

AB ulaşım politikalarının öncelikli amaçlan arasında, demiryolu ve denizyolu 
payının yükseltilmesinin gerektiği yer almasına karşın, ülkemizde bu yönde bir 
faaliyet gözlenememiştir. 

Avantajları ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sorunların çözümünde 
sağlayacağı yararlar düşünüldüğünde, demiryolu taşımacılığının desteklenmesi 
yönünde yeni politikalar oluşturulmasmm gerektiği ortadadır. 

Yurdumuzun nadide illerinden birisi olan Kırklareli'nde de demiryolu 
bulunmaktadır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Kırklareli'ne ilk geldiğinde bu 
demiryolunda işleyen treni kullanmıştır. Demiryolları o yıllarda akın yıllarım 
yaşamıştır. Ancak günümüzde demiryolu ulaşımının önemi ortada olduğu halde 
kullamlmamaktadır. 

İlde mevcut tren gan ve demiryolu kullanılır durumdadır. Ancak demiryolu 
şehrin ortasından geçmektedir. Yapılacak birkaç düzenleme ile demiryolu ulaşımı 
başlayabilecektir. 

SORU 1-Halen işletime kapalı olup da açılabilecek durumda olan demiryolu 
hatlarımız hangileridir? 

CEVAP 1- Ekonomik olmaması nedeniyle; 

Sütlaç-Çivril, Bozanönü-Eğirdir, Ereğli-Armutçuk, Samsun-Azot, Köprüağzı-
Kahramanmaraş ve Çobanbey-Karkaımş demiryolu hatlan yolcu ve yük 
taşımacılığına kapatılmıştır. Ancak, söz konusu hatların ekonomik duruma gelmeleri 
halinde yeniden açılmalan mümkün bulunmaktadır. 

SORU 2-Kırklareli ilimizde bulunan demiryolunun ulaşıma açılmasıyla ilgili 
çalışmalarınız var mıdır? 

CEVAP 2-TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün; geçmiş yıllarda içinde 
bulunduğu finansman darboğazı nedeniyle zarar eden hatların işletmeye kapatılması 
gündeme gelmiş, yapılan çalışmalar sonucunda Kırklareli hattının ütüizasyonunun % 
25 olması sonucunda, yetersiz yolcu talebine bağlı olarak 1989 yılında hat yolcu 
trafiğine kapatılmıştır. Ütilizasyonun bu şekilde sürmesi halinde, kısa ve orta vadede 
bu hattın yolcu taşımalarına açılması düşünülmemektedir. Yük taşım£ethğ»(]ta ise 
yıllık 150-200 vagonluk taşıma gerçekleştirilmektedir. 
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SORU 3-Kırklareli tren istasyonu ve demiryolu için neler planlıyorsunuz? 

CEVAP 3-Günümüzde Kırklareli hatunda sadece askeri taşımalar 
yapılmaktadır. Buradaki taşınmazların değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar 
başlatılmış olup, bu çalışmaların sonuçlanabilmesi için, Milli Savunma Bakanlığının 
bu hatta ilerde ihtiyaç duyup duymayacağı hakkında görüşlerinin alınması 
gerektiğinden, belirtilecek görüş doğrultusunda taşınmazların değerlendirilmesi 
çalışmalarına yön verilecektir. 

SORU 4-Trafîk kazalarının ülke ekonomisine yaptığı zararlar göz önünde 
bulundurulduğunda demiryollarına yeniden işlev kazandınlması yönünde planlarınız 
var mı? Varsa bu çalışmalar nelerdir? 

CEVAP 4- Demiryollanmn ulaşım içindeki payının artırılması için mevcut 
hatların, çeken-çekilen araç filosunun geliştirilmesi ve işletim sisteminin yenilenmesi 
ile birlikte demiryolu işletmesi idari yapısındaki gelişmelerin de düzenlenmesi 
hedeflenmiş olup, bu çerçevede; 

-Kısa vadede; 
-Yasal düzenleme (Demiryolu İşletmeciliği Kanun Tasarısı) 
•Organizasyonel Değişim ve İşletmenin İyileştirilmesi (Yeniden 

Yapılanma ve Müşteri Odaklı İşletim) 

-Orta ve Uzun Vadede; 
-Mevcut Altyapıların iyileştirilmesi ve yeni yollar yapımı (18 adet yeni 

demiryolu güzergahı) 
-Araç filosunun yenilenmesi ve geliştirilmesi, 
-Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, 
Özel sektörle işbirliğine gidilmesi 

yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir. 
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14. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, Alpullu Şeker Fabrikasına bağlı 
Lüleburgaz Pancar Bölge Şefliğine ait arazilerin kiraya verilmesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı (7/222S) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz 
ve talep ederim. 

Mehmet S. KESİ^g)ĞLU 
Kırklareli Milletvekili 

İçişleri Komisyonu Üyesi 

KIRKLARELİ-AlpuUu Şeker Fabrikası'na bağlı Lüleburgaz Pancar Bölge Şefliği'ne ait 8.000 metrekarelik 
arazisi, lojmanları ve depolanyla beraber 49 yıllığına kiraya verilmiş midir? 

Kiraya verme işlemi ihale ile mi yapılmıştır? İhale yapılmışsa hangi tarihte düzenlenmiş, ihaleye kimler 
katılmış ve ihaleyi hangi şahıs ya da şirket kazanmıştır? 

Sözkonusu arazinin kira sözleşmesi hangi tarihte ve kimle yapılmıştır? Kira bedelinin aylık 2 milyar olduğu 
doğru mudur? Lüleburgaz'ın en işlek yerlerinden biri olan bir mevkide büyük ranta sahip bu arazinin 
muadillerinin kira bedelleri ne kadardır? 

Türkiye Şeker Fabrikalan'nın 27 şeker, 5 makine, 4 alkol fabrikasının özelleştirilmesi için ilk ihale ilanı 
mayıs ayında yapılacağı hükümetiniz tarafından açıklandığı halde hangi gerekçe ile bu Fabrika'nın arazisi. 
depolan ve lojmanları 49 yıllığına kiraya verilmesi ihtiyacı duyulmuştur? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14.0.BHİ 01-1 M. O 12 NİSAN 2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ : 29.03.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2223 -5045/17413 sayılı yazınız. 

Kırklareli Milletvekili Mehmet S.KESİMOĞLU'nun, "Alpullu Şeker 
Fabrikasına bağlı Lüleburgaz Pancar Bölge Şefliğine ait arazilerin kiraya verilmesine" 
ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/2223) esas nolu yazılı soru 
önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
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KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET S.KESİMOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Alpullu Şeker Fabrikası Lüleburgaz Ziraat Bölge Şefliği Kurtuluş Mahallesi 
İstanbul Caddesi Mevkii'nde 334 ada, 8 parsel No ile kayıtlı 6630,8 m2 yüzölçümlü 
arsa üzerindeki tesislerde hizmet vermektedir. Sözkonusu arsa üzerinde 1 ofis, 2 
adet lojman ile 206,347 ve 492 m2 yüzölçümlü 3 adet ambar binası mevcuttur. 

Mevcut bu 3 adet ambardan, ihtiyaç fazlası olan biri, 01.02.2004 tarihinden 
itibaren 1 yıl süre ile ve aylık (K.D.V. Hariç) 1.470.000.000,- TL bedelle, yine 
ambar olarak kullanılmak üzere, Celaliye Köyünde mukim Suat Arıkbaş'a kiraya 
verilmiştir. Arsa ve üzerindeki diğer binalar Lüleburgaz Ziraat Bölge Şefliğince 
kullanılmaya devam edilmektedir. 

Sözkonusu ambar binasının kiralanması için Alpullu Şeker Fabrikası'nca 
24.12.2002 günü yapılan ihaleye teklif veren olmadığı için sözkonusu ambar kiraya 
verilememiştir. Suat Arıkbaş 07.01.2004 günü Fabrika'ya müracaatla, ambar 
binasını kiralamak istediğini bildirmiştir. Binanın rayiç kira bedeli, 16.01.2004 
günü Lüleburgaz Sulh Hukuk Mahkemesi marifetiyle aylık 1.470.000.000.-TL 
olarak tespit edilmiştir. Suat Arıkbaş'ın talebi Fabrika Alım Satım ve İhale 
Komisyonu'nca değerlendirilmiş, ihtiyaç fazlası ambarın mahkemece tesbit edilmiş 
rayiç değer TL. 1.470.000.000.- üzerinden ve 01.02.2004 tarihinden itibaren 1 yıl 
süreyle Suat Arıkbaş'a kiralanmasına karar verilmiştir. Bu husus Yönetim 
Kurulunun 12.02.2004/8 tarih ve sayılı kararı ile de onaylanmıştır. 

Kuruluşumuz özelleştirme programına henüz alınmamış olduğundan, 
gayrimenkullerimizin kısa süreli kiralanmaları, 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin 61. maddesi çerçevesinde yapılmakta, bu gibi kira kontratölannm 
hususi şartlar bölümüne; "Kuruluşumuzun özelleştirme programına alınması 
halinde Özelleştirme İdaresi'nin veya özelleştirme sonucunda yeni malikin 
sözleşmeyi devam ettirmeme irade ve niyetini kiracıya bildirmesi halinde sözleşme 
sona erer..." maddesi ilave edilmektedir. 
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15. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, sözleşmeli personel ücretlerine, ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/2226) 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I N A 
Aşağıdaki sorularımın Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü gereğince 

Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı olarak 
cevaplanmasını arz ederim. 

Ramazan Kerim Özkan 
Burdur Milletvekili 

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet memurları kanununun 4/B 
Maddesinde sözleşmeli personel; "Kalkınma planı, yıllık program ve 
iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, 
gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve 
istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve 
ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine 
Devlet -Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak 
Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmalarına karar 
verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlisi" şeklinde 
tanımlanmıştır. 

Çalışma şartlarında teknik, sağlık hizmetler ayrımı yapılmadan 
aynı statüde ve şartlarda sözleşme yapılan personel, Çevre ve Orman 
Bakanlığında teknik ve sağlık sınıfı olarak sınıflandırılmaktadır. 

Çevre ve Orman Bakanlığında çalışan sözleşmeli personel (4/B) 
mesleklerine göre farklı ücret almaktadır. Sözleşmeli olarak çalışan 
aynı sınıftaki (sağlık sınıfı) Biyologlar, 4 yıllık lisans eğitimi 
almalarına rağmen 5 yıllık lisansüstü eğitimi alan Veteriner 
Hekimlerden daha fazla ücret almaktadırlar. Ve yıllardır bu ücret 
dengesizliği konusunda herhangi düzenleme yapılmamıştır. 

Dolayısıyla da sözleşmeli personel maaşlarının ilk defa 
ayarlanmasında bir yanlışlık olduğu görülmektedir. 

1. Sözleşmeli personel maaşlarının kadrolu personel maaşlarına 
göre ayarlandığı düşünülürse Veteriner Hekim maaşlarının 
Biyolog ve Mühendis maaşından daha düşük olmasının 
gerekçesi nedir ? 

2. Bu çerçevede Veteriner Hekim unvanlı pozisyonlar için 
öngörülen sözleşme ücretinin Maliye Bakanlığı ile 
müştereken yürütülecek 2004 Mali Yılına ilişkin ücret 
çizelgesi çalışmalarında değerlendirilerek, bu ücret 
dengesizliğinin giderilmesini uygun bulur musunuz ? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ £ . 0 <=»*̂  
Konu : 

O :3 

ANKARA 

\.S./>1./2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başk.nuı, 29.03.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/2226-5039/17380 sayılı yazısı. 

Burdur Milletvekili Sayın Ramazan Kerim ÖZKAN'm, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/2226-5039 esas no'lu sözlü soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

- * ^ 
Mehmet Ali ŞAHİN 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

SAYI : B.02.1 .DPB.0.10.07 £ 3 2 6 
KONU: 

ANKARA 
7:../4/2004 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCHJĞINA 
(Sn.Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ: Makamlarınızın 01.04.2004 tarih ve B.02.0.002/1827 sayılı yazısı. 

Burdur Milletvekili Saym Ramazan Kerim ÖZKAN'm Makamlarınıza tevcih ettiği, 7/2226-
5039 esas no'lu Yazılı Soru önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere hazırlanan bilgiler ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Personel Başkanı 

- 2 1 2 -



T.B.M.M. B : 7 5 20 . 4 . 2004 0 : 3 

BURDUR MİLLETVEKİLİ SAYIN RAMAZAN KERİM ÖZKAN'IN 7/2226-5039 EİSAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZ 

Mezkur Soru önergesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine 
göre, çalışma şartlarında teknik, sağlık hizmetleri ayrımı yapılmadan aynı statüde ve şartlarda 
sözleşme yapılan personelin Çevre ve Orman Bakanlığında teknik ve sağlık sınıfı olarak 
sınıflandınldığı, adı geçen Bakanlıkta çalışan sözleşmeli personelin mesleklerine göre farklı ücret 
aldığı, sözleşmeli olarak çalışan aynı sınıftaki (sağlık sınıfı) Biyologların 4 yıllık lisans eğitimi 
almalarına rağmen S yıllık lisansüstü eğitimi alan Veteriner Hekimlerden daha fazla ücret aldıkları 
ve yıllardır bu ücret dengesizliği konusunda herhangi bir düzenleme yapılmadığı, dolayısıyla da 
sözleşmeli personel maaşlarının ilk defa ayarlanmasında bir yanlışlık olduğundan bahisle, tevcih 
edilmiş bulunan sorular ile cevapları aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1- Sözleşmeli personel maaşlarının kadrolu personel maaşlarına göre ayarlandığı 
düşünülürse Veteriner Hekim maaşlarının Biyolog ve Mühendis maaşından daha düşük olmasının 
gerekçesi nedir.? 

Cevap 1- Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesinde; 
kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, 
gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak 
üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde sözleşmeli personel 
çalıştırılabileceği, Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde çalıştırılanlar için işin geçicilik 
şartının aranmayacağı hükme bağlanmıştır. 

657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesine göre sözleşmeli istihdam edilen personelin genel 
istihdam esaslarım belirleyen, 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe 
konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar" in değişik 3 üncü maddesi 
çerçevesinde, bu statüde çalışacak personele uygulanacak tavan ücretler her yıl Bakanlar Kurulunca 
belirlenmektedir. Aynı Esasların değişik 14 üncü maddesine göre, mezkur Kanunun değişik 4/B 
maddesi uyarınca çalıştırılacak sözleşmeli personelin sayısı, unvanı, nitelikleri, sözleşme ücreti ve 
süreleri, ilgili Bakanlığın teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye 
Bakanlığınca tespit edilmektedir. Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca tavan ücret 
esas alınarak; personelin istihdam edildiği alanları (projeleri), iş gücü arz ve talebini, personelin 
unvan ve niteliklerini de dikkate almak suretiyle unvan bazında uygulanabilecek sözleşme ücretleri 
her yıl müştereken tespit edilerek oluşturulan ücret çizelgesi, bahsedilen statüde istihdam edilen 
bütün kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanmak suretiyle genelleştirilmektedir. 

Bu itibarla, Mühendis unvanlı pozisyonlarda sözleşmeli olarak istihdam edilen personel için 
işin geçicilik şartı aranmadığından, bu unvanda çalıştırılacak personelin sözleşme ücretleri 
belirlenirken kadro maaşları da dikkate alınmakta, ancak, Biyolog ve Veteriner Hekim unvanlı 
pozisyonlarda istihdam edilen personelce yürütülecek işlerin geçici mahiyette olması sebebiyle, bu 
pozisyonların ücretleri tespit edilirken, mevcut projeler çerçevesinde sözleşmeli personelin istihdam 
edildiği alanlar, bu personel için kurumca talep edilen ücretler ile ilgili personelde aranılan nitelik 
ve tecrübe süreleri, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken tespit edilen 
ücret çizelgesinde yer alan bu unvanlara ait tavan ücretler ile nitelik ve tecrübe süreleri göz önünde 
bulundurulmaktadır. Kurumca teklif edilen ücretler, ücret çizelgesindeki Biyolog ve Veteriner 
Hekim için öngörülen ücretlerin altında ise, kurumca teklif edilen ücretler uygun görülmektedir. Bu 
çerçevede, aynı veya farklı kurumlardaki aynı unvanlı, fakat farklı nitelik ve tecrübe sürelerine 
sahip sözleşmeli personel ücretleri arasında da farklılık ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla, 
Veteriner Hekim, Biyolog ve Mühendis gibi farklı unvanları haiz sözleşmeli personelin ücretlerinde 
de farklılık olacağı aşikardır. Her yıl süre uzatımı yapılan sözleşmeli personelin ücretlerindeki 
artışlar ise, ilgili yıl için Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen oranlarda artış' yâ)MThJak_ 
suretiyle yeniden belirlenmektedir. 

Ayrıca, sözleşmeli personel istihdamının, iki tarafın karşılıklı rızasına ve irade beyanına 
dayanan hizmet akitlerinin imzalanması ile gerçekleştirilmesi sebebiyle, kamu kurum ve 
kuruluşlarının ücret taleplerinde ve ücretlerin nihai olarak belirlenmesinde şahısların iş müracaatları 
da etkili olmaktadır. 

Soru 2- Bu çerçevede Veteriner Hekim unvanlı pozisyonlar için öngörülen sözleşme 
Ücretinin Maliye Bakanlığı ile müştereken yürütülecek 2004 Mali Yılına ilişkin ücret çizelgesi 
çalışmalarında değerlendirilerek, bu ücret dengesizliğinin giderilmesini uygun bulur musunuz.? 

Cevap 2- 2004 Mali Yılı ücret çizelgesine ilişkin çalışmalar Devlet Personel Başkanlığı ve 
Maliye Bakanlığı temsilcilerince sonuçlandırılmış olup, kamu kurum ve kuruluşlarının 2004 Mali 
Yılı sözleşmeli personel vize işlemleri halen devam etmektedir. Bu itibarla, Veteriner Hekim 
unvanlı pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelin sözleşme ücretlerinin, mevcut projeler 
çerçevesinde sözleşmeli personelin istihdam edileceği alanlar, kurumlarca talep edilecek ücret, 
nitelik ve tecrübe sureleri de dikkate alınmak suretiyle, 2005 Mali Yılı ücret çizelgesi 
çalışmalarında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. 
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16. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa-Uludağ'daki volfram madeninin işletilmesine 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/2267) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Ülkemiz bir çok maden açısından zengin bir kapasiteye sahiptir. Bununla birlikte bu 
zenginliklerimizin yeryüzüne çıkartılması ve kullanılmasında çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. 
Gerek teknoloji eksikliği, gerekse yeterli araştırmaların yapılmaması bizi sürekli olarak dış 
ülkelere muhtaç etmektedir. 

Rezervleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız madenlerimiz, topraklarımızın 
altında beklemekte, bizler de bu kadar ekonomik sıkıntı ve borçlar arasında yine dış 
ülkelerden maden satın almaktayız. 

Son yıllarda ülkemizde işsizliğin büyük bir tırmanış gösterdiğini göz önünde 
bulundurursak, halen kapalı durumda olan madenlerimizin ülkemize sağlayacağı yararlan da 
yavaş yavaş kavramış oluruz. 

Bursa ili sınırları içerisinde bulunan Uludağ'da volfram madeni bulunmaktadır. 
Üstelik rezervi yaklaşık olarak 20 milyon ton olarak bilinmektedir. Bu maden yıllar önce 
büyük harcamalarla işletmeye açılmış, daha sonra da zarar ediyor diye kapatılmıştır. 

özelleştirme çalışmalarının hareketlendiği bir dönemde özelleştirmeye uygun bir 
işletme olan bu maden, atıl durumda bekletilmektedir. Üstelik fâaliyete geçirildiği taktirde 
yöredeki bir çok işsize de iş imkanı sağlanabilecektir. 

1. Bursa ili sınırlan içerisinde bulunan Uludağ'daki VVolfram madeninin durumu nedir? 
2. Uludağ volfram madeni işletmesi neden kapatılmıştır? 
3. Uludağ volfram madeni işletmesinin özelleştirilmesi yönünde çalışmalarınız var 

mıdır? 
4. Volfram madeni özelleştirildiği taktirde ülkemizin bundan kazancı ne olacaktır? 
5. Uzun yıllar kapalı olan bu maden neden şimdiye kadar özelleştirilmemiş veya 

yeniden işletmeye açılmamıştır? 
6. Fabrikanın uludağın eteklerinde bir yerde açılması neden düşünülmemektedir? 

Ulaşım ve işletme bakımından bu şekilde bir yapılaşma madenin daha aktif 
çalışmasına yardımcı olacağı düşüncesine ne diyorsunuz? 

7. Yaklaşık 20 milyon ton rezervi bulunan volfram madeni neden yer altında 
bırakılmaktadır? Daha uygun bir işletme yeri ve modern işletme sistemleri ile açılması 
halinde ülkemize sağlayacağı yararlar neden göz ardı edilmektedir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 3 5 0 1 . c ricıl mk 
KONU : Soru Önergesi l » B İ « 

TÜRKIYE BUYUK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

İLGİ: 08/04/2004 tarih A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2267-5112/17705 sayılı yazınız. 

İlgi yazı eki Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/2267 esas sayılı yazılı soru 
önergesinde Bursa-Uludağ'daki Wolfram madeninin işletmesi ile ilgili sorular yer almaktadır. 

Anılan işletme, özelleştirme kapsam ve programında olmadığından Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığında konu ile ilgili bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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17. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kültür Merkezi inşaatının ne zaman tamam
lanacağına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/2287) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakam Saym Erkan MUMCU 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

Niğde ili Kültür Merkezi Binasının yapımına 1992 yılında başlanmış olup 
inşaası halen devam etmektedir. 

Niğde Üniversitesi'nin açılmasından sonra öğrencilerin de yoğun olarak 
yaşadığı bir kent haline gelen Niğde ilimiz, kültürel ihtiyaçların karşılanması 
bakımından bu hizmet binasına acil olarak ihtiyaç duymaktadır. 

SORU 1: Niğde Kültür Merkezi inşaatı 2003 yılı içerisinde 
tamamlanacak mıdır? 

SORU 2: Kültür Merkezi inşaatı bu yıl tamamlanmayacak ise ne 
zaman, hangi program dahilinde bitirilecektir? Açılışı ne 
zaman gerçekleştirilecektir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :16APK0201ARGE-940-^3İ fQ İ6^ I 2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) 28.07.2003 gün ve 1169 sayılı yazımız. 
b) T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.'nün 12.04.2004 gün ve 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2287-1731/7335 sayılı yazılan. 

Niğde Milletvekili Sayın Orhan ERASLAN'ın 6/473-1731 esas no'lu sözlü soru önergesi ilgi 
(a) yazımızla cevaplandırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 98 inci maddesi gereğince 7/2287 esas numarasıyla 
yazılıya çevrilen söz konusu soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 

NİĞDE MİLLETVEKİLİ SAYIN ORHAN ERASLAN'IN 6/473-1731 ESAS 
NO'LU SÖZLÜ SORU ÖNERGESİ İKEN 7/2287 ESAS NO'LU YAZILI SORU 

ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Niğde Kültür Merkezi inşaatı 2003 yılı içerisinde tamamlanacak mıdır? 

SORU 2: Kültür Merkezi inşaatı bu yıl tamamlanmayacak ise ne zaman, hangi 
program dahilinde bitirilecektir? Açılışı ne zaman gerçekleştirilecektir.? 

CEVAP 1-2: Kültür Merkezi inşaatının 2003 yılı yatırım programındaki ödeneği 
1.160.000.000.000.-(Birtrilyonyüzaltmışmilyar)TL.dır. Bu ödenek içerisinden 
600.000.000.000._(Altıyüzmilyar)TL. Niğde İl Özel İdaresine gönderilmiştir. Bu 
ödenekle müteahhit firma %30 ilave keşif artışı da dahil olmak üzere taahhüdünü 
tamamlamıştır. Tasfiye işlemleri önümüzdeki günlerde tamamlanacaktır. Geriye kalan 
560.000.000.000.-(Beşyüzaltmışmilyar) TL. ödenek yeniden ihale edilerek 2004 yılı 
içerisinde bitirilmesi hedeflenmiştir. 
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18. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Dolmabahçe Sarayındaki eşyaların bir şahsın 
üzerine zimmetli olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent 
Arınç'ın cevabı (7/2288) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Sayın Bülent ARINÇ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOGLU ' ^ 
Adana Milletvekili 

Milli Saraylar Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunan Dolmabahçe 
Sarayımızın 1978 yılında dönemin müdür yardımcısı Hüseyin TUZLU'ya 
zimmetlendiği, 1997 yılında vefatı üzerine sarayın bir kısmının yeni atanılan 
idarecilere geçtiği ancak önemli bölümünün zimmetinin halen ailede bulunduğu 
iddiaları ulusal basınımızda yer almıştır. 

a. Hadise doğru mudur? 
b. Dolmabahçe Sarayı ile, babalarının geçmişteki konumu haricinde hiçbir 

bağı olmayan bir ailenin zimmetli olmasının nasıl bir idare açısından 
anlamı ve işlevi nedir? 

c. 1997 senesinden beri hayatta olmayan Sayın Hüseyin TUZLU'dan ilgili 
zimmetin ivedilikle teslim alınmamasından doğabilecek kötü niyetli 
şahıslarca bir takım objelerin sahteleriyle değiştirilmiş olmasL ihtimali var 
mıdır? Suiistimallerin yaşanılıp yaşanmadığı incelenecek midir? 
Suiistimal tesbit edilmesi halinde ne müeyyide uygulanacaktır? 

d. Bu durum düzeltilmiş veya düzeltilecek midir? 
T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 

Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2288-4735/16484 
1 6 -04- 2004 

Konu: 

Sayın Atilla BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

İLGİ: 23.2.2004 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Dolmabahçe Sarayındaki eşyaların bir şahsın üzerine zimmetli olduğu iddiasına 
ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınızın cevapları ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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a) Hüseyin TUZLU Dolmabahçe Sarayında Saray Müdür Yardımcısı olarak görev 
yapmaktayken 14.01.1997 tarihinde yaş haddinden emekli olmuş ve 10 gün gibi kısa bir süre 
içinde 24.01.1997 tarihinde vefat etmiştir. TBMM Başkanlık Divanının 23.10.1978 tarih ve 
5863/14374 sayılı oluru ile teşkil edilen bir heyetçe 25.10.1978-01.12.1978 tarihleri arasında 
35 günlük bir çalışma sonucu Dolmabahçe Sarayındaki objelerin adı geçene zimmetlendiği 
devir ve teslim tutanaklarından anlaşılmaktadır. Adı geçenin ölümüyle üzerindeki zimmeti 
devir-teslim işlemi yapılamamıştır. 

b) Dolmabahçe Sarayında bulunan objelerle Hüseyin TUZLU'nun ailesinin 
hukuki ve fiili hiçbir alakası söz konusu değildir. Çünkü zimmet işlemi kurumda zimmete tabi 
ayniyatın hangi personelin sorumluluğunda olduğunu gösteren idari bir işlemdir. Zimmet 
edilenin aile fertleri ile bir alakası yoktur. Dolayısıyla Dolmabahçe Sarayının bir bölümünün 
zimmetinin Hüseyin TUZLU'nun ailesine geçmesi söz konusu değildir. 

c) Kötü niyet ve ihtimaller birer varsayım olarak her zaman mevcuttur; ancak 
öncelikle saraylarımızın fiziki konumlarının koruma konusunda kendisine vermiş olduğu 
avantajlar yarımda, ziyaretçilerce gezilebilen alanlarda büyük hacimli objelerin; sergi 
vitrinlerinde, kilitli dolaplarda ve depolarda ise küçük boyutlu objelerin koruma altında 
bulundurulması yönündeki sergileme anlayışı korumacılık konusunda ayrı güven 
vermektedir. Bunun yanında, askeri ve emniyet kolluk kuvvetleri ile saray, köşk ve kasır 
amirliklerine bağlı koruma amir ve memurları vasıtasıyla da güvenlik hizmetleri 
verilmektedir. Ayrıca, sayım ve tespit çalışmaları da aralıksız olarak sürdürülmektedir. 

Sahtecilik konusunda, saray, köşk ve kasır amirlikleri ile güvenlik birimlerinden 
bugüne kadar herhangi bir vukuat bildirimi alınmamıştır. Bununla birlikte, 1954 yılında 
yürürlüğe giren ve bugüne kadar güncellerime imkanı bulunmayan Ayniyat Yönetmeliğinin 
yerine, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden hazırlanan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Milli Saraylar Ayniyat Yönetmeliği 04 Man 2004 tarihinde Başkanlık Divanınca kabul 
edilmiş ve 31 Mart 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş 
bulunmaktadır. 

d) Saray, köşk ve kasırlarımıza ait tarihi ve demirbaş eşyaların gelecek nesillere 
sağlıklı bir şekilde aktarılması, güvenlikleri ve denetimleri konusunda yapısal sorunların 
giderilmesi amacıyla, 1998 yılında, Başkanlığın direktifleri doğrultusunda, TBMM Bilgi 
İşlem Merkezi Birim Amirliği ve Milli Saraylar Daire Başkanlığı Mal Saymanlığı birimlerinin 
koordinasyonuyla yazılımı yapılan Envanter Programı kullanılmak suretiyle "1952 envanteri" 
olarak adlandırılan ve 72661 kaydı içeren, büyük hacimli kalamozalardan oluşan envanter 
kayıtlan bilgisayar sistemine aktarılarak güvence altına alınması sağlanmıştır. Bunu müteakip, 
her mekanda yapılan sayım sonuçlan, objelerin dijital fotoğraflannm da çekilerek bilgisayar 
sisteminde dosyalanması yöntemiyle sürdürülmüş çalışmalarda önemli mesafeler kat edilmiş 
bulunmaktadır. Belirlenmiş olan hedefler doğrultusunda çalışmalan aralıksız olarak 
sürdürülmekte olan bu projenin tamamlanmasıyla, sağlıklı bir yapı teşekkül edecektir. 

Yürürlüğe girmiş olan Ayniyat Yönetmeliğiyle de, tarihi ve demirbaş eşyalarla 
ilgili yapılacak işlemlerde görev, yetki ve sorumluluklar ile işlem usul ve esaslanna 
aynntılı olarak açıklık getirilmiş; mevcut envanter sisteminin, günümüz bilgisayar 
teknolojilerine uyarlanarak rehabilite edilmesi yanında, bilimsel ve kültürel envanterin de 
oluşturulmasının önü açılmış bulunmaktadır. 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
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SOZLU SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2. - Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 84 üncü yıldönümünün ve Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla 
Genel Kurulda özel bir görüşme yapılması için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 2004 
Cuma günü saat 14.00'te toplanmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca 
uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 14.4.2004 tarihli 73 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

BAŞKANLIK ÖNERİSİ 
1. - Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 84 üncü yıldönümü ve Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan 2004 Cuma günü saat 14.00'te, Genel Kurulda özel bir görüşme 
açılması ve bu görüşmelerde; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile siyasî parti gruplarının 
başkanları ve Mecliste üyesi bulunan diğer siyasî partilerin Milletvekili olan genel başkanlarına 
onar dakika süreyle söz verilmesi ve bu günde başka bir konunun görüşülmemesi, Danışma 
Kurulunun görüşüne uygun olarak önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 14.4.2004 tarihli 73 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Plan ve Bütçe Komisyonu * (9/9) Esas Numaralı Meclis 

- 20.4.2004 Sah - Saat: 14.00 Soruşturması Komisyonu 
- 21.4.2004 Çarşamba - Saat: 11.00 21.4.2004 Çarşamba - Saat: 10.30 

* (9/5, 6) Esas Numaralı Meclis * (9/8) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu Soruşturması Komisyonu 
- 20.4.2004 Sah - Saat: 14.00 21.4.2004 Çarşamba - Saat: 14.00 * 
- 21.4.2004 Çarşamba - Saat: 14.00 

* (10/12, 28) Esas Numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu 
20.4.2004 Sah - Saat: 15.00 



TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
75 İNCİ BİRLEŞİM 20 NİSAN 2004 SALI Saat : 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın; 17 Nisan'ın Her Yıl "Eğitim Bayramı" Olarak 
Kutlanması Hakkında Kanun Teklifinin (2/126), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gün
deme alınmasına ilişkin önergesi 

2. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettik
leri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/248), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğ
rudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

* 

3 - SEÇİM 

* 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

* 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

* 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGORUŞMELER 
1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 

zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

2. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

3. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet Müdürü 
Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

7. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

8. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

9. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

10. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum
larının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

11. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

12. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
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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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
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'nın mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

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. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

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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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGORUŞMELER 
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 uyarınca 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 uyarınca 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 araştırması 
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 hesapları 
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, KOBİTerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

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 Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

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 iîlşkin 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) 
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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 sonuçları 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 uyarınca 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 gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartları ve tahsis amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

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 uyarınca 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 
Anayasının 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'ın 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 uyarmca 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 Ali Topuz, 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 
Mecüs araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

153.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

154.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

155. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 23 Milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat 
isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178) 

156. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 Milletvekilinin, Türk sporunun içinde 
bulunduğu olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

157.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi Başkanının istifası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

158.- Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 44 Milletvekilinin, çocuklarımızı sokağa iten 
nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/180) 

159. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi 
sonrasında yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 
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7 - SOZLU SORULAR 
1. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/496) (2) 
2. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/497) (2) 
3. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/498) (2) 
4. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki 

ücret tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) (2) 
5. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının 

kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/503) (2) 

6. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş organize sanayi 
bölgesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/511) (2) 

7. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (2) 

8. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) (1) 

9. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sisteminin bakım ve 
onarım ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/532) (1) 

10. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 
Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

11. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Süper Ligdeki şike ve teşvik primi iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535) 

12. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Çüngüş-Yeniköy'e ziraat 
teknisyeni atanıp atanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

13. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tohum üretimi ve ıslahına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

14. - 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) 

15. - 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) 

16. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin faiz 
oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) 

17. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, hizmet sınıflarına göre memur emeklilerinin 
özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 

18. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de atıl haldeki Elsan A.Ş.'ne ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

19. - 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) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 
20. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki özelleştirilen Nimsa A.Ş.'ye 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 

21. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, yetiştirme yurtlarında barınan çocuklardan 
ilköğretimi bitiremeyenlerin istihdam sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

22. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasına çok 
programlı lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

23. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabası gölet 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

24. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, KPSS sınavına öğretmenlik dışındaki meslek 
gruplarının alınmamasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/553) 

25. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Cezayir'deki deprem nedeniyle internet 
hizmetlerinin aksamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

26. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Nazım Hikmet'in bir şiirinin ders kitabından 
çıkarıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

27. - 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) 

28. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Misli Ovası sulama kuyularının ruhsat 
işlemine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

29. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bilgisayar mühendislerinin öğretmenlikte 
değerlendirilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

30. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, SSK hastanelerindeki sözleşmeli personele 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

31. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı sigortalıların prim artışlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) 

32. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, prim borcu olan Bağ-Kur'lulann sağlık 
yardımından yararlanamamalanna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/561) 

33. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılarının sağlık yardımı 
alamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/562) 

34. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) 

35. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, bazı emekli bakan ve üst düzey bürokratlara araç 
ve personel tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

36. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Kilis-Elbeyli Kaymakamlığının düzenlediği 
bir panele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

37. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, tütün alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

38. - 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) 

39. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, bir konferanstaki konuşması sırasında yaşanan bir 
olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) 
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40. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sağlık harcamalarına ve KDV tahsilatına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

41. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri Sınavı soru 
kitapçığındaki bir soruna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

42. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla arası ray-bus seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

43. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Emen Ovası ıslah çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) 

44. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Üçkapılı-Çamardı yolunun asfalt 
sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

45. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyarbakır'da görevli bazı öğretmenler 
hakkındaki soruşturma iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

46. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Ünlendi Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

47. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Başbakan'ın bir konuşmasındaki protestocunun 
sorgulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 

48. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

49. - 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) 

50. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Nevşehir karayolunun bölünmüş yol 
programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

51. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, yönetici atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

52. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Telekom abonelerinin borçlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) 

53. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

54. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice İlçesindeki 
öğrencilerin yemek ödeneğinin kesildiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/588) 

55. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki 
bir heykelin Burdur'da sergilenip sergilenmeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/589) 

56. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

57. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına gayri safi millî hasıla 
miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) 

58. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Ankara-Evren-Eti Holding İlköğretim Okulu 
binasının fiziki şartlarının yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

59. - 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) 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 
60. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, LPG'li araçların taşıt vergisine ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

61. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir alanından çıkarılan 
köylerin SİT alanı içinde olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

62. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerdeki kaçak yapılara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) 

63. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, 22 nci Dönemdeki milletvekili 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/601) 

64. - 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) 

65. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesi çöplerinin 
Yüreğir İlçesinde oluşturduğu soruna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

66. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

67. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da bir köprülü kavşak inşaatında 
meydana gelen göçüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

68. - 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) 

69. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, hidrojen ve borun enerjide ve sanayide kullanımına 
yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/608) 

70. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

71. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 

72. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

73. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sayıştay denetimi dışında kalan karayolu ihalelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) 

74. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya-Dimçayı-Kargacık arasında bölünmüş 
yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 

75. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya karayolu 
bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 

76. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun 
genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

77. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/616) 

78. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

79. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve 
yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 
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80. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdu
rulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 

81. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

82. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve 
Aktaş sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) 

83. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

84. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlindeki belediyelere 
gönderilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

85. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

86. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, özelleştirilen KİT'lere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 

87. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tütün alımındaki açık artırma usulüne ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

88. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yolsuzlukların önlenmesi için alınması gereken 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) 

89. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 

90. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik fiyatlandırmasının 
üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

91. - 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) 

92. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, elektrikte bölgesel fiyatlandırmanın 
doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633) 

93. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki 
Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

94. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) 

95. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Gölündeki kirliliğin giderilmesi 
için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

96. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

97. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank'ın özelleştirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

98. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne 
zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

99. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'da hayvancılığı teşvik 
çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

100. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 
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101. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

102. - 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) 

103. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ilaçta klinik paketlemeye gidilip 
gidilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

104. - Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, iş akitleri feshedilen Div-Han Demir Madeni 
çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/647) 

105. - 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) 

106. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, emniyet mensuplarına ödenmekte olan dikiş 
paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

107. - 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) 

108. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. petrol aramalarında gerekli derinliğe inilmediği 
iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

109. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, ABD'nin Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne 
destek verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

110. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün 
atanması ve görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

111. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

112. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programındaki bazı taahhütlere 
yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/655) 

113. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bölgesel sanayiin iyileştirilmesi çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

114. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yatırımcılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657) 

115. - 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) 

116. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayinin yeniden 
yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 

117. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayi 
bölgeleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/660) 

118. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan imalat 
sanayiiyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

119. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın. Devlet İstatistik Enstitüsünün bir araştırmasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

120. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı Devlet üretme çiftliklerinin kiralanmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 
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121. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez 

Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) 

122. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

123. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği 
korosundaki sanatçı kadrosuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

124. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

125. - 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) 

126. - 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) 

127. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlıksız 
şehirleşmeye karşı yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

128. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan doğal afetlere 
yönelik tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

129. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan bölgesel 
kalkınmaya yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/672) 

130. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizm 
potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/673) 

131. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültür 
politikalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

132. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin 
altyapı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

133. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sosyal 
güvenlik politikalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

134. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) 

135. - 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) 

136. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlık 
alanındaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

137. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültürel mirası 
koruma çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) 

138. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizmde 
tanıtma projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/681) 

139. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve 
öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 
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140. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde 

yeniden yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

141. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim 
Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684) 

142. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in. Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-
Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) 

143. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, İnebolu Limanının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) 

144. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Tekel Şanlıurfa Suma Fabrikasının 
kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/687) 

145. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, üniversitelerin öğretim kadrolarına 
atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) 

146. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Denizcilik Müsteşarlığında bazı çalışanların işine 
son verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

147. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in. İzmir'in Güzelbahçe İlçesine alınan ambulansla 
ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

148. - 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) 

149. - 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) 

150. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul-Edirne karayolundaki yol hizmetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693) 

151. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
Yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

152. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'in, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 

153. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'm, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) 

154. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tüplügaz sektöründeki dağıtım payları ile vergi 
oranına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

155. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

156. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

157. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eczanelerin kamu kurum ve kuruluşlarından 
ilaç bedeli alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

158. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa'nın Salihli İlçesinde yanan orman 
alanlarının ağaçlandırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

159. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'daki bir kavşak inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 
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160. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, organize sanayi bölgelerindeki elektrik ve 

yatırım indirimlerinin kaldırılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/704) 

161. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

162. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki okulların elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

163. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, taşınmaz tarihî eserlerin çevresinde koruma alanları 
oluşturulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/709) 

164. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren 
ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) 

165. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri 
feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi(6/711) 

166. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) 

167. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının 
ödenmeyen döner sermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

168. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) 

169. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek için 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) 

170. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların 
görev yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

171. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Çorlu Havaalanının etkin kullanımı için 
alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

172. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli 
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) 

173. - İstanbul Milletvekili Onur Üymen'in, AB limanlarındaki Türk gemilerinin 
eksikliklerinin tamamlanması için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/719) 

174. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

175. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman 
verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

176. - 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) 

177. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak 
için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

178. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Yeni Hamam'in restorasyonuna 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

179. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Öküz Mehmet Paşa 
Kervansarayının restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 
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180. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, Niğde İlindeki Sungurbey Bedesteni'nin 

restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

181. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

182. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

183. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık 
projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

184. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

185. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) 

186. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

187. - 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) 

188. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı 
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

189. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise 
açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

190. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'in, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

191. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

192. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, okullarda alman kayıt paralarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

193. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

194. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki 
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) 

195. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama kanallarının 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

196. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 
durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

197. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

198. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme 
faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

199. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik 
faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

200. - Edime Milletvekili Necdet Budak'ın, basında yer alan bir tarım projesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) 
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201. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adıyaman, Hakkâri ve Antalya'daki bazı tarihî 

eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) 

202. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve 
döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) 

203. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'in, belediyelere ayrılan yardım miktarındaki 
farklılıkların nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

204. - Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun, BDDK tarafından el konulan 
bankalara ve mevduat sahiplerinin alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/751) 

205. - 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) 

206. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, belediyelere yapılan parasal yardıma 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

207. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretimindeki kota 
uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

208. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) 

209. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM tarafından yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

210. - 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) 

211. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

212. - 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) 

213. - 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) 

214. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY'na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/763) 

215. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

216. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

217. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

218. - 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) 

219. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

- 2 7 - 75 İNCİ BİRLEŞİM 



7 - SÖZLÜ SORULAR 
220. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak 

istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 
221. - 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) 

222. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/771) 

223. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Bakanlığa bağlı döner sermayeden sağlık 
personeline yapılan ek ödeme matrahlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

224. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinin elektrik alt yapısının yenileme 
programına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

225. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

226. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinin kültürel yapısına ve Kuş Cennetine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

227. - 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) 

228. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

229. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

230. - 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) 

231. - 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) 

232. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781) 

233. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve 
lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

234. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, alternatif turizme yönelik çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

235. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

236. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

237. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Organize Hayvancılığı Geliştirme 
Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

238. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

239. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 
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240. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) 

241. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf 
öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

242. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını 
istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

243. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

244. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gündoğmuş-Ümitli Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

245. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme 
kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

246. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe 
yerleştirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

247. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

248. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk 
Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

249. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında Tekel'in 
uyguladığı fiyata ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 

250. - Edirne Milletvekili Rasım Çakır'in, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması 
için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

251. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya 
pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801) 

252. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan 
silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

253. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

254. - 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) 

255. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sperm ve yumurta transferi yasağına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

256. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

257. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

258. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda 
istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

259. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve 
Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 

260. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan 
bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 

261. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel ve Tüpraş'ın özelleştirilmesinde verilen 
tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 
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262. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 

Bandırma'daki Tekel depolarına nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/814) 

263. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 

264. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası 
koordinasyon ile coğrafî ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

265. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

266. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

267. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 
asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

268. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara Öğretmenevinde kütüphane 
bulunmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

269. - 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) 

270. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okul değiştirme cezasına yönelik 
düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 

271. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

272. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

273. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

274. - 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) 

275. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830) 

276. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın TEKEL'in özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) 

277. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbaıur'un, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

278. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve 
onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833) 

279. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

280. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

281. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı 
ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 

282. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 

283. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı 
inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 

284. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki 
gayrimenkullerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 
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285. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında 

doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) 
286. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TEKEL'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili 

iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841) 
287. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 

statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 
288. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Düzce'li depremzede temsilcilerinin 

gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843) 
289. - 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) 

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

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

292. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'in, Malatya'da doğrudan gelir ve mazot desteği 
ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/847) 

293. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

294. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

295. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

296. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

297. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 

298. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Gökçeada'daki sağlık hizmetlerine ve bir 
hastanın vefatıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) 

299. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedeline ve 
Manisa için yeni bir tarımsal sulama projesi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

300. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV 
oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

301. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Defterdarlığındaki bazı atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

302. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bankalardan yapılan döviz transferlerinde 
komisyon alınmasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

303. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, trafik kazaları istatistiklerine ve kazalara karşı 
alman önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

304. - 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) 

305. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

306. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 
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307. - 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) 

308. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Kemal ve Hakan Uzan'ın yakalanamamasının 
nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

309. - 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) 

310. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kristal-İş Sendikasının grev kararının 
Hükümetçe ertelenmesinin gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

311. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama 
kuyularının enerji trafosu ve panolarının Tedaş'ça sökülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) 

312. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

313. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, vatandaşlık başvurusunda bulunanlarda aranan 
şartlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

314.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, spor alanında yapılan çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

315. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 

316. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Anamur Özel İdare Müdürünün 
tayininin gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

317. - 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) 

318. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma 
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

319. - 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) 

320. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 
aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

321. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, satışa çıkarılan Millî Eğitim bakanlığı sosyal 
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) 

322. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın bir televizyon kanalında reklam adı altındaki 
bir yayma ve frekans tahsisi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

323. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir televizyon kanalında reklam adı altında 
yapılan bir yayının vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

324. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, tarım destekleme politikasına ve çiftçi kayıt 
sistemine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

325. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a yeni bir cezaevi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

326. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-İshaklar Köyü sağlık ocağına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

327. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Devlet Hastanesinin beyin cerrahı 
ihtiyacına ve hasta naklinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

328. - 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) 

329. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a ağır ceza mahkemesi açılıp 
açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 
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330. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 
331. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavı mülakatına ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 
332. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının maliyetine 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) 
333. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının sonuçlarına 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 
334. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 
335. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın BOTAŞ eski yöneticileri hakkında verilen 

mahkeme kararına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 
336. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/892) 
337. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 
338. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının 

kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 
339. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 
340. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 

sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 
341. - 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) 

342. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 

343. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kamu görevlilerinin yargılanmalarındaki farklı 
statüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

344. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

345. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelere verilen kadrolara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

346. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 

347. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

348. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü 
yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

349. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 
sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 

350. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, açılması düşünülen üniversiteler için gerekli 
planlama ve hazırlıkların yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/915) 

351. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın dokunulmazlığı ile ilgili bir dosyanın 
Başbakanlıkta bekletilmiş olmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916) 

352. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basın sektöründe 212 sayılı Kanunun 
uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) 

353. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelerin araştırma kaynaklarından 
yapılan gelir tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) 

354. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının 
parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) 
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355. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, trafik kazası istatistiklerine ve trafik 

sigortası uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 
356. - Ankara Milletvekili Yakup Kepeneksin, şeker kotalarına ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/922) 
357. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TÜPRAŞ'm özelleştirilmesi ihalesine ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) 
358. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜPRAŞ'm özelleştirilmesi sürecine ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) 
359. - 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) 
360. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, çeltik üreticilerinin elektrik borçlarına 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) 
361. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/927) 
362. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün. açıktan atanan özel kalem müdürlerine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/928) 
363. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, düşünce suçlularına ilişkin Adalet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/929) 
364. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 
365. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 
366. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bazı sermaye gruplarının çalışmalarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/932) 
367. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 

kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 
368. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Davos'taki görüşmelere katılan bazı 

kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/935) 
369. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'un Evciler İlçesinde Adliye teşkilâtı 

açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 
370. - .Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 

ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 
371.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in. Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 
372. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, haklarında açılmış dava bulunan Ziraat Bankası 

yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) 
373. - Burdur Milletvekili Razaman Kerim Özkan'ın, kredi kartı faizlerinin düşürülmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 
374. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, ÖSS'yc girecek öğrencilerin 2. dönemde 

idarî izinli sayılıp sayılmayacaklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) 
375. - 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) 

376. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bir ABD şirketinin kollandığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 

377.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki 
rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944) 

378, - Şanlıurfa xMilletveki!i Mahmut Yıldız'in. Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

379. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur 
çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 
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380. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderiler 

yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (9/947) 
381.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 

Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 
382. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 

değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 
383. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 

değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 
384. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın. yatırım ve işletme kredisi kriterleri ile 

organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) 
385. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vergi Barışı Kanununun sonuçlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/952) 
386. - 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) 

387. - Hatay Milletvekili Züheyir Amberin, KOBİ'lerin ve esnafın vergi yüküne ve kredi 
şartlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

388. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

389. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun 
asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 

390. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

391. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, bankaların kredi kartlarına uyguladığı faiz oranlarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

392. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda 
istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/961) 

393. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

394. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in. Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

395. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'în, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik 
sayaçlarının yerinin değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/968) 

396. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, genetik tohumiarla ilgili tarım politikasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

397. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, özelleştirme sonucu işsiz kalanların 
istihdamına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/970) 

398. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, Bursa Biiyükşehir Belediyesi mücavir alanından 
bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 

399. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının 
çözümüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 

400. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

401. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin. Afyon Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

402. - 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) 
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403. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis 

ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 
404. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/978) 
405. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 
406. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsiz sayısına ve işsizlik sigortasından 

yararlananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 
407. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, dış ve iç borçlara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/983) 
408. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da Vakıflar Genel 

Müdürlüğüne ait bir iş hanına asılan pankarta ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/984) 
409. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet olanaklarını seçim gezilerinde 

kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/985) 
410. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, pirinç ithalatına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/986) 
411.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'm, pirinç ve benzeri ürünlerin üretiminin 

desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/988) 
412. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/989) 
413. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/990) 
414. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/991) 
415. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/992) 
416. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/993) 
417. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/994) 
418. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/995) 
419.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/996) 
420. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 
421.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) 
422. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 
423. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Halkbank ve Ziraat Bankasının görev zararlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1000) 
424. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 
425. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Uzan Grubuna yönelik operasyonda ele 

geçirilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) 
426. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, enerji sektöründe özelleştirme öncesi teknik ve 

yasal hazırlıklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) 
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427. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önderin, traktör kredilerinde uygulanan limit ve 

baremlerin tespitine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1005) 
428. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Kargalık Barajı Projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 
429. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, işyeri açan emeklilerin aylıklarından 

kesilen destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) 
430. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 
431.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 
432. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1010) 
433. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 
434. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 
435. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1013) 
436. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1014) 
437. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) 
438. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1016) 
439. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün*ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 
440. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 
441.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1019) 
442. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Konyaaltı Beldesindeki 

Türem Otele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1020) 
443. - 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) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2004) 

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

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

446. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) 

447. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, eğitim fakültelerindeki akademik personel 
yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1025) 
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448. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İli sınır bölgelerinde TRT-3 ve TRT-4 

kanallarının yayınlanabilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1026) 
449. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, geçici işçilere kadro verilip verilmeyeceğine 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) 
450. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlindeki elektrik tüketimine ve elektrik 

kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) 
451. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Limanına yat tersanesi yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1029) 
452. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne-Uzunköprü İlçesine kültür merkezi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1030) 
453. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne-Meriç İlçesine askerlik şubesi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1031) 
454. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin Uzunköprü İlçesinin köprü ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 
455. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'deki çiftçilere doğrudan gelir desteği ve 

mazot desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1033) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 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 - Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 2003/1 Sayılı Türkiye-Litvanya Ortak Komite 
Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/757) (S. Sayısı : 396) (Dağıtma tarihi: 9.4.2004) 

6. X - Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop 
Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler; İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/727) (S. Sayısı: 401) (Dağıtma tarihi: 
12.4.2004) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Yasadışı Yollardan Ticareti 
Yapılan, İhraç Edilen veya El Değiştiren Kültürel, Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihi Varlıkların 
Korunması, Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/603) (S. Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 12.4.2004) 

8. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı İle Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/664) (S. Sayısı: 398) (Dağıtma tarihi: 12.4.2004) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Polis İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/710) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi: 12.4.2004) 

10. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/717) (S. Sayısı: 400) (Dağıtma tarihi: 12.4.2004) 

11. - 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) 

12. - 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) 

13. - 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) 

14. - 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) (*) 

15. - 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) (*) 

- 3 9 - 75 İNCİ BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 
16. - 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) (*) 

17. - 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) 

18. - 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) 

19. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; 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) 

20. - 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) 

21. - 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) 

22. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

23. - 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 Alınma Önergesi (2/89) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma 
tarihi: 19.1.2004) 

24. - Emniyet Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/784) (S. Sayısı: 403) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

25. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'in; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 
16.4.2004) 

26. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 
(1/761) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

27. - Samsun Milletvekili Ahmet Yeni'nin; Özelleştirme Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun ile Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/273) (S. Sayısı: 406) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı : 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 405) 

Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/761) 

NOT: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
komisyonlarına havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 20.2.2004 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-774/783 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 22.1.2004 
tarihinde kararlaştırılan "Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere 1957 yılından beri, yaklaşık 45 yıldır yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu, özellikle denizcilik sektörünü ilgilendirilen "Deniz Ticareti" başlıklı dördüncü kitabı ile 
günün koşullarına hizmet vermekten uzak kalmıştır. Dünyadaki denizciliğin, deniz teknolojisinin, 
deniz ticaretinin gelişmesine paralel olarak ülkemiz denizcilik sektöründe de benzer gelişmeler 
meydana gelmiş ve bu gelişmeyle oluşan fiili durum mevcut hukuki alt yapı ile karşılanamaz hale 
gelmiş, bu sebeple de denizcilik yatırımları denizciliğin muhtelif alanlarına yayılamamıştır. Hukuki 
boşluk nedeniyle, yapılmış yatırımların kayıt altına alınması ve uluslararası alanda ülkemizin deniz
cilik otoritesi olan Denizcilik Müsteşarlığınca gerçekçi bir denetimi mümkün olmamıştır. Deniz
cilik sektörünü doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen diğer sektörlerin hukuki alt yapılarını günün 
şartlarına uygun hale getirdikleri ve sektörel büyüme çerçevesinde hızlı bir ivme kazandıkları hal
de. bu sektörlerle etkileşim içinde bulunan denizcilik sektörü, temel mevzuatı olan Türk Ticaret 
Kanununda gerekli iyileştirmeleri zamanında yapamadığı için arzu edildiği oranlarda gelişme tren
di yakalayamamıştır. 

Tasarı ile, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun; 
1. 823 ve 824 üncü maddeleri değiştirilmek suretiyle, Türk Bayrağı çekebilme şartlarında 

değişiklik yapılarak yabancı sermayeyi teşvik ve sermaye piyasası mevzuatına uygunluk sağlanmış, 
geçici olarak Türk Bayrağı çekme süresi kaldırılarak, sözleşme süresi ne olursa olsun iki yılda bir 
şartların devamının ispatı hükmü getirilmiş, 
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2. 851 inci maddede yapılan değişiklik ile; geminin sicilden terkini sebepleri arasına, geminin 
yurt dışında cebri icra yoluyla bir yabancıya satılması ilave edilmiş. 

3. 939 uncu maddesinin değiştirilmesi suretiyle. Maliye Bakanlığından izin alınmaksızın 
yabancı para üzerinden gemi ipoteği tesisi imkânı sağlanmış, 

4. 1245 inci maddesinde yapılan değişiklikle, yurt içi cebri icra satışlarının sonuçlarına paralel 
olarak yurt dışında geminin cebri icra yoluyla satılması halinde de gemi alacaklılarının gemi üzerin
deki rehin haklarının kalkması hükmü getirilmiştir. 

Böylece, bugüne kadarki uygulamalarda tespit edilen çelişki ve engellerin ortadan kaldırılması, 
kamu yararına uygun uygulamalarla sicillere tescil ve hakların korunması çerçevesinde denizcilik 
sektörünün önünün açılarak deniz ticaret filomuzun güçlendirilmesi, sektörel anlamda denizcilik 
sektörü ile doğrudan veya dolaylı olarak etkileşim içinde olan diğer sektörlerle mevzuat yönünden 
paralellik kurulması amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Türk Ticaret Kanununun Türk Bayrağı çekme hakkı ve mükellefiyetini düzenleyen 

823 üncü maddesi, zaman içinde ihtiva ettiği hükümler bakımından uygulamada yetersiz kalmış ve 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yürürlüğe konulan diğer yasal düzenlemelere paralel 
olarak madde metninde gerekli değişiklikler yapılamadığından Türk Bayrağı çekebilme yönünden 
günün şartlarının gerisinde kalmıştır. 

Bu madde ile; Türk Ticaret Kanununun 823 üncü maddesinde değişiklik yapmak suretiyle. 
müşterek veya iştirak halinde mülkiyete konu gemilerde, ortaklık paylarının bir bölümünün kanun 
gereği veya satış yoluyla yabancılara geçmesi halinde, pay çokluğu Türk vatandaşlarında kalmak 
şartıyla Türk gemisi niteliğini kaybetmemesi, böylelikle azlık hisselerinin veraset, cebri satış, şirket 
hisselerinin devri ve benzeri gibi nedenlerle yabancılara geçmesi halinde geminin Türk Bayrağın
dan çıkması ve dolayısıyla sicilden silinmesinin engellenmesi, Türk deniz ticaret filosunun bu yol
la azalmasının önüne geçilmesi, yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı ile paralellik sağlanması ve 
Türk ticaret filosunun yabancı sermayeden yararlanması amaçlanmıştır. 

Ayrıca yapılan başka bir değişiklik ile de. sermaye piyasası mevzuatı ile paralellik kurulması 
amaçlanmıştır. Halihazırda gemi sahibi olan anonim şirketlerin gemilerinin Türk gemisi sayılabil-
mesinin bir şartı da hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olmasıdır. Bu durumda, hisselerinin 
bir bölümünü halka arz etmek isteyen sektör şirketleri, halka arz edecekleri hisse senetlerini 
hamiline yazılı hale getirdiklerinde, bu şirketlerin sahip oldukları gemilerin Türk Bayrağı altında ve 
dolayısıyla gemi sicilinde tutulmaları mümkün olmamaktadır. Bu durumda şirketler ya halka açıl
mayacaklar, ya da açılsalar bile gemilerini milli gemi siciline kaydettiremeyecekleri için yabancı 
bayrak altında çalıştıracaklardır. Hiç değilse azlık hisselerinin hamiline yazılı olması imkânı 
getirilerek, hisselerin %49'una kadar olan kısmının halka arz edilebilmesi imkânı getirilmiştir. 

Madde 2. - Türk Ticaret Kanununun 824 üncü maddesi bayrak çekme hakkının istisnalarını 
düzenlemiş, geçici süreli bayraktan çıkma ve Türk Bayrağı çekme hususunda idarenin iznini 
aramıştır. Bu madde ile 824 üncü maddede değişiklik yapılarak öncelikle ülkemiz denizcilik 
otoritesi olarak Denizcilik Müsteşarlığına verilen bayrak izinlerinin. Kanuna da işlenerek izin 
verecek idarenin açıkça belirlenmesi amaçlanmıştır. Diğer yandan 824 üncü maddenin ikinci fık
rasında yer alan en çok iki yıl olan Türk Bayrağı çekme izninde süre kaldırılmış ve ancak bunun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 405) 
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yerine iki yılda bir şartların devam edip etmediğinin hak sahibince ispat edilmesi şartı getirilmiştir. 
Böylelikle uygulamada iki yıllık süre nedeniyle ortaya çıkan sorunlar giderilmiş olacak, işin ve hiz
metin niteliğine göre taraflar arasında daha uzun süreli kiralama sözleşmeleri yapılabilecek, her iki 
yılda bir sözleşme yenilenmesi ve yeniden izin alınması gibi akdi ve bürokratik zorunluluklar ber
taraf edilerek sözleşme serbestisi de sağlanmış olacaktır. 

Madde 3. - Türk Ticaret Kanununun 851 inci maddesi mevcut haliyle gemi sicilinden terkin 
şartlarını düzenlemiştir. Yurt dışında cebri icra yoluyla satış hali madde hükmünde yer almadığın
dan. bu şekilde yapılan satış sonucu geminin bir yabancının mülkiyetine geçmesi halinde bile sicil
den terkini mümkün olmamaktadır. Halbuki cebri icra, bir devletin egemenlik ve hükümranlık hak
larının kullanılmasının doğrudan bir sonucu olup. devletler özel hukuku ilkelerine göre yeni bir 
hukuki statü tesis eden bu gibi hukuki tasarruflar, hukuki geçerliğini yapıldığı yer hukukundan alır. 
Dolayısıyla cebri icra ile tesis edilen yeni hukuki durum, başka bir devletin müdahalesini gerektir
meksizin veya başka bir devlet tarafından tanınmasına bağlı olmaksızın hukuki etkisini doğurur. Bu 
nedenle, geminin yabancı bir ülkede cebri icra yoluyla satışı sonucu mülkiyetin yabancıya geç
tiğinin ispatı halinde geminin Türk gemi sicilindeki kaydının başkaca bir şart aranmaksızın terkin 
edilmesi gerekir. Kaldı ki, kanuni bir sebepten dolayı ortaya çıkan bir sonucun alacaklı yönünden 
yurt içi veya yurt dışında da aynı neticeyi doğurması, çelişkinin giderilmesi bakımından gereklidir. 

Gemiler ekonomik olarak yüksek değere sahip olduğundan, inşası, satın alınması ve tadilatı 
büyük mali kaynak gerektirmektedir. Denizcilik sektöründe bu kadar büyük mali yükü kendi öz 
kaynaklarından karşılayabilecek firma sayısının çok az olması ve ulusal bankalardan kredi 
temininin ilgili mevzuat ve bankaların kredi kullandırma ilkeleri gereği uzun ve meşakkatli bir yön
tem olması nedeniyle krediyi yabancı kredi kuruluşlarından temin etmek yegâne yol olmaktadır. 
Kredi veren yabancı kuruluş, gemi üzerine ipotek tesis ettirdiğinden, kredinin geri dönmemesi 
durumunda, ipoteğin cebri icra yoluyla paraya çevrilmesini talep etmektedir. Ancak, geminin yurt 
dışında olduğu ve bulunduğu yerde satışının yapıldığı zaman 851 inci madde hükmü gereğince 
gemi sicilinden terkin edilemeyeceği için, alacağın temini zora girmekte, bu hüküm mevcut olduğu 
sürece yabancı fınans kuruluşları kredi vermekte zorluklar çıkartmakta ve dolaylı olarak deniz 
ticaret filomuzun gelişmesi önlenmektedir. 

Madde ile, yukarıda izah edildiği üzere yaşanan zorlukların giderilmesi amacıyla, yurt dışında ceb
ri icra satışlarında geminin yabancıya satışı halinde geminin sicilden silinmesi imkânı getirilmiştir. 

Madde 4. - Denizcilik sektöründe ülkemizde ve Dünyada umumiyetle kullanılan para birimi 
Amerikan Dolarıdır. Sektörün fınans kaynağı genellikle yurt dışından sağlandığı için, krediler kar
şılığı konulan ipotekler de yabancı para üzerinden olmaktadır. Ülkemiz fınans ve kambiyo alanın
da son yıllarda büyük gelişme ve serbesti sağlandığı da bilinmektedir. Yabancı paraların rahatça 
dolaşımının sağlandığı bir ortamda, hâlâ yabancı para üzerinden ipotek koydurmak için izin alın
ması bürokratik işlemleri artırdığı gibi, acil kredi taleplerinin karşılanmasında engel yaratmaktadır. 

Bu madde ile, Maliye Bakanlığının izni kaldırılmış ve serbestçe yabancı para üzerinden ipotek 
konulabilmesi imkânı getirilmiştir. Ancak, ipotek mevzuatına uygun olarak derecelendirme sis
temine göre, yabancı para ipoteklerinin ayrı bir derecede gösterilmesi ve böylelikle aynı derecede 
birden fazla para birimi üzerinden konulmuş ipoteklerin, paraya çevrilme aşamasında ortaya 
çıkabilecek sorunların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 
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Madde 5. - Türk Ticaret Kanununun 1245 inci maddesi, gemi alacaklılarının gemi üzerindeki 
(ipotek dahil) rehin hakkının geminin Türkiye dışında cebri icra yoluyla satılması halinde ne olacağı 
konusunda bir düzenleme getirmemiştir. 

Halbuki cebri icra yoluyla satışlarda, geminin Türk gemi sicilindeki kaydının başkaca bir şart 
aranmaksızın terkin edilmesi gerekir. Kaldı ki, kanuni bir sebepten dolayı ortaya çıkan bir sonucun 
alacaklı yönünden yurt içi veya yurt dışında da aynı neticeyi doğurması, çelişkinin giderilmesi 
bakımından gereklidir. Ancak, gemi üzerinde başka bir rehin hakkı varsa, rehinli alacaklının terkine 
muvafakat etmesi gereklidir. 

Bu madde ile, yukarıda izah edildiği üzere, yurt içi cebri icra yoluyla satışlarda olduğu gibi 
geminin yurt dışında da cebri icra yoluyla satılması halinde gemi üzerindeki rehin haklarının kalk
ması yönünde değişiklik yapılmış, ancak rehinli alacaklının terkine muvafakat verebilmesini temin 
amacıyla satışın, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazetede ilân yoluyla tebliği yapılmak suretiy
le bilinen ve bilinmeyen rehinli alacaklılara bildirilmesi hükmü getirilmiştir. 

Madde 6. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 7. - Yürütme maddesidir. 
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 15.4.2004 

Esas No. : 1/761 
Karar No. : 33 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanarak 20.2.2004 tarihinde Başkanlığınıza sunulan 'Türk Ticaret 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı" Başkanlığınızca 
26.2.2004 tarihinde tali komisyon olarak Adalet Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komis
yonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz 14.4.2004 tarihli 19 uncu toplantısında. Adalet Bakan
lığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı ve Deniz Ticaret 
Odası Başkanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Kanun Tasarısını inceleyip görüşmüştür. 

Kanun Tasarısı ile; 

- Hangi gemilerin Türk gemisi olarak kabul edileceği yeniden düzenlenmiş, denizcilik şirket
leri hisselerinin halka açılabilmesi ve bu suretle yabancı sermayeyi bu sektöre çekebilmek imkânı 
sağlanmıştır. Ayrıca daha önce en çok iki yıl olan geçici Türk Bayrağı çekme izni süresi geminin 
sözleşme ile bırakıldığı süre ile sınırlı olarak uzatılmıştır. Böylelikle finansal kiralama sözleş
melerindeki asgarî süre olan 4 yıllık süre ile de paralellik sağlanarak gereksiz bürokratik işlemler 
azaltılmıştır. Yine gemi siciline kayıtlı bir geminin gemi sicilinden terkin edilebilmesi sebepleri 
arasına geminin yurt dışında cebri icra yoluyla bir yabancıya satılması hali de eklenmiştir. 

- Mevcut yasada yabancı para ile ödenecek borçlar için yabancı para üzerinden gemi ipoteği 
kurmak Maliye Bakanlığının iznine tâbi idi. Yapılan değişiklik ile bu izin keyfiyeti kaldırılmıştır. 
Böylelikle Medenî Kanunun 766/a maddesinde 1990 yılında yapılan değişiklikle uyumlu hale 
getirildiği gibi gereksiz bürokratik işlemler de kaldırılmış olmaktadır. 

- Yine bir geminin yurt içinde cebri icra ile satış sonuçlarına paralel olarak geminin yurt dışın
da cebri icra yolu ile satılması halinde de gemi üzerindeki kanunî rehin haklarının kalkması hükmü 
getirilmiştir. 

Böylelikle, cebri icranın bir devletin egemenlik ve hükümranlık haklarını kullanmasının doğ
rudan bir sonucu olduğu, devletler özel hukuk ilkelerine göre yeni bir hukukî statü tesis eden bu gibi 
hukukî tasarrufların hukukî geçerliliğini yapıldığı yer hukukundan aldığı, dolayısıyla cebrî icra ile 
tesis edilen yeni hukukî durumun başka bir devletin müdahalesini gerektirmeksizin veya başka bir 
devletin tanınmasına bağlı olmaksızın hukukî etki doğuracağı gerçeği de kabul edilmiş olmaktadır. 
Bu düzenleme aynı zamanda yabancı fınans kuruluşlarının Türk Bayraklı gemilere kredi vermesi 
imkânını sağlayacak, denizcilik sektörünün önünü açarak deniz ticaret filomuzun daha da güçlen
mesini sağlayacaktır. 

Kanun Tasarısının geneli üzerinde görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçilmesi oybirliği 
ile kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının 1 inci maddesine geçilmeden önce verilen bir önerge doğrultusunda; 
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Türkiye ve AB arasında düzenlenen Katılım Ortaklığı Belgesi çerçevesinde hazırlanan Ulusal 
Programın '"Siyasî Kriterler" başlığı altında "yargı" alanında "Denizcilik İhtisas MahkemelerF'nin 
kurulmasına yer verildiği, 

Ekonomik ve siyasal gelişmelerin sonucu olarak gündeme yerleşen çevre bilinci, deniz ve 
denizcilikten yararlanma, ekonomik alanda deniz ve denizciliği kullanma, sektörel bazda deniz
ciliğe ağırlık vermeyi gerektirmiş olup, bu alanda meydana gelen gelişmeler nedeniyle deniz 
ticaretinde hareketlilik ile bu hareketlilikten ortaya çıkan deniz trafiği, buna bağlı olarak denizde 
can ve mal güvenliği ihtiyacı, kıyı ve deniz tehlikeleri ile mücadele ve denizcilik sektörüne verilen 
hizmetler hızla artmıştır. Denizcilik alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler, yapılan anlaşmalar 
ile deniz mevzuatının takibi, bu konuda ortaya çıkan problemlerin çözümü için ihdas edilen hukuk 
(ticaret) mahkemeleri bu hıza yetişememektedir. Ülkemizde deniz ticareti dışındaki ticarî birçok 
olayı, meseleyi ve problemi de çözme zorunluluğu, denizcilik konusuna, mahkemelerin yeterince 
eğilebilme imkânlarını bertaraf etmektedir. Bunun sonucunda da hareket halinde olan gemilerin 
veya gayet kolaylıkla telef olabilecek veya bozulabilecek yüklerin konu edildiği ihtilaflarda müd-
deabihlerin yüksek olmasına karşılık, çok büyük meblağlar mahkemelerin ihtilafı süratle 
çözememesi nedeniyle kaybedilmektedir. İhtiyaç duyulan, ihtilafın çözümündeki sürattir. Gerek ih
tilafın çözümünde beklenen süratin sağlanabilmesi, gerekse konunun adalete, deniz örf ve âdet
lerine uygun ve en doğru bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için, deniz hukukunda uzmanlaşmış yar
gı organlarının bu ihtilafların çözümünde görevlendirilmiş olmasını gerektirdiğinden Denizcilik İh
tisas Mahkemeleri kurulmasının sağlanması amacıyla Kanun Tasarısına 1 inci madde olarak 
aşağıdaki maddenin eklenmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Madde 1. - 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesine 
aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir. 

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü 
ile Adalet Bakanlığınca, bu Kanunun dördüncü kitabında yer alan deniz ticaretine ilişkin ihtilaflara 
bakmak ve asliye derecesinde olmak üzere Denizcilik İhtisas Mahkemeleri kurulur. Bu mah
kemelerin yargı çevresi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir. 

Kanun Tasarısının maddeleri yeni eklenen madde ile yeniden teselsül ettirilmiştir. 
Kanun Tasarısının 1 inci maddesi 2 nci madde olarak, 2 nci maddesi 3 üncü madde olarak, 

3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak. 4 üncü maddesi 5 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Kanun Tasarısının 5 inci maddesi daha anlaşılır ve açık yazılımının sağlanması açısından 

verilen bir önergenin kabulü ile, 
Madde 6. - 6762 sayılı Kanunun 1245 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
''Geminin; 
1. Yurt içinde cebri icra yoluyla, 
2. Türkiye genelinde tirajı en yüksek beş gazete arasından iki ayrı gazetede üç gün ara ile iki 

kez ilanen tebligat yapılmak suretiyle gemi alacaklarının satıştan haberdar edilmeleri kaydıyla yurt 
dışında cebrî icra yoluyla, 

3. Kaptan tarafından 990 inci madde hükmü gereğince kanunî yetkisine dayanarak zorunlu hal
lerde, 

Satılması durumunda gemi alacaklılarının gemi üzerindeki rehin hakları kalkar. Satış bedeli 
alıcı tarafından henüz ödenmediği veya kaptanın yahut acentenin elinde bulunduğu müddetçe gemi 
alacaklıları için gemi yerine geçer." şeklinde değiştirilerek 6 nci madde olarak kabul edilmiş, 
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Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi 7 nci madde, 7 nci maddesi 8 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

İşbu raporumuz gereği yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Soner Aksoy 

Kütahya 
Üye 

Mustafa Sayar 
Amasya 

Üye 

Şemsettin Murat 
Elazığ 

Üye 
Vezir Akdemir 

İzmir 
Üye 

Nuri Çilingir 

Manisa 

Üye 
İbrahim Çakmak 

Tokat 

Sözcü 
Hasan Ali Çelik 

Sakarya 
Üye 

Ahmet Rıza Acar 
Aydın 
Üye 

Talip Kaban 
Erzincan 

Üye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 

Üye 

Şükrü Ünal 
Osmaniye 

Üye 
Yekta Haydaroğlu 

Van 

Üye 
Tacidar Seyhan 

Adana 
Üye 

Nejat Gencan 
Edirne 

Üye 

Mehmet Ali Arıkan 
Eskişehir 

Üye 
Hasan Angı 

Konya 
Üye 

Mustafa Öztürk 
Sinop 

Üye 
Fazlı Erdoğan 

Zonguldak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRK TİCARET KANUNUNUN BAZI 
MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 

HAKKINDA KANUN TASARISI 

SANAYİ, TİCARET. ENERJİ.. TABİÎ 
KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRK TİCARET KANUNUNUN BAZI 
MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 

HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE L- 29.6.1956 tarihli ve 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü mad
desine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklen
miştir. 

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olum
lu görüşü ile Adalet Bakanlığınca. Bu Kanunun 
Dördüncü Kitabında yer alan Deniz Ticaretine 
ilişkin ihtilaflara bakmak ve asliye derecesinde 
olmak üzere Denizcilik İhtisas Mahkemeleri 
kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belir
lenir. 

MADDE 1. - 29.6.1956 tarihli ve 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanununun 823 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 823. - Her Türk gemisi Türk Bay
rağı çeker. Yalnız Türk vatandaşlarının malı 
olan gemi Türk gemisidir. 

MADDE 2.- Kanun Tasarısının 1 inci mad
desi 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Birlikte mülkiyet esaslarına göre birden 
fazla kişilere ait olan gemiler, pay çokluğunun 
Türk vatandaşlarına ait olması şartıyla Türk 
gemisi sayılırlar. 

Türk kanunları uyarınca kurulup da; 
1. Tüzel kişiliği haiz olan teşekkül, mües

sese, dernek ve vakıfların malı olan gemiler 
idare organını teşkil eden kişilerin çoğunluğu 
Türk vatandaşı olmak, 

2. Türk ticaret şirketlerinin malı olan 
gemiler, şirketi idare ve temsil etmeye yetkili 
ortakların çoğunluğu Türk vatandaşı olmak ve 
şirket sözleşmesine göre oy çoğunluğu Türk 
ortaklarda bulunmak, anonim ve sermayesi 
paylara bölünmüş komandit şirketlerde ayrıca 
payların çokluğunun nama yazılı ve bir baş
kasına devri şirket yönetim kurulunun iznine 
bağlı bulunmak, 

şartıyla Türk gemisi sayılırlar. 
Türk ticaret siciline tescil edilen donatma 

iştiraklerinin malı olan gemiler; paylarının 
yarısından fazlası Türklere ait ve iştiraki idare 
ve temsil etmeye yetkili müşterek donatanların 
çoğunluğu Türk vatandaşı olmak kaydıyla 
Türk gemisi sayılırlar." 

MADDE 2. - 6762 sayılı Kanunun 824 ün
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 824. - Bir Türk gemisi, 823 üncü 
maddede yazılı niteliklere sahip olmayan 
kişilere en az bir yıl süreyle kendi namına iş
letilmek üzere bırakılmış olursa, malikin talebi 
üzerine Denizcilik Müsteşarlığı en çok iki yıl 
süreyle geminin yabancı bayrak çekmesine o 
memleket kanunları müsait olmak kaydıyla 
izin verebilir. Bu izin bitmedikçe veya kanunî 
sebeplerle geri alınmadıkça gemi Türk Bayrağı 
çekemez. 

Türk gemisi olmayan bir gemi, 823 üncü 
maddede yazılı niteliklere sahip olan kişilere 
en az bir yıl süreyle kendi namına işletilmek 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3.- Kanun Tasarısının 2 nci mad
desi 3 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

üzere bırakılmış olursa, malikin muvafakati 
alınmış olmak. Türk mevzuatının kaptan ve 
gemi zabitleri hakkındaki hükümlerine riayet 
olunmak, yabancı kanunda da bunu engelleyen 
bir hüküm bulunmamak şartıyla Denizcilik 
Müsteşarlığı geminin bırakma süresince Türk 
Bayrağı çekmesine izin verebilir. Şu kadar ki; 
izin alan kişi her iki yılda bir izin için gerekli 
şartların mevcudiyetini sürdürdüğünü ispat
lamakla yükümlüdür. 

Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 
gemiler, Denizcilik Müsteşarlığınca tutulacak 
hususi bir sicile kaydolunur." 

MADDE 3. - 6762 sayılı Kanunun 851 in
ci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Gemi. kurtarılamayacak şekilde batar 
veya tamir kabul etmez hale gelir yahut yurt 
dışında cebri icra yolu ile bir yabancıya 
satılarak veya başka bir surette Türk Bayrağı 
çekme hakkını zayi ederse, talep üzerine sicil
den kaydı terkin olunur." 

MADDE 4. - 6762 sayılı Kanunun 939 un
cu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 939. - Yabancı para üzerinden 
gemi ipoteği tesis olunabilir. Ancak, aynı 
derecede birden fazla para türü kullanılarak 
gemi ipoteği tesis edilemez. Yabancı veya 
Türk parası karşılıklarının hesabında, hesap 
günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasının döviz alış kuru esas alınır." 

MADDE 5. - 6762 sayılı Kanunun 1245 
inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Geminin; 
1. Yurt içinde veya ülke genelinde 

dağıtımı yapılan iki ayrı gazetede üç gün ara 
ile iki kez iianen tebligat yapılmak suretiyle 
gemi alacaklılarının satıştan haberdar edil
meleri kaydıyla yurt dışında cebri icra yoluyla, 

Türkiye Büyük Millet Mecli 

(Sanayi, Ticaret, Enerji. Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4.- Kanun Tasarısının 3 üncü 
maddesi 4 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5.- Kanun Tasarısının 4 üncü 
maddesi 5 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6.- 6762 sayılı Kanunun 1245 in
ci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Geminin; 
1. Yurt içinde cebri icra yoluyla. 
2. Türkiye genelinde tirajı en yüksek beş 

gazete arasından iki ayrı gazetede üç gün ara ile 
iki kez iianen tebligat yapılmak suretiyle gemi 
alacaklılarının satıştan haberdar edilmeleri kay
dıyla yurt dışında cebri icra yoluyla. 

(S. Sayısı : 405) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

2. Kaptan tarafından 990 inci madde hük
mü gereğince kanunî yetkisine dayanarak 
zorunlu hallerde, 

satılması durumunda, gemi alacaklılarının 
gemi üzerindeki rehin hakları kalkar. Satış 
bedeli, alıcı tarafından henüz ödenmediği veya 
kaptanın yahut acentenin elinde bulunduğu 
müddetçe gemi alacaklıları için gemi yerine 
geçer." 

MADDE 6. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. A t alay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı V. 
M. H. Güler 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 

3. Kaptan tarafından 990 inci madde hük
mü gereğince kanunî yetkisine dayanarak 
zorunlu hallerde, 

Satılması durumunda gemi alacaklılarının 
gemi üzerindeki rehin hakları kalkar. Satış bedeli 
alıcı tarafından henüz ödenmediği veya kaptanın 
yahut acentenin elinde bulunduğu müddetçe 
gemi alacaklıları için gemi yerine geçer." 

MADDE 7. - Kanun Tasarısının 6 ncı mad
desi 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. - Kanun Tasarısının 7 nci mad
desi 8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı V. 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
A. Aksu 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
5. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı V. 
E. Mumcu 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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