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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

III.- YOKLAMA 
IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Giresun Milletvekili Ali Temür'ün, Karadeniz Bölgesinde tındık 

üretimini etkileyen don olayı sonucunda üreticilerin zararının boyutlanna 
ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

2.- Ordu Milletvekili İ. Sami Tandoğdu'nun, Karadeniz Bölgesinde fın
dık üretimini etkileyen don olayı sonucunda üreticilerin zararının boyut
lanna ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

3.- Manisa Milletvekili Hüseyin Tannverdi'nin, Türkiye-Filistin Par-
lamentolararası Dostluk Grubu olarak Filistin'e yaptıkları ziyaret ve temas
larla ilgili izlenimlerine ilişkin gündemdışı konuşması 
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Bj TEZKERELER VE ÖNERGELER 21:23, 25:26, 27:30 
1.- Devlet eski Bakanı Eyüp Aşık hakkındaki dosyaya ilişkin Başkan

lık tezkeresi (3/567) 21:22 
2.- Orman eski Bakanı ve Tanm ve Köyişleri eski Bakanı Nevzat Ercan 

ile Tanm ve Köyişleri eski Bakanlan İsmet Attila, Musa Demirci ve Mustafa 
Rüştü Taşar haklanndaki dosyalara ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/568) 22 

3.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in (6/1084) esas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/183) 22:23 

4.- Almanya'nın Bonn Şehrinde düzenlenmesi öngörülen Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklanna İlişkin Uluslararası Parlamenterler Forumuna bir par
lamento heyetinin katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/569) 25 

5.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir heyetle birlikte İrlanda'ya 
yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tez
keresi (3/570) 25 

6.- Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın bir heyetle birlikte İsviçre'ye yaptığı 
resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/571) 26 

7.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İş
lemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldınlan Türkiye İmar Ban
kası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkın
daki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/236) doğ
rudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/184) 27:28 

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/205) doğrudan gün
deme alınmasına ilişkin önergesi (4/185) 29:30 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS A RAŞTIRMA SI ÖNERGELERİ 23:24 

1.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 milletvekilinin, genç
lerimizin sorunlannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 23:24 

V.- ÖNERİLER 26 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 26:27 
1.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlen

mesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 26:27 
VI.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR

MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 30 
A) ÖNGÖR ÜŞMELER 30:52 
].- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, Samsun Milletvekili 

Haluk Koç, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz'un Irak Halkına yöneltilen şiddet ve Türkiye'nin Irak politikası 
konusunda genci görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 30:52 

2.- Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve 21 milletvekilinin Irak Halkına 
yöneltilen şiddet ve işkence olaylarının ulusal ve uluslararası düzeydeki 
yansımaları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/15) 30:52 
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VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 53, 222 

1.- Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mah
kemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasansı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 53 

2.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasansı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) 53 

3.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; 
Gelibolu Yanmadası 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) 53 

4.- Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandınlması 
Hakkında Kanun Tasansı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyon-
lan Raporları (1/731) (S.Sayısı: 349) 53 

5.- Gıdalann Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Tanm, Orman ve Köyişleri ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporlan (1/238) (S. Sayısı 428) 53 

6.- Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Millî Eğitim, Kül
tür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/806) (S. Sayısı: 454) 53:85 

7.- Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı ile Avrupa Birliği Uyum, 
İçişleri ve Anayasa Komisyonlan Raporlan (1/705) (S. Sayısı: 432) 86:104, 222:231 

VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 105 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 105:221 
1.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, çeşitli kanunlar uyannca yar

gılananlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1986) 105:107 
2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tarihî eserlerin tahribatının 

gözlenmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun 
cevabı(7/2136) 108:110 

3.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yargının baskı altında ol
duğu iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 
(7/2210) 111:112 

4.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi hakkında açılan davalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek'in cevabı (7/2229) 113:114 

5.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurt dışında bulunan 
Sivas olayı sanıklarının iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunul
madığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in 
cevabı(7/2284) 115:118 

6.- Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur'un, Emekli Sandığı sağlık hiz
metlerinden yararlanma hakkına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın cevabı (7/2319) 119:120 
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7.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Muğla-Dalaman'da tanmsal 
üretime verilen zarann önlenmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman 
Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/2323) 

8.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, özürlü vatandaşlann oy kul
lanımıyla ilgili YSK tarafından alınan tedbirlere ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/2325) 

9.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, bazı gazetecilerden oluşan 
"İkinci Cumhuriyetçi"ler listesinin gerçekliğine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı M.Vecdi Gönül'ün cevabı (7/2341) 

10.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, bir yayın grubuna ait mal var
lıklarının satışına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener'in cevabı (7/2348) 

11.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, bir açıklamasına ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı 
(7/2352) 

12.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, bir vatandaşın AİHM'ye götür
düğü bir davaya ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül'ün cevabı (7/2353) 

13.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, THY Milano Ofisi tarafın
dan dağıtıldığı iddia edilen bir broşüre ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Binali Yıldınm'ın cevabı (7/2385) 

14.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, İsdemir Limanında tutulan 
toksik atık yüklü gemiye ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman 
Pepe'nin cevabı (7/2416) 

15.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, bedelli askerlik uygulamasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı M.Vecdi Gönül'ün 
cevabı (7/2418) 

16.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, halk pazarlarında satılan 
gıdaların denetimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ'ın cevabı (7/2419) 

17.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bir holding başkanıyla görüş
mesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın 
cevabı (7/2421) 

18.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Çanakkale İlinin 
ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/2427) 

19.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, elma üreticilerinin 
sorunlarına, 

- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, yapılan bir atamaya, 
- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğu Anadoludaki çiftçilere 

yardım yapılıp yapılmayacağına, 

- 4 -



T.B.M.M. B : 92 25 . 5 . 2004 O : 1 

Savfa 

- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ayçiçeği üretimine ve Türk 
tarımının sorunlarına, 

İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 
(7/2432,2433,2434,2435) 152:160 

20.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, kırtasiye üretim ve it
halatına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in 
cevabı(7/2450) 161:163 

21.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Irak Felluce'deki bombalı 
saldırıya ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdul
lah Gül'ün cevabı (7/2457) 164:165 

22.- Konya Milletvekilli Atilla Kart'ın, meteoroloji istasyonlarına ve 
çalışan personele ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin 
cevabı(7/2465) 166:169 

23.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Ankara-Bey-
pazan'ndaki tarihî Sultan Alaaddin Camiine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Mehmet Aydın'ın cevabı (7/2466) 170:171 

24.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, sigara fiyat artışına ve 
sigarayla mücadeleye ilişkin Maliye Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Vekili Abdüllatif Şener'in cevabı 
(7/2489) 172:174 

25.- Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur'un, pirinç ithalatına, 
- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, 1999-2004 yıllarında ithal 

edilen araç sayısına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı 

(7/2503,2504) 175:179 
26.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Sümer Holdingin özel

leştirilmesi çalışmalarına ilişkin Maliye Bakanından sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/2514) 180:188 

27.- İzmir Milletvekili Canan Antman'ın, THY Genel Müdürünün uy
gulamalarına ilişkin Maliye Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Maliye Bakanı Vekili Abdüllatif Şener'in cevabı (7/2515) 189:192 

28.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, 1999-2004 yıllan arasın
da üretilen veya ithal edilen taşıt sayısına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun'un cevabı (7/2525) 193:194 

29.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, Formüla-1 yarış pisti inşa 
edilmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin 
cevabı (7/2526) 195:196 

30.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, milletvekillerinin 
protokollerdeki yerlerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Bülent Arınç'ın cevabı (7/2531) 197:203 

31.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Tekelin bir Alman firmasına 
tütün satışına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 
(7/2539) 204:209 
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32.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, çiftçilere yapılacak malî 
desteğe ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 
(7/2544) 210:211 

33.- Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur'un, SHÇEK'de çocuklara hiz
met veren birimlerdeki personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güldal 
Akşit'in cevabı (7/2546) 212:216 

34.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, çiftçilerin borçlarından 
kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/2550) 217:218 

35.- İstanbul Milletvekili Bülent Tanla'nın, DİE tarafından yapılan 
mutluluk araştırması sonuçlanna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir 
Atalay'm cevabı (7/2566) 219:221 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Elektronik cihazla yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulun

madığı anlaşıldığından; 
25 Mayıs 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.27'de son verildi. 

ismail Alptekin 
Başkanvekili 

Mevlüt Akgün Mehmet Daniş 
Karaman Çanakkale 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

No. : 133 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

21 Mayıs 2004 Cuma 
Tasarılar 

1.- Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1 815) 
(Adalet ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.2004) 

2.- Kimberley Süreci Sertifika Sistemine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/816) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.2004) 

Teklifler 
1.- Nevşehir Milletvekilleri Osman Seyfı ve Mehmet Elkatmış'ın: Yükseköğretim Kurumları 

Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 
Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi (2 288) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.2004) 

2.- Nevşehir Milletvekili Rıdvan Köybaşı'nın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 
41 Sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile ~8 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
(2 289) (Millî Eğitim. Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 14.5.2004) 

Raporlar 
1.- Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim. Kültür. Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1 806) 
(S. Sayısı: 454) (Dağıtma tarihi: 21.5.2004) (GÜNDEME) 

2- Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım. Onnan ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1 788) (S. Sayısı: 455) (Dağıtma tarihi: 
21.5.2004) (GÜNDEME) 

3.- Basın Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonlan Raporları (1 ~81) 
(S. Sayısı: 456) (Dağıtma tarihi: 21.5.2004) (GÜNDEME) 
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No.: 134 
24 Mayıs 2004 Pazartesi 

Tasarı 
1. - Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş

kin Kanun Tasansı (1/817) (Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004) 

Teklif 
1. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 3 Milletvekilinin; Orman Kanununun Ek 8 inci 

Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/290) (Tanm, Orman ve Köyişleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, Göksu Deltasına yapılacak olan Taşucu Ter

sanesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1113) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.5.2004) 

2. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

3. - Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

4. - Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdeğerlilik raporu" na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

5. - Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1117) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

6. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 
güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.5.2004) 

7. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan doktorların 
ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.5.2004) 

8. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004) 

9. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, kaymakam atamalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004) 

10. - Ankara Milletvekili Oya ARASLl'nın, basında yer alan bir habere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, milletvekillerinin protokollerdeki yerlerine iliş

kin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2531) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.4.2004) 

2. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Bedelli askerliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/2613) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004) 

3. - İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Batı Trakya Türklerinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/2642) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

4. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, Bakırköy Sümerbank İşletmesinin satışına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2643) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004) 
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5. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, gösterimde olan yabancı bir sinema 
filmine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2644) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004) 

6. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, mahkûmlara yönelik sağlık hizmetlerine iliş
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2645) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

7. - Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, yurt dışındaki vatandaşlarımızın boşanma işlem
leriyle ilgili sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2646) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.5.2004) 

8. - İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, kamu bankalarının özelleştirilmesi ile ilgili 
danışman firmalarla anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) 
yazılı soru önergesi (7/2647) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

9. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Halk Bankasının ve Ziraat Bankasının takipteki alacak
larına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2648) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.5.2004) 

10. - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, genetiği değiştirilmiş mısır ve soya fasulyesi 
ithaline ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2649) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.5.2004) 

11. - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, genetiği değiştirilmiş mısır ve soya fasul
yesinin ithaline ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2650) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17.5.2004) 

12. - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, TPAO'nun yurtdışında yaptığı yatırımlara ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2651) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

13. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Eti Zeolit A.Ş.'nin kapatılmasıyla ilgili çalışmalara ve 
yapılan atamaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2652) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

14. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜTün, Arpaçay ve Susuz ovalarının sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2653) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

15. - Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, SEAŞ Genel Müdürünün görevden alınmasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2654) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

16. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Seyhan Ovası sulama projelerine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2655) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004) 

17. - Konya Milletvekili Atilla KARTın, Ankara'da meydana gelen bir mahalle kavgasıyla ilgili 
gelişmelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2656) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

18. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, belediye başkanlarına yönelik 
zorunlu eğitim uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2657) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14.5.2004) 

19. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bazı polis karakollarında şiddet uygulandığı iddialarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2658) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

20. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bir emniyet müdürüyle ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2659) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

21. - Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK'in, bir filmle ilgili tanıtım eksikliği olup ol
madığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2660) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.5.2004) 
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22. - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bursa-Iznik ilçesinde bulunan Beştaş Anıtının 
korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2661) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.5.2004) 

23. - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bursa İlinin tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2662) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004) 

24. - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, bazı ürünlerin ithalatında gümrük vergisi 
değişimi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2663) (Başkan
lığa geliş tarihi: 17.5.2004) 

25. - İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, RJ100 tipi uçakların tekrar sefere konulacağı id
diasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2664) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

26. - İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, sağlık meslek kuruluşlarının bakanlığa bağlanacağı 
iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2665) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

27. - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, genetiği değiştirilmiş ürünlerin ithalatına iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2666) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004) 

28. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, genetik olarak değiştirilmiş tarımsal ürünlerle 
ilgili düzenlemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2667) (Başkan
lığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

29. - İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, tarım üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2668) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

30. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, transgenik ürünlerle ilgili alınacak tedbirlere 
ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2669) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

31. - Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, fındık üretimiyle ilgili arazi tespit çalışmalarına iliş
kin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2670) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

32. - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, ithal edilen genetiği değiştirilmiş mısır ve soya 
fasulyesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2671) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.5.2004) 

33. - Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN'ın, Mersin-Tarsus İlçesinde yaşanan doğal afetten 
etkilenen çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2672) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004) 

34. - İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in. Teşvik Yasasının uygulamasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2673) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

35. - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKU'nün, Aliağa ve çevresinde kurulu tesislerin çevreye ver
diği zarara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7'2674) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.5.2004) 

36. - Çanakkale VI i İlet vekil i Ahmet KUÇUK'ün, özürlü kontenjanı uygulamasına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2675) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

37. - İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, özürlü vatandaşların sorunlarına ilişkin Devlet 
Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/2676) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004) 

38. - Hatay Milletvekili İnal BATU'nun, Romen vatandaşlarına vize uygulamasına ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2677) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004) 

39. - Adana Milletvekili Kemal SAG'ın, Adana Fen Lisesinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2678) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004) 

40. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya-Korkuteli bölgesinde 
heyelan nedeniyle oluşan hasara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7 2679) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004) 
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Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, sağlıkla ilgili harcamalara ilişkin Başbakan

dan yazılı soru önergesi (7/2275) 
2. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, bir şahısla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı 

soru önergesi (7/2291) 
3. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir yabancı dergide yer alan manevi şahsiyetini itham 

edici ifadeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2293) 
4. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, KESKOMB'un verdiği bir gazete ilanına ilişkin Dev

let Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2305) 
5. - Ankara Milletvekili İsmail DEGERLİ'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinde usulsüzlük 

yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2318) 
6. - Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın, Ziraat Bankası ve Halkbank yönetim kurulu 

üyelerinin maaşlanna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) 
yazılı soru önergesi (7/2326) 

7. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali 
BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2333) 

No. : 135 
25 Mayıs 2004 Salı 

Teklif 
1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 5 Millet

vekilinin; Orman Kanununun İkinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/291) 
(Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004) 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 
1.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU, vergi kaçaklanndaki artışa ilişkin Maliye Bakanın

dan yazılı soru önergesini 25.5.2004 tarihinde geri almıştır (7/2631) 
Meclis Araştırması Önergesi 

1.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin sorun
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/191) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2004) 

Süresi içinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, ortağı olduğu şirketler olup olmadığına ve bu şirketlerin 

vergi durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2329) 
2.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, İğdır İli ve çevresindeki bazı yatırım projelerine 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2334) 
3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, THY İtalya Milano Bürosu ve Kültür Turizm Ofisinin 

çalışanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2335) 
4.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, EMASYA birliklerine ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/2336) 
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5.- Adana Milletvekili Kemal SAG'ın, Ziraat Bankası ve Halk Bankası yönetim kurulu 
üyelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2337) 

6.- Konya Milletvekili Atilla KARTın, aday adayı olan Giresun Valisinin görevine tekrar baş
latılıp başlatılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2340) 

7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, üniversitelerin araştırma fonlannın 
serbest bırakılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı 
soru önergesi (7/2347) 

8.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOCYİGİTin, OHAL bölgesi dışına çıkartılan kamu per
soneline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2356) 

9.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, aday adayı olan Giresun Valisinin 
görevine tekrar başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2357) 

10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, polis emeklilerinin sorunlarına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2358) 

11.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Büyükorhan-Derecik Köyünde bulunan 
tarihi kalıntılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2360) 

12.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya-Kemer karayolundaki yol 
genişletme çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2361) 

13.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, müze ve ören yerlerine girişlere iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2362) 

14.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/2379) 

15.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/2381) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
25 Mayıs 2004 Salı 

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

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşimini açıyorum. 
III. -YOKLAMA 

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

içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden 
yardım istemelerini, buna rağmen de sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalanm, teknik 
personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalannı rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, don olayının fındık mahsulüne verdiği zarar ve fındık üreticisinin mağ

duriyeti konusunda, Giresun Milletvekili Sayın Ali Temür'e aittir. 
Buyurun Sayın Temür. 
Süreniz 5 dakika. 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I.- Giresun Milletvekili Ali Temür'ün, Karadeniz Bölgesinde fındık üretimini etkileyen don 

olayı sonucunda üreticilerin zararının boyutlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündem
dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü 'nün cevabı 

ALİ TEMÜR (Giresun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; don olayının fındık mahsulüne 
verdiği zararlar ve fındık üreticisinin mağduriyetiyle ilgili olarak söz almış bulunuyorum; Yüce 
Meclisimizi ve halkımızı saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Temür, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Değerli arkadaşlar, konuşmacıyı kürsüden takip etme imkânımız yok; değerli arkadaşlanmızın 

daha sakin olmalannı ve konuşmacı değerli milletvekilimizi takip etmelerini rica ediyorum. 
Buyurun. 
ALİ TEMÜR (Devamla) - Fındık, yaklaşık beşbin yıldır tanınıp bilinen bir üründür. Karadeniz 

Bölgesinin iklim özellikleri fındık için en ideal ortamı oluşturur. Fındık ağacı, kıyılardan en çok 30 
kilometre içeride ve yüksekliği 750 ilâ 1 000 metreyi geçmeyen yerlerde ürün verir. Türkiye, yıllık 
dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini karşılamaktadır. Türk fındığı, kalite olarak "Giresun" 
ve "levant" olmak üzere ikiye aynlır. Giresun kalite fındık, tadı ve içerdiği yağ oranıyla yeryüzünün 
en üstün fındığıdır. Levant kalite fındık ise, daha az yağ içerir, Giresun dışındaki fındık bölgelerin
de yetişir. 
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Fındık tarımı, genellikle küçük arazilerde ve aile işletmeciliği biçiminde yapılmaktadır. Tür
kiye'de yaklaşık 600 000 hektar arazi üzerinde 400 000 kadar çiftçimizin fındık üretimiyle uğraş
tığı bilinmektedir; bu ise, doğrudan ya da dolaylı olarak 8 000 000 insanı ilgilendirmektedir. 

Fındık, kökleriyle toprağımızı koruyan, meyvesiyle milyonlarca insanın geçimini sağlayan, 
milyarlarca dolar döviz girdisiyle ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli bir üründür. Fındık ih
racatından elde edilen gelir yıllara göre değişiklik göstermekle birlikte, 700 000 000 dolar ile 
1 000 000 000 dolar arasında değişmektedir. 

Nisan ayı, fındık için önem arz eden bir aydır; çünkü, nisan ayında fındık dallan yeşermeye, 
bahçeler yemyeşil örtüye bürünmeye ve fındık çotanaklan oluşmaya başlar; ancak, bu yılın nisan 
ayı, fındık mahsulü için, don olayı nedeniyle, sıkıntılı bir ay olmuştur. Nisan ayının ilk günlerinde 
meydana gelen don olayı, fındık mahsulünü etkilemiş ve büyük zarar vermiştir. Fındık üretiminin 
yapıldığı yerlerin ziraat odaları, tarım il müdürlükleri, Fiskobirlik ve Fındık Araştırma Enstitüsü, 
olumsuz hava koşulları neticesinde meydana gelen don olayının fındık mahsulüne verdiği zararların 
hangi boyutlarda olduğunu araştırmışlardır. Sonuca göre, 4 Nisan 2004 günü - 2 ile - 6 derece 
arasında yaşanan don olayı, Giresun ve Ordu İllerimizde fındığa, ortalama olarak, yüksek kesimler
de yüzde 90, orta kesimlerde yüzde 70, sahil kesimlerde yüzde 40 oranında zarar vermiş ve ürün kay
bına neden olmuştur; bu kayıp sadece 2004 yılını da içermemektedir. Söz konusu kurumların araştır
maları, 2005-2006 yılı fındık mahsulü için de, yükseklerde yüzde 50-60, orta kesimlerde yüzde 
30-40 ve sahil kesimlerinde yüzde 15 ile 25 arasında ürün kaybına neden olacağını ifade etmektedir. 

Fındık üretimiyle uğraşan 400 000 ailemizin büyük bölümü, don olayının fındığa verdiği zarar
dan etkilenmiş durumdadır. Geçimlerini tamamen fındıktan sağlayan halkımız umutsuzluğa düş
müştür; zira, fındık, onların, umutlarını ve hayallerini gerçeğe dönüştürdükleri tek gelir kaynağıdır. 
Vatandaşlarımız, nişan, sünnet, nikâh ve düğün gibi merasimlerini bile fındığa göre organize eder
ler. Ekonomik hayat, büyük oranda, fındıktan elde edilen gelirle yürütülmektedir. Halkımızın tek 
geçim kaynağı olan fındığın don olayından zarar görmesi ve bu zararın gelecek yıllardaki ürünü de 
etkileyecek oranda olması, geçimlerini fındıktan sağlayan vatandaşımızda büyük bir çöküntüye 
neden olmuştur. Özellikle Giresun ve Ordu İllerimizin ekonomik canlılığının temel değeri fındıktır. 
Zararın büyük boyutlarda olması, illerimizdeki ticarî hayatı da yakından etkileyecektir; ayrıca, 
geçim kaygısı içindeki vatandaşlarımızı göçe zorlayacağı gibi, büyük şehirlere göçün hızlanacağı 
tahmin edilmektedir. 

Devletimiz ve hükümetimiz, her zaman, zarara uğrayan mağdur vatandaşlarımızın yanında ol
muştur, onların yaralarını sarmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın efendim. 
ALİ TEMÜR (Devamla) - Fındık üreticisi, devletinin şefkatli elini üzerinde görmek istemek

tedir; bu istek, fındık üreticisinin en doğal hakkıdır. 
Üreticilerimizin yaralarını sarmak için şunlar yapılabilir: 
Mağdur durumdaki fındık üreticilerimizin bankalara, kooperatiflere olan borçlan ile SSK ve 

Bağ-Kur prim ödemelerinin faizsiz olarak ertelenmesi. 
Doğrudan gelir desteği kapsamında, çiftçilerimize dekar başına ödenen 16 000 000 Türk 

Lirasının ikinci taksiti olan 8 000 000 Türk Lirasının fındık üreticisine öncelikle ödenmesi. 
2004 yılı doğrudan gelir desteği miktannın makul ölçülerde artınlarak, birinci taksitinin eylül 

ayında ödenmesi. 
Yine, mağdur olan üreticilerimize, fındık üretici belgesi karşılığında ek bir ödemenin yapılabil

mesi amacıyla gerekli çalışmanın yapılması. 
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Fındık ürünü dışında, ekonomik gelir sağlayacak yardımcı ürünlerin yetiştirilebilmesi amacıy
la, düşük oranlı, uzun vadeli kredi imkânlarının sağlanması. 

Bu çalışmaların, mağdur olan fındık üreticimizi bir nebze rahatlatacağı ve üzüntülerini umuda 
dönüştüreceği kanaatindeyim. 

Sözlerimin sonunda, fındık üreticilerimizin üzüntülerini paylaştığımı belirtiyor, hepinize teşek
kür ediyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Temür. 
Sayın Bakanımız cevap verecek; ancak, ikinci konuşmacı da aynı konuya değineceğinden, 

Sayın Tandoğdu'nun konuşmasından sonra Sayın Bakana söz vereceğim. 
ikinci söz isteği, yine, Karadeniz Bölgesinde fındık mahsullerinde meydana gelen don ve zarar 

sebebiyle, Ordu Milletvekili Sayın İdris Sami Tandoğdu'ya aittir. 
Buyurun Sayın Tandoğdu. 
Süreniz 5 dakika. 
2.- Ordu Milletvekili İ. Sami Tandoğdu'nun, Karadeniz Bölgesinde fındık üretimini etkileyen 

don olayı sonucunda üreticilerin zararının boyutlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin giin-
demdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleh Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

İ.SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Karadeniz 
Bölgesinde, 4-5 Nisan 2004 tarihlerinde hava sıcaklığının - 6 ve - 8 dereceye düşmesi sonucu don 
olayı meydana gelmiş, fındık başta olmak üzere, tüm ürün veren ağaçlar zarar görmüştür. Bu zarar
la ilgili, gündemdışı söz almış bulunmaktayım. 

Yalnız, Giresun Milletvekili sayın arkadaşıma şunu belirteyim: Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu, bizi, 7 milletvekili arkadaşımızla beraber bölgede incelemeye gönderdiğinde, Samsun'dan 
Trabzon'a kadar, ilçe ilçe, belde belde, köy köy, mahalle mahalle, fındıkta meydana gelmiş olan 
hasan tespit ederken, onların da yanımızda olmalarını isterdim, onların da bu tespitlerde bize yar
dımcı olmalarını isterdim; ama, bundan sonra -fındık, hakikaten Karadeniz için çok önemli bir 
konu, tek geçim kaynağı- bu beraberliğimizi, oralarda sizlerle yaşamak isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; fındık, Karadeniz Bölgesi ekonomisinde en 
önemli üründür. Dünya fındık ihtiyacının yüzde 75'ini Karadeniz fındığı karşılamaktadır; ülkemize 
de, yılda 1 milyar dolar gelir sağlamaktadır. Geçmiş tarihimize baktığımızda, Osmanlı'dan kalan 
Düyun-i Umumiye borcumuzu da, yapmış olduğumuz fındık ihracatının geliriyle ödediğimizi 
görürüz. Ülkemizde, böyle bereketli bir ikinci ürün yoktur. O nedenle, fındık, millî bir ürün olarak 
ödüllendirilmen, üreticileri ve ihracatı da millîleştirilmelidir. 

Maalesef, don olayı, Karadenizlileri ve bilhassa Orduluları ekonomik, psikolojik bunalıma ve 
çıkmaza sokmuştur. Fındık hasarının, sahil kesiminde, yani, düz alanda yüzde 30'larda olduğunu; 
daha üst seviyelerde, orta kesimde, rakımın 500'lere vardığı yerlerde yüzde 60'ın üzerinde ol
duğunu; rakımın 700'e vardığı yerlerde yüzde 90'lara, yüzde lOO'lere vardığını, bilirkişilerle beraber 
müşahede ettik ve inceledik. Bu olaylar, nisan ve mayıs ayı itibariyledir; esas önemli hasar, haziran 
ayında sıcağın başlamasıyla, yeni tomurcuklanmış, yeni oluşmuş olan fındığın o sıcak karşısında 
dökülmesiyle de -ürünün yüzde 15, yüzde 20 fire vereceğini görüyoruz- hasar oranı artacaktır. 
Neticede, 1 ton fındık alınan bahçeden 100 kilogram fındık alınma imkânı var; yani bilinen tabiriy
le, 100 çuval fındık alacağı bir yerden bu sene 1 çuval fındık alacak benim müstahsilim, benim köy
lüm, benim işçim, benim fındık üreticim. Fındık, Ordu İlinin tek geçim kaynağı olup, aynı zaman
da yaşam biçimini de belirleyen, düzenleyen bir millî üründür; düğünler, sünnetler, okullar, inşaat
lar, kışlık yakacaklar, seyahatler ve tatiller hep fındığa bağlıdır. 2004 yılında çerezlik fındık yok, 
çerezlik yok. Benim Ordumun ve 18 ilçesinin yiyeceği içeceği ne olacak, çok merak etmekteyim. 
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Göç veren bu bölgede, göçte bulunan hemşerilerimin gönderdiği paralarla geçimini sağlamak
ta olan o hemşerilerim zor durumda kalacak; çünkü, maalesef geçmişten beri gelen işsizliğin arttığı 
bu günlerde, bu yıllarda kendi geçim derdine düşen o hemşerilerimizden de o bölgeye para 
gelemeyecek. Acaba benim Karadenizlim; Ordulum, Giresunlum, Trabzonlum, Termelim, Çarşam-
balım, Kumrulum, Korganlım, Fatsalım, Ünyelim ne yiyecek; bunun düşüncesi, benim kalbime, 
yüreğime kadar vurdu ve en sonunda beni kalp hastası yaptı. 

2004 yılı fındığı yok. Sorun yalnız bununla kalmıyor, devam ediyor; 2005-2006'da da, bu 
hasarın meydana getirmiş olduğu durumdan dolayı fındık yine yok. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, gelin, bu millî ürüne ve bu Karadenizlilere sahip çıkalım; bu 
olayı, bölgesel doğal afet olarak değerlendirelim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, mikrofonu açıyorum; toparlayın. 
Buyurun. 
İ. SAMİ TANDOĞDU (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım. 
Tarım il ve ilçe müdürleri, ziraat odaları temsilcileri, Fiskobirlik yöneticileri, esnaf örgütleri, 

köy muhtarları ve fındık üreticileri gibi, ben de, bölgenin sosyoekonomik kurtuluşunun, burasının 
afet bölgesi ilanıyla olacağına inanıyorum; başka çıkış yolu yoktur. 

Tarım Bakanı Sayın Sami Güçlü'ye, bana ve arkadaşlarıma gösterdiği katkılarından dolayı, 
fikirlerimizi paylaşmasından dolayı ayrıca çok teşekkür ediyorum. Konunun Bakanlar Kuruluna 
getirilerek, burasının, doğal afet bölgesi ilan edilmesini kendilerinden ve bakanlardan bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, hükümetin, bu coğrafî yörede Cenabı Allah'ın meydana getirdiği doğal 
afete karşı duyarsız ve suskunluk içerisinde kalmaması, millî üreticinin durumunu görmezden gel
memesi gerekir. Cumhuriyet Halk Partisinin oluşturduğu 7 kişilik fındık komisyonu üyelerinin ve 
bilhassa benim, Sayın Başbakandan ve bakanlardan ricamız çok büyüktür. Bu rica, bölge halkının 
isteğidir; burasının, afet bölgesi kapsamına sokulmasını, onlar adına istiyoruz ve ayrıca, acilen de 
acil eylem planı içerisine sokulması dileğimle şu tedbirlerin alınmasını istiyorum: 

1- 2003 yılı doğrudan gelir desteği ödemelerinin acilen ve hemen tamamlanmasını ve hatta 
2004 yılı doğrudan gelir desteği ödemelerinin bir kısmının da bu yıl içinde yapılmasını; 

2- Zarar gören millî üreticinin Ziraat Bankası ve tarım kredi borçlarının ve de Bağ-Kur ve SSK 
primlerinin iki yıl faizsiz olarak ertelenmesini; 

3- Zarar gören millî üreticiye, fındık üreticisi belgesi karşılığı, dönüm başına 200 000 000 lira 
ödeme yapılmasını; 

4- Fındık ihracatından, on onbeş yıldan bugüne dek kesilen fon birikiminin, mağdur olan bu 
üreticiye ödenmesini; 

5- En önemlisi, Cumhuriyet Halk Partisinin eskiden beri savunduğu tarım sigortası yasasının 
acilen çıkarılmasını ve primlerinin de üç yıl devlet tarafından ödenmesini; 

Bekliyorum. 
Bu taleplerimin, tüm Karadenizlilerin, millî fındık üreticilerinin sesi olduğunu bilmenizi is

tiyor, değerlendirmesini en iyi şekilde yapmanızı bekliyor, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tandoğdu. 
Sayın milletvekilleri, Tarım Bakanımız Sayın Prof. Sami Güçlü Hükümet adına cevap verecektir. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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TARIM VE KÖYIŞLERI BAKANI SAMI GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil
letvekilleri; Giresun Milletvekilimiz Sayın Ali Temür ve Ordu Milletvekilimiz Sayın İdris Sami 
Tandoğdu'nun gündemdışı konuşmalarına cevap vermek üzere söz aldım. Her iki konuşmacımız da, 
Karadeniz Bölgesinde meydana gelen afetle ilgili düşüncelerini dile getirdiler; ben, hadiseyi biraz 
daha genellemek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz, kuraklık, don, sel ve dolu zararı gibi doğal afet
lere daima açık olan ve bu afetlerin sık sık vuku bulduğu bir coğrafyada yer almaktadır. Nitekim, 
2002 yılında 37 ilimizde, 2003 yılında ise 38 ilimizde tabiî afet yaşanmıştır. Oluşan bu afetler 
dolayısıyla çiftçilerimiz önemli ekonomik kayıplarla karşı karşıya kalmaktadır. Devlet tarafından 
gerekli yardımlar sağlanamadığı takdirde, çiftçilerimiz tarımsal üretimini sürdürmekte zorluk çek
mektedirler. 

Üzülerek ifade etmeliyim ki, bu yıl da, birçok ilimizde tarımsal üretim, don, sel, fırtına gibi 
olumsuz iklim koşullarından etkilenmiş, 2004 yılının ilk dört ayında 51 ilimizde tabiî afet yaşan
mıştır. Zarar gören il ve ilçelerde komisyonlar kurulmuş ve hasar tespit çalışmaları sürmektedir. Bu 
51 ilimizden, bugüne kadar 13 ilimizle ilgili kesin hasar sonuçları bize intikal etmiştir. 

Bu yıl, Karadeniz Bölgemizde önemli fındık üreticisi illerimiz olan Giresun, Ordu ve Trab
zon'da, 3-5 Nisan tarihlerinde, çok sık rastlanılmayan bir afeti maalesef yaşadık. Bu illerimizde 
meydana gelen don zararından, yapılan ön hasar tespit çalışmalarına göre, Giresun İlinde 10 ilçede 
525 köyde 53 000 çiftçimiz, yüzde 40 ile yüzde 90 arasında zarar gördü. Sahil kesiminde zarar 
görenlerin oranı ise, yüzde 40 ile yüzde 55 arasındadır. Orta kesimde zarar görenlerin oranı yüzde 
60 ile yüzde 80, yüksek kesimlerde zarar görenlerin oranı ise yüzde 80 ile yüzde 90 arasındadır. 

Ordu İlinde ise, 19 ilçede 665 köyde 90 000 çiftçimize ait yaklaşık 2 000 000 dekar alanda, 
yüzde 20 ile yüzde 95 arasında zarar tespit edildi. 

Trabzon İlinde, yine 19 ilçemizde 479 köyde 54 000 çitçimize ait yaklaşık 572 000 dekar fın
dık alanında, yüzde 5 ile yüzde 95 arasında zarar belirlendi. Bu illerimizde yaşanan don olayından, 
toplam 3 400 000 dekar fındık alam, değişen oranlarda zarar gördü. Afetten ötürü, yaklaşık 190 000 
çiftçimiz ise mağdur durumda kaldı. 

Batı Karadeniz Bölgesindeki fındık alanlarında ise don zararının fazla olmadığını, sadece Düz
ce Ovasındaki bazı alanlarda yüzde 5 ilâ yüzde 10 oranında bir zararın söz konusu olduğunu tespit 
ettik. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün itibariyle doğal afetlere maruz kalan 
üreticilerimize yardım edilmesi amacıyla yürürlükte bulunan yasalar, bütçeden yeterli kaynak ay-
nlamadığı için etkili olamamaktadır. 2002 yılı başına kadar, ülkemizde doğal afetlere maruz kalan 
üreticilere yardım yapılmasını sağlayan iki yasa mevcuttu. Bunlardan birincisi, 1948 yılında yürür
lüğe giren Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanundu. Bu kanun çerçevesin
de, kuraklık, don, sel, yangın ve benzeri afetlerden mahsulü zarara uğrayıp tohumluğu kalmamış ve 
kredi kuruluşlarından da tohum kredisi alamayacak halde bulunan üreticilere gerekli yardım yapıl
maktaydı. 5254 sayılı bu Kanun, 3 Mart 2001 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan yeni bir 
kanunla - Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunla- 1 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlükten kal
dırıldı. 

Doğal afetlere maruz kalan üreticilere yardım sağlayan bir diğer kanun ise, 1977 yılında yürür
lüğe giren 2090 sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında 
Kanundu. 2090 Sayılı Kanun kapsamında, tarımsal varlıkları doğal afet nedeniyle en az yüzde 40 
oranında zarar gören ve zararlarını diğer gelirleriyle karşılayamayacak olan çiftçilere yardım yapıl
ması öngörülmekteydi. 2090 sayılı Kanun yürürlükte olmasına rağmen, bu kanunun fonla ilgili 
maddeleri yürürlükten kaldırıldığı ve bütçeden yeterli kaynak ayrılmadığı için, 1 Ocak 2002 tarihin-
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den itibaren doğal afete maruz kalan üreticilere aynî veya nakdî olarak ihtiyaç duyulan yardım 
yapılamamaktadır. Bunun sonucu olarak, 2001 yılından itibaren, 2004 yılının nisan ayı sonuna 
kadar olan dönem içerisinde, bitkisel üretim ve hayvancılıkla ilgili alanlarda, tabiî afetlerden dolayı 
zarar gören çiftçilerimizin toplam zararlan 268 trilyon liraya ulaşmış olup, bunun belli bir oranda 
çiftçilere intikal ettirilmesi esasına göre, 2090 sayılı Kanuna göre, çiftçilere ödenmesi gereken bedel 
133,1 trilyon liradır. Yani, bugün, kanuna göre, çiftçilerimize 2001'den itibaren ödememiz gereken 
miktar böyle bir noktaya kadar ulaşmıştır; ama, fiilen ödenen bir rakam söz konusu değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Karadeniz Bölgesindeki fındık üretimi yapılan illerimiz
de meydana gelen don zaranndan dolayı çiftçilerimizin gelir kayıplannın azaltılması veya zarann 
bir kısmının telafi edilmesi için hasar tespit çalışmalan sürmektedir. Üç ilimizdeki tanm il müdür
lüklerimizden aldığımız ilk raporlar, biraz önce aktardığım bilgileri ihtiva etmektedir. 

Bu arada, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, 7 milletvekiliyle, bölgede meydana gelen zaran 
incelemek ve sonunda bir rapor haline getirerek bunu hükümete sunmak üzere yaptığı çalışmalar 
sonuçlanmış, nitekim, 18 Mayıs 2004 tarihinde, Bakanlığımıza gelerek, bana, bu raporun bir 
suretini, Sayın Gürol Engin Hocamızın başkanlığındaki bir heyet takdim etmiştir. Kendileriyle, 
hadiselerin tahlilinde büyük ölçüde mutabık kaldık. Kendileri biraz önce önerilerini dile getirdiler; 
ben de, bu önerilerinin gerçekçi olduğunu ve bununla ilgili olarak üzerimize düşen görevi yapmaya 
çalışacağımızı ifade ettim. Özellikle birkaç konuda verecekleri ve verdikleri destek için kendilerine 
teşekkür ediyorum; biraz sonra ona değineceğim. 

Mevcut imkânlar çerçevesinde, çiftçilerimizin zarannın tam olarak karşılanabilmesi mümkün 
değildir. Diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de, doğal afetler nedeniyle oluşacak zararlann 
telafisi için en etkili yol, tanm sigortalan uygulamasıdır. Bu nedenle, hükümet programımızda yer 
alan tanm sigortalan hakkında kanun, en kısa sürede, devlet destekli olarak yürürlüğe konulacak ve 
ülkede oluşan bu boşluğun doldurulması sağlanacaktır. 

Bu konudaki çalışmalanmız, Bakanlığımızın da katılımıyla Hazine Müsteşarlığı koordinatör
lüğünde tamamlanmış olup, taslak, 29 Nisan 2004 tarihinde Başbakanlığa intikal etmiştir. Söz 
konusu yasa tasansı üzerinde, Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalar sür
dürülmektedir. Bu tamamlandıktan sonra, yasa tasansı Meclisimize intikal edecektir. Böylece, bu 
yasa çıkarılırken, tamamıyla siyasî mülahazalardan uzak bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğine, 
çiftçilerimizin menfaatına olan bu düzenlemenin, iktidar ile Muhalefetin bir görüşbirliği içerisinde 
gerçekleştirileceğine inanıyorum. 

Önümüzdeki hafta, tabiî afetlerden zarar gören çiftçilerimizin durumlanyla ilgili Bakanlar 
Kuruluna bilgi sunacağım; 2001 yılından itibaren oluşan zararlar, çiftçilere yapılan ödemeler, tanm 
ürünleri sigortası yasası çıkıncaya kadar alınacak tedbirler hususunda önerilerimizi ileteceğim. 
Biraz önce konuşan Giresun Milletvekili Sayın Ali Temür Beyin ve daha sonra söz alan Sayın İdris 
Sami Tandoğdu'nun ifadelerinde belirttikleri hususlan ben de burada gündeme getireceğim. Bu 
öneriler, doğrudan gelir ve prim ödemelerinde öncelik, bazı illerin afet kapsamına alınması ve bu 
bölgelerde kredi ve faiz ödemelerinin, SSK ve Bağ-Kur primi ödemelerinin daha uzun bir vadeye 
yayılması gibi unsurlan ihtiva edecektir. 

Dolayısıyla, ben, bu bilgileri sunduktan sonra, don ve diğer tabiî afetlere maruz kalan 
üreticilerimize, tekrar, geçmiş olsun diyorum, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakana teşekkür ediyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı üçüncü söz isteği, Türkiye - Filistin Parlamentolararası Dost

luk Grubu olarak Filistin'e yaptıkları ziyaret ve temaslar konusunda, Manisa Milletvekili Sayın 
Hüseyin Tanrıverdi'ye aittir. 

Buyurun Sayın Tannverdi. 
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3.- Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin, Türkiye-Filistin Parlamentolar ar ası Dostluk 
Gnıbu olarak Filistin 'e yaptıkları ziyaret ve temaslarla ilgili izlenimlerine ilişkin gündemdışı konuşması 

HÜSEYİN TANRIVERDİ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye - Filistin 
Parlamentolararası Dostluk Grubu olarak, 19-23 Mayıs 2004 tarihleri arasında Filistin'e yaptığımız 
tarihî ziyaretle ilgili olarak, bugünkü gündemi de yakından ilgilendiren ve orada bulunduğumuz 
temasları, yaptığımız incelemeleri sizlerle paylaşmak için gündemdışı söz almış bulunuyorum; söz
lerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Ortadoğu sorununun dünya gündemine taşındığı şu günlerde, daha iki 
gün önce, büyük bir yıkımın, insanlıkdışı uygulamaların yaşandığı, insanlığın ayaklar altına alındığı 
Filistin topraklarından ayağının tozuyla gelmiş bir arkadaşınız olarak huzurlarınızdayım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilk defa kurulan Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk 
Grubu olarak aldığımız davet üzerine, ben ve beraberimdeki 6 milletvekili arkadaşımla (Fatma 
Şahin, Mahmut Göksu, Tevfik Akbak, Mustafa Eyiceoğlu, Halil İbrahim Yılmaz ve Cumhuriyet 
Halk Partisinden Şevket Gürsoy) birlikte, işgal altındaki Filistin topraklanndaydık. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tek kelimeyle ifade edecek olursak, orada gerçek bir in
sanlık trajedisi yaşanmaktadır. İnsanlar katlediliyor, ana ve babalar evlatlarını kaybediyor; kadınlar 
dul, çocuklar öksüz ve yetim kalıyorlar. Çocuklar öldürülüyor, acımasızca sakat bırakılıyor. İnsan
ların evleri başlarına yıkılıyor, topraklan yakılıyor, talan ediliyor. 

Değerli milletvekilleri, sizlere, mazlum ve mağdur insanların selamlanyla birlikte, gözyaşlarını 
da getirdik; ağlayan anaların, kollan kanatlan kınlmış, sakat bırakılmış çocuklann, masum ve 
savunmasız insanların feryatlannı getirdik. 

Değerli milletvekilleri, Filistin'de bulunduğumuz süre içinde, Filistin Devlet Başkanı Sayın 
Yaser Arafat'la, halen harap haldeki karargâhında birbuçuk saat yüz yüze görüştük. Sayın Arafat'tan 
başka, Filistin Ulusal Yasama Meclisi Başkanvekili, Dışişleri Bakanı Yardımcısı, belediye başkan-
lan ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle, bizleri, yani Türk insanını görünce, âdeta bir kur
tarıcı görmüş gibi sevinen, güçlü Osmanlı'yı hatırlayan Filistin Halkıyla bir arada olduk. 

Bizler, Filistin'e geçtiğimiz ilk nokta olan Ramallah'a vanr varmaz kendimizi çatışmanın için
de bulduk. Bir yanda, her zaman ekranlarda izlediğimiz gibi, son teknolojiyle donatılmış, çelik 
yelekli, miğferli, tam teçhizatlı ve son model silahlara sahip İsrail'in ölüm makineleri; diğer yanda 
ise, sokaklarda bulabildikleri taşlarla onlara karşı koymaya çalışan, direniş gösteren Filistinli çocuk
lar gördük. 

Öncelikle şunu belirteyim ki, Türk Parlamentosu üyesi olarak orada bulunduğumuzu öğrenen 
Filistin Halkı, bizi, bağnna basmıştır; herkeste buruk bir sevinç yaşanmıştır. Ziyaretimizin üçüncü 
günü, yani, 21 Mayıs 2004 Cuma günü, Filistinli Bakan Sayın Salim Tamari bizleri Betlehem'de 
karşıladığında aynen şu ifadeleri kullanmıştır: "Osmanlı yönetimi bize değer veriyordu ve Filistin, 
Osmanlı için çok önemliydi. Buna karşın, biz, Osmanlı Türkünün kıymetini anlamadık ve ona 
ihanet ettik. Bu ihanetin bedelini çok ağır ödedik ve halen ödüyoruz. Artık çok geç ve telafisi müm
kün değil; ama, geçmişi unutarak, bir şekilde, bir yerlerden yeniden başlamak istiyoruz. O an, işte 
bu andır. Sizlerin ziyareti, hâlâ bizim dostumuz olduğunuzu göstermektedir. Bize yardım edin ve 
yeni bir sayfa açalım." 

Bu ifadelerin aynısını ve benzerlerini, orada karşılaştığımız, bir araya geldiğimiz birçok Filis
tinli yetkili ve halk da ifade etmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tannverdi, lütfen, konuşmanızı tamamlayın efendim. 
HÜSEYİN TANRIVERDİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Filistin Parlamentosu, İsrail'in 

uyguladığı politikalar sonucu toplanamamaktadır, Filistin Meclisini oluşturan parlamenterler bir 
araya gelememektedir. Şu an 2 milletvekili hapistedir. İnsanlann bir bölgeden bir bölgeye geçişi en
gellenmektedir. Filistin'de, Ramallah ve Gazze olmak üzere, iki yerde toplanabilen Filistin Meclisi, 
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ancak telekonferansla birbirleriyle bağlantı kurabilmektedir. Filistin Halkının oylarıyla seçilmiş 
Filistin Meclisi üyesi 2 milletvekilinin hapiste olması, oradaki halkı derinden üzmektedir. Bu, son 
derece acı veren bir gelişmedir. Düşünün ki, bir parlamenter, halkından aldığı yetkiyi, bir başka mil
letin esareti altında kullanamamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, İsrail, uluslararası toplumun itidal çağrılarına, Birleşmiş Milletlerin al
dığı kınama kararına ve "saldırılara dur" uyanlarına rağmen, şiddetini artırarak, saldırılara, umur
samaz bir şekilde devam etmektedir, zulmüne devam etmektedir. Bu umursamaz tavır, tüm banş 
çabalannın İsrail tarafından baltalandığını açıkça ortaya koymaktadır. İsrail'in dünya kamuoyuna 
yaptığı cilalı ve süslü banş çağnlan, sadece dünya kamuoyunu oyalamaya ve vakit geçirmeye 
yöneliktir. Bir yandan Ağlama Duvanna giderek Allah'tan günahlannın affını isteyen İsrail, öbür 
taraftan, dünyada tüm duvarlann yıkıldığı bir çağda, Filistin'de, âdeta insanlık vicdanına utanç 
duvan örmektedir. Bu çelişki, İsrail'in gerçek niyetini açıkça ortaya koymaktadır; çünkü, orada 
yaşananlar, gerçekten elem ve ıstırap vericidir. Orada yaşananlan kelimelerle ifade etmek gerçek
ten zor. Bu ve bunun zorluğunu burada bir kez daha yaşıyorum. 

Değerli milletvekilleri, orada, durum, her geçen gün biraz daha kötüye gitmektedir. Bu kaygı 
verici gelişmeler devam ederse, sadece Filistin topraklan değil, yakın bir zamanda tüm Ortadoğu ve 
dünya banşı büyük yara alacaktır. Medeniyetlerin buluştuğu ortak nokta olan Ortadoğu'da 
medeniyetler çatışması kaçınılmaz bir hale gelmektedir. Bu açıdan, uluslararası toplum, acilen 
müdahale etmelidir; Birleşmiş Milletler, hemen, Banş Gücünü oraya göndermelidir. 

Değerli milletvekilleri, Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'la yaptığımız görüşmede, Sayın 
Arafat, açıkça, Türkiye'den acil yardım talebinde bulunmaktadır. Arafat, Türkiye'nin, tarihî misyonu 
ve kökleri itibariyle, uluslararası kamuoyunu harekete geçirebilecek güçte bir ülke olduğunun altını 
çizerek "Türkiye, Birleşmiş Milletler Banş Gücünün Filistin'e getirilmesinde başrol oynamalıdır; bu 
tarihî görev, bölgede uzun yıllar kalmış ve adaletle hükmetmiş bir milletin varisleri olarak sizlere 
düşmektedir; çünkü, Kudüs sizindir; Beytül Makdis'e, El Kudüs adını siz verdiniz; orası sizindir, 
ancak siz koruyabilirsiniz" demiştir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, İsrail-Filistin sorununun çözümüne katkıda bulunabilir; hele 
hele, konuya yakın ilgi duyan 59 uncu hükümetimizin yapacağı katkılar, geçmişten çok daha fazla 
olacaktır; çünkü, ABD'nin ve diğer ülkelerin arabuluculuk fonksiyonu sınırlıdır. Kaldı ki, hem İs
rail nezdinde hem de Filistin nezdinde, Türkiye güvenilir bir ülkedir. Bu konuda, hem Filistin tarafı 
hem de İsrail tarafı, Türkiye'den gelecek arabuluculuk rolüne soğuk bakmamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ziyaretimiz sırasında, Filistinlilerin bize ifade ettikleri 
Türkiye'den beklentileri şunlardır: 

Akan kanın acilen durdurulması. 
Filistin'e, banş gücü veya gözlemci statüsünde Türk askeri gönderilmesi. 
İsrail'e, uluslararası toplumla birlikte, caydıncı yaptınmlann uygulanması. 
Arafat'ın, tecrit konusundan kurtanlması için Türkiye'nin devreye girmesi. 
Filistin'e, acil gıda, ilaç, eğitim ve temel ihtiyaç maddeleri yardımının yapılması. 
İşgal altındaki Filistin topraklannda yeni yerleşim birimlerinin inşamın hemen durdurulması. 
Değerli milletvekilleri, daha önce de vurguladığım gibi, İsrail ile Filistin sorununun çözümün

de Türkiye olarak çok şey yapabiliriz. Aslında, bu konuda hatın sayılır imkânlanmız ve önemli bir 
potansiyelimiz mevcuttur. Bunun için, uluslararası toplum duyarlı olmaya çağnlarak, İsrail'i insan-
lıkdışı politikalardan vazgeçirmeye yönelik daha sert ve caydıncı yaptınmlar uygulanabilir; İs
rail'le, gerek diplomatik gerekse ekonomik ve siyasî ilişkilerimiz gözden geçirilerek, bir baskı un
suru oluşturulabilir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; savaştan asla kimse kazançlı çıkmaz; çünkü, birisi yener, 
diğeri yenilir; ancak, insanlık, her zaman kaybeden taraftır; bugün de insanlık kaybetmektedir. İn
sanlığın bu kaybının daha fazla artmaması için, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyanın 
barışa katkı yapmasını istiyoruz. 

Son günlerde artan zulüm karşısında, İsrailliler -150 000-200 000 kişi- sokaklarda toplanıp 
mitingler yapmakta, İsrail'in bu acımasız zulmüne İsrailliler karşı durmaktadır. Ayrıca, geçtiğimiz 
gün, İsrail Adalet Bakanının açıklamalarını dinlediniz. Adalet Bakanı Sayın Yosef Lapid şunu söy
lüyordu: "Yıkılmış evlerin enkazında ilaç arayan yaşlı kadını görünce, İkinci Dünya Savaşındaki 
Nazi saldınlanna maruz kalan babaannemi hatırladım." Oradaki zulmün, oradaki işkencenin, orada 
yapılan saldınnın dozajının ne olduğunu, sanıyorum, İsrail Adalet Bakanının bu sözleri gayet açık 
bir şekilde ortaya koymaktadır. Orada, gerçekten, tanklar, önüne geleni eziyor, binalan yıkıyor, 
ağaçlan kökünden parçalıyor, bütün arazileri talan ediyor. Çoluk çocuk demiyor... 3 yaşındaki bir 
çocuğun kafasına kurşun sıkmanın neyle bağdaştınlacağını sizlerin takdirine bırakıyorum. Bu ne 
kindir, bu ne cinayettir, bu ne zulümdür!.. Bir an önce bu akan kanın durdurulması için tüm dünya 
ülkelerine Sayın Başbakanımızın yaptığı çağn orada büyük bir yankı bulmuştur. Dünya kamuoyun
daki ilgililer, inşallah, bu sese kulak vererek bir an önce harekete geçerler. 

Ben, sözlerimi burada noktalarken, hepinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum ve Sayın Baş
kanıma, bu önemli konuda bana vakit tanıdığı için özel teşekkürlerimi ifade ediyorum. (AK Parti 
sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Tannverdi. 
Hükümet adına?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Biraz 

sonra konuşacağız... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşlan vardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 2 adet tezkeresi vardır; bunlan ayn ayn okutup, 

bilgilerinize sunacağım. 
Sayın milletvekilleri, okunacak tezkereler hacimlidir; o bakımdan, Sayın Kâtip Üyenin sunuş

lan oturduğu yerden okuması hususunu oylannızı sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci tezkereyi okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
/.- Devlet eski Bakanı Eyüp Aşık hakkındaki dosyaya ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/567) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü zarara uğrattığı iddiasıyla Devlet eski Bakanı Eyüp Aşık 

hakkında Tanm ve Köyişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından düzenlenen 10.11.2003 tarih ve 
003/17 sayılı rapor ile Başbakanlık müfettişlerinin 16.1.2004 tarih ve 37/04-05 sayılı değerlendir
me yazısı Anayasanın 100 üncü maddesine göre gereği yapılmak üzere Başbakanlıkça Başkan
lığımıza intikal ettirilmiştir. 

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

Böyle bir önerge olmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının söz konusu dosyayla 
ilgili olarak Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi resen yürütmesi mümkün bulunmadığından, 
daha önce yapılan uygulamalar doğrultusunda, konunun Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 
anılan dosyanın milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılması Başkanlığımızca uygun mütalaa 
edilmiştir. 
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Bu tezkere okutulup Genel Kurulun bilgisine sunulduktan sonra, Başkanlığımızda bulunan 
dosya, sayın milletvekillerinin tetkik ve değerlendirmelerine açılacaktır. 

Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 
Bülent Annç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
2.- Orman eski Bakanı ve Tarım ve Köyişleri eski Bakanı Nevzat Ercan ile Tanm ve Köyişleri 

eski Bakanları İsmet Attila, Musa Demirci ve Mustafa Rüştü Taşar haklarındaki dosyalara ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/568) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Görevinin gerektirdiği hassasiyette davranmadığı ve halk sağlığını tehlikeye atabilecek uy

gulamalara sebep olduğu gerekçesiyle Orman eski Bakanı ve Tanm ve Köyişleri eski Bakanı Nev
zat Ercan hakkında; halk sağlığını tehlikeye atan çeşitli olurlan imzaladıklan gerekçesiyle Tanm ve 
Köyişleri eski Bakanlan İsmet Attila, Musa Demirci ve Mustafa Rüştü Taşar haklannda; Başbakan
lık Teftiş Kurulunun 19.4.2004 tarih ve 14/04-27-8-1 sayılı öninceleme raporu, Anayasanın 100 ün
cü maddesine göre gereği yapılmak üzere Başbakanlıkça Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 100 üncü maddesine göre Meclis soruşturması açılması, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin (55 üye) vereceği önergeyle istenebilmek-
tedir. 

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

Bu tezkere okutulup Genel Kurulun bilgisine sunulduktan sonra, Başkanlığımızda bulunan 
dosya, sayın milletvekillerinin tetkik ve değerlendirmelerine açılacaktır. 

Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 
Bülent Annç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum: 
3.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in (6/1084) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/183) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 446 ncı sırasında yer alan (6/1084) esas numaralı sözlü 
soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılanmla arz ederim. 
Sedat Pekel 

Balıkesir 
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BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin bir önerge vardır; okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
/.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 milletvekilinin gençlerimizin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/191) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ortalama yaşı 24,83 olan bir ülkede yaşıyoruz. 

Bunun anlamı, Türkiye nüfusunun yansının 25 yaşından genç olduğudur ve sadece bu veri bile Tür
kiye için gençlerin ne denli önemli olduğunun ve olması gerektiğinin bir göstergesidir. 

Gençliğin, eğitim sistemiyle ilgili sorunlan yanı sıra, işsizlik, sosyal sorunlar, uyuşturucu ve 
sigara bağımlılığı gibi birçok sorunu bulunmaktadır. Bu sorunlar ülkemizin geleceğini tehdit etmek
tedir ve ileride çözülmesi imkânsız bir hale gelebilecektir. 

Bu nedenle; 
1 Gençlerimizin var olan sorunlannın tespit edilmesi, 
2. Bu tespitlerden yola çıkarak çözüm yollannın bulunması, 
3. Gençlikle ilişkili tüm kamu kurum ve kuruluşlannın koordinasyonunun sağlanması, 
4. Yasal olarak yapılması gereken düzenlemelerin belirlenmesi, 
Amacıyla, Anayasamızın 98 inci, İçtüzüğümüzün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis 

araştırması yapılmasını arz ve teklif ederiz. 14.05.2004 

1. Bihlun Tamaylıgil 
2. Feridun Fikret Baloğlu 
3. Halil Tiryaki 
4. Necati Uzdil 
5. Yavuz Altınorak 
6. Mehmet Yıldınm 
7. Nail Kamacı 
8. V. Haşim Oral 
9. Mustafa Gazalcı 
10. Yakup Kepenek 
11. Mehmet Tomanbay 
12. Mehmet Ziya Yergök 
13. Gürol Ergin 
14. Nejat Gencan 
15. Naci Aslan 
16. Engin Altay 
17. Mehmet Nuri Saygun 
18. Ersoy Bulut 
19. Feramus Şahin 
20. Hüseyin Güler 

(istanbul) 
(Antalya) 
(Kınkkale) 
(Osmaniye) 
(Kırklareli) 
(Kastamonu) 
(Antalya) 
(Denizli) 
(Denizli) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Adana) 
(Muğla) 
(Edirne) 
(Ağrı) 
(Sinop) 
(Tekirdağ) 
(Mersin) 
(Tokat) 
(Mersin) 
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21. Orhan Ziya Diren (Tokat) 
22. Vezir Akdemir (İzmir) 
23. Hüseyin Özcan (Mersin) 
24. Feridun Ayvazoğlu (Çorum) 
25. Mehmet Işık (Giresun) 
Gerekçe: 
2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre Türkiye nüfusunun yansını 25 yaşından genç 

nüfus oluşturmaktadır. Aynı verilere göre, 6 ve yukarı yaştaki nüfus için de okuma yazma bilmeyen
lerin oranı yüzde 12,68'dir ve ülkemizde toplam 7 589 657 kişi okuryazar değildir. Bu oran, doğu 
ve güneydoğu illerinde daha yüksektir. Örneğin, Şırnak'ta bu oran yüzde 34, Şanlıurfa, Ağrı ve 
Van'da yüzde 32'dir. Eğitim düzeyi verilerine göre ise, ilkokul mezunu oranı yüzde 47,77; ortaokul 
ve dengi okul mezunu oranı yüzde 8,23; lise ve dengi okul mezunu oranı yüzde 12,55; üniversite 
mezunu oranı ise yüzde 7,80 olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, ülkemizde, her 100 kişiden 
sadece 8'i bir meslek sahibidir. 

Üniversite öğrencileri arasında yapılan bir araştırmada, Türk üniversitelerinde okuyan her 4 
gençten 3'ünün, çalışmak ve yaşamak üzere başka bir ülkeye gitmeyi düşünmekte olduğu ortaya 
çıkmıştır. Üniversite öğrencilerinden yaşamak ya da çalışmak için yurt dışına gitmeyi hiç düşün
meyenlerin oranı ise yüzde 24,5'tir. 

Uyuşturucu nedeniyle kaybettiğimiz gençlerimizin sayısı her geçen gün artmaktadır. Sigara 
kullanımıyla ilgili yapılan bir araştırmaya göre ise, ortaokullarda sigara içme oranı ortalama yüzde 
34, liselerde ise yüzde 77'dir. Bugün, özellikle büyük şehirlerde, uyuşturucu madde ve sigara 
bağımlılığı önemli boyutlara ulaşmıştır. 

İstihdam verilerine bakıldığında ise, Türkiye'de 12 yaş ve üstü nüfus olan 51 724 194 kişinin 
toplam nüfusun yüzde 76,3'ünü oluşturduğu görülmektedir. Bu toplam içerisinde işgücüne katılma 
oranı yüzde 55,2'dir. Yaşanan genel işsizlik gençler için temel bir sorun teşkil etmekte, buna ek 
olarak, son yıllarda yaşanan krizler sonucu oluşan "diplomalı işsizler" de önemli bir kitleyi oluştur
maktadır. 

Ülkemizde gençlikle ilgili kurumsal yapı incelendiğinde, çokbaşlı bir özellik göze çarpmak
tadır. Bu yapı, ülkemiz gençlerinin sorunları ile bunların çözümüne ilişkin ulusal bir gençlik 
politikası oluşturamamıştır. AB bünyesinde, gençlikle ilgili konulara özel bir önem verilmekte ve 
bu konuda çeşitli platformlarda çalışmalar yapılmaktadır. Mevcut durumda, Türkiye, Polonya ve 
İtalya hariç, tüm AB üyesi ve aday ülkelerde ulusal gençlik konseyleri bulunmaktadır. 

Pek çok ülkede, ulusal gençlik konseyleri, gençlik parlamentoları ve benzeri adlar altında genç
lik üzerine çalışmalar yapılmakta ve gençlerin sorunları ve çözüm önerileri yanı sıra, gençlerin 
yönetimde söz sahibi olmalarının önemi her platformda dile getirilmektedir. 

Bütün bu sorunların ve çözüm yollarının araştırılması, var olan kurum ve kuruluşların koor
dinasyonunun sağlanması ve gerekli görülen alanlarda yapılacak yasal düzenlemelerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması yapılması gerekmektedir. 

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

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, 

oylarınıza sunacağım: 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

4.- Almanya'nın Bonn Şehrinde düzenlenmesi öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına 
İlişkin Uluslararası Parlamenterler Forumuna bir parlamento heyetinin katılmasına ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/569) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Almanya'nın Bonn şehrinde 1-4 Haziran 2004 tarihleri arasında düzenlenmesi öngörülen 
"Yenilenebilir Enerji Kaynaklan Konferansı" çerçevesinde 2 Haziran 2004 tarihinde yapılacak 
"Yenilenebilir Enerji Kaynaklanna İlişkin Uluslararası Parlamenterler Forumu"na, Hazırlık 
Komitesi adına Dr. Herman Scheer (SPD), Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyelerinden oluşan bir parlamento heyetini davet 
etmiştir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri uyannca Genel Kurulun 
tasviplerine sunulur. 

Yılmaz Ateş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

BAŞKAN - Tezkereyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş 2 adet tezkeresi vardır; ayn ayn 
okutup oylannıza sunacağım. 

Birinci tezkereyi okutuyorum: 

5.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir heyetle birlikte İrlanda'ya yaptığı resmî ziyarete 
katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/570) 

20.5.2004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

AB genişleme törenine katılmak üzere bir heyetle birlikte 1 Mayıs 2004 tarihinde İrlanda'ya 
yaptığım resmî ziyarete ekli listede adlan yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş 
ve bu konudaki Bakanlar Kurulu karannın sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

LİSTE 

Ömer Çelik (Adana) 

Egemen Bağış (İstanbul) 

Şaban Dişli (Sakarya) 

BAŞKAN - Oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci tezkereyi okutuyorum: 
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6.- Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'in bir heyetle birlikte İsviçre'ye yaptığı resmî ziyarete katılacak 
milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/571) 

21.5.2004 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın, Cenevre'de düzenlenen "Dünya Sağlık Örgütü 57. 
Dünya Sağlık Asamblesi"ne katılmak üzere bir heyetle birlikte 16-19 Mayıs 2004 tarihlerinde İs
viçre'ye yaptığı resmî ziyarete, Muğla Milletvekili Ali Arslan'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 - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

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

Kurulu önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi 

No:79 25.5.2004 
Genel Kurulun 25.5.2004 Salı günkü (bugün) birleşiminde; sözlü soruların görüşülmemesi, 

daha önce öngörüşmelerinin bu birleşimde yapılması kararlaştırılan, gündemin "Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 157 ve 158 inci sıralarında yer alan, 
(8/14) ve (8/15) esas numaralı genel görüşme önergelerinin birleştirilerek yapılacak öngörüş
melerinin bitiminden sonra, diğer denetim konularının görüşülmemesi, kanun tasan ve tekliflerinin 
görüşülmesi, 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 35 in
ci sırasında yer alan 454 sıra sayılı kanun tasansının bu kısmın 6 ncı sırasına, 6 ncı sırasında yer 
alan 432 sıra sayılı kanun tasansının 7 nci sırasına, 34 üncü sırasında yer alan 451 sıra sayılı kanun 
tasansının 8 inci sırasına, 7 nci sırasında yer alan 439 sıra sayılı kanun tasansının 9 uncu sırasına, 
21 inci sırasında yer alan 337 sıra sayılı kanun teklifinin ise 10 uncu sırasına alınması ve diğer iş
lerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi; 

Çalışma sürelerinin; bugünkü birleşimde 432 sıra sayılı Kanun Tasansının görüşmelerinin 
bitimine kadar, 26.5.2004 Çarşamba günkü birleşimde ise sözlü sorulann görüşülmemesi ve 439 
sıra sayılı kanun tasansının görüşmelerinin bitimine kadar, 27.5.2004 Perşembe günkü birleşimde 
de 337 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasının, 

Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
İsmail Alptekin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Vekili 

Haluk İpek Ali Topuz 
AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
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BAŞKAN- Öneriyle ilgili söz isteği?.. Yok. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
içtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş 2 adet doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; 

ayrı ayrı okutup, işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
7.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar 

Kanunu Hükümlerine istinaden Bankacılık işlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme izni Kaldırılan 
Türkiye imar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı işlemler Hakkındaki 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/236) doğrudan gündeme alınmasına 
ilişkin önergesi (4/184) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan (2/236) esas nolu kanun teklifim, komisyona giriş 

tarihinden itibaren 45 gün geçtiği halde sonuçlandırılamamıştır. 
Bu nedenle, kanun teklifimin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 37 nci maddesine 

göre Genel Kurul gündemine alınmasını saygılarımla arz ederim. 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
BAŞKAN - Önerge sahibinin söz isteği var mı? 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Var efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 5021 sayılı kanunun 

geçici 1 inci maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifimin Genel Kurul gündemine alın
masıyla ilgili olarak söz almış bulunmaktayım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 16.12.2003 gün ve 5021 sayılı Kanunla, bankacılık hiz
metlerine son verilen Türkiye İmar Bankasında mevduatı bulunan vatandaşlarımızın bu mevduat
larının ödenmesinin şartlan düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler sırasında -daha önce sigorta kap
samında olmadığı, hükümet tasarısı metninde de bulunmadığı halde- ticarî kuruluşlar mevduatı ile 
diğer kuruluşlar mevduatının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca ödenmesi karara bağlanmıştır. 
Üstelik, bundan faydalanan ticari kuruluşlar mevduatının ve diğer kuruluşlar mevduatlarının kim
lere ait olduğu hususunda kamuoyunun da bir bilgisi olmamıştır. Ancak, bankadan, karşılığı ol
madığını bilmeden, hazine bonosu alan pek çok vatandaşımız, kanun tasarısının ilk halinde yer al
masına rağmen daha sonra bu yasa kapsamından çıkarılarak mağdur edilmişlerdir. 

Bankalar, yasalara göre kurulmuş, devletin denetimi ve düzenlemesini yaptığı kurumlardır. 
Vatandaş, büyük ölçüde devletine güvenerek bu bankaya para yatırmış ve hazine bonosu almıştır. 

Kaldı ki, İmar Bankası, hazine bonosu satış işlemlerini saklı gizli değil, alenen yapmıştır; 
televizyonlarda, basında ve hatta billboard'larda "hazine bonosuna en yüksek faiz" sloganıyla, dev
letin bankacılık işlemlerini denetlemekle görevli kurumlarının bilgisi dahilinde açıkça bu satış iş
lemlerini sürdürmüştür. 

Bırakalım sade vatandaşı, bankacılık sistemini kontrolle görevli kurumların dışında hiç kim
senin, bu hazine bonosu satışının karşılığının olmadığını bilmesi mümkün değildir. 
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Belki, vatandaşa "sen, hazine bonosu almak için para yatırdığında hazine bonosunun aslını niye 
almadın" diye de sorabiliriz veya Sayın Başbakanın bir mudiye verdiği cevapta olduğu gibi "parayı 
yatırırken bize mi sordunuz" diyebiliriz. İşin garibi, uygulamada, hiçbir banka, vatandaşa hazine 
bonosunun aslını vermemekte, sadece, hazine bonosu aldığına dair bir makbuz düzenleyip, vermek
tedir. Yine, vatandaşın, parasını bankaya yatırırken veya hazine bonosu alırken hükümet yet
kililerine sorması gibi bir uygulama da bulunmamaktadır. Bu koşullarda, vatandaşı "niçin hazine 
bonosu aldın" diye suçlamak ne kadar adildir?! Kaldı ki, vatandaş, hazine bonosuna, mevduattan 
daha güvenli olması sebebiyle yönelmiştir. Zira, 3.7.2003 tarihine kadar, bankalardaki mevduat 
güvencesinin limiti en fazla 50 milyar TL ile sınırlıydı. Bu nedenle, vatandaş, özellikle 50 milyar 
TL'nin üzerindeki parasını mevduata değil, hazine bonosuna yatırmıştır. 

Bu olayda bir suçlu aranıyorsa, bu suçlu, vatandaş değil, devletin bankacılık işlemlerini gözet
lemekle, düzenlemekle ve denetlemekle görevli kurumlandır. Hazine bonosu satmaya yetkili ol
mayan bu bankaya, Hazine yetkilileri, BDDK, TMSF ve SPK "dur" demeyerek, görevlerini yap
mayacaklar, ondan sonra da, vatandaşı "sen, niçin hazine bonosu aldın" diye suçlayacaklar; bu, adil 
bir davranış değildir. 

Bu masum insanların bazıları emekli ikramiyesini, bazıları sattığı arabasının ve evinin parasını 
hazine bonosuna yatırarak, hem paralarını, kayıt altında, ekonominin hizmetine sundular hem de 
buradan sağladıkları faizlerle mutfak giderlerini, çocuklarının eğitim giderlerini karşılamaya çalış
tılar. Bu nedenle, lütfen, devletine ve devletin kurumlarına güvenerek hazine bonosu almış olan bu 
insanlara suçlu muamelesi yapmayalım; Hazinenin ve diğer devlet kurumlarının ihmalinin yükünü 
bu masum insanların üzerine yıkarak, bu insanları mağdur etmeyelim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kılıç, son cümlenizi rica ediyorum. 
Buyurun. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Nitekim, Başbakanlık Teftiş Kurulunun, İmar Bankasındaki 

hayalî hazine bonosu satışıyla ilgili yaptığı incelemeler sonucu verilen raporda "BDDK hayalî bono 
satışını başından beri biliyordu, hayalî bono satışı BDDK'nın bilgisi dahilinde oldu" denilerek, 
BDDK ve SPK suçlu bulunmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben, yirmi yıl avukatlık yaptım. Haklı oldukları açık olan 
ve devletin, kusursuz sorumluluk gereği de olsa, kesinlikle sorumlu olduğu bir konuda, bu insan
ları, dava açmaya zorlayarak, dava masrafları ve avukatlık masraflarıyla karşı karşıya bırakmanın 
ne kadar adil olduğunu takdirlerinize sunuyorum. 

Devletin bu sorunu çözmesini talep ederken, İmar Bankasını ve bu bankanın sahiplerini sorum
suz gördüğümüz anlaşılmasın. Bu soygunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını ve hak
sız edindikleri malvarlıklarına el konulmasını biz de istiyoruz. Kaldı ki, bunlarla ilgili gerekli cezaî 
ve hukukî davalar açılmış, malvarlıklarına el konulmuş ve bu malların paraya çevrilmesi aşamasına 
gelinmiştir. 

Hepimiz, adalet anlayışı içerisinde, toplumun huzur ve refahını korumak için milletvekili andı 
içtik. Mağdur edilmiş bulunan bu insanların sorunlarına çözüm bulmak için, iktidarıyla 
muhalefetiyle tüm milletvekili arkadaşlarımdan bu kanun teklifine destek vermelerini bekliyorum. 

Yüce Heyetin bu desteği esirgemeyeceğini umar, saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıç. 
Başka söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 

- 2 8 -



T.B.M.M. B : 92 25 . 5 . 2004 O : 1 

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/205) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/185) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(2/205) esas numaralı kanun teklifim 45 gün içerisinde komisyonda görüşülmediğinden, İç

tüzüğün 37 nci maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını 
saygılarımla arz ederim. 23.1.2004 

Ensar Öğüt 
Ardahan 

BAŞKAN - Sayın Öğüt, buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ardahan İlimize "Ardahan" 

isimli bir üniversite kurulması için vermiş olduğum kanun teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum. 
Değerli arkadaşlar, hükümet, kalkınmamış bölgelerin kalkındınlmasıyla ilgili olarak dört ay 

önce bir kanun çıkardı kişi başına millî geliri 1 500 doların altındaki illere teşvik anlamında bir
takım kolaylıklar getirildi; ama, Ardahan gibi kış şartlan ağır geçen illere yatırım yapan yok. Ser
best piyasa ekonomisi modeli nedeniyle, devlet yatırım yapmıyor, özel sektör de gitmiyor; ama, 
sınırda olan - stratejik alanda çok önemli olan- Ardahan'ın ve o bölgenin kalkınması için o bölgelere 
üniversitelerin kurulması gerekir. 

Şunu diyebilirsiniz: Kars'ta Kafkas Üniversitesi var, Ardahan'da kurulsa da olur kurulmasa da... 
Öyle değil değerli arkadaşlar. Yaklaşık 8 000 talebesi olacak, 2 000 civarında öğretim üyesi olacak, 
nüfus 10 000 artmış olacak; Ardahan ve Ardahan'a bağlı ilçelerdeki esnaf için büyük bir gelişme 
olacak; çünkü, 10 000 kişinin oraya ekonomik katkı sunması, o bölgeyi kalkındıracaktır. 

Bir zamanlar kahramanlıklanyla destan yazan Ardahan, tarım ve hayvancılıkta en önde giden 
illerimizden biriydi; ancak, başta İran olmak üzere, komşu illerden gelen kaçak hayvan, Ar
dahan'daki ve Doğu Anadoludaki hayvancılığı öldürmüş durumdadır. İklim şartlan tanmı daha da 
beter etmiştir. Sınır ticaretinden yararlanamayan Ardahan ve Ardahanlı insanlanmız şu anda yok
sulluk ve açlık sınınnda yaşamaktadırlar. Ardahan'da işsizlik oranı yüzde 70. Yani, sınırda bekçilik 
yapacaksın, bu devlete askerlik yapacaksın, vergi vereceksin, şehit olacaksın... Bu insanlan göçe 
zorlayarak bölgeyi yoksullaştırmak hangi akla, mantığa dayanıyor; onu ben halen, bir türlü, aklıma, 
mantığıma sığdıramıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Ardahan'ın köylerinin yüzde 70'inde su yok. Ardahanlı bu devlete vergi 
verirken, şehit olurken, askerlik yaparken, seksendört yıldır bu devlet Ardahanlıya bir tas içecek su 
vermemiş. Bunu ve bu konuyu gözönünde tuttuğunuz zaman... Sekiz ay karlar altında kalan Ar
dahan halkı, suyu olmayan köyleri ne yapıyor biliyor musunuz; kan eriterek su içiyor, kan eriterek 
onun suyuyla banyo yapmaya çalışıyor. Hangi çağda yaşıyoruz, hangi Avrupa Birliğinden bah
sediyoruz?! 

Şimdi, böyle bir ortamda ne var... Geçen seneden bu yana, ben, baktım ki işin içinden 
çıkamıyorum, kendi adıma, milletvekili olarak, bir kepçe aldım köylere su getirmek için; ama, Köy 
Hizmetlerinden iki yıldır Ardahan'a bir mühendis gönderemiyorum. Evet, Ardahan'da mühendis 
yok. Proje yapsalar, kepçesi benden, borusunun parasını da vatandaşlardan alarak suyu getireceğim. 
Ben bunu resmî yazıyla valiye bildirmişim; vali "efendim, kepçemiz yok, borumuz yok, mühen
disimiz yok, proje yapamıyoruz" diyor, Ardahan İl Müdürü bana aynısını söylüyor; Sayın Bakana 
anlatıyorum, Sayın Bakan "tamam, hallederiz" diyor. Geçen sene Genel Müdürü aldım, götür
düm; halen mühendis gitmemiş; bu çok ayıptır. Ben köylere gidemiyorum, siz de gidemeyeceksiniz, 
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Türkiye'deki diğer köylere de gidemeyeceksiniz. Yani, ben kendi paramla yapacağım, kardeşim, 
mühendis gönder, bana proje ver... Bunu yapamayan bir devlet Ardahanlıdan bir şey beklemesin. 
Böyle bir mantıksızlık olmaz. 

Benim sizden ricam, Ardahan'ın kalkınması ve gelişmesi için... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Öğüt, toparlayın efendim. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Tamam. 
... güvenlik açısından stratejik önem taşıyan ilimizde 133 000 insan yaşıyor; 1 000 000'a yakın 

insan göç etmiş. Şimdi, Sayın Dışişleri Bakanımız burada, ben arz ediyorum; Gürcistan'ın Ahıska 
Bölgesine 500 000 Ermeni yerleşti; Ahıska Türkleri, orada, yok oldu. Ermenistan'ın emeli gerçek
leşecek, Karadeniz'e uzanacak. Ermenistan güçleniyor, Ardahan boşalıyor. Ardahan'ı Ermenistan'a 
mı vereceğiz?! Bu ne cüret!.. Halen, suyu olmayan köylerin projesi yapılmıyor. 

Bu nedenle, ben sizden istirham ediyorum değerli milletvekilleri; hepimizin sorumluluğu var; 
bu yalnız benim değil, Türkiye'nin sorumluluğudur. Ardahan, geçmişte, Anadolu topraklarının 
garantisi olarak iki defa Rusya'ya savaş tazminatı olarak verildi. Bugün Ermenistan, Kars'ı, Ar
dahan'ı, Erzurum'u istiyor. Bu stratejik anlamdaki illerimizin kalkınması için, sınır ticaretinin geliş
mesi, hayvancılığın ve tanmın gelişmesi -o bölgelere fabrikalar kurulmuyorsa- üniversitelerin 
kurulması lazım. Üniversiteler kurulursa, değerli arkadaşlar, o bölgeler bacasız fabrika olur; güven
lik açısından önemli, göçün önlenmesi açısından önemli, her konuda önemlidir. 

Onun için. Yüce Meclisten, bu kanun teklifimin gündeme alınarak, Ardahan'a "Ardahan" isimli 
bir üniversite kurulmasını istirham ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Efendim, Hükümetin söz isteği?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, sözlü soru önergelerini görüşmüyor ve gündemin 

"Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 
Alınan karar gereğince, bu kısmın 157 nci sırasında yer alan, CHP Grubu adına Grup Başkan-

vekilleri, Samsun Milletvekili Haluk Koç, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve İstanbul Millet
vekili Ali Topuz'un, Irak Halkına yöneltilen şiddet ve Türkiye'nin Irak politikası konularında; 158 
inci sırada yer alan, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve 21 milletvekilinin, Irak Halkına yöneltilen 
şiddet ve işkence olaylarının ulusal ve uluslararası düzeydeki yansımaları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gelerinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1.- CHP Gnıbu adına Grup Başkanvekilleri, Samsun Milletvekili Haluk Koç, izmir Milletvekili 

K. Kemal Anadol ve istanbul Milletvekili Ali Topuz'un Irak Halkına yöneltilen şiddet ve Türkiye'nin 
Irak politikası konusunda genel göriişme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

2.- Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve 21 milletvekilinin Irak Halkına yöneltilen şiddet ve iş
kence olaylarının ulusal ve uluslararası düzeydeki yansımaları konusunda genel göriişme açıl
masına ilişkin önergesi (8/15) 

BAŞKAN -Hükümet?.. Burada. 
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Genel görüşme önergeleri, Genel Kurulun 18.5.2004 tarihli 90 inci Birleşiminde okundukların
dan, tekrar okutmuyorum. 

içtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, hükümete, siyasî 
parti gruplarına ve önergelerdeki birinci imza sahibine veya onlann göstereceği bir diğer imza 
sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önerge sahipleri için 10'ar dakikadır. 
Şimdi, söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: AK Parti Grubu adına Adana Milletvekili 

Sayın Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Onur Oymen; 
önerge sahipleri olarak, Balıkesir Milletvekili Sayın Turhan Çömez ve İstanbul Milletvekili Sayın 
Şükrü Elekdağ. Bu talepleri değerlendireceğim. 

İlk sözü Hükümete veriyorum. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcımız Sayın Abdullah Gül; 
buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakika. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; son günlerde giderek tırmanan ve hepimizi gerçekten kaygılandıran 
Irak'la ve Filistin'le ilgili konularda size bilgi vermek istiyorum, bunun için söz almış bulunuyorum; 
Hükümetim adına, hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bölgemizdeki atmosfer, Irak'ta ve Filistin sorununda 
paralel olarak yaşanan tırmanmayla son haftalarda daha da bozulmuştur. Son gelişmeler, 
Hükümetimizin uzun süredir bütün ilgili taraflara yaptığı uyan, telkin ve tavsiyelerin haklılığını, ne 
yazık ki, bir kez daha göstermiştir. Bölgede endişe ve ümitsizlik artmaktadır. Olumsuz siyasî, askerî 
gelişmeler, bölgede ekonomik, ticarî gelişme ve işbirliği perspektifini, diyalog çalışmalarını, sosyal 
reform girişimlerini olumsuz etkilemektedir. Bölgemizde bansın ve istikrann sağlanması yönün
deki çabalara her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, komşumuz Irak, savaşın sona ermesinden bu yana en zor dönemini 
yaşamaktadır. Kardeş Irak Halkının çektiği acılar ne yazık ki henüz sona ermemiştir. Süregelen Irak 
bunalımının bölgede ve dünyadaki olumsuz siyasî ve ekonomik etkileri de sürmektedir. 

Irak'ın özgür, demokratik ve müreffeh bir geleceğe doğru ilerleyebilmesinin temel şartlarından 
biri asayiş ve güvenlik ortamının tesis edilmesidir; bu ortam hâlâ tesis edilememiştir. Koalisyon 
güçleri yer yer direnişle karşı karşıyadır. Bu durum, diğer sorunlara odaklanmayı zorlaştırmaktadır; 
ülkenin yeniden iman için harcanmakta olan kaynak ve çabalann halka ulaşmasını olumsuz et
kilemektedir. Savaşın son bulmasının ardından, Irak genelinde, koalisyon güçlerinin yanı sıra Irak
lı sivillere, siyasî şahsiyetlere, yabancı temsilciliklere ve uluslararası kuruluşlara saldınlar da devam 
etmektedir. Bu saldınlar güvenlik durumunu ağırlaştırmaktadır. Koalisyon kuvvetleri, bir süreden 
beri, aynı anda iki ayn cephede çatışmak durumunda kalmışlardır. Zaman zaman orantısız, aşın güç 
kullanılmaktadır. Çatışmalarda sivil halk, konutlar ve maalesef cami ve türbe gibi kutsal yerler de 
zarar görmeye başlamıştır; bu hususlar direniş odaklarının çeşitlenmelerine de yol açmaktadır. 

Koalisyonun işini daha da zorlaştıran bir gelişme, başta İspanya olmak üzere koalisyona askerî 
destek veren bazı ülkelerin, Irak'tan güçlerini çekme karan almış olmalandır. 

Değerli milletvekilleri, güvenlik ve istikrann tesisi konusunda ciddî güçlüklerin yaşandığı bir 
dönemde, Irak'taki bir cezaevinde, bazı koalisyon askerleri tarafından tutuklulara işkence ve insan-
hkdışı muamele yapıldığı ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu gelişme mevcut tabloyu büsbütün ağır-
laştırmıştır. Söz konusu olaylar, uluslararası insanî hukuka ve evrensel değerlere hiçbir şekilde uy
gun düşmemektedir ve hafızalardan da kolay kolay silinmeyecek iz bırakmıştır. Gerek Irak Halkı 
gerekse halkımızın dahil olduğu uluslararası toplum infial içindedir. Hükümet olarak, bu olayı 
kınamış bulunuyoruz. Özellikle bölge halklarının tepkisinin uzun vadeli olumsuz sonuçlar yarat
masından da endişe duyuyoruz. 
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Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, bu olayların üzerine giderek, sorumluları ortaya çıkar
mayı ve cezalandırmayı vaat etmiştir. Kamuoyu önünde üstlenilen bu taahhütlerin en kısa zamanda 
sonuç vermesini bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin yaptıkları üzüntü ve özür 
beyanları faydalı olmuştur; ama, bu sözlerde durulması, esas o zaman bütün dünya kamuoyunda et
ki yaratacaktır. Amerika dahil uluslararası kamuoyunun ve medyanın, olaylan demokratik biçimde 
açıklayarak tartışmış olmasını olumlu karşılıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Irak'taki çatışma ortamı, meşru bir yönetime yönelik siyasî geçiş 
sürecinin işleyebilmesini de engellemektedir. Diğer yandan, savaşın ardından, Irak'ta, halkı kucak
layan ve halk tarafından benimsenen yönetim yapılarının bir türlü tesis edilememiş olması da 
asayişsizliği tetiklemektedir. Bu kısırdöngünün kırılabilmesi için Irak'ın önündeki tek çıkış yolu, 
siyasî sürecin meşru kılınması suretiyle ilerletilmesidir. Bu süreç, ayrılıkları derinleştiren bir zemin
de yürüyemez. Dolayısıyla, geçici yapılarda, tüm kesimler temsil imkânı bularak bir araya gel
melidir. Süreç, ulusal uyumun oluşturulmasını hedefleyen bir zemine oturtulmalıdır. 

İşte bu noktada, Birleşmiş Milletler rolünün önplana çıkması gerekmektedir.Biz de, Birleşmiş 
Milletlerin bu rolüne büyük önem veriyoruz. 

Gerek koalisyon gerek uluslararası toplum, bu kuruluşun tarafsız konumuna ve uzmanlığına 
gittikçe daha fazla ihtiyaç olduğunu kabul etmektedir. Önümüzdeki süreçte, Birleşmiş Milletlerin 
Irak'ta daha etkin bir rol üstlenmesini beklemekteyiz. 

Irak'taki siyasî geçiş sürecinin takvimi, 8 Mart tarihinde imzalanan geçici idarî yasayla belir
lenmiş durumdadır. Buna göre, birinci aşama, 30 Haziran 2004 tarihinde koalisyon yönetimi ve Irak 
Yönetim Konseyinin lağvedilmesi ve egemenliğin, yeni kurulacak olan Irak geçici hükümetine dev
redilmesiyle başlayacaktır. İkinci aşamada ise, en geç 31 Ocak 2005'e kadar yapılacak ulusal mec
lis seçimleri sonucunda, Irak geçiş hükümetinin kurulmasıyla başlayacak ve bu seçilmiş meclisin 
hazırlayacağı daimî anayasa uyarınca, yeni hükümetin kurulmasıyla 31 Aralık 2005'te son bulacak
tır. Geçici idarî yasa, 30 Haziranda başlamak üzere, siyasî geçiş sürecinin sonuna kadar yürürlükte 
kalacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 30 Haziran tarihi yaklaştıkça, Irak'taki siyasî süreç kritik bir aşamaya gir
mekte ve iki konu önplana çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, 1 Temmuz itibariyle egemenliği dev
ralacak olan geçici hükümetin yapısına ilişkindir. Diğeri ise, en geç 2005 Ocak ayında yapılması 
planlanan genel seçimlere yönelik hazırlıklardır. Her iki konuda da Birleşmiş Milletlerin katkısı ve 
tavsiyeleri istenmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Irak Özel Temsilcisi, Irak Yönetim 
Konseyinin yerine, ağırlıklı olarak bir teknokratlar hükümetinin kurulmasını önermektedir. Bunun 
üyelerinin Irak Halkına ve Birleşmiş Milletlere danışılarak mayıs ayı sonuna kadar belirlenmesi ön
görülmektedir. Ayrıca, geçici hükümete danışmanlık yapacak bir ulusal konferans toplanması 
yönünde de tavsiyelerde bulunmaktadır. 

2005 yılı başında seçimlerle belirlenecek ve anayasayı hazırlamakla görevlendirilecek olan ulusal 
meclisin egemenlik yetkisini serbestçe kullanabilmesi gerçekten de hayatî bir önem taşımaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'un, egemenliğin Iraklılara devredilecek olması 
vesilesiyle, siyasî geçiş sürecinin aşamaları hakkında dün gece yaptığı -Türkiye saatiyle bu sabah 
yaptığı- açıklamayı da önemle not etmiş bulunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, bulunduğu coğrafyada bir güvenlik ve istikrar kuşağı 
yaratabilmek amacıyla diplomasinin tüm imkânlarını kullanmaktadır. Bu bağlamda, komşumuz 
Irak'a özel bir önem atfetmekteyiz. Irak'ın içerisinde bulunduğu bu kritik aşamada, temel sorum
luluk koalisyon yönetimine ve Irak Halkına düşmektedir. Koalisyon, geçmişte yaptığı bazı hataları 
tekrarlamamaya özen göstermelidir. Irak'ı oluşturan bütün kesimler siyasî sürecin içerisine çekil
melidir. Egemenliğin temsili ve meşru yönetim yapılarına devredilmesinin önü açılmalıdır. Bu sağ
lanabildiği takdirde, geçtiğimiz yıldan beri yaşanmakta olan travmanın yerini, Irak Halkının kendi 
geleceğine birlikte sahip çıkma duygusu alacaktır. 
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Yine, bu bağlamda, Irak'ın geleceğinin, her şeyden önce Iraklılar tarafından belirleneceği akıl
da tutulmalıdır. Toplumu oluşturan değişik kesimler, etnik ve mezhebi çıkarları ve mülahazaları bir 
kenara bırakmalıdırlar. Bunlar, ortak gelecekleri için bir toplumsal uzlaşıya varabildikleri ölçüde 
Irak'ın sorunlarına çözüm üretebileceklerdir. 

Bu vesileyle, Iraklı tüm siyasî partileri ve liderlerini, bu dönemde, maceracılıktan uzak ve 
sorumlu bir tutum takınmaya, dar çıkar hesaplarından uzak durmaya davet ediyorum. Aşın ihtiras
larını dizginleyemeyenlerin, kendilerine ve halklarına zarar vereceğini bir kez daha hatırlatmak is
tiyorum. 

Iraklı Türkmenlerin, ılımlı, yetenekli, barışçı bir toplum olarak, Irak'ın birliğine, istikrarına, 
refahına ve geleceğine en iyi hizmeti verebileceğine de inanıyoruz. Iraklı Türkmen soydaşlarımız, 
Irak'taki geçiş sürecine daha etkili biçimde katılmak ve birlikteliklerini sergilemek üzere, güç koşul
larda azimli bir siyasî faaliyet yürütmektedirler. Onların haklarına ve güvenliğine, diğer bütün Irak
lılarla birlikte sahip olmasına önem atfediyoruz. 

Hükümetimiz, Irak'ın içinden geçmekte olduğu bu hassas dönemde, Irak'ı oluşturan bütün 
kesimlerle diyalog ve temaslarını yoğun biçimde sürdürmektedir. Çeşitli Irak heyetlerini Ankara'da 
ağırlıyoruz. Bağdat'a ve Kuzey Irak dahil diğer bölgelere, Hükümetimizin Irak Özel Temsilcisinin 
eşgüdümünde heyetler gönderiyoruz. Bölge ülkeleri, Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devlet
leri ve Avrupa Birliğiyle de temas halindeyiz. Bu temaslanmızda, sağduyuyu, toplumsal uzlaşıyı ve 
istikrar arayışlannı önplanda tutan bir yaklaşım sergilemekteyiz. 

Iraklılara egemenliğin devredileceği 30 Haziran tarihinde bir ertelemeye gidilmemelidir. Bu 
devir sanal değil, gerçek olmalıdır. Hem koalisyon geçici yönetiminin hem de Irak Yönetim Kon
seyinin mevcudiyetinin 1 Temmuz itibariyle sona ermesinde yarar görüyoruz. Geçici Irak hükümeti, 
Irak Yönetim Konseyinin bir uzantısı veya benzeri olmamalıdır. Bu, siyasî sürecin selameti açısın
dan da zorunludur. 

Irak'ta geçici hükümetin göreve gelmesinin ardından bir ulusal konferans düzenlenmesi fikrini 
de kuvvetle destekliyoruz. 

Aynca, 2005 yılı ocak ayında yapılması planlanan genel seçimler, Irak'taki bütün kesimlerin 
Mecliste temsiline imkân verecek bir sistem çerçevesinde düzenlenmelidir. Irak'taki çeşitli kesim
leri mağdur edecek hususlann, yeni seçim yasasında yer almasına Birleşmiş Milletler engel ol
malıdır. Bu hedefler doğrultusunda, diplomatik alanlardaki çalışmalanmızı sürdürmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz yıl, savaştan önce Hükümetimizin girişimiyle başlatılan 
"Irak'a komşu ülkeler girişimi" büyük bir merhale kaydetmiştir. Belki de, bölgemizin tarihinde ilk 
defa, bütün ülkelerin, Irak gibi hassas bir konuda, ortak bir sesle ,ortaya çıkmalan böylece mümkün 
olmuştur. Bu süreç, artık Irak konusunda sağlam bir müktesebat oluşturmuş durumdadır. Bu 
girişimin önemi, uluslararası camia ve Birleşmiş Milletler tarafından da takdir edilmektedir. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu teşebbüsümüzden ilham alarak, Irak'a komşu ülkelerin 
de dahil olduğu bir istişare grubu oluşturmuştur. 5 kez yapılan toplantıların sonuncusuna, Irak 
Geçici Dışişleri Bakanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Özel Temsilcisinin de katılması, 
bu girişimimizin etkinliğinin arttığının diğer bir göstergesidir. 

Başta koalisyon ülkeleri olmak üzere bütün taraflann, komşu ülkelerin görüş, endişe ve tav
siyelerini dikkate almalannda, herkes için fayda olduğunu, bir kez daha, burada belirtmek is
tiyorum. 

Komşu ülkeler sürecinin yarattığı ilgi, Birleşmiş Milletlerin yanı sıra, kısa sürede başka ulus
lararası örgütler nezdinde de yansımalannı bulmuştur. Parlamentolararası Birlik, Irak'a komşu ül
keleri, bu defa parlamento başkanlan düzeyinde bir araya getirmek üzere harekete geçmiştir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Annç'ın ülkemizi temsilen katıldığı komşu ülkeler 
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toplantısı, 12-13 Mayıs tarihlerinde Amman'da gerçekleşmiştir. Söz konusu toplantıda, Irak'ta 
demokratik kurumların oluşturulmasına ve Birleşmiş Milletlerin bu doğrultudaki çabalarına komşu 
ülkelerin desteği bir kez daha teyit edilmiştir. 

Son olarak, İslam Konferansı Örgütünün Irak konusunda inisiyatif almasını önerdik. Bununla 
ilgili, aylar önce Malezya Dışişleri Bakanına yazdığım mektup üzerine, Malezya harekete geçti. 
Geçen nisan ayında yapılan İslam Konferansı Örgütü Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısında 
bir dizi öneri ve eylem üzerinde de mutabık kaldık. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın Irak'la ilgili kısmını tamamlamadan önce, evvelce belirt
tiğim bir hususu yeniden vurgulamakta yarar görüyorum. Egemenliğin 30 Haziranda devredil
mesinden sonra, Irak Halkı, kendi siyasî geleceğini inşa etme yolunda zorlu bir sınav vermeye 
devam edecektir. Bu uzun ve çetin süreçte, Türkiye, Irak Halkını desteklemeyi sürdürecektir. Irak 
Halkının, istisnasız bütün kesimlerini akrabamız saydığımızı hep söyledik; söylemekle kalmadık, 
siyasî, ekonomik, sosyal girişimlerimizle, güvenlikle ilgili çabalarımızla, bunu da ispatladık. 
Kızılayın Irak'taki faaliyetleri, Türkiye'de tedavi ettirdiğimiz terör kurbanı Iraklı Kürtler, Iraklı dip
lomatlara Ankara'da verdiğimiz kurs, Irak Anayasasıyla ilgili olarak Ankara'da düzenlenen sempoz
yum buna örnektir. Irak Ekonomik İşler Koordinatörümüz, Uluslararası Irak'a Yardım Konferansına 
katılmak üzere, bugün Doha'ya hareket etmiştir. Tabiatıyla, Iraklı Kürtlerle coğrafî, tarihî ve insanî 
nedenlerle özel ve yakın ilişkilerimiz bulunmaktadır. Bu ilişkiler sürecektir; ancak, önümüzdeki 
dönemde Irak Halkının tüm kesimlerinin kendi aralarında uzlaşmaya yardımcı olacak bilinçle 
hareket etmeleri ve geçiş sürecini sahiplenmeleri hayatî önem taşımaktadır. Zira, Irak'ta barışın 
anahtarı, Irak Halkının kendi elindedir. Türkiye, bu yönde samimî çaba gösterenlere destek olmaya 
devam edecektir. 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz, Filistin'le ilgili Hükümetimizin görüşlerini de, burada, sayın 
milletvekillerine aktarmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Ortadoğu'da yaşanan şiddet olaylarını derin endişeyle izlemeye devam 
ediyoruz. Bir yandan İsrail'in çok sayıda Filistinli sivilin ölümüne yol açan ağır yıkım ve yıldırma 
hareketleri, diğer yandan İsrailli sivillerin ölümüne yol açan intihar saldırılan, durumu, gittikçe teh
likeli boyutlara taşımaktadır. Bu olaylan şiddetle kınıyoruz. Bunların devamı halinde, durumun 
kontrolsüz bir hale gelmesinden ve sonuçlan öngörülemeyecek bir ortamın doğmasından da endişe 
ediyoruz. 

İhtilafın tarafları arasında karşılıklı güven, maalesef, hâlâ tesis edilememiştir. Bu nedenle, ulus
lararası kamuoyu tarafından yürütülen banş çabalanndan bugüne kadar somut bir sonuç alınması da 
mümkün olmamıştır. 

İsrail Başbakanı Ariel Şaron, bir süre önce, İsrail'in, Gazze şeridinin tamamından çekilmesini 
ve Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinden bazılannın boşaltılmasını öngören bir ayrılma planı açık
lamıştır. Bu plan, tartışmalara ve tepkilere yol açmıştır. Plan, Hükümetimizce de usul ve içerik 
bakımından eleştirilmiştir. Bu tartışma sürerken, 11 Mayıs 2004 tarihinden itibaren Gazze şeridin
de vahim şiddet olayları yaşanmıştır. Bu olaylarda İsrail güvenlik güçlerinin orantısız ve aşın güç 
kullandıkları görülmüştür. Bunun sonucu, aralannda çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli 
hayatını kaybetmiştir. Bu olaylar, banş umutlanna yeni bir darbe olmuştur. Bu olaylann devamı 
olarak, İsrail, güvenlik gerekçesiyle, Gazze şeridinin Mısır sınırında bulunan çok sayıda evi tank
larla yıkmıştır. Böylece, çok zor şartlar içinde mülteci kamplarında yaşayan binlerce Filistinliye 
yeni binlerce Filistinli ilave edilmiştir. Bunun ardından, Refah Mülteci Kampında protesto yürüyüşü 
yapan Filistinlilerin üzerine helikopterler ve tanklardan ateş açılmıştır. Açılan ateşte 15 Filistinli öl
müş ve birçok kişi yaralanmıştır. Bu olaylar, durumu daha da trajik boyutlara ulaştırmıştır. 

Bütün bu gelişmeler son derece tehlikeli olup, bizi tedirgin etmektedir. Biz, yol haritasının uy
gulanmasını beklerken, İsrail'in her türlü hukuka aykın davranış içine giren politikalarını Tür-
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kiye'nin tasvip etmesi kesinlikle mümkün değildir. Gazze'de yaşanan ve hepimizi derinden sarsan 
olaylar ise, kesinlikle ölçünün tamamen kaçırılması anlamına gelmektedir. Bu konuda, Sayın Baş
bakanımız, ben, görüşlerimizi açık, net bir şekilde ifade ettik. Halkımızın da tepkisi gayet açık bir 
şekilde ortadadır. Tüm dünyayı ayağa kaldıran bu olayları bir kez daha kınıyoruz. Bunların hiç kim
seye faydası da olmayacaktır. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, kabul ettiği 1544 sayılı Kararla, tüm şiddet, terör ve 
yıkım eylemlerini kınamıştır. Bu karar, Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası toplumun geliş
melerden duyduğu kaygıyı ve içinde bulunulan durumun ciddiyetini gereğince yansıtmaktadır. 

Diğer taraftan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, söz konusu kararında, İsrail'in, ulus
lararası insanî hukuktan kaynaklanan sorumluluklarının bilincinde olarak, Filistinlilerin hayat şart
larını daha da zorlaştıracak ev yıkımlarını durdurmasını istemiştir. Bu talebe, Hükümetimiz de kuv
vetle katılmaktadır ve bu çağrıyı, burada, bir kez daha tekrarlamaktayız. 

Bölgede yaşanan olaylara ilişkin olarak Hükümetimizce yapılan açıklamalarda, İsrail'in dav
ranışları kınanmıştır. Bu tür orantısız, aşın hareketlerin, bizatihi İsrail'in güvenlik amaçlarına hiz
met ermeyeceği, aksine, bu bölgede yaşayan Filistin Halkının hayat koşullarının daha da güçleş
mesine yol açacağı, aynca, terör eylemlerini gerçekleştiren gruplara yeni gerekçeler sağlayacağı 
vurgulanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, içerisinde bulunulan bu çok hassas dönemde, itidal ve sağduyunun her 
zamankinden fazla önem taşıdığına inanıyoruz. Taraflara, karşılıklı güven bunalımını daha da derin
leştirecek adımlardan özenle kaçınmalannı telkin ediyoruz. Kendilerini, sorumluluklannın bilincin
de hareket etmeye ve diyalog yollannı kapatmamaya çağınyoruz. İki tarafın da güvenliği, ancak, 
siyasî müzakereler yoluyla tesis edilebilecek, yaşayabilir bir banş anlaşmasıyla sağlanabilir. İsrail-
Filistin ihtilafı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlan çerçevesinde, İsrail ve Filis
tin'in güvenli ve tanınmış sınırlar içerisinde yan yana yaşayacaklan bir bölge vizyonu zemininde 
çözülmelidir. Bu çerçevede, taraflarca kabul edilmiş olan yol haritası, kaçınlmaması gereken bir fır
sattır. Taraflara, yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesi için üzerlerine düşen görevleri yerine 
getirme çağnmızı, bu vesileyle bir kez daha tekrarlıyoruz. 

Bölgede bu zamana kadar yaşanan gelişmeler, sorunun sadece Filistin ile İsrail taraflannın gay
retleriyle çözümlenemeyeceğini göstermiştir. İhtilafın banşçı yollardan çözümü için, uluslararası 
toplumun da elini taşın altına koyması gerekmektedir; ancak, bu çabalar, sadece kınama noktasın
da kalmamalıdır. Bunun ötesine geçecek şekilde, ilgili devletlerin bir araya gelerek, gerekli adım
lan atmalan lazımdır. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletlere önemli görevler düşmektedir. 

Türkiye, her iki tarafın da güvenini haiz bir ülke olarak, öncelikle şiddet ve terörün durdurul
ması, ardından da banş görüşmelerinin başlatılması için, çabalannı aktif bir şekilde sürdürmektedir. 
Bu çerçevede, Türkiye, İslam Konferansı Örgütünün harekete geçmesinde de öncü rol oynamıştır. 
Nitekim, 22 Nisan 2004 tarihinde Malezya'da yapılan İKÖ Ortadoğu özel toplantısında, "quartet" 
denilen dörtlü grubun üyeleri Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve 
Rusya Federasyonu ile İKÖ adına temaslarda bulunmak üzere oluştumlan 5 üyeli Bakanlar 
Delegasyonuna ülkemiz de seçilmiş bulunmaktadır. Bakanlar Delegasyonu, ilk aşamada, 19 Mayıs 
2004 tarihinde Dublin'de Avrupa Birliği Dönem Başkanı İrlanda Dışişleri Bakanıyla, 20 Mayıs 2004 
tarihinde de Moskova'da Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanıyla yararlı görüşmeler yapmıştır. Bu 
toplantılardan Dublin'dekine Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay, Moskova'dakine ise ben katıldım. 
Delegasyonun, bilahara, haziran ayı başında, quartet'in diğer üyeleri Birleşmiş Milletler Genel Sek
reteri ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanıyla da temaslarda bulunması planlanmaktadır. 
Aynca, 9-12 Mayıs 2004 tarihlerinde Cidde'de gerçekleştirilen İslam Konferansı Örgütü Dışişleri 
Bakanlan Hazırlık Toplantısına Türkiye başkanlık etmiştir. Heyetimiz, Filistin lehine olan kararlar
da uzlaşı sağlanması için yoğun gayret sarf etmiştir. Bu gayretlerimiz ve katkımız, başta Filistin ol
mak üzere, diğer üye ülkeler tarafından takdirle karşılanmıştır. 
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Türkiye'nin Filistin konusundaki çabalan sadece İKÖ'yle sınırlı kalmamaktadır. Türkiye, Or
tadoğu sorunu konusunda Birleşmiş Milletlerde yapılan görüşmelerde, geleneksel olarak, Filistin 
Halkının haklı davasını destekleyegelmiştir. Bu çerçevede, ülkemiz, Gazze'de yaşanan olaylar 
üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince kabul edilmiş olan 1544 sayılı Karan destek
lediğini açıklamıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, işgal altındaki topraklann temsili 
konusunda son olarak aldığı karara da olumlu oy vermiş bulunmaktayız. 

Geçtiğimiz haftalarda katıldığım Euro-Med, Avrupa-Akdeniz ve NATO Dışişleri Bakanlan 
toplantılannda, Avrupa ülkelerinin yanı sıra aralannda Filistin'in de bulunduğu başlıca Arap ül
kelerinin ve İsrail'in Dışişleri Bakanıyla görüştüm, Arap Ligi Genel Sekreteriyle de geniş bir is
tişarede bulundum. Bu toplantılarda yaptığım konuşmalarda ve ikili temaslanmda bölgede yaşanan 
durumun vahametine dikkat çektim. Sorunun, günümüzde en önemli tehdit haline gelen terörizmi 
nasıl beslediğini, muhataplanma anlatma fırsatı buldum. Yol haritasının uygulanması yolunda acil 
biçimde harekete geçilmesi gerektiğini, bir kez daha orada da bütün muhataplanma anlattım. Av
rupa Birliği Konseyi Genel Sekreteri ve Ortak Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi 
Solona'yla geçen hafta Brüksel'de yaptığım görüşmede de konuyu bir kez daha ele aldım. Yol 
haritasının uygulanmasını teminen Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle ortak girişimler yapma fikri 
üzerinde durduk. Ortadoğu sorunu hakkındaki görüşlerimizi ve politikalanmızı anlatmak amacıyla 
Arap basınının Türkiye'deki temsilcileriyle geçen hafta bir toplantı yaptım. Bu toplantıya katılan 
basın mensuplannın Türkiye'nin izlediği dengeli ve yapıcı politikalan takdirle izlediklerini tespit et
tim. Bu toplantıda ifade ettiğimiz görüşler, bölge basınında geniş bir şekilde yankı buldu. 

Değerli milletvekilleri, diğer yandan, Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Sayın Yaser Arafat'tan 
aldığımız mesajda, Türkiye'nin gayretleri ve aktif tutumundan dolayı memnuniyetleri ifade edilmiştir. 
Aynca, bansın ancak kapsamlı olduğu takdirde kalıcı olacağı düşüncesinden hareketle, Suriye ve Lüb
nan kanallannın da zamanı geldiğinde canlandmlması gerektiğini savunuyoruz. Bu yöndeki düşün
celerimizi, önceki hafta Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Refik Hariri'yle de paylaştık. 

Bu vesileyle, İsrail'le ilişkilerimize de değinmek istiyorum. Türkiye, aralannda Avrupa ve Arap 
ülkelerinin de yer aldığı birçok ülke gibi, Madrid Banş Konferansı ve Oslo Anlaşmalannın olumlu 
sonuçlannı teşvik edici biçimde, 1992'den itibaren İsrail'le ilişkilerini geliştirmiştir. Bu ilişkiler, 
halen, kendi dinamikleri içinde seyrini sürdürmektedir. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Değerli arkadaşlar, Genel Kurulda gerçekten bir uğultu var. Dışişleri Bakanımız çok önemli bir 

konuyu Genel Kurulumuzun bilgilerine sunuyor, Sayın Bakanımızı sükûnetle dinlemenizi rica 
ediyorum. 

Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Tür-

kiye-İsrail ilişkilerinin, karşılıklı çıkarlann yanı sıra, bölgedeki banş, istikrar ve diyalog çabalanna 
hayatî bir katkı yaptığını bütün taraflar da kabul etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, banş sürecinin canlandınlmasına yönelik her türlü çaba ve girişim, Filis
tin Halkının içinde bulunduğu ağır ekonomik ve sosyal güçlüklerin acilen dindirilmesine yönelik 
önlemleri de içermektedir. Filistin'i ziyaret edip yeni gelen Dostluk Grubunun gerek İktidara gerek
se muhalefete mensup değerli üyeleri de, bunu yerinde tespit etmişlerdir ve yaptıkları basın açık
lamalarıyla, heyetin Sayın Başkanının burada yaptığı açıklamayla da, bu, bir kez daha ortaya çık
mıştır. Bu husus, uluslararası toplumun, her şeyden önce, ahlakî ve insanî bir yükümlülüğüdür. Bu 
inançtan hareketle, 2003 Aralık ayında, Filistin ve Filistinli kardeşlerimize yönelik kapsamlı bir 
ekonomik ve sosyal eylem planı açıklamış bulunuyoruz. Bu plan, kamu ve özel sektörümüz ile sivil 
toplum kuruluşlarının, Filistin'le ilgili ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin artınlmasını ve 
eşgüdüm içinde gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Bu plan çerçevesinde kurumlararası çalışmalar 
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başlamış bulunmaktadır. Sayın Başbakanın bugün imzaladığı bir genelgeyle, planın uygulanması ve 
konuyla ilgili gelişmelerin takibinden sorumlu olacak Filistin Ekonomik-Sosyal İşbirliği Koor
dinatörlüğü görevini, değerli devlet adamı, eski bakanlarımızdan Sayın Vehbi Dinçerler'in deruhte 
etmesi kararlaştırılmıştır. Sayın Vehbi Dinçerler, bu konuyla ilgili özel olarak görevlendirilmiştir ve 
kendisine her türlü kamu ve özel sektör desteği verilecektir. Bunun altyapısı da hazırlanmıştır. 
Bakanlığımız, bu konuyla ilgili olarak, uzun süredir ciddî çalışmalar yapmıştır. Önümüzdeki birkaç 
gün içerisinde, bununla ilgili olarak, kamuoyumuza geniş bir açıklama da yapılacaktır. 

Halihazırda, arazideki yegâne uluslararası gözlem gücü, El Halil'deki uluslararası geçici mev
cudiyettir. Bu kuvvette askeri gözlemci bulunduran tek İslam Konferansı Örgütü üyesi ülke Tür
kiye'dir. Diğer yandan, hükümetimiz, yol haritasının hayata geçirilmesi halinde üçüncü taraflara 
açık olacak şekilde izleme-gözlem mekanizmalarına katılmaya hazır olduğunu taraflara bildirmiş ve 
bu yönde gerekli girişimlerde de bulunmuştur. 

Türkiye, 1996 yılından bu yana, Filistin'e, sağlık, eğitim, kamu maliyesi, kurumsallaşma, 
güvenlik, turizm ve tarım alanlarında yaklaşık 7 000 000 dolar karşılıksız yardımda bulunmuştur. 
Türkiye, keza, Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı aracılığıy
la, Filistinli mültecilere yardım yapmaktadır. Ülkemiz, bu ajansın icra komitesi üyesidir. El 
Halil'deki uluslararası geçici mevcudiyet vasıtasıyla da, El Halil'de yaşayan Filistinli halka dolaylı 
yardımlar yapmaktayız. 

Filistin'e yaptığımız aynî yardımlar, gıda, ilaç ve tıbbî yardım, malzeme şeklinde olmaktadır. 
Filistinli yaralılar ülkemizde tedavi edilmişlerdir. 
Filistinli diplomatlar, Dışişleri Bakanlığımızın eğitim merkezinde eğitim görmektedirler. 
Filistin televizyon kanalı personeli ise TRT'de eğitilmektedir. 
Filistinli polislere Türk Polis Akademisinde eğitim imkânı sağlanmıştır. 
Öğrenci bursları verilmektedir. 
Öte yandan, Filistin ulusal yönetiminin gerçekleştirmekte olduğu reform çabalarına da destek 

vermekteyiz. Bu amaçla, Filistin tarafının talebi üzerine. Bakanlığımız, ülkemizin önde gelen bir 
anayasa uzmanını, müstakbel Filistin Devletinin anayasasını incelemekle görevlendirmiştir. Hazır
lanan rapor, Filistin tarafına iletilmiş bulunmaktadır. 

Bunun yanı sıra, diğer bir akademisyenimiz de, geçtiğimiz yıl, Filistin'i ziyaret ederek, anayasa 
hazırlığı ve idari reform çalışmaları konusunda Filistinli yetkililerle ortak çalışmalar yapmıştır. 
Filistinliler, idarî reform ve anayasa çalışmalarına Türkiye'nin yaptığı katkıdan duydukları mem
nuniyeti her vesileyle dile getirmektedir. 

Türkiye, bir yandan barış çabalarına destek verirken, diğer yandan, kardeş Filistin Halkının 
hayat şartlarının iyileştirilmesi için elinden gelen katkıyı sağlamaya devam edecektir. 

Değerli arkadaşlar, bütün bu çalışmaların daha etkin bir şekilde devam edebilmesi için, gerek 
Irak'la ilgili olsun gerek Filistin'le ilgili olsun, her şeyden önce güvenlik gelmektedir. Güvenliğin 
olmadığı bir ortamda, ekonomik, sosyal ve insanî faaliyetlerin rahat bir şekilde yapılabilmesi müm
kün değildir. O bakımdan, biz, gerek Irak'ta gerek Filistin'de bansın tesis edilmesine, istikrann tesis 
edilmesine birinci derecede önem vermekteyiz. 

Irak, komşumuz olan bir ülkedir ve Irak'ta yaşayan herkes -Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle-
bizim akrabalanmızdır. Filistin ise, tarihî olarak bize çok yakın olan bir ülkedir. Dolayısıyla, Tür
kiye olarak, bu her iki ülkede etkinliğimizi sürdürmeye kararlıyız. Hükümetimiz bu konularla 
yakından ilgilenmektedir. Meclisimiz yakından ilgilenmektedir, kamuoyumuz yakından ilgilenmek
tedir. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki aylar, önümüzdeki dönem, her iki bölge için de, daha çok is
tikrarın sağlandığı, bansın sağlandığı ve Türkiye'nin etkinliğinin daha çok gösterildiği bir bölge 
olacaktır. 

Bu duygularla, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
AK Parti Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Ömer Çelik; buyurun. (AK Parti sıralarından 

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

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
İlk olarak, milletimizin hislerini de ifade etmek bakımından, Ebu Gurayb Cezaevinde ve son 

olarak Refah Mülteci Kampında ortaya çıkan olaylan Grubum adına şiddetle kınıyorum. Ortaya 
çıkan manzara, gerçekten, insanlığın geldiği zaman diliminde son derece vahim bir manzaradır. İn
sanlığın aydınlanmadan bu yana elde ettiği bütün değerlerin neredeyse bir cezaevinde iflas ettiğini 
görüyoruz. Evrensel değerler açısından bakıldığında ortada kabul edilemez bir durum vardır. 
Demokrasi, insan haklan, hukuk devleti ve diğer yüksek prensipleri bir bölgeye getirmek adına 
yapılan bir operasyonun ardından bölgede çıkan manzara, neredeyse, oradaki insanlan bu değerlere 
düşman haline getirecek çok vahim olaylan zincirleme bir şekilde tetiklemektedir. Kuşkusuz, 
burada, son derece sağduyuyla ve titizlikle hareket edilmesi gerektiği şeklinde bir sorumluluk 
durumuyla karşı karşıyayız. 

Bizim açımızdan, Irak'ın toprak bütünlüğü, Irak'ta demokratik, insan haklanna dayalı bir hukuk 
devletinin var olması her şeyden daha önemlidir. Bunun gerçekleşmesi için, şu anda orada yönetim 
sorumluluğunda bulunanlann, ortaya çıkan bu manzaralann sorumlulan hakkında süratle işlem 
yapması gerektiğini, bunlan cezalandırması gerektiğini ve bu cezalan kamuoyuna şeffaf bir biçim
de duyurması gerektiğini düşünüyoruz. Aynca, bölgenin, Irak'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde 
"Irak, tüm Iraklılanndır" prensibine dayalı olarak yapılandınlması konusunda herkesin son derece 
aktif bir biçimde sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için öncelikle yol 
haritasının işlemesi gerekiyor. Yol haritasını işletmekle sorumlu olanlann davranışlanndaki yavaş
lığı bir an evvel üzerlerinden atmalan gerekiyor ve yol haritasının işlemesi konusunda Filistin 
tarafının ciddî bir muhatap olarak alınmasını engelleyici davranışlann önüne geçilmesi gerekiyor. 

Öte yandan, yine, evrensel prensipler ve uluslararası hukuk açısından, Filistin'de ortaya çıkan 
görüntülerin, bundan sonra, dünya düzeninin belli bir meşruiyet ve belli bir hukuk temelinde iş
lemesine dönük tüm zeminleri tahrip edecek bir noktaya geldiğini düşünüyoruz. 

Filistin ve İsrail'in, tanınmış ve yaşayabilir sınırlar içerisinde yan yana yaşayacak bir banş or
tamına kavuşması bizim görüşümüzün esasını oluşturmaktadır. Bunun için, Filistin Devletinin, 
yaşayabilir bir devlet olarak hayatiyetini sürdürmesi banş için temel şartlardan bir tanesidir. 
Yaşayabilir bir Filistin Devleti, sadece Filistinlilerin güvenliğini değil, aynı zamanda İsrail'in 
güvenliğini de garanti altına alan bir şeydir. 

Irak'ta meşru yönetimin tesis edilmesi bakımından dikkat edilmesi gereken birkaç tane nokta 
var; birincisi, 30 Haziranda koalisyon güçlerinin devir işleminin sembolik bir işlem olmaması 
gerekiyor. Burada, perde gerisinde koalisyon güçlerinin olduğu, perdenin önünde ise, bir uydu 
hükümetin olduğu bir yapılanmanın Irak'ın şu anda bulunduğu durumu daha da kötüleştireceği 
konusundaki uyanlanmızı şimdiden yapıyoruz. Bu sebeple, uydu bir hükümet değil "Irak tüm Irak
lılanndır ve Irak'ın kendi kaderini tayin etme hakkı Irak Halkına aittir" prensiplerine uygun, gerçek 
temsil yeteneğine sahip bir yapılanmanın ortaya çıkması konusunda, taraflann tüm sorumluluklarını 
yerine getirmesi konusunda hassas olmalan gerektiğini söylüyoruz. 

İrak'ta yaşayan Araplar, Kürtler, diğer etnik unsurlar ve Türkmenler bizim vatandaşlanmızm 
akrabalandır; hiçbirini diğerinden ayırt etmiyoruz, hepsine eşit bir mesafeden bakıyoruz ve bu çer
çevede, hepsinin yönetimde ciddî bir şekilde, sanal olmayan bir tarzda temsil edilmesinin, Irak'ın 
güçlü ve banşçı geleceği açısından son derece önemli olduğunu söylüyoruz. Bu sebeple, şu ana 
kadar Türkmenlerin Irak'taki yapılanma denkleminin dışında tutulmasına dönük uygulamalara bir 
an evvel son verilmesi gerekmektedir. Türkmenler, Irak'ın diğer tüm aslî unsurlan gibi, İrak'ın bir 
aslî unsurudur ve yönetimde kendi ağırlıklanna ve tarihî geleneklerine uygun bir biçimde yer al
malıdırlar; bu, Irak'ın gerçek bir yönetime kavuşması açısından vazgeçilmez bir durumdur. 
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Öte yandan, bugün Hz. Ali'nin türbesine bomba isabet etmesi olayında olduğu gibi, Küfe ve 
Necef gibi belli dinî gruplarca kutsal sayılan kentlere dönük davranışlarda son derece titiz olunması 
gerekir. Belli dinî grupların kutsal saydığı mekânlara dönük, insanların inançlarını incitecek uy
gulamaların ortaya çıkması, Irak'ta geçiş takvimini sabote edecek durumları doğuracaktır. O sebep
le, bir istikrarın adresi olması gereken geçiş takviminin, yeni bir kaos takviminin başlangıcı ol
maması için, özellikle kutsal değerlere karşı hassas olunması konusunda koalisyon güçlerinin son 
derece titiz davranması gerekir. 

Türkiye'nin bölgeye dönük rolü, kaçınılmaz bir biçimde tarihî bir roldür. Türkiye, bölgeye il
gisi olan, gerek Irak'a gerek Filistin'e ilgisi olan diğer ülkelerden bir ülke değildir; âdeta, Tür
kiye'nin siyasî genetiğinin bir parçasıdır bölge. Irak'taki durum, Türkiye'nin güvenliğini bire bir il
gilendirmektedir. Filistin'e ise milletimiz büyük hislerle bağlıdır. Hem bölgeye bağlıdır hem de böl
gedeki ortaya çıkan durumlara dönük olarak son derece ciddî bir takip içerisindedir. Kuşkusuz, böl
geye nişlerimizle bağlı olmamız, hissiyatımızla bir siyaset üreteceğimiz anlamına gelmiyor, his
lerimizi hiç terk etmeden, son derece soğukkanlı ve akılcı bir siyaset ve çözüm modeli önermek 
zorundayız. Bu süreçte Türkiye'nin rolü, son derece hayatî bir rol olacaktır; çünkü, Türkiye, diğer 
bölge ülkelerinden veya diğer uluslararası güçlerden bir güç olmadığı için konunun her iki tarafına 
da eşit çerçevede yaklaşabilecek, eşit çerçevede, eşit ağırlıkta söz söyleyebilecek bir tarihsel ağır
lığa sahiptir. 

Tüm bunlar, birincisi, Irak Halkının güvenlik ve esenliği içindir. Irak Halkının güvenlik ve 
esenliği, dünyanın barış içinde olması, dünyada barışçıl bir düzenin sürdürülmesi açısından bugün 
anahtar noktasındadır. O sebeple, Irak'ın geleceği, artık Iraklıların geleceğini çok açık bir biçimde 
aşmıştır ve tüm insanlığın geleceğini ilgilendiren gelişmeleri pozitif ya da negatif yönde tetik-
leyebilecek bir düzeye ulaşmıştır. 

Öte yandan, İsrail-Filistin meselesi, yaşayabilir bir Filistin Devletinin varlığı, İsrail'in güven
liği ve Filistin Halkının güvenliği açısından temel kot durumundadır. Bir yanda masum insanları ve 
sivilleri öldüren terör eylemleri, öbür yanda, yine, masum insanların ve sivillerin ölümüne yol açan 
hükümet himayesindeki birtakım şiddet politikaları arasında kalmak, İsrail Halkının da Filistin Hal
kının da yararına değildir. 

Filistin davası, birtakım masumlara ve sivillere yönelik terör eylemlerinin etiketi altında kal
mayacak kadar büyük bir davadır. Öte yandan, İsrail Hükümetinin, İsrail Devletinin ve İsrail Hal
kının güvenliği için, bu şiddet politikalarından. Refah Mülteci Kampında ortaya çıkan manzaralara 
yol açan uygulamalardan titizlikle kaçınması gerekir. Tüm bunlar, Filistin ve İsrail Halklarının 
güvenliği ve esenliği açısından son derece önemlidir. Türk Halkı, Filistin Devletinin, İsrail Dev
letinin, Filistin Halkının ve İsrail Halkının dostudur ve Türk Halkının, Türk Hükümetinin buradaki 
yaklaşımı, bizim yaklaşımımız, her iki halkın esenlik içerisinde bir arada yaşayabileceği bir çözüm 
modelinin tesis edilmesine dönüktür; bu, ne birtakım marjinal terör eylemlerinin, masumlara dönük 
ve sivillere dönük terör eylemlerinin angajmanı altında kalmalıdır ne de hükümet himayesindeki 
kabul edilemez birtakım şiddet politikalarının gölgesinde bırakılmalıdır. 

Gelinen noktada, uluslararası güçlerin, bu soruna dönük oluşturduktan yol haritasını dinamik 
bir biçimde işletmeleri, dörtlü çalışma grubunun, aynı zamanda İslam Konferansı Örgütünü de cid
dî bir biçimde yanına katarak, Türkiye'nin üreteceği sinerjiyi sürekli gündemde tutarak, bu olayın 
çözümüne dönük olarak ciddî ve hızlı bir süreç katetmesi, bugün gelinen noktada, dünya banşı için 
son derece kritik olmuştur. Bugün "Büyük Ortadoğu Projesinden", Büyük Ortadoğu Bölgesine 
demokrasi ve refah getirilmesinden bahsediliyor; ama, herkes bilmelidir ki, adı ister Büyük Or
tadoğu Projesi olsun isterse başka bir proje olsun, adı ne olursa olsun, Büyük Ortadoğu Bölgesine 
demokrasi, refah ve insan haklarına dayanan düzenler gelmesi isteniyorsa, demokrasi ve insan hak
lan temelindeki yerel dinamiklerin meşru zeminlerde harekete geçmesi bekleniyorsa, bunun için 
öncelikle meşruiyet zemininin kurulması lazımdır; meşruiyet zemininin omurgasında da Filistin 
sorununun çözümü yatmaktadır. 
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Son olarak, kimden gelirse gelsin ve kime yönelirse yönelsin, ister resmî hüviyeti olsun ister
se resmî hüviyeti olmasın, tüm terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz ve bütün bu süreç boyunca gerek 
Filistin Halkından gerek İsrail Halkından hayatını kaybeden masumlann, kadınlann, çocuklann ve 
masum sivillerin hatıralan önünde saygıyla eğiliyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çelik. 
İkinci söz isteği, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Onur Öy-

men'in. 
Buyurun Sayın Öymen. (CHP sıralanndan alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 

Irak hapishanelerinde koalisyon güçleri mensuplannca yapılan şiddet ve işkence uygulamalan hak
kında Yüce Meclise sunduğumuz genel görüşme talebiyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygılanmla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu konu gerçekten birkaç cümleyle geçiştirilemeyecek kadar önemlidir. 
O bakımdan, müsaadenizle meselenin özüne değinmek istiyorum. 

10 Aralık 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Beyannamesinin kabulünden bu yana, 
artık, insan haklan konusu, devletlerin iç işi olmaktan çıkmıştır; artık, hiçbir ülke kendi sınırlan 
içinde kendi vatandaşlanna dilediği gibi eziyet etme hakkına sahip değildir. Sorumluluk taşıdıklan 
ülkelerde de eziyet etme, işkence yapma hakkına hiç kimse sahip değildir. 

Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşlar çerçevesinde imzalanan 
çok sayıda sözleşme, devletlerin insan haklan alanında uymalan zorunlu olan kurallar getirmiştir, 
devletlerin bu kurallara uymalan için denetim mekanizmalan kurulmuştur; Birleşmiş Milletler İn
san Haklan Komisyonu, Avrupa Konseyi İnsan Haklan Mahkemesi ve İşkenceyle Mücadele Söz
leşmesinin denetim mekanizması bunlar arasındadır. 

İnsan haklan alanında pek çok uluslararası örgüt faaliyet göstermekte ve bunlar, bu normlara 
uyulmasını gözetmekte, hükümetlere uyanlarda bulunmakta, gerektiğinde eleştirilerde bulunmak
tadırlar. 

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, bazı devletler bununla da yetinmiyorlar, her yıl 
insan haklan raporu yayımlıyorlar, bütün dünya ülkelerinin insan haklanna ne derece uyduğunu ne 
derecede uymadığını saptayan raporlar hazırlıyorlar, bütün dünyaya ilan ediyorlar ve devletleri, in
san haklanna uymadıktan için, sanıklara kötü muamele yaptıklan için çoğu zaman eleştiriyorlar. 

Değerli arkadaşlar, son zamanlarda Irak'ta meydana gelen ve dünya kamuoyuna da yansıyan 
şiddet ve zulüm olaylan, insan haklan konusunun evrensel boyutunu ve önemini bir kere daha or
taya çıkardı. Bu gelişmeler, komşumuz Irak'ın ve bölgenin geleceği için duyduğumuz kaygılan da 
artırmıştır. 

İnsan haklan konusu gündeme geldiğinde, özellikle Türkiye'deki insan haklanyla ilgili konular 
gündeme geldiğinde, Batılı dostlanmız, müttefiklerimiz, bize, daima "dostlar açık konuşur; size, 
görüşlerimizi, eleştirilerimizi açıkça söyleyeceğiz" deyip, Türkiye'de gerçeklere uyan uymayan, 
haklı haksız pek çok eleştirilerini dile getirmişlerdir. 

Değerli arkadaşlar, şimdi konuşma sırası bizde; şimdi biz diyoruz ki: Dostlar açık konuşur; 
şimdi, lütfen, siz bizi dinleyin. 

Irak, şu anda bir şiddet girdabına sürüklenmiştir. Amerikan öncülüğündeki işgal kuvvetlerinin 
bir yıl önce gerçekleştirdiği askerî harekât sonunda kaç Amerikalının öldüğünü biliyoruz ve bun
dan üzüntü duyuyoruz; ama, kaç Iraklının öldüğünü bilmiyoruz. Kamuoyuna yansıyan bazı rakam
lar, sadece son aylarda ölen Iraklılann sayısının 5 000'i bulduğunu gösteriyor. Bu, çok büyük bir 
rakamdır ve bu insanlann büyük çoğunluğu, masum kadınlardan, çocuklardan oluşmaktadır. 
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Son aldığımız bilgilere göre, ne yazık ki, bu sivillerin bir bölümü, hapishanelerde yapılan 
zulüm ve işkence sonucunda öldürülmüşlerdir. Irak hapishanelerinde uygulanan utanç verici işken
celerin fotoğrafları dünya televizyonlarına ve basına yansımış ve bütün insanlığın tepkisine, in
fialine yol açmıştır. 

Değerli arkadaşlar, bu işkenceler, uluslararası hukukun açık bir ihlalini oluşturuyor. Savaş 
zamanında sivillerin korunmasıyla ilgili 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi, savaş 
durumunda sivillere yapılacak muamelelerle ilgili olarak, sanıklara yapılacak muamelelerle ilgili 
olarak bazı kurallar koymuştur. Bu sözleşmenin özellikle 3 üncü maddesi önemlidir. Bu maddede 
"ihtilaf halinde bulunacak taraflardan her biri aşağıdaki hükümleri uygulamakla yükümlü olacaktır" 
deniliyor ve bu yükümlülükler şöyle sıralanıyor: "Silahlarını teslim eden silahlı kuvvetler mensup
tan ile diğer herhangi bir sebeple savaşdışı olan kimseler de dahil olmak üzere, her koşulda, ırk, 
renk, din, itikat, cinsiyet gibi ayırımcı uygulamalarda bulunmaksızın, herkese insanî muamele 
yapılacaktır. Bu şahıslara karşı, ne zaman ve nerede olursa olsun, aşağıdaki muamelelerde bulun
mak yasaktır." Neymiş o muameleler; hayata ve beden bütünlüğüne kastetmek; özellikle kati, 
zulüm, azap ve işkence yapılması. Başka; rehin alınması. Başka; şahısların haysiyet ve şerefine 
tecavüz edilmesi, küçük düşürücü davranışlarda bulunulması, adlî teminat altında verilmiş hüküm
lere dayanmayan mahkûmiyetler ve idamlar. 

Değerli arkadaşlarım, işte, Irak'ta, bütün bunlar olmuştur ve olmaktadır. Son günlerde, dünya 
basınına yansıyan fotoğrafların da gösterdiği gibi, maalesef, bazı Amerikan ve İngiliz askerlerinin, 
hapishanelerde sanıklara yaptıkları muameleler, 1949 Cenevre Sözleşmesinin bu hükümlerinin çok 
açık bir ihlalini oluşturmaktadır. Amerikan Kongresinde yapılan görüşmelerde, bazı senatörlerin ve 
Kongre üyelerinin sorulan üzerine, Amerikan Savunma Bakanlığının en üst düzeydeki yetkilileri ve 
Irak'ta görevli komutanlar, bu Cenevre Sözleşmelerinin ihlal edildiğini kabul etmişlerdir. 

Basına yansıyan bazı haberlerden öğrendiğimize göre, bu baskı ve zulüm eylemleri, bazı hal
lerde Irak'lı esirlerin dinlerine, inançlarına, kutsal değerlerine ağır bir saldın haline dönüşmüştür. 
Bütün bu eylemleri, derin bir infialle karşılıyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Uluslararası Af Örgütünün 
verdiği bilgilere göre, Uluslararası Kızılhaç Örgütü, şubat ayında yayımladığı raporda, bu ihlallerin 
bireysel olaylar olmadığını, sistematik bir işkence haline dönüştüğünü ortaya koymuştur. 

Yine, basından, sanıklann sorgulamasında uygulanacak yöntemlerle ilgili olarak, verilen bazı 
genel nitelikte talimatlann bulunduğunu öğreniyoruz. Öyle anlaşılıyor ki, bu genel talimatlar, yani 
sanıklann direncinin her halükârda kınlması yolundaki talimatlar, belki alt düzeydeki bazı yet
kililere cesaret vermiştir, cüret vermiştir. O bakımdan, bu sonucun ortaya çıkmasında, yalnızca o ey
lemleri yapanlar değil, bu talimatları verenlerin de sorumluluğu vardır. Denetlemeyi yeterince yap-
mayanlann da sorumluluğu vardır. Netice itibariyle, bu konuda siyasî sorumluluk taşıyanlar da var
dır ve bu siyasî sorumluluk taşıyanlann da yapması gerekenler vardır. 

Öyle anlaşılıyor ki, Amerikan Adalet Bakanlığının bazı hukukçuları da, bu sanıklara, hukukun 
bütün gereklerinin yapılmasının, uluslararası sözleşmelerin tam olarak uygulanmasının gerek
mediği yolunda bir rapor vermişlerdir. Eğer, bu bilgiler doğruysa, bu son derece vahimdir, hazindir. 

Değerli arkadaşlar, öyle anlaşılıyor ki, bu saldınlar, sadece hapishanelerde olmuyor. Daha bir
kaç gün önce, Sayın Genel Başkanımızın bu sabahki grup toplantısında belirttiği gibi, bir düğün 
evine havadan saldırı yapılmış Irak'ta ve çok sayıda insan ölmüştür. Amerikalı yetkililer "efendim, 
onlar kötü niyetli insanlardı, kötü niyetli insanlar da eğlenir" diyorlar. Değerli arkadaşlanm, kötü 
niyetli insanlara yapılacak şey, onlan havadan bombalamak değildir; onlan yakalayacaksınız, yar
gıya teslim edeceksiniz, cezalannı yargı verecek. Siz havadan nasıl tespit ediyorsunuz insanlann 
niyetini?! Onlann içinde çocuklar var, kadınlar var, onlar da mı kötü niyetliydi?! O bakımdan, biz, 
bu gibi izahları inandıncı bulmuyoruz. 
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Değerli arkadaşlar, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, nerede ve kimin tarafından yapılırsa 
yapılsın, bütün şiddet ve terör eylemlerini kuvvetle kınıyoruz ve bu arada, Irak'ta bazı Batılılara 
yönelik şiddet eylemlerini de aynı şekilde kınıyoruz. Yapan kim olursa olsun, hedef kim olursa ol
sun, yöntem kim olursa olsun, bütün terör eylemlerini, bütün şiddet eylemlerini kuvvetle kınıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, alınan bilgilere göre, maalesef, bu eylemler sadece Irak'ta olmuyor. Af
ganistan'da da buna benzer eylemler olduğuna dair kuvvetli bilgiler var. Küba Adasının Guan-
tanamo bölgesindeki Amerikan üssünde tutuklu bulundurulan şahıslara da bu eylemlerin yapıl
dığını, fizikî ve psikolojik baskılar uygulandığını söyleyen, açıklayan bilgiler var. İşte biz bunları 
şiddetle kınıyoruz ve bu olayların tekrarlanmaması için uluslararası toplumun kuvvetli tepki göster
mesini zorunlu görüyoruz. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak 4 Mayısta bir açıklama yap
tık ve bütün bu saldın lan kınadık. Diliyoruz ki, Türkiye'deki bütün siyasî partiler, bütün siyasî 
kuruluşlar aynı derecede duyarlılık göstersinler bu gibi eylemlere karşı. 

Şimdi şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisini bu olaylar karşısında çok kuvvetli bir tepki gös
termeye davet ediyoruz. Ümit ediyoruz ki, bu toplantımızın sonunda bir ortak açıklama yaparak, bu 
saldınlan, bu şiddet eylemlerini birlikte kınayacağız. 

Değerli arkadaşlar, şu hususu da bu vesileyle belirtmek istiyorum: Türkiye'de insan hakları ih
lalleri olduğu zaman buna şiddetli tepki gösterenler, başka ülkelerde de bu ihlaller olduğu zaman 
aynı tepkiyi göstermek zorundadırlar. Sadece Türkiye'deki olaylara tepki gösterirseniz, onun dışın
daki ülkelerdeki olaylara sessiz kalırsanız inandırıcılığınızı kaybedersiniz. İnsan haklan alanında 
çalışan bütün insanlann, bütün örgütlerin en büyük gücü inandıncılıklandır. O bakımdan, biz, bütün 
insan haklan örgütlerini, bu konuda cesaretle tepki göstermeye davet ediyoruz. Şu veya bu düşün
ceyle, şu veya bu siyasî kaygıyla sessiz kalanlar, sorumluluğa ortak olacaklardır. 

Bu vesileyle şunu da söyleyeyim: Kuzey Irak'taki esas şiddet eylemlerinden sorumlu olan PKK 
örgütü mensuplannın herhangi birisine karşı bir eylem yapıldığını duymadık. Şiddet eylemi bek
lemiyoruz; ama, bunlardan bir tanesinin bile tutuklanıp Türkiye'ye iade edildiğini duymadık. 

Beklerdik ki, Sayın Bakan bugünkü konuşmasında Irak'la ilgili olarak, Filistin'le ilgili olarak 
çok kapsamlı izahlarda bulunurken, bir cümle de bu Kuzey Irak'taki PKK'lılann durumu için söy
lesin. Acaba, onların durumu ne? Onların yakalanıp Türkiye'ye teslim edilmeleri için 
hükümetimizin girişimlerde bulunduğunu biliyorduk. Ne sonuç aldık? Irak'ta başka insanlara karşı, 
hukukun tanımadığı, hukuka aykırı eylemlerde bulunanlar, acaba, hukuk içinde bu teröristlere kar
şı bir eylem yaptılar mı, bir tanesini yakaladılar mı, bir tanesini mahkemeye verdiler mi? İran'a kar
şı eylem yapan Halkın Mücahitleri Örgütüne karşı aldıklan önlemlerin küçük bir bölümünü PKK'ya 
karşı aldılar mı? Almadılarsa, biz ne yaptık, hangi tepkiyi gösteriyoruz? İşte, burada, Mecliste bunu 
söylemeyeceksiniz de nerede söyleyeceksiniz?! Zannediyorum ki, bu konuyu da gündemde tutmak 
bizim için son derece önemlidir. 

Değerli arkadaşlarım, Irak'ta meydana gelen olaylardan sonra, Amerikan Başkanı özür diledi, 
Amerikan Dışişleri Bakanı özür diledi, Amerikan Savunma Bakanı özür diledi. Biz bunu olumlu 
karşılıyoruz. Biraz önce Sayın Dışişleri Bakanımız da bundan söz etti, bunlann özür dilemelerini 
olumlu karşıladığını söyledi. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Süleymaniye Kentinde, başına çuval geçirilip onuru 
zedelenen, milletçe hepimizin onurunu kıran eylemden sonra hükümete bir çağrıda bulunmuştuk; 
demiştik ki: "Amerikalılardan, özür dilemelerini isteyin. Amerikalılara söyleyin, bu eylem 
dolayısıyla bizden, Türk Milletinden özür dilesinler." Biz, basını araştırdık, gazetelerde şöyle bir 
bilgiye rastladık; diyor ki basın: Sayın Dışişleri Bakanımız bizim bu çağnmız üzerine bir demeç 
vermiş veya bir cevap vermiş, gazetecilere şunları söylemiş: "Amerika bir süper güçtür. Özür, an
cak eşit güçler arasında beklenebilir. Büyük devletler özür dilemez." 
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DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Benim
le ilgisi yok. Benden duyduğunuzu söyleyin. 

ONUR ÖYMEN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, büyük devletler özür diler. (CHP sıralarından 
alkışlar) İşte, bu son olayda da görülmüştür ki, büyük devletler özür diler. Mesele, büyük devletlere 
özür diletmesini bilmektir. Sayın Bakanın cevabını her zaman saygıyla dinleyeceğiz. Herhalde 
"basın yanlış yazmıştır" diyecektir. Gayet tabiî ki bu sözlerini de saygıyla karşılayacağız. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL (Kayseri) -
Diyecektir değil, diyorum burada, söylüyorum. Gazete kupürüyle hareket etmeyin. 

ONUR ÖYMEN (Devamla) - Ama, biz bu bilgileri basından aldık, onun için naklediyorum. 
Çünkü biz, o sırada, Yüce Meclisin kürsüsünden de söyledik, basın yoluyla da söyledik. Mutlaka, 
Amerika'nın özür dilemesini sağlamalıyız dedik. Sağlayamamışızdır. Bunları unutmayalım. 

Ayrıca, Amerika'da bu işkenceden sorumlu olanların yakalanıp cezalandın İm aya başlandık-
lannı görüyoruz; bunu olumlu karşılıyoruz; ama bu da yeterli değildir; sanıklara tazminat öden
melidir ve bu olaylann bir kere daha tekrarlanmaması için gerekli bütün önlemler alınmalıdır, insan 
haklan karşısında sıfır hoşgörüyle hareket edilmelidir. Biz Amerikalılardan bunu bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, insan haklanna, demokrasiye beşiklik eden ülkelerin nasıl olup da böy
le eylemler içine girdiklerini, doğrusu, merak ediyoruz. Şimdi, demin de söyledim, bunlar rapor 
yayımlıyorlar, bütün ülkeleri eleştiriyorlar, insan haklan alanında şu eksiğiniz var, bu eksiğiniz var 
diyorlar, suçluyorlar başka devletleri. Daha birkaç gün önce Amerika'nın raporu yayımlandı. Şim
di, eğer, eleştiriye uğrayan ülkeler "ilk taşı elleri temiz olan atsın" derlerse, siz ne diyeceksiniz, ne 
cevap vereceksiniz?! O bakımdan, başkalannın camını taşlayanlann kendi camını kırmamaya özen 
göstermeleri lazım. Biz, bu devletlerin, dostlanmızın, müttefiklerimizin insan haklan alanında ör
nek olmasını bekliyoruz diğer ülkelere. 

Çok değerli milletvekilleri, Irak'ta meydana gelen olaylar, 1 Mart tarihli tezkerenin, Cum
huriyet Halk Partisinin ısrarlı girişimleri sonucunda reddedilmesinin ne kadar isabetli olduğunu, ne 
kadar yerinde bir hareket olduğunu ortaya koymuştur. Eğer bu önerge reddedilmeseydi, eğer 100'e 
yakın Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili bizimle birlikte oy kullanmasaydı ve hükümetin 
1 Mart tarihli tezkeresi kabul edilseydi, değerli arkadaşlanm, şu anda Türk askerleri işte bu bölgede 
olacaklardı, bu bölgede görev yapıyor olacaklardı, Allah bilir, çok sayıda askerimizi şehit vermiş 
olacaktık ve onun yanında da bu feci olaylann hiç değilse manevî mesuliyetine ortak olacaktık. O 
bakımdan, biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak 1 Mart tezkeresini reddetmenin gururunu taşıyoruz 
ve bunun vicdan huzuru içindeyiz. İnanıyoruz ki, eğer bu gelişmeleri bilselerdi, diğer Adalet ve Kal
kınma Partisi mensubu arkadaşlarımız da bu tezkereye hayır oyu verirlerdi ve vicdanlarım müsterih 
tutarlardı. Zannediyorum ki bu tezkerenin reddedilmesi Yüce Meclisin yaptığı en doğru işlerden biri 
olmuştur ve ülkemizi büyük bir badireden kurtarmıştır. Tekrar ediyorum, biz, Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak bu tezkerenin reddedilmesinden büyük bir gurur duyuyoruz, büyük bir vicdan huzuru 
duyuyoruz. (CHP sıralanndan alkışlar) 

Değerli arkadaşlanm, Irak'ta banş ve istikrann sağlanabilmesi, ancak, bugünden cesaretli 
adımların atılmasıyla mümkündür. Biz, bu konudaki görüşlerimizi çeşitli vesilelerle açıkladık. 
Diyoruz ki: Irak'ta banşa ve huzura kavuşmanın birinci ve en önemli yolu, Irak'ta serbest seçimler 
yapılmasıdır; Irak Halkının özgür iradesiyle işbaşına gelecek bir hükümetin yönetimi devralmasıdır; 
aynı zamanda, Irak vatandaşlannın, silahlı dinî ve etnik grupların aracılığı olmadan devlet 
yönetimine katılmalandır; Irak'ta laik ve demokratik bir devletin kurulmasıdır. Biz inanıyoruz ki, 
bir Müslüman ülkede laiklik olmadan demokrasi olmaz. Bunun en iyi örneğini Türkiye vermiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Mikrofonu açıyorum; buyurun Sayın Oymen. 
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ONUR ÖYMEN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Başka hiçbir Müslüman ülkede bugüne kadar demokrasinin kurulamamasının en önemli sebep

lerinden biri, o ülkelerde laikliğin yerleşmemiş olmasıdır. Irak'ta, biliyoruz, geçici temel yasada din 
esasına atıfta bulunuluyor; ama, bu, Irak'ın anayasası değildir. Irak'ın anayasası, seçilecek yeni mec
lis tarafından yapılacaktır. Bizim dileğimiz, bu yeni anayasanın laik ve demokratik bir devletin 
anayasası olmasıdır. O bakımdan, Amerikan Dışişleri Bakam Sayın Powell'ın, birkaç gün önce 
"Irak'ta dinî bir devlet de kurulsa kabulümüzdür" yolundaki sözlerini anlayışla karşılamakta güçlük 
çekiyoruz. Irak'ta dinî bir devletin kurulmasına razı olmak demek, Irak'ta demokrasinin kurul-
mamasım kabul etmek demektir. O bakımdan, laikliğin önemle gözönünde bulundurulmasını mut
laka bekliyoruz. 

Şiddet olayları nasıl sona erecektir? Biz, inanıyoruz ki, bunun için, bir Birleşmiş Milletler Banş 
Gücünün güvenliğin sorumluluğunu devralması lazımdır ve bu banş gücünde, tercihen, Irak'la men
faat ilişkisi olmayan, Irak'a komşu olmayan ülkelerin askerleri görev yapmalıdır. Genellikle, pek 
çok yerde Birleşmiş Milletlerin uyguladığı kural budur. O bakımdan, banş gücünün böyle ülkeler
den oluşması basan şansını artıracaktır. 

Türkiye, bütün bu konularda aktif, yaratıcı, sonuç alıcı bir politika izlemelidir diye 
düşünüyoruz. Sayın Bakan, hükümetin yaptığı çalışmalan anlattı, dikkatle not ettik; fakat, zan
nediyorum ki, Türkiye'nin şimdiye kadar yaptığı çalışmalar yeterli olmamıştır; sonuç ortadadır. Tür
kiye gibi bir ülke, mutlaka ağırlığını hissettirmelidir ve sonuç almalıdır; aynen, bizim, Kuzey Irak'la 
ilgili olarak, vaktiyle, Ankara sürecinde yaptığımız gibi. Ankara sürecinde Türkiye ağırlığını koy
muştur, oradaki çatışmalan durdurmuştur ve banşçı bir ortamın yaratılmasında birinci derecede rol 
oynamıştır. İşte, bunu yapacaksınız, devlet olarak bunu yapacaksınız, ağırlığınızı hissettireceksiniz; 
yoksa, bazı temaslarda bulunmuş olmak, bazı komitelere katılmak yeterli değil. Türkiye konumun
daki bir ülkenin bundan çok daha fazlasını yapması lazımdır. 

Bizdeki bilgi yanlış değilse, biz, Kuzey Irak'ta, Kerkük ve Süleymaniye kentlerinde diplomatik 
temsilciler açmayı taahhüt etmiştik. Eğer, yanılıyorsak, bizdeki bilgi yanlışsa, Sayın Bakan düzelt
sin; doğruysa, bu temsilcilikleri niye açmadık; güvenlik nedeniyle mi? Bağdat'ta güvenlik, Ker
kük'ten ve Süleymaniye'den daha mı çok?! Orada temsilciliğimiz var. Gayet tabiî ki, biz, diplomat-
lanmızı güvensizlik ortamı içinde görevlendirmek istemeyiz; ama, zannediyorum ki, Türkiye gibi 
bir ülke, hele taahhüt etmişse, bu taahhüdünü yerine getirmelidir. Kosova'da nasıl yaptık; Kosova'da 
en zor şartlar altında, en tehlikeli koşullarda diplomatik temsilcilik açan biz değil miyiz; herkesten 
önce biz açmadık mı, ilk biz olmadık mı ve hâlâ, bu temsilciliğimiz Kosova'da görev yapmıyor 
mu?! Kuzey Irak, Kerkük, Türkmen soydaşlanmızın yaşadığı bölgeler bizim için daha mı az önem
lidir?! İşte, aktif diplomasi budur arkadaşlar. Arada bir heyet geliyor, heyet gidiyor; bunlar yeterli 
değil. Türkiye'nin orada varlığı sürekli olarak hissedilmelidir. Türkiye, zannediyorum ki, bunu 
yapacak imkânlara sahiptir ve oradaki temsilcilerinin güvenliğini sağlayacak olanaklara da sahiptir. 

Değerli arkadaşlanm, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, İktidann bu söylediğimiz konular
da atacağı adımları destekleyeceğimizi şimdiden beyan ediyoruz. Daha önce de söyledik, çeşitli 
vesilelerle tekrarladık. Bu gibi konulan içpolitikanın tamamen dışında tutmak lazımdır. Bunlar, 
bizim ortak meselelerimizdir, millî davalanmizdir. Hükümetin atacağı her cesaretli adımı, Tür
kiye'nin çıkarlannı, bölge çıkarlannı koruyacak her cesaretli adımı, bu çerçevede, destek
leyeceğimizi söylüyoruz. 

Geçtiğimiz hafta içinde, Filistin'de de büyük bir acı yaşadık. Değerli AKP sözcüsü bu konudaki 
görüşlerini açıkladı, Sayın Bakan da açıkladı. Refah Mülteci Kampında cereyan eden olaylar, ger
çekten, insanlık için utanç vericidir; çocuklar öldürülmüştür, kadınlar öldürülmüştür. İsrail-Filistin 
ihtilafı ne olursa olsun, ne kadar zor olursa olsun, orada ölen insanlar bu ihtilafın sorumlusu değil
lerdi ve bu insanlar, bunun cezasını çekmişlerdir, bir bedel ödemişlerdir. İsrail'in bunu yapmaya 
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hakkı yoktu. İsrailliler buna tepki gösteriyorlar; "basın abarttı" diyorlar, "özür diledik" diyorlar. 
Bunlar yeterli değil. İsrail Büyükelçisi, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu olarak 
yaptığımız açıklamadan sonra, geldi, bizi ziyaret etti ve özür dilediklerini söyledi, gerekli tedbirleri 
alacaklarını söyledi. Bunlar yeterli değil. Filistin'de, çok sayıda insan, binlerce insan hayatını kay
betti, evler yıkıldı, hastaneler perişan edildi. Filistin lideri Arafat, şu anda, kuşatma altındadır; öz
gürlüğüne sahip değil; dünyaya çıkamıyor, hiçbir yere seyahat edemiyor. Türkiye'nin, böyle bir 
duruma tepki göstermesi lazımdır. Biz beklerdik ki, Sayın Bakan, bu kürsüden Arafat'ın gönderdiği 
mektuptan bahsetmekle yetinmesin, desin ki "biz de Arafat'ı ziyaret edeceğiz. Ben, Dışişleri Bakanı 
olarak, gidip, Sayın Arafat'ı makamında ziyaret edeceğim ve Filistin Halkının uğradığı zulüm kar
şısında Türk Milletinin tepkisini, desteğini, dayanışma duygularını şahsen ileteceğim." Biz, bunu 
bekliyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) AKP ve Cumhuriyet Halk Partisine mensup değerli millet-
vekillerimiz Filistin'e gitmiştir. Bekliyoruz ki, Sayın Bakanımız da gitsin ve Türk Milletinin duy
gularını, düşüncelerini, bizzat, Sayın Arafat'a anlatsın. 

Milletvekillerimiz televizyonda açıkladılar; Filistin'de ölenlerin yüzde 38'i 15 yaşından küçük
tür. Değerli arkadaşlar, çocukları öldürüyorlar, Filistin'de çocukları öldürüyorlar... Buna karşı tep
kimiz bu kadar cılız olmamalıdır; Türkiye'nin sesi daha gür çıkmalıdır. Biz, hükümetten bunu bek
liyoruz. Biz, Türk Milletini temsil ediyoruz. Türk Meclisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sesi 
Türk Milletinin sesidir. Burada, gazete haberlerini alt alta koyarak Türkiye'nin hassasiyetini an
latamayız; gür sesimizi çıkaracağız. Bu tepkileri kınadığımızı söylemekle de yetinmeyeceğiz, ön
lem alacağız. Devlet budur, Türkiye budur; Türkiye'nin bunu yapması lazımdır. 

"Efendim, orada da teröristler masum İsraillileri öldürüyorlar; 1 kadın ile 4 çocuğunu öldür
müşler..." Onu da kınıyoruz. Demin söyledim; bir şiddet başka bir şiddeti haklı göstermez. Eğer, 
masum İsraillilerden de ölenler oluyorsa -ki, oluyor- onu yapanları da kınıyoruz. Şiddetin hiçbir 
türüne hoşgörü göstermiyoruz; ama, başka bir şiddet, İsrail'in yaptığı şiddeti haklı gösteremez. 
Bunu da, bu vesileyle, açıkça ifade etmek istiyoruz. 

Filistin, bu anda, bir felaket bölgesidir; yarınından emin olan bir tek insan yoktur, can güven
liği içinde yaşayan insan yoktur ve biz, bu eylemleri, bu şiddet eylemlerini, Ortadoğu barışını zor
laştırıcı eylemler olarak görüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, yakın tarihte gördüğü zulüm dolayısıyla insanlığın merhametini kazanmış 
olan Yahudiler, şimdi, başka uluslara zulüm yapan bir millet olarak tarihe geçmek istemeyecekler
dir. Biz buna inanıyoruz. İsrail Halkının gösterdiği tepkileri de saygıyla karşılıyoruz ve o tepkileri 
de destekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu düşüncelerle, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu 
olarak, Yüce Meclisin, gerek Irak hapishanelerindeki işkence ve zulme, gerek masum Filistinli kar
deşlerimize yönelik saldırılara karşı ortak ve güçlü bir tavır almasını öneriyoruz. Yüce Meclisin bir 
bütün olarak bu konuda göstereceği tepki, Türk Milletinin ortak sesi olacaktır ve dünyaya mil
letimizin insanî değerlere nasıl sahip çıktığını gösterecektir. Meclisimize yakışan budur, milletimize 
yakışan budur. 

İşte, bu düşüncelerle, ortak bir açıklama yayımlamamızı öneriyoruz. Bu konuda, zannediyoruz 
ki, Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grubu da desteğini verecektir ve Yüce Meclis, bu duy
gularımızı ve düşüncelerimizi dünyaya ilan edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, bu vesileyle, Yüce Meclisi say
gılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öymen. 
Önerge sahibi olarak, Balıkesir Milletvekili Sayın Turhan Çömez söz istemişlerdir; buyurun. 

(Alkışlar) 
Sayın Çömez, süreniz 10 dakika. 
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TURHAN ÇÖMEZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilinen 6 000 yıllık 
tarihiyle medeniyetlerin ve savaşların odak noktası olmuş bir coğrafyada, Irak'ta yaşananları konuş
mak üzere, tarihî bir toplantı yapıyoruz. 

Genel görüşmeye ilişkin önerge sahipleri adına söz almış bulunuyorum. Bugün burada 
konuşulanların insanlık tarihi adına bir ibret vesikası olmasını dileyerek sözlerime başlıyorum ve 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, kan, hüzün, nefret ve intikam duygularının hâkim olduğu Irak'a 
defalarca gittim. Hem savaştan önce hem de savaştan sonra bulundum Irak'ta; kuzeyinden güneyine, 
doğusundan batısına hemen her yerini dolaştım; fakat, her seferinde yeni bir Irak ruhuyla tanıştım. 
Savaştan önce Saddam'dan korkan, nefret eden ve bunu en yakınıyla bile paylaşamayan Irak Halkı, 
savaşın bitimiyle yeni bir beklenti içerisine girmişti; binlerce mil öteden gelen süper güç, bu top
raklara sonsuz özgürlük, demokrasi ve zenginlik getirecek, Irak Halkını Saddam'ın zulmünden kur
taracak ve bu topraklarda yaktığı özgürlük ateşini tüm Ortadoğu'ya yayarak, yepyeni ve büyük bir 
Ortadoğu yaratacaktı. 

Irak Halkı, savaşın tüm acımasızlığına rağmen, yılların zulmüne direndiği gibi, bu zor günlere 
de sabredip güzel günleri beklemeye başladı; ancak, geçen zaman içerisinde bu beklentiler gerçek
leşmedi. Yokluklar ve uzayıp giden kuyruklar, can ve mal güvenliğinin olmayışı, kaotik yaşam 
koşulları, ulaşım ve iletişim güçlükleri Irak Halkının sabrını zorlamaya başladı. Zamanla, sabrın 
yerini yüksek sesli eleştiriler ve sonra da gösteriler aldı. Dinine, diline ve her şeyine yabancı olduğu 
işgal güçleri, artık, Irak Halkı için düşman anlamına gelmeye başlamıştı. Geçen altı aylık zamanda 
beklentiler gerçekleşmemiş, Saddam dönemi aranır hale gelmişti. Savaşı kazanan Amerika Irak 
Halkını kazanamamış, umut ve beklentinin yerini hayal kırıklığı ve öfke almıştı. Nihayet, son 
yaşanan manzaralarla, öfke, yerini nefrete ve savaşma arzusuna bıraktı. 

Bu. ABD'nin bir yanlış hesabı mıydı, yoksa, sosyolojik, psikolojik ve dinî temellerine yabancı 
olduğu bu coğrafyada yaptığı bir toplumsal mühendislik hatası mıydı, savaşın gerçek nedeni gibi, 
bunu da bilmiyoruz. Bu savaş, Irak Halkına demokrasi ve sonsuz özgürlük getirmek için mi, Irak 
Halkını Saddam'dan kurtarmak için mi, Irak Halkını ve tüm dünyayı kitle imha silahlarından 
korumak için mi, Ortadoğu coğrafyasına getirilmek istenen demokrasinin ilk adımı olması için mi, 
pek çok Iraklının dediği gibi neft, yani petrol için mi, yoksa, şimdilik bilemediğimiz çok ulvî gerek
çelerle mi başlatıldı, bilmiyoruz; ama, benim bildiğim bir şey var, tarih, bu savaşı tüm boyutlarıyla 
yargılayacak ve bir ibret vesikası olarak kayıt düşecektir. 

Değerli arkadaşlarım, orada, televizyonlarda gördüğünüz manzaralardan daha çok acımasız 
manzaralar yaşanıyor. Ölüm ile yaşam arasındaki mesafenin çok kısaldığı, insanların topyekûn kor
kuyla yaşadığı Irak'ta, sefaletin ve yokluğun her boyutunu görmeniz mümkün. 

Bugüne kadar binlerce ameliyat yaptım; trafik kazasında yaralanan, bıçaklanan, kurşunlanan 
pek çok insanı ameliyat ettim; ama, inanın, Bağdat'ın ilaçsız hastanelerinde üst üste yatan çaresiz 
insanlar kadar yüreğimi burkan bir manzaraya başka yerde tanık olmadım bugüne kadar; sokaktaki 
serseri kurşunlarla yaşama veda eden çocukların cesetleri ya da misket bombasıyla bacaklarını kay
betmiş gençlerin dramları kadar ıstırap veren başka olaylara tanık olmadım meslek hayatım boyun
ca. Tabiî, savaşın korkunç yüzü bunlarla da sınırlı değil. Son zamanlarda, dünya kamuoyu gün
demine acımasızca giren işkence görüntüleri, bir anda, savaşın kapalı kapılar ardındaki gerçek 
yüzünü gözler önüne serdi. İnsanların günlerce uykusuz bırakılması, başlarına torba geçirilerek 
dövülmesi, zor pozisyonlarda bekletilmesi, tecrit edilmesi, dinini inkâra zorlanması, taciz edilmesi, 
tecavüz edilmesi, dövülmesi ve nihayet öldürülmesi, Irak savaşının ortaçağ artığı manzaralarını 
dünya gündemine taşıdı ve ne yazık ki, demokrasi, sonsuz özgürlük ve zenginlik vaat edilen top
raklarda, bugün, işkence, gözyaşı, kan, nefret ve intikam duyguları hâkim. 
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Değerli milletvekilleri, birkaç haftadır dünya basınında yer alan ve insanlık onurunu ayaklar al
tına alan manzaralar, hepimizin hafızalannda derin izler bıraktı. Bu manzaralan tanımlamak için 
hangi ifadeyi tercih edersek edelim yetersiz kalacaktır. Yayınlanan fotoğraflar, insanlık adına, 
gelecek adına, moral bozucu ve iç karartıcı. Ne yazık ki, televizyon ekranlan bakılamaz hale geldi. 

Tüm bunlann yaşandığı bir ortamda, ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı rapor ise, 
ABD'nin inandıncılığına gölge düşüren ifadeler içeriyor. "İnsan Haklan ve Demokrasiyi Destek
lemek" başlıklı rapor, Irak'ta yeni bir insan haklan bakanlığının kurulduğunu hatırlatıyor ve Saddam 
Hüseyin'in devrilmesinden sonra ülkede insan haklan adına atılan adımlardan geniş bir biçimde söz 
ediyor. Koalisyon güçlerinin Saddam rejiminin yıllar süren siyasî baskı ve insan haklan ihlallerinin 
yaralarını nasıl sarmaya çalıştığının anlatıldığı bu raporun ekranlara yansıyan manzaralarla nasıl ör-
tüşebileceğini, siz değerli milletvekillerinin takdirlerine arz ediyorum. 

Değerli milletvekileri, peki, bu manzaralar münferit vakalar mı, yoksa, sistematik çalışmalar 
mı? Irak'taki cezaevlerinden sorumlu ABD'li kadın Tuğgeneral Karpinsky, esirlere taciz ve kötü 
muamelenin, fiilen resmî politika olduğundan söz ediyor. 

Binlerce fotoğrafın gizlice ve amatörce çekildiğini, herhalde, kimse düşünmüyor. Herhalde, iş
kence yaptığı ya da öldürdüğü insanlann önünde zafer işareti yapan askerler için sadece basit bir 
kişisel sapkınlık tanımlaması yapmak kimsenin aklından geçmiyor. Hele, uluslararası Kızılhaç Ör
gütünün şubat ayında yazdığı ve ABD'ye ilettiği rapordan sonra, kimsenin, bu işkencelerin birkaç 
işgal askerinin elinden çıktığını düşünmesi mümkün değil. 

Geçen ekim ayında Ebu Gurayb Cezaevini ziyaret eden Kızılhaç yetkilileri, yazdıklan 24 say
falık raporda, Amerikan askerî istihbaratınca tutuklulara itiraf, bilgi alma ve işbirliği yapmalan için 
sistematik bir şekilde işkenceyle eş düzeyde kötü muameleler yapıldığını yazdılar ve bunu ABD'ye 
ilettiler; üstelik, bu uyanlannı defalarca yaptılar. 

Bakınız, işkence fotoğraflannın önemli aktörü 21 yaşındaki Lynndie England, CBS Televiz
yonunda ne diyor: "Bana başparmağımı kaldırmış halde durmam söylendi. 'Makineye bak, 
çekiyoruz' dediler. Bana biraz saçma gelmişti; ama, bu emri üstlerim vermişti. Sonra, beni kutladılar 
ve 'süper iş, devam et' dediler. Gördükleriniz daha bir şey değil; ama, size anlatamam. Eğlenceliy
di." Bu ifadelerden sonra, herhalde yaşananlann münferit olaylar olduğunu düşünmemiz için hiçbir 
neden kalmıyor. 

Sizlere The Washington Post Gazetesinde yayımlanan bir haberden paragraf okuyacağım: 
"Amerikan askerleri, bir tutukludan, kınk bacağına vurarak, İslama küfretmesini ve hayatta olduğu 
için İsa'ya teşekkür etmesini istediler. Asker'herhangi bir şeye inanır mısın' diye sorduğu tutukludan 
'Allah'a inanırım' yanıtını alınca 'ben, işkenceye inanıyorum ve sana işkence edeceğim' dedi. 
Ramazan ayında, tutuklular, İslamı ve Allah'ı reddetmeye zorlandı, domuz eti yedirilerek içki içiril-
di ve tecavüz edildi." 

Irak coğrafyasında bu insanlıkdışı manzaralar yaşanırken, ABD Adalet Bakanlığı avukatları 
Başkan Bush'a bir bilgi notu gönderdiler ve ABD Ordusunun, teröre karşı savaşı sırasında, tutuk
lulara muamelede uluslararası hukuka uymak zorunda olmadığını kaydederek, kötü niyetli, 
ideolojik ve siyasallaşmış bir hukuk belgesini, dünya insan hakları tarihinin simsiyah sayfalarına 
not ettiler. 

Önleyici savaş doktrini de, terörizmle savaşta her şey meşrudur yaklaşımı da, artık, yaşanan bu 
son işkence manzaralarıyla iflas etmiştir. 

Değerli arkadaşlanm, Vatikan Dışişleri Bakanı "ABD, Irak'ta, kendi eliyle kendine, 11 Eylül
den daha büyük bir darbe vuruyor" dedi. Bu, çok önemli bir ikazdır. 

Geçenlerde, bir vesileyle bir arada olduğum ABD Dışişleri eski Bakanı Allbright'a Irak'ta gör
düğüm manzarayı anlattım ve ne düşündüğünü sordum; aynen, dediği şu oldu: "Eski bir Dışişleri 
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Bakanı olarak bunu söylemek zor; ama, ABD'nin dünyadaki ününün düşüşünü görmek beni üzüyor. 
ABD'nin Irak'a saldırısı çok büyük bir hataydı. Ben, bu saldırıya onay vermemiştim. Dünya, 
ABD'ye yardım etsin." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çömez, mikrofonu açıyorum; buyurun. 
TURHAN ÇÖMEZ (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Evet, Amerika, yaşananlan istisnaî bir olay olarak geçiştirmemeli ve bir iki askerin yargılanıp 

cezalandırılmasıyla çözülemeyeceğini net olarak anlamalıdır. Özür dilemek ya da Iraklı masum hal
kın onurunu iade etmek adına süslü ifadeler kullanmak da, artık, yaralan sarmak bir yana, yeni 
rahatsızlıklar uyandırmaktadır. Yayımlanan fotoğraflar, ABD'nin, kötüye karşı iyiyi temsil etme id
diasını çürütmüştür ve basılan deklanşörler, insanlık onurunu değil, ABD imajını çürütmüştür. Por
nografik işkence gölgesinde demokrasi vermeye kalkanlar, o gölgenin esaretinden kurtulamayacak
lardır. 

Amerika için artık tek yol kalmıştır; o da, banşı sağlamak ve kalıcı kılmak için süratli ve ger
çekçi adımlar atmak ve Irak'ı, huzur içerisinde, asıl sahiplerine teslim etmek. Dünyanın bu beklen
tisine kulak vermek, hem dünya banşı için hem de ABD için en doğru olanıdır. 

Saygılanmla. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çömez. 
Önerge sahibi olarak ikinci söz isteği, İstanbul Milletvekili Sayın Şükrü Elekdağ'a aittir. 
Buyurun Sayın Elekdağ. (Alkışlar) 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Irak Hal

kına yöneltilen şiddet ve Türkiye'nin Irak politikası konulannda bir genel görüşme açılmasına iliş
kin olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına sunulan önerge hakkında konuşmak amacıyla söz 
almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlanın. 

Değerli arkadaşlarım, hemen belirteyim ki, CHP'yi takiben, İktidar Partisinin de aynı konuda 
bir genel görüşme açılması hususunda önerge vermiş olması memnuniyet vericidir; çünkü, kom
şumuz Irak'ta devam eden ve hukuka aykmlığı ve insanhkdışı uygulamalan nedeniyle tüm uygar 
dünyanın tepkisine yol açan bu çirkin savaş, bütün Ortadoğu bölgesinde ve çevresinde şiddetin tır
manmasına ve istikrarsızlığın artmasına meydan verdiği gibi, Türkiye'nin güvenliği açısından da 
yeni tehdit unsurlannın doğmasına zemin hazırlamaktadır.. 

Değerli arkadaşım Onur Öymen, yaptığı konuşmada, Grubumuz adına sunulmuş olan öner
genin, Irak Halkına yöneltilen şiddet ve Irak'ta insan haklan ihlallerine ilişkin yönlerini tam bir 
vukufla ele aldı. Bu nedenle ben, konuşmamda, daha ziyade, Irak'ta savaşın nasıl bir seyir iz
leyebileceği ve Ortadoğu bölgesi ile ülkemiz üzerindeki etkilerinin neler olabileceği ve gelişmeler 
karşısında Türkiye'nin politikasının nasıl şekillenmesi gerektiği üzerinde duracağım. 

Değerli arkadaşlanm, Irak'taki duruma ilişkin olarak, Türkiye açısından belirtilmesi gereken 
öncelikli husus şudur: Türkiye, ulusal çıkarlan nedeniyle, komşusu Irak'ın, insanlann banş ve huzur 
içinde yaşadığı, istikrarlı ve olabildiğince demokratik bir ülke olmasını, Amerika kadar, hatta, on
dan fazla istemektedir; çünkü, Irak'ta halen tanık olduğumuz çatışmalar bu tırmanma temposuyla 
devam ettiği ve yaygınlaştığı takdirde, bu ülkedeki durumun ölümcül bir Vietnam-Filistin 
karışımına dönüşmesi kaçınılmaz olacaktır. Böyle bir gelişme halinde, Irak, uluslararası fanatik din
ci terörün merkezi haline gelecek ve tüm Körfez bölgesi ile Ortadoğu'yu istikrarsızlığa sürük
leyecektir. Böyle bir gelişmenin, Türkiye üzerinde de son derece olumsuz etkileri olması beklen
melidir. 
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Tabiatıyla, bu durumda, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması mümkün olmayacak ve ülke 
dağılacaktır. Bu tür bir gelişmenin, Türkiye'nin güvenlik ve istikran açısından yeni tehditlerin oluş
masına yol açması kaçınılmaz olacaktır. Bu bakımdan, biz, her ne kadar, Amerika'nın Irak'a saldırıp 
işgal etmesini son derece yanlış ve hatalı buluyorsak da, bugünkü ortamda, Türkiye'nin çıkarlarının, 
Amerika'nın Irak'ta istikrarın sağlanması ve halka dayalı bir yönetimin kurulması hedefiyle 
tamamen bağdaştığı görüşündeyiz. Bu hedefin sağlanmaması halinde, Türkiye çıkarlarının zarar 
göreceği hususunda derin endişeler beslemekteyiz. 

Bu bakımdan, değerli arkadaşlarım, şimdi yapacağım analizin, belirtmiş olduğum bu hususlar 
ışığında değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bugün, Irak'taki duruma objektif bir görüşle bak
tığımız takdirde, şu iki gerçeği artık net olarak görüyoruz: Bunlardan birincisi, Amerika'nın, Irak'ta, 
tüm otoriter Ortadoğu devletlerine model olacak, Irak Halkını temsil eden ve kendi ayaklan üzerin
de duran, olabildiğince demokratik bir rejim kurmayı öngören hedefinin gerçekleşmesinin, artık, 
uzak bir ihtimal olduğu, maalesef, belli olmuştur. Bu ifademle, böyle bir amacın bizatihi Irak için 
bir hayal olduğunu söylemek istemiyorum. Vurgulamak istediğim, Amerika için böyle bir hedefi 
gerçekleştirmenin, artık, son derece zor hale geldiğidir. 

İkincisi de, Irak'ta istikrann kuvvet kullanımıyla sağlanamayacağının ortaya çıkmasıdır. 
Tabiatıyla, Amerika'nın muazzam bir silah arsenali vardır ve bununla, isterse, sadece Falluja değil, 
tüm Irak kentlerini dümdüz edebilir; ancak, böyle bir hareket hattının da ülkenin harabeye dönüş
mesine yol açmasının yanında, Amerika'nın temel amaçlanna ve bu bağlamda, terörü bastırma 
hedefine ters düşeceği açıktır. 

Bu konuda, Anthony Cordesman "Irak Savaşı, Strateji, Taktikler ve Askerî Dersler" adlı yeni 
kitabında, şunlan söylüyor: "Tabiî ki Amerika Irak'ı yenilgiye uğratır; ancak, askerî bir çözümün, 
aşın kuvvet kullanımına ve büyük sivil zayiata yol açacağı, bu durumun da tüm dünyanın ayağa 
kalkmasına meydan vereceği bilinmelidir. Aynca, Amerika'nın, tüm isyan eden Sünnîler ve Şiîler 
ile yabancı mücahitleri öldürmesi veya hapsetmesi mümkün değildir. Bunlan öldürse bile, karşısın
da, imha ettiklerinden daha fazlasını bulacağı kuşkusuzdur." Bence, tanınmış bir stratejist olan Cor-
desman'ın görüşlerine değer vermekte yarar var. 

Her halükârda, değerli arkadaşlanm, olayların ulaştığı bu aşamada, Irak'ta bansın ve 
dönüşümün sağlanmasında askerî kuvvetten medet ummak isabetli bir yaklaşım değil; yani, Irak'ta 
çözüm, halkı kazanmayı, siyasî bir yaklaşımı ve uzlaşmayı gerektiriyor. Bu yaklaşımın ne olduğunu 
belirtmeden önce, ahlak faktörünün de siyasî çözümü zorunlu kıldığını söylemeliyim. 

Amerikan yönetiminin, Irak'ı işgal için ileri sürdüğü gerekçelerin hiçbirinin gerçek bir yönü ol
madığı, artık belli olmuştur. 

Irak'la 11 Eylül saldınsı ve Bin Ladin arasında hiçbir ilişki olmadığı kesindir. Aynca, Irak'ın 
kitle imha silahlan imal etme kapasitesine sahip olmadığı da saptanmıştır. Bunlara ilaveten, eski 
Savunma Bakanı William Cohen'in de belirtmiş olduğu üzere, 2000'li yıllarda, Irak'ın, komşulan 
için bir tehdit oluşturmadığı da bilinmektedir. 

Bu gerçekler, Amerika'da eski yönetim mensuplan tarafından son zamanlarda yazılan bazı 
kitaplann yayımlanmasından sonra tam bir netlikle ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, hem Clinton 
hem de Bush yönetiminde terörle mücadelenin eşgüdümünden sorumlu olan Richard Clarke'ın yaz
mış olduğu "Bütün Düşmanlara Karşı" adlı kitap, Amerikan medyası tarafından, Bush yönetiminin 
iflas belgesi olarak nitelenmektedir. Richard Clarke, kitabında, Bush yönetiminin El Kaide'yi hiç 
ciddiye almadığını, iktidara geldikleri andan itibaren hep Irak'la uğraştıklannı ileri sürüyor. Clar
ke, 11 Eylül saldınsının ertesi günü sabahı harekât merkezine gitmiş; orada, Savunma Bakanı 
Rumsfeld ile Savunma Bakan Vekili Wolfolwitz'in görüştüklerini görmüş ve tahmin etmiş ki, bun
lar, El Kaide ve Afganistan'a karşı nasıl bir harekât planlanacak, onu konuşuyorlar; fakat, yanlarına 
vardıklan zaman, Savunma Bakanı ile Savunma Bakan Vekilinin Irak'ı nasıl vuracaklarını konuş-
tuklanm görünce dehşete düşmüş. O toplantıda Rumsfeld "Afganistan'da vurmak için iyi hedefler 
yok; halbuki, Irak'ta bol bol var. Bu bakımdan, Irak'ı bombalayalım" diyormuş. 
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Richard Clarke, Bush yönetiminin kendisini devredışı bırakmasını şöyle izah ediyor: "11 Ey
lülden sonra Irak'ı işgal etmek ve saldırmak, Pearl Harbour baskını üzerine Amerika'nın Meksika'yı 
işgal etmesine benzer dedim. Bu benzetme işime son verilmesine yol açtı." 

Clarke, kitabında, Bush yönetimini, gereksiz, çok masraflı bir savaşa kalkışarak dünyanın her 
yerinde köktendinciliği, radikal İslamcı terörü güçlendirmekle suçluyor. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar, bu savaşın ne kadar yanlış, hakkaniyetten, meşruiyetten 
yoksun temeller üzerine bina edildiğini ortaya koymaktadır. Bu durum da, Irak'ta askerî yöntemlere 
dayanmayan siyasî bir çözümü zorunlu kılmaktadır. Esasında, Amerikan yönetiminin, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Lakdar Brahimi'nin planını kabul ederek siyasetini bu 
yöne doğru kaydırdığını görüyoruz; ancak, Avrupa medyası, Washington'un tutumunu samimî bul
muyor; Amerika'nın yeni açılımını, Başkanlık seçimine kadar durumu idare edecek bir manevra 
olarak görüyor. Esasında, gerçek durum da bu merkezde. Washington, Birleşmiş Milletler temsil
cisine seçtireceği ve yumuşak başlı kişilerden oluşacak bir hükümete yetki transfer etmiş gibi 
görünerek, Başkanlık seçiminin yapılacağı zamana kadar durumu idare etmek peşinde; yani, sizin 
anlayacağınız, 30 Haziranda yapılacak yetki devri gösterişten ibaret... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Elekdağ, mikrofonu açıyorum. 
Buyurun lütfen. 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Irak'ta istikrarın sağlan

ması için yeni bir siyasal meşruiyetin oluşturulması gerekiyor. Brahimi'nin planının ise, bunu sağ
lamak için yeterli olmayacağı apaçık belli. Zira, siyasal meşruiyetin oluşması için, Irak'ın yeni bir 
anayasaya kavuşturulmasında, seçimlerin yapılmasında ve hükümetin kurulmasında söz sahibi 
otoritenin, yani önde gelen sorumlunun Amerika değil, Birleşmiş Milletler olması icap ederdi. 

Yeni siyasal meşruiyetin oluşması için, Birleşmiş Milletlerin, tam yetkiyle mücehhez olarak, 
Iraklı liderlerle, seçimleri, etnik ve mezhep grupları arasındaki dengenin nasıl tesis edileceğini ve dev
let hizmetlerine etkinliğin nasıl kazandırılacağını tartışması ve otoritesini belli etmesi icap ederdi. 

Bugünün ortamında, Irak'ta sorunun esas kaynağı olan Amerika, çözümün bir parçası olabilir 
mi? Her şeye rağmen olması lazım değerli arkadaşlarım; çünkü, Amerika'nın çıkarlan da bunu 
gerektiriyor. Amerika'nın Irak'tan çıkarken arkasında sadece enkaz ve kaos bırakması, hem kendi 
hem de bölgedeki müttefiklerinin ulusal çıkarları açısından büyük ve uzun vadeli sakmcalar 
doğurur. 

Bu bakımdan, Amerika'nın, sözünü ettiğimiz yeni siyasal meşruiyetin oluşmasına yardımcı ol
ması gerekir. Bu yeni siyasal meşruiyetin kalıcı ve etkili olması için. uluslararası, bölgesel ve yerel 
konsensüsler üzerine bina edilmesi gerekir. Evet, bu siyasal meşruiyetin kalıcı ve etkili olması için. 
uluslararası, bölgesel ve yerel konsensüsler üzerine bina edilmesi gerekir. 

Bu konsensüsler nasıl oluşturulacaktır; bunun yolu. Irak'ta istikrar koşullarının, siyasî açıdan 
tam yetkili bir Birleşmiş Milletlerin, İraklıların, Avrupa Birliğinin. Arap dünyası temsilcilerinin. 
Amerika'nın ve soruna katkıda bulunabilecek bölge ülkelerinin işbirliğini sağlamaktan geçer; an
cak. değerli arkadaşlarım, bu doğrultuda atılacak adımların başarılı olması için, bir gerçeğin çok iyi 
anlaşılması lazımdır. Bu da, Irak'ta çözüm artık nasıl Ortadoğu ortamından soyutlanamıyorsa, Or
tadoğu'da da hiçbir şey Filistin sorunundan soyutlanamaz. 

Durumu bu hale getiren, Amerika'nın Irak'a askeri müdahalesi olmuştur. Nasıl ki, İrak'taki 
savaş, İslam dünyasındaki Amerikan aleyhtarlığını eylemci bir cepheye dönüştürüyor ve gençleri 
teröre itiyor, aynı şekilde, Filistin sorununda da Amerika'nın İsrail yanlısı tutumu, terörü besliyor, 
çemberini genişletiyor ve Arap-İslam alemindeki gençlere yeni terör ufukları açıyor. 
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Arap halkları, kendi rejimlerini ve liderlerini, Batı'nın ve Amerika'nın işbirlikçileri, uşakları 
olarak görüyor; Filistin'de dökülen kana duyarsız ve çaresiz durumdaki liderlerini kınıyor ve onlar
dan nefret ediyor; ancak, bu nefret, Arap liderlerin hamisi konumundaki Amerika'ya katlanarak yön
leniyor. 

Arap halkı, Amerika'nın İsrail'i kayırarak Filistin sorununun adil bir çözüme kavuşmasını en
gellemesini, tüm Araplara karşı bir saldın olarak algılıyor ve Amerika'yı Şaron'un suç ortağı olarak 
görüyor. Bu duygular, Arap kitlelerini, kendi liderlerine olduğu kadar Amerika'ya karşı da düşman
lığa ve isyana sevk ediyor. İşte ikiz kuleleri ve Pentagon'u vuran terör böyle besleniyor. Bu bakım
dan, Amerikan yönetiminin, Filistin sorununun çözümünü Sabra ve Şatila katliamlarının sorumlusu 
Şaron'un silahlarına emanet etmesi, Ortadoğu'yu çok mümbit bir terörist tarlası haline getiriyor; 
Arap sokaklanna, Amerika'ya nefretin tohumlannı ekiyor; İslam âlemini Bin Ladin'in etkisi altına 
itiyor. Evet, Amerika, maalesef, izlediği politikayla, farkında olmadan, Bin Ladin'in din savaşı 
yaratma çabalanna hizmet ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu gerçeklere gözlerini kapayan bir Amerika'nın global terörle 
mücadelede başanlı olması mümkün mü... 

Bu bakımdan, biz, Amerika'nın, hem kendi çıkarlan açısından hem de dünya banş ve istik
rarına karşı sorumluluğunu dikkate alarak, Filistin'de akan kanı durdurmasını ve soruna adil ve 
kalıcı çözüm getirmek amacıyla gerekli adımlan atmasını bekliyoruz. 

Sözlerime son verirken bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlanm, bugün Irak'taki tabloya baktığımız zaman, hepimizin bir şeye şükretmesi 

lazım; bu da, Türkiye'nin bu hukukî, siyasî ve ahlakî meşruiyeti olmayan kirli ve çirkin savaşa katıl
mayı reddetmesi ve topraklannı böyle bir savaş için bir üs haline dönüştürmemiş olmasıdır. Mec
lisimiz, 1 Martta ortak sağduyusunu ortaya koymuş ve bu muhteşem karan almıştır; fakat, bu 
karann alınmasında tek fire vermeyen CHP'nin oylarının hakkını da teslim etmek gerektir. 

Irak Halkına yöneltilen şiddet ve Türkiye'nin Irak politikası hakkında genel görüşme açılması 
hususundaki önerimizi tekrarlayarak sözlerime son veriyor, hepinize saygılanmı sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elekdağ. 
Sayın milletvekilleri, genel görüşme önergeleri üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, genel görüşme açılıp açılmaması hususunu oylannıza sunacağım. 
Genel görüşme açılmasını kabul edenler... Genel görüşme açılmasını kabul etmeyenler... (CHP 

sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar [!]) 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - İşgalcileri mi destekliyorsunuz?! 
BAŞKAN - Genel görüşme açılmasını kabul etmeyenler, Başkanlık Divanındaki arkadaş-

lanmız saymakta zorlanıyor, kabul etmiyorsanız parmağınızı kaldınn, açıkça görelim. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Utanmayın, utanmayın; gönlünüzden geçeni yapın! 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, Kâtip Üyelerimiz arasında anlaşmazlık olduğundan, oylamayı 

elektronik cihazla yapacağım (CHP sıralanndan alkışlar) ve yine, bir defa daha tekrar ediyorum, 
genel görüşme açılmasını kabul edip etmediğinizi, kabul, ret ya da çekimser oylanyla, iradenizi 
elektronik cihazla bildireceksiniz. 

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik per
sonelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, 
oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 
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Aynca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığım, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, genel görüşme açılması kabul edilmemiştir. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sonuç ne? 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Başkan, sonucu açıklar mısınız. 
BAŞKAN - Efendim, işarî oylamada sonucu açıklama gibi bir usul yok İçtüzükte; Başkanlık 

Divanında değerli arkadaşlarımız var, onlar gördü zaten. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Saklayın bakalım ne olacak! 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Bilgi edinme hakkımız var Sayın Başkan. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Bilgi edinme hakkımızı kullanmak istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan 

Gelen Diğer İşler" kısmına geçeceğiz; ama, arkadaşlanmız yerlerine oturursa. 
Bütün arkadaşlara rica ediyorum, herkes yerine otursun. 
Sayın milletvekilleri... 
Toplantıya 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.18 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.33 

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

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

geçiyoruz. 
Önce, yarım kalan işlerden başlayacağız. 

VIL- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

I.-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 Kanun 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 müzakerelerini erteliyoruz. 

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

İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı .349) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Komisyon bulunmadığından, tasarının müzakeresi ertelenmiştir. 
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde Karar

nameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 
5.- Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde Karar

name ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Rapor
ları (1/238) (S. Sayısı: 428) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Komisyon bulunmadığından, kanun hükmünde kararnameyle ilgili tasarının müzakeresini er

teliyoruz. 
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasansı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun müzakeresine 
başlıyoruz. 
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6.- Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (J/806) 
(S. Sayısı: 454) (X) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 454 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Karaman Milletvekili Sayın 

Fikret Ünlü; buyurun. 
Süreniz 20 dakika. 
CHP GRUBU ADINA FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüş ve düşüncelerini an
latmak üzere huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, Futbol Federasyonunun kuruluş amacı, bu kanunun amacı, 
Türkiye'deki futbol faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası kurallar çerçevesi içerisinde yürütmek, or
ganize etmek ve geliştirmektir. Tabiî ki, tüm federasyonların amacı aynı doğrultudadır ve bu çer
çeve içerisinde, çok doğal olarak, yarışma platformu içerisinde, federasyonlarımız, takımlarımızın, 
millî takımlarımızın ve kulüplerimizin en üst düzeyde başarılı olması için de büyük bir amaç güt
mektedir. Şimdi, hepimizin amacı, bu kanun tasarısının da amacı, bu genel amaca hizmet edebilecek 
düzenlemeleri yapmaktır. Bu nedenle, hükümetimizin getirmiş olduğu değişiklik tasarısının mad
delerini genel olarak destekliyoruz. Bir an önce çıkması için sayın hükümet çaba sarf ediyor. Doğ
rusunu isterseniz, ne kadar hızlı hareket ederlerse etsinler, getirilen bu değişiklik maddeleriyle 
mesafe alabilecekleri inancını da taşımıyorum. Onu da, daha önce çalışmalarda da bulunmuş bir in
san olarak söylüyorum; çünkü, kamuoyunda çok doğal olarak bir beklenti yaratıldı. Acaba, 
hükümet, bu değişikliklerle, Türkiye Futbol Federasyonunun seçimlerinde ya da organizasyonların
da ve asıl önemlisi, Türkiye'de yaşanmakta olan şaibe ortamında ve gerçekten, Türkiye'de futbol 
camiamızda görülen kirlilikte bir basan elde edebilir mi diye bekliyoruz; ama, ne yazık ki, getirilen 
değişiklikler bu amacı gütmüyor. Onu açık olarak baştan söylemek istiyorum; fakat, her şeye rağ
men, Cumhuriyet Halk Partisi olarak destekliyoruz ve bu konuda da mesafe alabilmeniz için -mut
laka iyi niyetle hazırlanmış bir değişiklik tasarısıdır- sonuç alabilmeniz için yardımcı olmaya 
çalışacağız. 

Değerli arkadaşlarım, hepiniz biliyorsunuz; bütün spor faaliyetleri, spor, bütün dünyada ortak 
kurallarla işleyen bir kurumdur, organizasyondur. Belki de, dünyada, spor gibi, ortak kurallarla, 
kurumlarıyla, koşullarıyla işleyen başka bir sektör yoktur ne ekonomide ne dilde ne siyasette ne din
de; aklınıza hangisi gelirse, yargıdan yayın organlarına varıncaya kadar, parlamentolardan sen
dikaların, demokratik kuruluşların, hatta, anayasaların oluşumuna varıncaya kadar, bu kuruluşlar, 
bütün dünyada farklı kurumlar, kurallarla işlemektedir; ama, spor faaliyetleri bütün dünyada ortak 
kurallarla çalışıyor. Onun için de, bu niteliğinden ötürü müthiş bir tanıtım gücü vardır dünyada. Or
tak koşullarda işlediği için, yürütüldüğü için, sonuçlarında muazzam bir tanıtım etkisi bırakıyor. Bu 
nedenle, yapacağımız her düzenleme büyük önem taşıyor; ona da hep birlikte dikkat etmemiz 
gerekir diye düşünüyorum. 

Şimdi, eskiye göre, Sayın Bakan da sık sık ifade ediyorlar, getirilen değişikliklerin ilki genel 
kurulun oluşumunda göze çarpıyor. Sayın Bakan, sayın hükümet, genel kurulun üye sayısını aşağı 
yukarı 2 katına çıkardı. Bu, eskiden, bugünkü durumun 3 katına yakındı zaten, 285'ti sanıyorum, 

(x) 454 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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biz, bunu, 57 nci hükümet döneminde 106'ya indirmiştik, şimdi yeniden 215'e çıkarılıyor. Aslında, 
kulüp sayısında bir artış yok, profesyonel liglerde mücadele eden, faaliyet gösteren 155 kulübümüz 
var; bugün getirilen değişiklikle, birinci, ikinci ve üçüncü liglerden 57 kulüple temsil edilecek. Bu, 
aşağı yukarı eskiden de aynıydı, 50'ye yakındı; fakat, ne biz ne de şimdiki hükümet, Türkiye Fut
bol Federasyonunun faaliyetleri içerisinde gözüken 3 434 tane amatör kulübü gereği gibi temsil et
tiremedik. Ben, bunu her zaman söylüyorum, gerçekten, Türkiye'deki kirliliğin önlenmesi; şaibe or
tamından, federasyonun ve faaliyetlerinin kurtarılması, belki de bu sayının çok yüksek tutulmasın
da yatıyor; ama, bunu biz başaramadık; şimdi görüyorum ki, yeni değişiklikle de böyle bir sonuca 
varamayacağız. Sanıyorum 3 434 amatör kulübümüzden, ancak, Amatör Spor Kulüpleri Kon
federasyonu 5 üyeyle -biz de 3 üye çağırıyorduk- temsil ediliyor. Ne kadar temsil ediyorlar, o kulüp
lerin haklarını ne kadar arıyorlar, o bile tartışma konusudur; çünkü, getirilen 3813 sayılı Yasanın 
daha önceki değişikliklerinde "Türkiye Futbol Federasyonunun yıllık toplam gelirlerinin en az yüz
de 30'u, projeler karşılığında, ikinci, üçüncü lig kulüpleri ile aynı amaca hizmet eden kuruluş veya 
kulüplere, eşit oranda, genel kurul kararıyla dağıtılır" hükmü getirilmişti; bu maddenin bile sağlık
lı bir şekilde işletildiği kanısında değilim ne yazık ki. 

Şimdi, burada, tabiî, gönül isterdi ki, Sayın Bakanın da ilk başlarda 600 veya 800 olarak telaf
fuz ettiği genel kurul üye sayısı o rakamlara ulaşabilseydi. 

Ben, bir noktada, çıkış yolunu burada görüyorum; çünkü, hepimiz biliyoruz, hepimiz 
yaşıyoruz; değerli yayın organlarımızda bu konularda deneyimli, birikimli olan spor yazarlarımız, 
yorumcularımız, hemen hemen her gün akşam, konunun kirliliğinden, şaibe ortamından ve yapılan 
haksızlıklardan... Kulüplerimizin yöneticileri, illere varıncaya kadar, hep bunlara tanık oluyoruz. 
Peki, bu, nereden kaynaklanıyor; iki nedeni var. 

Değerli arkadaşlarım, birincisi, genel kurullar görevini yapamıyor, Türkiye Futbol Federas
yonu Genel Kurulu görevini yapamıyor; yaptınlmıyor. Üzerinde, siyasî, ekonomik, sosyal baskılar 
var; oluyor. Kulüplerin beklentileri var; küme düşerken çığlık çığlığa bağırıyorlar; ama, bir süre 
sonra kulaklarına fısıldıyorlar, diyorlar ki; sesini çıkarma, Federasyonu kızdırmayalım, belki seneye 
bir üst kümeye tekrar çıkarız veya -sesinizi çıkarmayın- düşeriz. Bunlar, hem Federasyonu yaralıyor 
hem de bu şaibe ortamının, bu kirliliğin spor adına yaygınlaşmasına neden oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, ben, bunu, nasıl olabilir, nasıl önlenebilir diye çok düşündüm; çok sıkın
tısını çektiğim için çok düşündüm. 

Bir nedeni, genel kurul üye sayısının belki de çok yüksek tutulmasındadır; ikincisi de, Futbol 
Federasyonu üzerinde ve tüm federasyonların üzerinde bir spor yüksek üst kurulunun oluşturul
masıdır. Bunun başka bir çıkış yolunu ben görmüyorum. En önemlisi, belki de, genel kurul olmaz
sa bile -bu yasa, artık, bugün, öyle anlaşılıyor ki, geçirilecek- ileride, spor yüksek kurumu ya da 
spor yüksek konseyi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu gibi, Sermaye Piyasası Kurulu 
gibi, Din İşleri Yüksek Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gibi, aklınıza ne gelirse, bu tür 
kurulmuş üst kurullara uygun bir üst kurul oluşturmak lazımdır. Federasyonların üzerinde, onları 
denetleyecek, yasal dayanağı olan, yaptırım gücünde, gücünü geldikleri kurumlardan alan kişiler
den, spor bilgisiyle, otoritesiyle ve temsil ettiği kurumun spor üzerindeki ağırlığıyla, olimpiyat 
komitesinden tutunuz, federasyon başkanlarının kendi aralarından seçecekleri 3 veya 5 kişiyle, 
üniversitelerden gelecek temsilcilerle, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonuyla ve başta Millî 
Eğitim Bakanlığından, Türk Silahlı Kuvvetlerinden gelecek üst düzey temsilcilerle -en az müsteşar
lık düzeyinde- 17-19 kişiden oluşan bir spor yüksek kuruluyla, hepimizin en büyük sorunu haline 
gelen, kamu vicdanını çok yaralayan, çok rencide eden bu ortamdan kurtuluruz diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sık sık konuşuluyor "bunlar, Federasyon Başkanına bağlanıyor" 
deniliyor; Federasyon Yönetim Kurulu içerisinde Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve diğer üyeler 
hakkında değişik dedikodular, söylentiler oluyor ve yıpratıcı yayınlar yapılıyor. Bunları önlemenin 
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yolu budur. Bu tür kurumlan korumak da bizim görevimizdir; Parlamento olarak, korumak da bizim 
görevimizdir; aksi halde, dün bu eleştirilerden kurtulamadılar, bugün kurtulamıyorlar, yann hiç kur
tulamazlar değerli arkadaşlanm. Onun için, ben, şahsen, böyle bir üst kurul ihtiyacını görüyorum. 

Şimdi, tasan ne değişiklik getiriyor; birincisi, genel kurulda temsilde getiriyor. Sayın Bakana 
şunu söyleyeyim: Sayın Bakan "kulüp temsilcilerini yüzde 42'den yüzde 72'ye çıkardık" diyorlar; 
bu, doğru değil. Bu, eskiden de yüzde 70'in üzerindeydi. Birinci ligde 18 kulübümüz var; genel 
kurula, çağn tarihinde ilk 10 sırada olan kulüplerden 2'şer kişi, diğerlerinden de l'er kişi geliyor. 
2'şer kişiden 20 kişi eder, 18 kişiyi de eklerseniz 38 kişi eder, 8 kişiyi de eklerseniz 46 kişi eder. 
Birinci ligden, bir kere, 46 kişi geliyor. Yasa çıktığında, ikinci ligde 5 grup var, onlardan 2'şer kişi 
geliyor. Aynca, üçüncü ligde de 8 grup var. Bunlan da sayarsanız, zaten 70'in üzerindedir; 106 
kişinin yüzde 42'si 70 kişi etmiyor. Neyse, bu, maddî bir hata; ama, sürekli konuşuluyor; o bakım
dan, bu oranlamanın da doğru yapılmasında yarar var. 

İkinci değişiklik Merkez Hakem Kurulunda yapılıyor. Merkez Hakem Kurulu üyelerini, biz, 
Federasyon Başkanının, yönetiminin yetkisine vermiştik oluşumunu. Neden; değerli arkadaşlanm, 
o günlerdeki genel kurullan hatırlayın; içinizde sporla ilgili çok değerli arkadaşlanmız var, bilirler, 
başta Sayın Başbakan olmak üzere bilirler; kulüpler, ne yazık ki, Merkez Hakem Kurulunda görev 
alacak hakemlerle diyaloga girmeye başladılar; bunlar yaşandı, çok çirkin olaylar yaşandı. Onun 
için, biz, bundan kurtanp, Federasyonun yetkisine verelim; Federasyon her şeyiyle yetkili olsun; 
hakem hatalanndan da, atamalanndan da, kendi faaliyetlerinden de sorumlu olsun; genel kurul 
gereğini yerine getirsin dedik ve bu düşünceyle, Federasyon yönetimini güçlendirmiştik; ama, şim
di, Sayın Bakan, sayın hükümet diyorlar ki: "Hayır, biz, daha bağımsız olmasını sağlayıcı bütçe im-
kânlan da sağladık; bir de böyle deneyeceğiz." Tekrar denenmiş oluyor, denensin; destekliyoruz, bir 
itiraz yok, denensin; ama, göreceksiniz ki, bu tartışmalar, bu eleştiriler önümüzdeki yıllarda da 
devam edecektir. 

Bize göre, bir diğer önemli değişiklik, satır aralannda geçiştirilmek istenmiş olan bir değişik
lik -değerli arkadaşlanm, bunu, şiddetle reddediyoruz- Türkiye liginin adının satılması meselesidir. 
Buradan sağlanacak gelirlerin, ikinci, üçüncü lig kulüplerine yüzde 35'ini, yüzde 45'ini vereceğiz, 
kalanını, paylan düştükten sonra, Federasyon ile diğer kuruluşlar arasında bölüştüreceğiz gibi... 
Sanki, maddî bir menfaat sağlıyormuş veya katkı yapıyormuş düşüncesiyle, Türkiye liginin adı 
satılmak istenilmektedir. Geçmişte satıldı. Hatırlayın, bir gün, spordan sorumlu Devlet Bakanı 
olarak haberim bile olmadan, gazetelerde, televizyonlarda, manşetlerde tanık olduk ki, Türkiye Fut
bol Liginin adı Telsim Türkiye Ligi olarak değiştirilmiş. İtiraz ettik; çok uğraştım, kabul etmediler; 
mahkemeye verdim; tedbir koydurduk; tedbire itiraz ettiler, itirazlan reddedildi. Bu kez, "Türkiye" 
adını kullanamazsınız diye itiraz ettik; neyse; onu, tekrar "Türkiye" adını başa alarak, "Türkiye Tel
sim Ligi" yaptılar. Ona da itiraz ettik; tedbir koydurduk. Tedbire itiraz ettiler; reddedildi. Arkasın
dan "Telsim Ligi" yaptılar; çok uğraştılar. En sonunda, Bakanlar Kurulu karanyla biz, bu uy
gulamayı, bana bağlı olan Federasyonun uygulamasını durdurduk. Danıştaya başvurdu, Federas
yonumuz; hem de Danıştaya başvururken -denetim, gözetim görevi altındaki bir kuruluşun, özerk
liği nasıl kullandığını düşünün- hükümeti, Federasyonun yetkilerini gasbetmekle suçlayarak Danış
taya başvurdular. 

Düşünün; Bakanlar Kuruluna bağlı bir kuruluş, kamu kuruluşu niteliğinde, özerk, ama, böyle 
bir serbestliği, böyle bir keyfiliği asla düşünülemez; Danıştaya başvurdular, Danıştay 10. Dairesi 
reddetti. 10. Dairenin reddine karşılık, genel kurula götürdüler; 15 kişilik Danıştay Genel Kurulu 
yine reddetti. 

Ben, bunu ilk kez burada söylüyor değilim; daha önce genel müdürlükten, "çalışmalanmıza 
katkı yapın "diye davet ettiler; orada bu düşüncelerimi söyledim; ardından da, komisyonlarda, Sayın 
Bakana, bu mahkeme kararlan dahil, anlattım. 
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Değerli arkadaşlarım, bu konuda önergemiz var. Hiçbirimize yakıştıramam; açık söyleyeyim; 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, eğer, ihtiyaç varsa, ikinci, üçüncü, dörtüncü liglerin, amatör liglerin 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkânları sağlayabilecek güce sahiptir. 

Biz, büyük bir devletiz; bizim ortak değer yargılarımız var; ortak sevinç kaynaklarımız var. 
Türkiye ligleri, Türkiye Ligi; herkesin kendini o kurumun içerisinde hissettiği kuruluşlardır bunlar; 
adını satamazsınız. Her birinizin aklına başka bir isim gelebilir. Dün, Telsim Ligi idi, yarın başka 
bir firmanın ismi olabilir. İlgili kurumlarla ilgili neler yaşandığını hep beraber gördük. Türkiye 
Liginin adını bir kişinin adıyla, bir kurumun adıyla özdeşleştirmek, bir firmayla özdeşleştirmek hiç
birimize uygun düşecek bir yaklaşım değildir, buna imkân sağlamak doğru değildir. 

Doğru değildir; Türkiye birinci liginde, hepimizin tuttuğu takımlar vardır; Elazığlıyız, 
Karamanlıyız, Trabzonluyuz, Karshyız, Vanlıyız; ama, oralarda olsak bile, bugün birinci ligde 
yanşan özellikle, 3 büyük kulüpten, 4 büyük kulüpten herbirimizin tuttuğu kulüpler vardır. Bun
ların yarıştığı bir ligin adı, başka bir firma adıyla anılamaz; bu satılamaz, satılmamalıdır. Değerli 
arkadaşlar, o nedenle, bu 23 üncü maddede değişiklik yapan 12 nci madde kesinlikle tasandan 
çıkanlmalıdır. Değerli arkadaşlanm, ben, AKP'ye, başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, hiç kim
seye, böyle bir şeye imkân sağlamayı yakıştıramam. Bu, tasanya getirilmiş, gizli -açık söyleyeyim, 
değerli arkadaşlanm kusura bakmasın- buraya sokuşturulmuş bir maddedir; bunu yapmak doğru 
değildir. 

Şimdi, Türkiye'de spor kamuoyunu bir beklenti içerisine sokuyoruz, diyoruz ki: Yasayı, Futbol 
Federasyonu genel kurulundan önce çıkanrsak çok şey değişecek. Ne değişecek; Merkez Hakem 
Kurulunu genel kurul seçecek, genel kurul üye sayısı 106'dan 215'e çıkacak; 215'e çıkarken, temsil 
edilen 55 kulüp sayısı 155'e mi çıkıyor; bütün profesyonel liglerdeki 155 kulüp mü temsil ediliyor; 
yok, kulüp sayısı yine aynı; ama, aynı kulüpten 3 kişi çağınyorsunuz, 5 kişi çağınyorsunuz. 

Değerli arkadaşlanm, o kulübün içerisinden genel kurula giden insanlann kulüp başkanlannın 
iradesi dışında hareket edebileceklerini varsaymak çok büyük bir iyi niyettir. Burada bir değişiklik 
olmaz; ama, değerli arkadaşlar, hükümet getirsin, biz, bu değişikliği de destekliyoruz. 

Tabiî, idarî birimler 1 inci maddede yer alıyor. İdarî birimlerin yerlerinin tespit edilmesi yetkisi 
Federasyona veriliyor; Ankara, merkez olarak kalıyor; ama, takdir edeceğiniz ve tahmin edeceğiniz 
gibi, bugün, aslında, fiilen de İstanbul olarak kullanılıyor. Bütün hakemlerimiz dahil, tahkim 
kuruluyla, denetleme kuruluyla, her şeyiyle, Futbol Federasyonu İstanbul'a taşınıyor. Niçin 
taşınıyor; orada 400'ün üzerinde amatör kulübümüz müsabaka yapıyor, Türkiye genelinde yılda bin
lerce müsabaka oluyor; en büyük ilimiz, ikinci ilden 2 kat daha fazla nüfusa sahip, 3 büyüklerimiz 
orada; her neyse; bir yarar umuluyor. Peki, olabilir, her şey denensin, spor adına, bütün bürokratik 
engeller aşılarak her şey denensin; ama, değerli arkadaşlanm, bunlar denenirken, denemesi yapılır
ken, tabiî ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek idaresiyle bazı yanlışlan da önlememiz 
gerekiyor. 

Belki izlediniz -sürem de tamamlanıyor- daha dün akşam spor yorumcusu değerli arkadaş
lanm, başta değerli dostum Hıncal Uluç olmak üzere, beni hep suçlamışlardır. Ben nerede karşılaş-
tıysam "bu Futbol Federasyonuyla başa çıkamadın ya, o sana yetiyor" demişlerdir bana. Onlara da 
sorsam başka şey söylerler. 

Değerli arkadaşlanm, toplum yaranna, kamu yaranna, hiçbir hatalanna göz yummadım. Her 
zaman, teftiş kurullanyla, mahkemelerle, Danıştayıyla, Sayıştayıyla, her şeyiyle, kamu yaran 
gözetilerek, üzerlerine gidilmiştir; ama, ben, özerkliğine dokunmamayı temel prensip edindim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, sözlerinizi tamamlayın. 
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FİKRET ÜNLÜ (Devamla) - Futbol Federasyonuyla ilgili kanunun 31 inci maddesinde, bakanın 
denetim ve gözetim görevi vardı, bunu genişlettik; denetimi ve gözetimi altındadır. Nasıl denet
leyeceğiz, nasıl gözetleyeceğiz; bu belli değil; açıklık getirdik; dedik ki: "Başbakanlık Teftiş Kurulu 
tarafından yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, Futbol Federasyonu yönetiminin görevde kal
malarında sakınca görülürse, spordan sorumlu Devlet Bakanı Genel Kurulu olağanüstü toplantıya 
çağırır." Bundan daha büyük özerklik olur mu, özerklik bundan daha güzel korunabilir mi değerli ar
kadaşlarım?! Ama, Futbol Federasyonu Genel Kurulu, Başbakanlık Teftiş Kurulunun "görevde kal
malarında sakınca vardır" demesine rağmen, tekrar, aynı yönetimi seçti. Peki, bunlar neden oluyor; iş
te, bunlar, Futbol Federasyonunun üzerindeki siyasal ve sosyal baskı güçlerinin etkisinden ötürü oluyor. 
Bunun karşısında durmak ve direnmek gerekir, taviz vermeden direnmek gerekir. 

Bir yönden suçlanıyoruz; deniliyor ki: "Futbol Federasyonu Başkanı yüksekokul mezunu ol
sun." Değerli arkadaşlarım, kanunu ben çıkarmadım, bu, önceden çıkarılmış bir kanun. Federasyon
da, herkesin aklında kalan şu: Spordan sorumlu Devlet Bakanı olarak, Fikret Ünlü'nün getirdiği 
kanunla oldu... Kanun çok önceden çıktı. Biz, bazı maddelerini değiştirdik, anlattığım gibi, daha da 
özerk hale getirdik. 

Değerli arkadaşlarım, siz, büyük çoğunluğa sahipsiniz, yüksekokul mezunu olma koşulunu 
getirin. 47 federasyonun yönetmeliğini değiştirdim ben, benim zamanımda değişti; 47'sinde de yük
sekokul mezunu olma koşulu vardır, lisan bilgisi koşulu vardır, hem de okuldan ve kurslardan al
mak şartıyla, belgelemek şartıyla. 

İçişlerinize karışmak benim haddim değil; ama, dünden duyuyorum, merkez yürütme kurul
larında "artık seçimlere gidiyoruz, müdahil olmayalım, bu işlere karışmayalım..." 

Değerli arkadaşlarım, işte, en büyük baskı, en büyük taviz orada başlıyor. Benim üzerimden 
şey yapmayın. Getirilsin... Cumhuriyet Halk Partisi hazır; yüksekokul koşulunu mu getireceksiniz, 
dil bilme koşulunu mu getireceksiniz, getirin; ne getirirseniz getirin. Kaldı ki, bu, Federasyon 
seçimlerini de etkilemesin; kim seçilecekse seçilsin; ama, gerçekten, bu şartların yerine getirilmesi 
kaçınılmazdır. 

Değerli arkadaşlarım, hele, bugün, bütün dünyada herkesin gözdesi, herkesin ilgi odağı haline 
gelmiş futbolun başkanlarının, yönetim kurulu üyelerinin -uluslararası ilişkiler içerisinde bütün bu 
faaliyetleri yürütürken- yabancı dil bilmesi çok büyük ihtiyaçtır. Kendi hayatımdan bildiğim için 
söylüyorum. Bütün o üst kurullarda, görüşmelerde, müzakerelerde, bunlar, tabiî, çok büyük ihtiyaç 
olarak ortaya çıkıyor. 

Değerli arkadaşlarım, unutulmamak üzere, başa dönerek, bir tavsiye olarak söylüyorum 
-bugünkü konu içerisinde değil- bütün bu tartışmaların üstesinden gelecek olan düzenleme, spor 
yüksek kuruludur, yüksek spor konseyi meselesidir. Bütün federasyonlar için geçerli olabilecek bir 
üst kurulla, bu tartışmalara son verebiliriz diye düşünüyorum. 

Gerçi, tabiî, insan unsuru; ne kadar güzel yaparsanız yapın, insanlar, iyi yönetmezlerse, iyi 
niyetli yaklaşmazlarsa, tabiî ki, her aşamada bu tür sorunları yaşamak mümkündür. 

Sabrınız için teşekkür ediyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ünlü. 
Gruplar adına ikinci söz isteği, AK Parti Grubu adına, Trabzon Milletvekili Sayın Faruk 

Özak'ın. 
Buyurun Sayın Özak. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Sayın Başkan değerli millet

vekilleri; Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasansı üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; spor ve özellikle futbol, günümüzde, geniş kitleleri et
kileyen, uluslararası ilişkileri geliştirerek, ülkeler ve milletlerarası iletişimi sağlayan ve doğru yön
lendirildiğinde, dünya banşına katkıda bulunan evrensel bir faaliyettir. Sosyal, ekonomik ve diğer 
boyutlarıyla futbol, gezegenimizin ortak tutkusudur, ortak değeridir. 

Futbol, çok yönlü bir sektör olarak dünya genelinde ve ülkemizde hızlı bir değişim süreci 
yaşamaktadır. Bu süreci, dünya ve Avrupa'yla aynı paralelde yaşamamız gerekliliği de son derece 
açıktır. Genç nüfus ve sporcu potansiyeli itibariyle, birçok dünya ülkesiyle kıyaslanmayacak kadar 
büyük bir zenginliğe sahip olan ülkemizde, futbolun çok daha kaliteli ve yüksek standartlarda yapıl
ması, izlenmesi ve idare edilmesi gerekmektedir. İşte, bu kaçınılmazlık, tüm sosyal branşlarda çağ
daşlaşmaya giden hükümetimizce, futbol için de yeni bir düzenleme yapılmasını zorunlu kılmıştır. 

Bu noktadan yola çıkarak, özerkliği, daha katılımcı ve daha demokratik ruhla yaşatabilecek bir 
federasyon yapısı oluşturulması için yoğun çaba sarf etmiş olan hükümetimiz, Türk sporunun 
geleceğine ışık tutacak bir açılımın da yasal zeminini oluşturmuştur. Özellikle, bu yıl, Meclis açısın
dan, sporda, çok enteresan bir yıl oldu; sponsorluk yasasını geçirdik, sporda şiddet ve düzensizliği 
önlemeyle ilgili yasayı geçirdik. Şimdi de, inşallah, Futbol Federasyonu Yasasını değiştireceğiz. 
Daha sonra da spor yüksek kurulu yasa tasarısını getireceğiz. O bakımdan, çok zengin bir yıl oldu. 
Ben, bu vesileyle CHP'yi de kutluyorum. 

Spor, kültür ve sanat, bugün, toplumların aynası olarak kabul edilmektedir. Bedenen ve ruhen 
iyi yetişmiş olan genç bir nüfus, ülkemizin her alanda dünyayla rekabet gücünü artıracaktır; ancak, 
sporun yapısal olarak sağlam temeller üzerine oturmuş olması, sporcuların sağlıklı yetişmesi ve 
eğitilmesi için olmazsa olmaz bir şarttır. 

Sporun tarihî gelişimi sonucu ortaya çıkan profesyonel spor, sadece, zevk için, boş zamanlan 
değerlendirme faaliyeti olma dışında, kazanç elde etme amacı güdülen bir uğraş haline gelmiştir. 
Sanayileşme ve kentleşme süreci, sporun meslek olarak seçilmesini gündeme getirmiş, bu gelişme 
sonucunda da sporun bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve yazılı hukuk kurallarıyla düzenlenmesi 
gereksinimini ortaya çıkarmıştır. 

Spor mevzuatı, temel hukuk ilkelerine uygun olarak, bütün ülkelerin içhukuklanna etki edecek 
biçimde uluslararası niteliktedir. Uluslararası spor örgütlerine üye olan ülkeler, bu kuruluşların 
belirlediği ilkelere ve talimatlara uyacaklarını peşinen kabul etmişlerdir. 

Ülkemizde profesyonel futbol faaliyetleri, 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun uyarınca kurulmuş bulunan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 
yürütülmektedir. Bu kanun ilk defa rahmetli Özal tarafından çıkanlmış, daha sonra -Sayın 
Bakanımızın dediği gibi- değiştirilmiş ve bugünkü mevcut haliyle bizim önümüze gelmiştir. 
Kanunun 1 inci maddesine göre, futbol faaliyetleri millî ve milletlerarası kurallara göre yürütülür, 
teşkilatlandınhr ve geliştirilir. 

Futbolun sürekli gelişmesi ve uluslararası niteliği nedeniyle süratle değişen ve gelişen şartlara 
uyumun sağlanabilmesi için anılan kanunda değişiklikler yapılması zorunlu hale gelmiştir. 

Sürekli gelişen bir sektör ve faaliyet olan futbolla ilgili yapılan tüm hukukî değişiklikler, temel
de, daha özerk, daha katılımcı, daha yerel, daha şeffaf ve özde daha demokrat ve daha rasyonel 
planlamayla daha verimli bir yapının varlığı içindir. Futbolumuzun dünyayla entegrasyonunda bu 
kriterlerin oturtulması vazgeçilmezdir. 

Tasanyla, futbolla ilgili kişi ve kuruluşlann genel kurulda yeterli ve etkin bir şekilde temsili 
sağlanarak, genel kurul üye sayısı artınlmış, sporda dünya standartlannda olduğu gibi ülkemizde de 
futbolun altyapısını oluşturan spor kulüplerinin delege sayılan ile spor ürününün asıl sahibi olan 
spor kulüplerinin oy oranı artırılmış, genel kuruldaki temsil oranlan yükseltilmiştir. Bu değişiklik 
yapıya daha katılımcı ve daha yerel bir nitelik kazandıracaktır. 
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Genel kurul tarafından seçilen tahkim kurulu üyelerinin bir kısmının hukuk fakülteleri ile spor 
yüksekokullarında -ki, 2 asıl ve 2 yedektir bunlar- görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilmesi 
esası öngörülerek, mesleğinde ihtisas sahibi kişilerin tahkim kurulunda görev yapmaları sağlanmış
tır. Bu, daha evvel yalnızca 5 asıl, 5 yedek üyeydi ve hukukçu olmaları yetiyordu. Şu anda bu biraz 
değiştirildi. 

Kanunun mevcut halinde, başkan ve yönetim kurulu üyesi seçilebilmek için aranacak şartlar 
düzenlenmemişti. Yani, sizin, başkan ve yönetici olmanız için hangi şartlan haiz olacağınız konusu 
yoktu. Bu, şu anda buraya konuldu. Bu kişilerin vergi ve sigorta borçlarının olmaması, seçim 
tarihinden önceki beş yıl içerisinde kanunda belirlenen hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırıl
mamış ve Türk Ceza Kanununda öngörülen yüz kızartıcı suçlar ile devlet aleyhine olan suçlan iş
lemeyenlerden seçilmeleri sağlanmıştır. 

Bu eklemeyle, toplum önünde görev yapan kişilerin daha şeffaf ve örnek kişiler olması amaç
lanmıştır. 

Başkan vekilleri ile yönetim kurulunun birkısım üyelerini belirleme yetkisi başkandan alınarak 
genel kurul ile yönetim kuruluna verilmiş ve bu kurullann etkinliği artınlmıştır. Bu da, demokratik
leşmenin bir gereği olarak kanun tasansına eklenmiştir. 

Mevcut düzenlemede federasyon başkanı tarafından seçilen Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve 
üyelerinin genel kurul tarafından seçilmeleri ve ayn bütçelerinin olması öngörülerek, başkana 
bağımlılığı engellenmiş ve kamuoyunda bu kurul ve hakemlerle ilgili tartışmalann önüne geçilmesi 
amaçlanmıştır. 

Biliyorsunuz, geçmişte, bu kurul, Federasyon Başkanı tarafından seçiliyordu; şimdi, genel 
kurul tarafından seçilecek ve bunlara, Federasyonumuzun bütçesinden en az yüzde 2 oranında bir 
pay veriliyor. 

Şimdi, bu maddelerde ne gibi değişiklikler var -biraz evvel Sayın Ünlü de bahsetti- şöyle bir 
bakalım: İdarî birimlerin görev yerlerinin değişikliği var. Esas, en büyük değişiklik madde 2'de: 
"Madde 5.- Genel Kurul, çağn tarihinde, aşağıdaki üyelerden oluşur" deniliyor. Birinci ligde şam
piyon olmuş kulüplerin daha fazla üyeyle, delegeyle iştiraki sağlandı; ama, geçmişte olmayan, 
bugün olan ne var; bünyesinde futbol dalı bulunan federasyonlann başkanlan da ilave edildi. Ay-
nca, A Millî Takım Teknik Direktörlüğünü en az altı ay yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaş
ları ilave edildi. 

Bir başka ilave de şudur: En az 75 defa A millî olmuş ve genel kurul tarihinden en az altı ay 
önce faal sporculuğu bırakmış olanlar. Geçici maddeyle buna bir ilave daha var. O da nedir; o da 
şudur, orada şöyle söyleniyor: "Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce en az 40 defa A millî ol
muş ve faal futbolculuğu bırakmış olanlar Türkiye Futbol Federasyonunun Genel Kurul üyesi olur
lar." Bu da, yeni bir ilavedir. 

Bir de, kıta futbol federasyonlan şampiyonalan var; bu da, 1 inci maddenin (g) fıkrasıyla ilave 
edilmiş. Burada "gençler" ibaresi çıkanlmış, Türkiye profesyonel futbol en üst liginde şampiyon 
olan kulüplerden herbiri için ilave 2 temsilci alınması öngörülmüş; bunu, biraz evvel de söyledim. 

Ayrıca, biraz evvel Sayın Ünlü'nün eleştirdiği, isim sponsorluğu, isim hakkı konusu var. Ben, 
bunu sponsorluk yasasında da talep etmiştim. Aslında, Sayın Ünlü'nün hassasiyetini anlıyorum. 
Özellikle, kimler sponsorluk yapabilir, kimler yapamaz; bu, zaten yönetmelikle yayımlandı; ama, 
buradaki hadise aynı yönetmelikle aşılabilir diye düşünüyorum. Yani, bu isim hakkı konusunda 
kimlerin Türkiye Ligine isim verebileceği, kimlerin veremeyeceği eğer yönetmelikle aşılabilirse, bu 
hassasiyetimiz de aşılabilir diye düşünüyorum; çünkü, dünyada bunun örnekleri var. 

Ayrıca, yönetim kurulunca her yıl belirlenecek limiti aşan harcamalar için başkanla birlikte bir 
yönetim kurulu üyesine yetki veriliyor. 
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"Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak" gibi, maddelerde, ilave 
var. 

Denetleme kuruluna değişik görevler veriliyor. Özellikle, üzerinde en fazla durmamız gereken, 
denetleme kurulu, raporunu genel kurul üyelerine bir ay önceden, çok detaylı bir şekilde gönderiyor. 

Tahkim kuruluyla ilgili görüşlerimi biraz evvel söylemiştim. 
Merkez Hakem Kurulu, geçmişte, başkan tarafından seçiliyordu; bundan sonra genel kurul 

tarafından seçilecek. Özellikle, 156 üyeye sahip olan futbol kulüplerimiz, istedikleri kimseleri, Mer
kez Hakem Kurulu Başkanı ve yönetimi olarak seçebilirler. O bakımdan, 215 kişilik delege 
sayısının 156'sının futbol kulübü delegesi olması, aslında, bu tasarının en güzel tarafı. Geçmişte de 
böyleydi, yüzde 70 oranı, şimdi de böyle; bu bakımdan, bunu da takdir etmek lazım. 

Merkez Hakem Kuruluna en az yüzde 2 bütçe verilebiliyor. Ayrıca, bu isim hakkından alman 
paranın yüzde 35'i üçüncü lige, yüzde 25'i ikinci lig kulüplerine, geri kalanı birinci lig kulüplerine 
dağıtılabiliyor. 

Uygulanacak para cezası miktarının, her yıl, yeniden değerleme oranında artırılması var. 
Millî müsabakalarda protokol tribünü, Federasyon tarafından düzenleniyor. 
13 üncü maddeyle değiştirilen 29 uncu maddede "futbol müsabakalarının televizyon, radyo ve 

her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla" şeklinde bir ilave var. Özellikle, kimler delege olamaz; 
bunlar var. 

Şimdi, ben, bunlara ilaveten, özellikle, belki konu dışında; ama, biraz da konuyu ilgilendiriyor; 
şunları da söylemek, sizlerle paylaşmak istiyorum: Özellikle, havuz sistemi, son derece büyük zor
luklarla elde edilmiş bir kazanımdır. Bizim de bu konuda önemli katkılarımız olmuştur Trabzon 
olarak, Trabzonspor olarak. Bu, mutlaka devam ettirilmelidir; çünkü, bugün, bazı kulüplerimizin 
bütçelerinin yüzde 90'ı, bazılarının yüzde 50'si havuzdan gelen, havuz sisteminden gelen -televiz
yondan gelen- paralardan oluşmaktadır. Bunu bozmaya hiçbir kulübün hakkı yoktur. Burada, zaten, 
birtakım kriterler var, parametreler var. Ligde kalış müddetiniz var, şampiyonluk müddetiniz var, 
maç isim hakkı var, kazandığınız maçla ilgili birtakım kriterler var; gerekirse, birtakım şeyler daha 
ilave edilebilir. Özellikle kulüplerimizin yaşaması, Türk sporunun ve futbolunun çıtasının yüksel
mesi havuz sistemine bağlıdır. 

Burada, havuz sistemiyle ilgili, ihaleyi alanların bir şikâyeti var; KDV çok yüksek. Tabiî, o, 
Sayın Bakanımızın sorunu değil; ama, belki, bu, ileride gündeme gelebilir; daha ileride, belki, yayın 
sponsorluğu da gündeme gelebilir. 

Ben, futbolumuzla ilgili bir başka şey söylemek istiyorum: Futbol Federasyonumuzun, yaban
cı futbolcu sayısını tekrar gözden geçirmesi lazım. Özellikle yabancı kaleci transferi birtakım kriter
lerle zorlaştınlabilir ve ileride, belki de yasaklanmalıdır diye düşünüyorum. 

Hakemlerimizin her müsabaka sonrası acımazsızca eleştirilmesine son verilmeli, bu konuda, 
özellikle ilgili kişi ve kurumlar, kulüpler, federasyonlar, medya mensupları, yöneticiler bir centil
menlik anlaşması yapmalılar. Özellikle Kulüpler Birliğimiz, bu konuda mutlaka öncülük yapmalı 
diye düşünüyorum. 

Genç ve başarılı hakemlerimizin hedefi, Avrupa'da ve dünyada, üst düzey organizasyonlarda 
maç yönetmek olmalıdır. Burada, Futbol Federasyonumuza ve medyamıza, ilgili her kesime büyük 
görevler düşüyor; ama, bu nasıl olacak; mutlaka bir lisanı çok iyi konuşacak, çok genç yaşta hakem
liğe başlayacak. Bu eğitimi almalıdır ve biz onu motive etmeliyiz ve desteklemeliyiz. 

Teknik direktörlerimizi yurtdışına açmalıyız. Türkiye'de, bilgileri, becerileri ve teknik 
kapasiteleri uygun çok fazla isim var. Eksikleri nedir; lisan bilmiyorlar, kendilerine güvenleri yok, 
destek yok, lobi yok özellikle. 
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Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesiyle ilgili -özellikle önümüzdeki ay, ilgililerce- muh
telif yerlerde, ligler başlamadan, mutlaka toplantılar yapmalıyız. Önümüzdeki dönemde, bu yıl ve 
daha önce yaşanan, bu çirkin, spora, futbolcuya, sporcuya, centilmenliğe yakışmayan tavır, davranış 
ve söylemlere müsaade edilmeyeceği, olayın hukukî ve ahlakî boyutu mutlaka anlatılmalıdır. Özel
likle yerel yöneticilere bu konuda çok büyük görevler düşmektedir. Kavga gürültü, küfür, tekme, 
tokat, karalama, suçlama; artık, tüm Türk Halkı bunlardan bıktı. Özellikle futbol kulüplerimizin 
başkanlarına ve yöneticilerine çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Futbol Federasyonu delegesi 
kim olabilir kim olamazla ilgili bir kriter var. 

Ben, burada çok önemli bir noktaya parmak basmak istiyorum; daha evvel, diğer yasa görüş
melerinde de söylemiştim. Bizim futbol kulüplerimiz ile normal bir dernek arasında yasal hiçbir 
fark yok; yani, yılda 100 000 000 lira, 500 000 000 lira, 1 000 000 000 lira bütçesi olan bir dernek 
ile koskoca kulüplerimiz arasında yasal statü olarak hiçbir fark yok. Bunu mutlaka değiştirmeliyiz; 
çünkü, çok büyük bütçeleri yöneten; ama, yalnızca normal bir dernek gibi yönetilen futbol kulüp
lerimizle ilgili çok acele yeni bir düzenleme yapmamız, futbol kulüpleri yasasını çıkarmamız 
gerekiyor. Neden gerekiyor; biz diyoruz ki, futbolumuzu çirkinliklerden, kirden kurtaralım; ama, 
evvela futbol takımlarımızın ve futbol kulüplerimizin genel kurullarını kurtarmamız lazım. Biz, 
Futbol Federasyonuna kim başkan olabilir, kim yönetici olabilir, kim delege olabilir, bunları yaz
dık; ama, kim (A) kulübüne başkan olabilir, kim (A) kulübüne yönetici olabilir, kim aynı kulübe üye 
olabilir diye hiçbir kriterimiz yok. Böyle yaparsak, bir gün, futbolumuz, fair play'den uzak, gerçek
ten, inanmamış, bilgisiz, ilgisiz, donanımsız, dürüst olmayan, üretken olmayan insanların eline 
düşebilir diye düşünüyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bu tasarının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum; hepinize teşekkür 
ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özak. 
Şahsı adına, Mardin Milletvekili Sayın Süleyman Bölünmez; buyurun. (Alkışlar) 
SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Futbol 

Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının tümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım; Yüce Meclisi en derin say
gılarımla selamlıyorum. 

Spor, ülkeleri ve insanları birbirine yaklaştıran, barış ve kardeşlik bağlarını güçlendiren, 
çağımızın en önemli sosyal olaylarından biridir. Futbol, gerek dünyada gerekse ülkemizde, en çok 
ilgi duyulan ve heyecan uyandıran bir spor dalıdır. Teknolojinin gelişmesi ve hızla yaygınlaşan kit
le iletişim araçlarıyla ülkenin her noktasına ulaşan bir spor dalı olan futbol, toplumun her kesimi 
tarafından zevkle izlenmekte; ayrıca, futbol, dünyada ve Türkiye'de, sadece sosyal zamanlan değer
lendirme faaliyeti olmanın dışında, ekonomik, sosyal, tanıtım boyutu açısından da oldukça önemli 
sosyal bir aktivitedir. Böyle önemli bir aktivitenin kurallarının belirlenmesi, kurumsallaşmasının 
gerekliliği gözardı edilemez bir gerçektir. Bununla ilgili dünyadaki modern gelişmeler dikkate 
alınarak, Türkiye Futbol Federasyonuyla ilgili tasarının gündeme gelmesi sevindirici bir gelişmedir. 

Mardinspor Başkanı olarak, futbolla yakinen ilgilenmekteyim. Bu camianın yaşadığı sıkın
tıları, sorunları, bir bir, bizzat yaşadım ve yaşamaktayım. Türkiye Futbol Federasyonuyla ilgili 
tasarının yasalaşmasıyla beraber, hem kuralların dünyadaki gelişmelere uyumlu hale getirileceği 
hem de başlangıçtan beri yasanın aksayan yönlerinin giderilmesinin gerçekleşeceği inancındayım. 

Futbolun altyapısını oluşturan kulüplerin genel kurulda temsil imkânı ve oy oranlarının artırıl
masının hedeflendiği ve tahkim kurulu üyelerinin önemli bir kısmının bundan böyle genel kurulca 
belirlenmesi gibi yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Tasarıyla, futbolla ilgili kişi ve kuruluşların 
genel kurulda yeterli ve etkin bir şekilde temsili sağlanarak, genel kurul üye sayısı artırılmıştır. 
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Sporda gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de futbolun altyapısını oluşturan spor kulüplerinin 
üye sayılan ile spor ürünlerinin asıl sahibi olan spor kulüplerinin oy oranı yüzde 42'den yüzde 72'ye 
çıkarılarak genel kuruldaki temsil oranlan yükseltilmiştir. Genel kurul tarafından seçilen tahkim 
kurulu üyelerinin bir kısmının hukuk fakülteleri veya spor yüksekokullannda görev yapan öğretim 
üyeleri arasından seçilmesi esası öngörülmektedir. Mesleğinde ihtisas sahibi kişilerin tahkim 
kurulunda görev yapmaları sağlanmıştır. Bu, oldukça olumlu bir gelişmedir. Aynı tahsil düzeyinin, 
tüm federasyon başkanlıklarında aranıldığı gibi, artık, dünyada, Türkiye'yi temsil eden Futbol 
Federasyonunun başındaki kişinin yöneteceği bu federasyonda da aranılması şarttır. Sayın Ün-
lü'nün, daha evvel Bakanlık yaptığı dönemdeki tecrübelerine dayanarak verdiği bilgilerde bu yön
dedir. Bu doğrultuda, Türkiye'yi temsil eden Sayın Federasyon Başkanının, lisanıyla ve tahsiliyle o 
görevi üstlenen bir kişi olması gerekir. 

Değerli arkadaşlar, tasanya göre Federasyon Genel Kurulu üye sayısının 106'dan 215'e çıkanl-
ması uygun görülmektedir. Federasyon başkanlan üst üste en fazla iki dönem seçilebilecektir. Ay
rıca, çıkacak bu kanunla ikinci lig ve üçüncü ligde top koşturan takımlardan temsilciler genel kurul 
üyesi olabileceklerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunda oybirliğiyle kabul 
edilmiş tasanya göre, Futbol Federasyonunun idari birimlerinin görev yerleri yönetim kurulunca 
belirlenecektir. Bu durumda, "Merkez Hakem Kurulu İstanbul'da görev yapabilecektir" hükmü, 
tasarının olumlu maddeleridir. 

Federasyon Genel Kurul üyeleri arasında, ikinci lig (A) kategorisindeki kulüp başkanlannın da 
yer alarak, genel kurul üyesi olması ve kulüplerinin haklannı daha iyi savunabilecek olmalan 
tasannın olumlu yanıdır. 

Tasarıya göre, genel kurul dört yılda bir, futbol liglerinin tescili tarihinden itibaren en geç 45 
gün içinde, malî genel kurul ise her yıl haziran ayında, yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte 
olağan olarak toplanacaktır. Genel kurul, başkanı, yönetim kurulunun 14 üyesini, tahkim, merkez 
hakem ve denetleme kurullarını seçecektir. Başkanın görev süresi dört yıl olacak, başkanın seçimi, 
genel kurulda, yönetim kurulunun 14 üyesinin seçiminden önce yapılacaktır. 

Televizyonlara uygulanacak para cezalannın 500 milyar lirayı geçemeyeceği ve bu miktarın 
her yıl yeniden değerleme oranında artırılması konusuna da katılmaktayım. 

Futbol karşılaşmalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihazla yayınlanmasına, yayın-
lann düzenlenmesine ve programlanmasına yalnızca Federasyon Yönetim Kurulu yetkili olacaktır. 
Millî karşılaşmaların şifresiz kanallardan yayınlanması hususu, futbolumuz ve vatandaşlarımız 
adına sevindiricidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamuda yeniden yapılanma ve AB'ye uyum yasalan 
çalışmalarının devam ettiği bu dönemde, spor yönetiminin de yeniden yapılanma içerisine girmesi, 
oniki yıl önce özerk hale gelen Futbol Federasyonu Kanununun daha katılımcı ve daha şeffaf bir an
layışla ele alınması, geç kalmış bir karar olsa dahi, bugün görüşülmesi, sevindirici bir gelişmedir. 

Genel kurulda 76 delegeyle temsil edilen süper lig, ikinci lig ve üçüncü lig kulüplerinin 156 
delegeyle temsil edilmelerine fırsat verildiğini belirtmek istiyorum. Bununla birlikte, Anadolu 
kulüplerinin sesi de duyulmuş olacaktır. 

Bunlann yanı sıra, bünyesinde futbol dalı bulunduran Engelliler Federasyonu ile Üniversite 
Sporları Federasyonu Başkanlarının, en az altı ay Millî Takım Teknik Direktörlüğü yapmış Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlannın da genel kurul üyesi olabilecekleri açıklanmıştır. Bundan anlaşılacağı 
üzere, bu şartlan haiz birçok sporcu ve spora hizmet etmiş değerli insanın, artık, genel kurul üyesi 
olması yolunun açılması sevindiricidir. 
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Tasanya göre, Futbol Federasyonu Genel Kurulunun, liglerin tescili tarihinden itibaren en geç 
kırkbeş gün içinde yapılacağı bildirilmektedir. Mevcut yasadaki, bir kişinin ömür boyu Federasyon 
Başkanı olabileceği hükmünün değiştirilmiş olması ve bir kişinin en fazla üst üste iki dönem baş
kanlık yapabileceğinin hükme bağlanması hakkında olumlu düşünmekle birlikte, şaibelerin çok 
konuşulduğu 2003-2004 sezonuyla ilgili, taze kan olması ve daha adil olacağı düşüncesiyle, çıkacak 
bu kanundan önce iki dönem üst üste başkanlık yapanlann da bu hüküm doğrultusunda seçime 
katılmaması gerektiği kanaatindeyim. 

Daha önceki kanuna göre, 15 kişi olan yönetim kurulu üyelerinden 3'ünü Federasyon Baş
kanının seçtiğini hatırlatmak istiyorum; ancak, tasarıyla getirilen, yönetim kurulu üyelerinin 
tamamının genel kurul tarafından seçilmesi konusuna olumlu bakmaktayım. 

Tasanda, Türkiye futbol liglerine isim hakkını vermenin Federasyonun görevleri arasına konul
duğu belirtilmiş, elde edilecek gelirin Futbol Federasyonu tarafından nasıl kullanılacağının açık
laması da yapılmıştır. İkinci ve üçüncü lig kulüplerinin buradan büyük pay almasını beklemek
teyim. Ekonomik sıkıntı bakımından en mağdur durumda olan kulüplerimiz ikinci ve üçüncü lig 
kulüpleridir. İsim hakkından elde edilen gelirin yüzde 35'i üçüncü lig, yüzde 25'i ikinci lig, geriye 
kalan yüzde 40'ının ise. Federasyon payı düşüldükten sonra, süper lig kulüplerine dağıtılacak olması 
olumlu bir gelişme olmakla birlikte, daha adil dağıtılmasını beklemekteyiz. 

Yerli futbolcu yetiştirmenin esası olan üçüncü ligler ve amatör kulüplerin daha fazla desteklen
mesi gerektiği inancındayım. 

Kulüp Başkanı olarak ve tüm kulüpler adına, Değerli Bakanımız Sayın Mehmet Ali Şahin baş
ta olmak üzere, emeği geçen tüm komisyon üyelerine ve Gençlik ve Spor Genel Müdürü Sayın 
Atalay ve bürokratlanna teşekkür ederim. 

Mevcut yasaya göre, Federasyon Başkanının yönetim kurulundan 2 kişiyi başkan yardımcısı 
olarak atadığını hatırlatmak istiyorum. Tasanyla, 2 başkan yardımcısının bundan böyle yönetim 
kurulu tarafından belirlenecek olması ve Futbol Federasyonunun kendi malî denetimini kendisinin 
yapabilmesi için bir denetleme kurulu oluşturması, her yıl haziran ayında yapılacak malî genel 
kuruldan en az bir ay önce, denetleme kurulu raporunun genel kurul üyelerine gönderilmesi sis
teminin işlevsel olacağı kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak, stadlanmız ve sahalanmız çağdaş anlam
da iyileştirilmezse, altyapı ve semt sahalan, artan nüfus oranında yetişen gençliğe hizmet edecek 
şekilde yenilenip ihtiyaca cevap verecek düzeye getirilmezse, sporun temel unsurlan olan sporcu, 
antrenör... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen tamamlayın Sayın Bölünmez. 
SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ (Devamla) -... ve hakemlerin eğitimine önem verilmezse, yurtdışı 

karşılaşmalara ve yayınlara önem verilmezse, millî takımlar düzeyinde başarılardan söz 
edilemeyecektir. 

Millî takımımızı, millî aslanlanmızı, en son, Avustralya'da göstermiş olduğu basandan dolayı 
kutlar, başarılannın devamını dilerim. Bu kanaatle, 2003-2004 futbol sezonunda, gruplannda şam
piyon olan Fenerbahçe, Trabzonspor, Sakaryaspor, Erciyesspor, Büyükşehir Belediye Ankaraspor, 
Karagümrük, Sanyer, Karaman, ASAŞ, Alanya, Pendik, Ünye ile Oyak Renaultspora ve Mardins-
pora yeni sezonda basanlar diler; hizmet eden tüm sporcu ve teknik ekipleri, yaz kış demeden des
tekleyen ülkemizin centilmen taraftarlannı da ayrıca kutlanm. 
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Ayrıca, liglerde centilmence mücadele ederek, futbolun acı cilvesi olan bir alt kümeye düşmeyi 
yaşayan takımlanmızm da önümüzdeki sezonda şampiyonluk mutluluğunu yaşamalannı diler; 
tasannın sporumuza ve Türk futboluna hayırlı olması dileğiyle, Yüce Meclise saygılar sunanm. (Al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bölünmez. 

Efendim, tümü üzerinde konuşmalar tamamlandı. 

Hükümetin söz isteği var mı? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -
Verilecek aradan sonra konuşayım efendim. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasannın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Tasannın maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

20.30'da tekrar toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.27 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 20.30 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

454 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6.- Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/806) 
(S. Sayısı: 454) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum: 
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 

KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görev

leri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
"İdari birimlerin görev yerleri Yönetim Kurulunca belirlenir." 
BAŞKAN' - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. - 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 5. - Genel Kurul, çağrı tarihinde, aşağıdaki üyelerden oluşur: 
aj Türkiye profesyonel futbol en üst ligindeki kulüplerin başkanları ile yönetim kurullarınca 

belirlenecek dörder temsilci. 
b) Türkiye Profesyonel İkinci Ligi (A) kategorisindeki kulüplerin başkanları ile ilk on sırada 

yer alan kulüplerden birer temsilci. 
c) Türkiye Profesyonel İkinci Ligi (A) kategorisi dışında kalan diğer gruplardaki ilk üç sırada 

yer alan kulüplerin başkanları ile yönetim kurullarınca belirlenecek birer temsilci. 
dj Türkiye Profesyonel Üçüncü Liginde her gruptan ilk üç sırada olan kulüplerin başkanları. 
ej Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığını asaleten altı aydan fazla yapmış olanlar. 
f) Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek üç temsilci. 
gj f-İKA ve LhFA'nın icra kurullarında fiilen görev yapanlar ile komisyonlarında en az beş yıl 

görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlan ve büyükler kategorisinde olimpiyat, dünya, kıta fut
bol federasyonları şampiyonaları finalleri ile Avrupa şampiyonalarının en a/ yarı (inallerinde maç 
yönetmiş faal olmayan hakemler. 

hj Bünyesinde futbol dalı bulunan federasyonların başkanları. 
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ı) (A) Millî Takım teknik direktörlüğünü en az altı ay yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatan
daşları. 

i) En az yetmişbeş defa (A) Millî olmuş ve Genel Kurul tarihinden en az altı ay önce faal spor
culuğu bırakmış olanlar. 

j) Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir temsilci. 
k) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı ile Yönetim Kurulu tarafın

dan belirlenecek dört temsilci. 
1) Türkiye Futbol Adamları Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir temsilci. 
m) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tem

silci. 
n) Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yönetim Kurulu tarafından belir

lenecek FIFA kokartlı ve Genel Kurul tarihinde faal olmayan hakemler arasından üç temsilci. 
o) Türkiye profesyonel futbol en üst liginde şampiyon olan kulüplerden her biri için ilave iki 

temsilci. 
Birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen profesyonel liglerdeki kulüplerin puan ve 

averajlarının eşitliği halinde; grup sırasının tespitinde, UEFA kriterleri de dikkate alınarak, kulüp
ler, Genel Kurul temsilcilerini Federasyon gözetiminde ve kendi aralarında çekecekleri kur'a ile 
belirler. Takımların maç sayılarında eşitsizlik bulunması halinde ise o ligdeki puan sıralaması dik
kate alınarak hangi kulübün Genel Kurulda temsil edileceğini belirlemeye Federasyon yetkilidir. 

Türkiye liglerinde statü değişiklikleri yapılması veya liglerdeki takım sayılarında azalma veya 
artış olması nedeniyle yeniden oluşturulacak lige dahil takımların temsilci sayısını. Genel Kurulda 
temsil edilen liglerin üye sayısının yüzde onunu geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere, ar
tırmaya veya azaltmaya Federasyon yetkilidir. 

Genel Kurul dört yılda bir futbol liglerinin tescili tarihinden itibaren en geç kırkbeş gün için
de, Malî Genel Kurul ise her yıl haziran ayında, Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte olağan 
olarak toplanır. Toplantının gündemi ve tarihi en az onbeş gün önceden günlük ulusal iki gazetede 
ilân edilir ve Federasyonca, Genel Kurul üyelerine yazılı olarak bildirilir. Genel Kurul gerektiğin
de, toplam üye sayısının yüzde kırkının noter kanalıyla yazılı müracaatı. Federasyon Yönetim 
Kurulunun kararı veya spordan sorumlu Bakanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurulun 
olağanüstü toplantıya çağrılması halinde, çağrıda bulunanlar gündeme esas olacak toplantı sebebini 
de bildirmek zorundadırlar. 

Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının 
katılımı gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün üye tam 
sayısının üçte biri ile yapılır. İkinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı 
bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin yansından 
fazlasının oyu ile alınır. 

Olağan veya olağanüstü toplantıda Federasyon Başkanı. Yönetim Kurulu ve diğer kurulların 
seçimi yenilenebilir. 

Genel Kurulda birden fazla oy hakkı bulunan üyeler ancak bir oy kullanabilirler. Vekâleten oy 
kullanılamaz. 

Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar. Genel Kurul üyesi olamazlar." 
BAŞKAN - Madde üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına. İzmir Milletvekili Sayın 

Ahmet Ersin: buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 

- 6 7 -



T.B.M.M. B : 9 2 25 .5 .2004 0 : 3 

CHP GRUBU ADINA AHMET ERSİN (izmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Futbol 
Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının 2 nci maddesiyle ilgili, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini sunmak üzere 
huzurunuzdayım; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, kuşkusuz, mevcut kanun tasarısı iyi niyetle hazırlandı ve özellikle, fut
bolumuzun içinde bulunduğu kirlilikten arınması için birtakım çabalar gösterildiğini anlamak is
tiyorum bu tasandan. Gerçekten, Federasyonun futbol üzerindeki tekelinin, Federasyonun oligarşik 
yapısının değiştirilmesi için iyi niyetle yapıldığını düşündüğümüz bu kanun tasarısının, sanıyorum, 
futbolumuzun içinde bulunduğu olumsuzlukları, bir ölçüde de olsa, çok az da olsa gidermeye kat
kısı olabilir. 

Değerli milletvekilleri, futbolumuzla ilgili istediğiniz kadar kanun tasarıları getirin, istediğiniz 
değişiklikleri yapın; eğer, futbolun içine girmiş olan virüsü temizlemek için iyi niyetli ve kararlı bir 
çalışma içine girilmezse, bu yıl yaşadığımız olumsuzluklar ve daha önceki yıllardan da gelen olum
suzluklar, önümüzdeki yıllarda, dönemde yine yaşanır. 

Değerli dostlarım, arkadaşlarım, bir defa, ilköğretim çağındaki çocuklar bile futbol endüs
trisinin içinde mafya gruplarının olduğunu biliyor. Yani, futbolumuzun, özellikle de son dönemler
de mafyalaştığına ilişkin genel bir kanı var. Eğer bu grupları futbolumuzdan anndırmazsanız, fut
bolumuzu bu mafyalaşma gidişatından geri çevirecek önlemler alınmazsa, getirilecek olan hiçbir 
tasan, yapılacak olan hiçbir çalışma, futbolun içinde bulunduğu kirliliği temizlemeye yetmez; yine 
şikeleri tartışınz, teşvik primlerini tartışınz, tehdit şikesini, hatır şikesini tartışınz. Dolayısıyla, fut
bolumuzun içinde bulunduğu sorunun kaynağında, futbolun spor olmaktan çıkanlıp, bu endüstrinin 
tamamen mafyanın eline, mafya gruplannın eline geçmiş olması yatıyor. 

Şimdi, bu konuyu, futboldaki bu kötü gidişatı, kirliliği, bu çatı altında ve bu kürsüde birkaç kez 
gündeme getirdim; ancak, spordan sorumlu Sayın Bakan, ısrarla bu iddialan reddetti; belge istedi. 
Varlığını reddetti, kabul etmedi; taa ki, Alaattin'in lambasından çıkan cini görünceye kadar! 

Şimdi de Sayın Bakan sesleniyor herkese, "bildikleriniz varsa, gelin, anlatın; korkmayın! İhbar 
edin bu gibi oluşumlan; ihbar edin, korkmayın" diye öğüt veriyor. 

Sevgili dostlanm, tabiî, korkmayın demek kolay. Hele hele koruma ordusunun arasından başını 
uzatıp korkmayın demek daha da kolay. Şimdi, bakın, çok yakın zamanda, bu konulan gündeme 
getiren, futboldaki mafyalaşmayı gündeme getiren, bu konuda yazılar yazan, yorumlar yapan spor 
yazarlan ve yorumculann birkaçı silahlı saldınya uğradı ve bunlann failleri halen aramızda 
geziyorlar. 

Şimdi, spor yazarlanna karşı, yorumculara karşı yapılan bu saldınlan engelleyemiyorsan ya da 
yapanlan yakalayıp adalet önüne çıkarmıyorsan, o zaman korkmayın demenize kim inanır?! Kaldı 
ki, o gruplar, böylesine kamuoyu önünde olan kişilere korkusuzca yaptıklan bu silahlı saldınlarla, 
aslında, an kovanına çomak sokmak isteyen herkese gözdağı verdiler ve ne yazık ki, bunlann hep
si aramızda geziyorlar ve devlet, maalesef, bu gruplara karşı âciz kaldı, güpegündüz sokak ortasın
da, en büyük caddelerde, kalabalık caddelerde bu suçlan işleyenlere karşı hiçbir önlem alamadı ve 
bunlan yakalayıp adalet önüne çıkaramadı. 

Şimdi, bakın, bu olaylar genellikle İstanbul'da oluyor. İstanbul'da bir Emniyet Müdürümüz var. 
Bu Emniyet Müdürü, görevini bırakıp, büfecilerin hamiliğine soyunuyor. Gözaltına alınan 
büfecileri bırakmadı diye ilçe emniyet müdürünü görevden alıyor ve bununla da yetinmiyor "ver
diğim talimat kanunsuz da olsa uygulanır, uygulatınm" diyor. Kim söylüyor bunu?.. Bunu söyleyen 
kim?.. Yani, hesaba itiraz eden sarhoş müşteriyi pataklayan pavyon fedaisi mi?.. Kim söylüyor 
bunu?.. Hukuk devletinde böyle bir söz söylenebilir mi?! 
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Şimdi, soruyorum ben, Sayın İçişleri Bakanı -kendisi burada yok; ama, hükümeti temsilen bir 
bakanımız var- siz, allahaşkına, İstanbul'a emniyet müdürü mü atadınız kasaba şerifi mi atadınız?! 
Bu ne biçim iştir! Yani, suç işleniyor, mafya almış başını gidiyor İstanbul'da, Teksas'a dönmüş; ama, 
Emniyet Müdürü hiçbir önlem geliştiremiyor, hiçbir önlem alamıyor ve o Emniyet Müdürü de 
yerinde duruyor, Sayın Bakan da yerinde duruyor. Bir hukuk devletinde olmaması gereken olayları 
yaşıyoruz maalesef. 

Değerli dostlarım, belirttiğim gibi, futbolumuzun içinde bulunduğu kirliliğin temelinde maf
yalaşma var; bunu ısrarla söylüyorum ve bizim, hukuk devletinde, hükümetin, devleti yönetenlerin, 
sporu yönetenlerin yapması gereken, yerine getirmesi gereken birinci görev, işte, bu çıkar çev
relerine karşı, bu çetelere karşı mücadele vermek ve futbolumuzu bunlardan arındırmak olmalıdır; 
ama, maalesef, bugüne kadar bu konuda ciddî ve önemli adımlar atılmadı. Umarız, önümüzdeki 
süreçte, daha farklı bir anlayışla, bu sorunların da giderilmesi için çaba gösterilir; ama, öncelikle, 
ısrarla söylüyorum, bu spor yazarlarına, bu yorumculara karşı yapılan bu silahlı saldırıların fail
lerinin bulunması ve adalete teslim edilmesi lazım. Eğer bu yapılamıyorsa, açık söyleyeyim, eğer 
ortada bir sorun var ve bu sorunun giderilmesi için, bu sorunu gidermesi gerekenler eğer hiçbir çaba 
içerisine girmiyorlarsa, o zaman, onlar da o sorunun bir parçası olurlar. Dolayısıyla, yapılması 
gereken birinci görev bu; işlenen suçların faillerinin yakalanması ve adalete teslim edilmesi. 

Şimdi, Federasyon genel kurulunun mevcut yasaya göre daha geniş tabanlı olarak toplanması, 
Federasyon başkanı ve yöneticilerinin daha geniş taban tarafından seçilmesi elbette olumlu ve bu 
arada, tabiî, Federasyon başkanının da özellikle yükseköğrenim görmüş olması ve mutlaka yaban
cı bir dil bilmesi gerektiğini de söylememize gerek yok; çünkü, 21 inci Yüzyılda artık ikinci bir dili, 
Türkçenin dışında bir dili ve uluslararası bir dili, İngilizce, Fransızca ve Almancadan birisini mut
laka bilmesi gerekir ve yasaya da bu konuda, bu doğrultuda bir hüküm konulması gerekir. Eğer bu 
yapılmazsa, gerekli eğitimi almamış kişilerden Federasyon başkanı yapılırsa, işte, o da kalkar, bir 
mafya liderinin talimatına uyarak Eyüp Sultan'da kurban keser... Yani, bunları da yaşadık maalesef. 

Bu arada, tasanda, amatör spor kulüplerinin temsili yeterli değil; bunun iki katına çıkarılması 
lazım, en az 8 kişi olması lazım; çünkü, futbolun asıl çilesini çekenler amatör kulüplerdir. Bu kulüp
ler, büyük ekonomik yoksulluklar içinde, büyük sıkıntılar içinde bu sporu yapmaya, bu sporu geliş
tirmeye çalışıyorlar. Federasyonda temsilinde de mutlaka, 4 değil, en az 8 kişiyle temsil edil
melerinde yarar var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ersin, mikrofonunuzu açıyorum, lütfen toparlayın. 
AHMET ERSİN (Devamla) - Bu arada, Merkez Hakem Komitesinin, Federasyonun 

güdümünden kurtarılması da önemli bir gelişme, kendi bütçesine sahip olması önemli bir gelişme 
ve tasanda getirilen şekliyle genel kurul tarafından bu kurulun seçiliyor olması olumlu bir gelişme, 
olumlu bir karar; dolayısıyla, olması gereken bir karar. 

Değerli dostlanm, arkadaşlanm, sözlerimin başında da söylediğim gibi, futbolumuzun, genel 
olarak sporumuzun; ama, özellikle futbolumuzun çok ciddî, önemli sorunlan var. Şike, teşvik primi 
gibi gelişmeler, olaylar, çirkinlikler, maalesef, sporumuzu, özellikle futbolumuzu kirletiyor; 
dolayısıyla, bunlann engellenmesi bakımından ciddî adımların atılması lazım. Özellikle, tekrar tek
rar söylüyorum, futbolumuzdaki mafyalaşmanın, futbolumuzun içine girmiş olan mafya gruplannın 
da futbolumuzdan anndınlması lazım, bunlara karşı çok ciddî bir devlet mücadelesi lazım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ersin. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, Sayın Ersin'in 

açıklamalanna birkaç cümleyle cevap vermek istiyorum. 
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BAŞKAN - Yerinizden mi? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; İzmir Milletvekilimiz Ahmet Ersin Beyin, futbolumuzun içinde bulunduğu olumsuzluk
ları dile getirmesi ve bunu bir mafyalaşma olarak nitelemesiyle ilgili olarak ben de birkaç cümle 
söylemek istiyorum. 

Elbette, toplumun büyük kesiminin ilgisini çeken organizasyonlarda kontrol mekanizmasının 
çok özenle kurulması ve bunun sağlıklı bir şekilde işletilmesi, kamunun başlıca görevlerindendir. 
Bu hususta, ülkemizde meydana gelen durumların, elbette bir müdahale gerektirdiği kanaatini biz 
de paylaşıyoruz. 

Dünyanın birçok ülkesinde, futbolun çok popüler olduğu ülkelerde de benzer hadiselerin 
yaşandığını ve oralarda da tedbirler alma konusunda gayretler içinde olunduğunu biliyoruz. Ancak, 
bu, tabiî, toplumun bir kültürü aynı zamanda. Eğer, bir toplum, hayatın çeşitli alanlannda benzer 
otoriter yapılaşmayı hızla oluşturabiliyorsa, bu konuda hepimize düşün bir görev vardır ve bu 
konunun, sadece yasalarla düzeltilmesi konusunda da beklentilerimizi çok yüksek tutmamalıyız 
diye düşünüyorum; ama, elbette, bu konudaki mücadeleden de vazgeçilemez diye kabul ediyorum. 

İstanbul Emniyet Müdürümüzle ilgili olarak söylediğiniz ifadeleri ben şahsen okumadım ve 
dinlemedim. 

AHMET ERSİN (İzmir) - Okusaydınız bilirdiniz. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Ancak, eğer, bir emniyet 

müdürümüz, sizin ifade ettiğiniz şekilde bir sözü kullanmışsa, bunun kabul edilebileceğini de 
düşünmüyorum. Dolayısıyla, herhalde, konuyla ilgili Bakanımızın bir açıklama yapmasının doğru 
olacağını düşünüyorum. Bir hukuk devletinde idarecilerimizin üsluplarını da daha özenle seçmeleri 
gerektiğine inanıyorum. 

AHMET ERSİN (İzmir) - Teşekkür ederim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Açıklamalarınızın birçoğu için, 

spor dünyamızın içinde bulunduğu duruma dikkat çekme yönü itibariyle, teşekkür ediyorum. 
Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 3 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş sıralarına 

göre okutacağım, sonra aykırılık derecelerine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 454 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesiyle değiştirilen 5 inci mad

denin birinci fıkrasının (n) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
n) Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı ve Yönetim 

Kurulunca belirlenecek 2 temsilci. 
Haluk İpek Recep Garip Zülfü Demirbağ 

Ankara Adana Elazığ 
Recep Yıldırım Mustafa Ataş Selahattin Dağ 

Sakarya İstanbul Mardin 
BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 454 sıra sayılı kanun tasansının 2 nci maddesinin (k) bendinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Fikret Ünlü Tuncay Ercenk Yaşar Tüzün 

Karaman Antalya Bilecik 
Ahmet Ersin Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu Hasan Aydın 

İzmir Ankara İstanbul 
k) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı ile Yönetim Kurulu tarafın

dan belirlenecek 8 temsilci. 
BAŞKAN - Üçüncü ve en aykın önergeyi okutuyorum; bu önergeden itibaren işleme baş

lıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 454 sıra sayılı kanun tasansının 2 nci maddesiyle değiştirilen 5 inci mad
denin birinci fıkrasının (c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

c) Türkiye profesyonel ikinci ligi (A) kategorisi dışında kalan diğer gruplardaki ilk altı sırada 
yer alan kulüplerin başkanlan. 

Murat Yıldmm Recep Koral Yahya Baş 
Çorum İstanbul İstanbul 

Maliki Ejder Arvas Nusret Bayraktar Seyfı Terzibaşıoğlu 
Van İstanbul Muğla 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

HİKMET ÖZDEMİR (Çankın) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri, gerekçeyi mi okutayım? 
MALİKİ EJDER ARVAS (Van) - Gerekçe okunsun efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Daha fazla kulüple temsili temin edeceği nedeniyle. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı, kısa gerekçesini dinlediğiniz 

önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 454 sıra sayılı kanun tasansının 2 nci maddesinin (k) bendinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Fikret Ünlü (Karaman) ve arkadaşları 

k) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı ile Yönetim Kurulu tarafın
dan belirlenecek 8 temsilci. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
HİKMET ÖZDEMİR (Çankın) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Ünlü, gerekçeyi mi okutayım? 
FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Gerekçe okunsun efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu çok geniş bir organizasyondur. Temsilde 

adalet sağlamak açısından bu düzenleme gereklidir. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı, gerekçesini din

lediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Sayalım efendim... 
MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Niye sayıyorsunuz Sayın Başkan; demin say

madınız!.. Görevinizi kötüye kullanıyorsunuz!.. İyi bir hukukçu değilsiniz Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN - Anlayamadım?.. 
MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Görevinizi kötüye kullanıyorsunuz!.. Demin 

saymadınız, şimdi sayıyorsunuz!.. 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... 
MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Niye kabul etmiyorsunuz, anlamadım! Cebiniz

den bir şey mi çıkıyor arkadaşlar?! 
BAŞKAN - Önerge kabul edilmemiştir. 
Üçüncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 454 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesiyle değiştirilen, 5 inci mad

denin birinci fıkrasının (n) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
n)Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı ile Yönetim 

Kurulunca belirlenecek 2 temsilci. 
Haluk İpek (Ankara) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu önergeye? 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR 

ALTIKULAÇ (İstanbul) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım efendim? 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulunda temsil edilen taban birlikleri, başkanları ve 

yönetim kurulunca belirlenen diğer üyeleri ile temsil edilmelerine rağmen, Türkiye Faal Futbol 
Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği aynı statüye tabi tutulmamıştır. 

- 7 2 -



T.B.M.M. B:92 25 .5 .2004 0 : 3 

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğine ait tüzüğün 7 nci maddesinde 
"üyeliğe giriş koşulları" içinde "faal futbol hakemi ve faal futbol hakem gözlemcileri olmak" şartı 
da vardır. 

Halbuki, tasanda adı geçen derneği temsil edecek üyelerin faal olmayan hakemler arasından 
seçileceği öngörülmüştür. 

Bu durumda dernek üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kuruluna delege olarak seçil
me imkânına sahip olamamaktadırlar. 

Değişiklik, bu durumu düzeltmektedir. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı ve Hükümetin katıldığı, gerekçesini dinlediğimiz 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, 2 nci maddeyi kabul edilen 2 önerge doğrultusunda oylamadan ön-r 

ce bir açıklama yapmak istiyorum. Tasarının çerçeve 1 inci maddesinde 3813 sayılı Kanunun tarihi, 
numarası ve adı belirtildiğinden, kanun yazım tekniğine daha uygun olması ve diğer maddelere 
paralellik sağlaması açısından çerçeve 2 nci maddede 3813 sayılı Kanunun adının metinden çıkarıl
ması gerekmektedir, mükerrerlik var. Bu bakımdan, size açıkladığım şekliyle, 3813 sayılı Yasanın 
adı çıkarılarak ve kabul edilen iki önerge doğrultusunda 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - 3813 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"b) Başkanı, Yönetim Kurulunun ondört üyesini, Tahkim, Merkez Hakem ve Denetleme kurul

larını seçmek," 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde 

kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.-3813 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
"Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, Genel Kurulda Yönetim Kurulunun ondört 

üyesinin seçiminden önce yapılır. Genel Kurulda Başkan adayı olabilmek için Genel Kurul 
üyelerinin beşte birinin yazılı teklifi gerekir. Başkanın yokluğunda görevlerini, Başkanın belir
leyeceği başkanvekili yürütür. Başkan Genel Kurula katılan üyelerin oyçokluğu ile seçilir. Başkan 
en fazla üst üste iki dönem seçilebilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde 

kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5.-3813 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Yönetim Kurulu; Federasyon Başkanı ile Genel Kurulun seçeceği ondört üye olmak üzere on-

beş üyeden teşekkül eder." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul 

edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 6. - 3813 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve aynı maddeye (ö) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

"a) Futbol takımlarını kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, liglerin isim
lerini belirlemek, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek," 

"f) Federasyonun merkez, taşra ve yurt dışı görevlerinde çalışan personelin ücretleri ile sosyal 
haklarını ve gerekli görülen federasyon kurullannın huzur haklannı, tazminatlannı, yolculuk ve 
ikamet giderlerini ve yolluklannı tespit etmek," 

"p) İki başkanvekilini belirlemek, 
r) Ulusal ve uluslararası kurallann ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak, 
s) Ülkemizde mevcut ise; akredite belgesine sahip olan Doping Kontrol Merkezinde, spor-

culann anti doping kontrollerini yaptırmak, dopingli çıkan futbolcularla ilgili ulusal ve uluslararası 
kurullann kararlarını uygulamak, 

t) Yönetim Kurulunca her yıl belirlenecek limiti aşan harcamalar için, Başkan ile birlikte bir 
Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek, 

u) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak." 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyle ilgili verilmiş 1 önerge var; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 454 sayılı kanun tasansının çerçeve 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde ve 

3813 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine eklenmesi öngörülen (p), (r), (s), (t) ve (u) bentlerinin (ö), 
(p), (r ), (s) ve (t) olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 6- 3813 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş, aynı maddeye (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve maddenin 
(ö) bendi (u) olarak teselsül ettirilmiştir. 

Haluk İpek Recep Garip Selahattin Dağ 
Ankara Adana Mardin 

T. Ziyaeddin Akbulut N. Doğan Topaloğlu 
Tekirdağ Ankara 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR 

ALTİ KULAÇ (İstanbul)- Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul)-

Katılıyoruz efendim. Kanun yapma tekniği açısından bir düzeltmedir. Maddenin aslında herhangi 
bir değişiklik yapılmamaktadır. 

HALUK İPEK (Ankara) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: Kanun yazım tekniği açısından maddenin (ö) bendinin en sonda yer alması uygun 

olacaktır. 
BAŞKAN - Gerekçesini dinlediğiniz, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı öner

geyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, 6 ncı maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylannıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7.-3813 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları 
Madde 12. - Denetleme Kurulu, Genel Kurulca onaylanan talimata uygun olarak Federasyonun 

malî işlemlerini Genel Kurul adına denetler. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu Genel 
Kurulun onayına sunar. 

Denetleme raporunda; gelir-gider tabloları, bilançolar ve yıllık faaliyetleri esas alan malî tab
lolar yer alır. Ayrıca kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığı, harcamaların 
sportif faaliyetler için yapılıp yapılmadığı ve malî işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların amaç ve 
programlarına uygun olup olmadığı hususlarına da yer verilir. Denetleme Kurulu, raporunu Genel 
Kurul üyelerine bir ay önceden gönderir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
1 önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 454 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 12 

nci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
"Denetleme kurulu, yönetim kurulunca hazırlanan ve genel kurulca kabul edilen talimata uy

gun olarak Federasyonun malî işlemlerini Genel Kurul adına denetler. Her yıl hazırlayacağı yıllık 
denetleme raporunu Genel Kurulun onayına sunar." 

Haluk İpek Recep Garip Zülfü Demirbağ 
Ankara Adana Elazığ 

Recep Yıldırım Mustafa Ataş Selahattin Dağ 
Sakarya İstanbul Mardin 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR 

ALT1KULAÇ (İstanbul) - Takdir, Yüce Meclisin Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Katılıyorsunuz. 
HALUK İPEK (Ankara) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Denetleme kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenleyen talimatın hangi organ tarafından 

hazırlanacağına açıklık getirilmektedir. 
BAŞKAN - Gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
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8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8.-3813 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 13. - Tahkim Kurulu; iki asıl ve iki yedek üyesi üniversitelerin hukuk fakülteleri veya 
spor yüksekokullarında görev yapan öğretim üyelerinden olmak üzere beş asıl, beş yedek hukukçu 
üyeden oluşur. Tahkim Kurulu üyeleri dört yıl görev yapmak üzere Federasyon Genel Kurulunca 
seçilirler. 

Üyeler kendi aralarından bir Başkan seçerler. 
Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine 

yenisi görevlendirilemez. 
Kurul beş üyenin katılımı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin katılmadığı 

toplantıya yedek üye iştirak eder. Tahkim Kurulunun kararlan kesindir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9.-3813 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 15. - Merkez Hakem Kurulu Genel Kurulca seçilir ve biri Başkan olmak üzere toplam 

dokuz üyeden oluşur. Aynı sayıda ve aynı nitelikte yedek üye seçilir. Üyelerin yedisi faal olmayan 
hakemlerden, ikisi ise spor alanında en az on yıl meslekî deneyimi olan kişiler arasından belirlenir. 

Bu seçimde, Merkez Hakem Kurulu üyeleri aday listesinde Merkez Hakem Kurulu Başkanının 
kim olacağı ayrıca gösterilir. 

Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine 
yenisi seçilemez." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10.-3813 sayılı Kanunun 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Federasyonun bütçesinden en az yüzde iki oranında Merkez Hakem Kuruluna verilecek pay 

bu Kurulun bütçesini oluşturur. Bütçe Genel Kurulda ibra edilir. Merkez Hakem Kurulunun bütçesi 
Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde kullanılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11.-3813 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
"e) Sponsorluk gelirleri," 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12. - 3813 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Türkiye futbol liglerinin isim haklarından elde edilen gelirlerin yüzde otuzbeşi üçüncü lig, 

yüzde yirmibeşi ikinci lig kulüplerine eşit olarak dağıtılır. Kalan yüzde kırklık kısım ise Federasyon 
payı kesildikten sonra en üst lige katılan kulüplere yine eşit olarak dağıtılır." 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyle ilgili 1 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 454 sıra sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansının 12 nci maddesinin tasan metninden 
çıkanlmasını dileriz. 

Saygılanmızla. 
Fikret Ünlü Mustafa Gazalcı Yavuz Altınorak 

Karaman Denizli Kırklareli 
Canan Antman Ali Rıza Gülçiçek Mustafa Özyurt 

İzmir İstanbul Bursa 
Atila Emek 

Antalya 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR 

ALTIKULAÇ (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Biz 

de katılmıyoruz Sayın Başkan. 
FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Sayın Başkan, konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN - Önergenizi açıklamak üzere, buyurun Sayın Ünlü. 
FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlanm; tasannın geneli 

üzerinde konuşurken konuya yeterince değindiğimi sanıyorum; ancak, sayın hükümetin, öyle an
laşılıyor ki, konu üzerinde ısran var. 

Türkiye bu filmi gördü, yaşadı değerli arkadaşlanm. Türkiye Liginin adı "Telsim Ligi" olarak 
değiştirildi; Federasyonla karşılıklı -hükümet olarak- mahkemelere düştük; mahkemeler bütün uy-
gulamalanna tedbir koydu; tedbirlere itiraz ettiler; itirazlan reddedildi. Danıştaya gittiler; Danıştay 
10. Dairesi, Federasyonun başvurusunu oybirliğiyle reddetti. Genel kurula başvurdular, 15 kişilik 
Danıştay Daireler Kurulu -Genel Kurul- Federasyonun itirazını oybirliğiyle reddetti. Böyle bir yasal 
dayanağı varken, üstelik bizim millî geleneklerimizle, göreneklerimizle, toplumsal değer yar-
gılanmızla hiçbir şekilde bağdaşmayan ve hepimizin kendimizi içinde bulduğumuz Türkiye lig
lerinin adını -"Türkiye Ligi" adı üstünde- Telsim ligidir, (A) ligidir, (B) ligidir; bilmem kimin ligidir 
diye yapmaya yaptırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu Yüce Meclisten bu kanun tasansının bu 
şekilde geçmesi çok büyük bir hatadır değerli arkadaşlanm. 

Ben, sizin sağduyunuza, vicdanınıza seslenmek istiyorum; bu, yalnız benim sorunum değil; 
ben, mahkemelerde, bu konuda çok süründüğümü size söylemek istiyorum; mahkemelere çok git
tim geldim kişisel olarak da; bir yayın kuruluşunun, bu düzenlemeden ötürü, bu itirazımızdan ötürü, 
şahsımla ilgili gece gündüz aylarca yayın yaptığına belki tanık olmuşsunuzdur; hepsini mahkemeye 
verdim, hepsini kazandım; ama, şimdi görüyorum ki, sayın hükümetin böyle anlaşılmaz bir ısrarı 
var. Bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yok değerli arkadaşlanm. 

Takdirinize bırakıyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ünlü. 
Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı, gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
12 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
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13 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 13.-3813 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Uygulanacak para cezası, beşyüzmilyar lirayı geçemez, bu miktar her yıl 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -
Sayın Başkan, Hükümet olarak, bir açıklama yapmak istiyorum izin verirseniz. 

BAŞKAN - Bu maddeyle ilgili mi? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -
Genel olarak. 

BAŞKAN - Maddeyi oylamadan önce, Hükümetin söz isteği var. 

Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; Türkiye'de halkımızın yüzde 80'inin ilgi duyduğu bir spor 
branşını ilgilendiren, bir federasyonumuzun kanununda değişiklik yapan önemli bir yasa tasarısını 
görüşüyoruz; şu ana kadar vermiş olduğunuz katkılar sebebiyle her birinize teşekkür ediyorum. 

Özellikle, geçmişte, spordan sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yapan, 2000'li yıllarda da, bu 
Yasada önemli değişiklikler yapan Sayın Ünlü'nün de katkıları sebebiyle, kendilerine ayrıca teşek
kürü bir borç biliyorum. 

Biraz önce, kendilerinin, burada, 5 inci maddede, yönetim kurulunun görevleri arasına getirmiş 
olduğumuz bir ibareyle ilgili eleştirileri oldu. Bu konuyla ilgili açıklama yapma zarureti doğduğu 
için huzurunuzdayım. 

Biz, bu yasa tasarısıyla, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun görevleri arasına "liglerin 
isimlerini belirlemek" diye bir ibare yazdık. Sayın Ünlü buradan hareketle, Türkiye futbol liglerinin, 
herkesin hassasiyet duyduğu konuları rencide edecek, bir zaafa sebep olabilecek isimlerin buraya 
eklenebileceğini ifade ederek, kaygılarını dile getirdiler. 

"Liglerin isimlerini belirlemek" tabiri... İşte "birinci futbol ligi"ydi şimdi "süper lig" olarak kul
lanılıyor, ikinci lig (A) kategorisi, ikinci lig (B) kategorisi gibi isimler var. Tabiî, liglerin isimlerini 
belirlemek derken, öncelikle akla gelecek olan bunlardır; yani, yönetim kurulu, bu konularda da isim 
değişikliği yapabilir. Geçmişte nasıl "birinci lig" diyorduk, şimdi "süper lig" diyorsak, daha sonra da 
buna başka bir isim eklenebilir. Ancak, tabiî, burada, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, üçüncü 
lige, ikinci lige, süper lige sponsorluk anlamında bir isim ilave edebilir mi; bu ibareyle, yönetim 
kurullarına gerçekten böyle bir yetki veriliyor; biz de bunu buraya yazarken bunu düşündük. 

Peki, bunu ilk defa icat eden biz miyiz; yani, böyle bir uygulama, acaba futbolda ve sporda 
gelişmiş ülkelerde yok mu; şöyle bir baktığımızda, bu tip uygulamaları başka ülkelerde de 
görüyoruz. Örneğin, İngiltere'de, bir banka ismi olan "Barclayzs" liglere isim olarak eklenmiş; İtal
ya liglerinde "TİM" -ki bir telekomünikasyon şirketinin ismidir- ismi kullanılmış; Çin'de lige "Pep-
si Cola" ismi verilmiş, sponsor olarak kullanılıyor; Rusya'da da "Pepsi Cola" ismi kullanılıyor; İr
landa'da da "Air Com" yani, bir havayolu şirketi ismi kullanılıyor. 

Şimdi, tabiî ki. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu böyle bir karar alıp almamakta serbesttir; 
ille böyle bir karar alarak, sponsorluk anlamında bir fi mı a, bir kuruluş ismini liglere eklemekte ser
besttir, alıp almamak tamamen onların iradesindedir. Tabiî ki. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 
böyle bir karar verirse. Sayın Ünlü'nün duymuş olduğu hassasiyeti duyarak, kamuoyunca tepki çek
meyecek. ileride sorun meydana getirmeyecek olan bir ismin tercih edilmesi noktasında hassasiyet 
gösterecektir, hassas davranacaktır. 
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Peki, biz, neden böyle bir ibareyi buraya ekleme ihtiyacını hissettik? Dünyanın diğer ülkelerin
de bu konuşuluyor; hatta, bazı futbol kulüplerimizin isimlerinde müessese isimlerini görüyorsunuz. 
Bir müessesenin ismi kulübün başına gelmiş; yok mu... Hemen, şöyle düşünün; bir tanesini örnek 
vereyim, mesela, Ankaragücü'nün başında "MKE" vardır; Makine ve Kimya Endüstrisi An-
karagücü'dür; bir tanesini veriyorum, başka da var. Şimdi, buradan, Futbol Federasyonu ciddî bir 
gelir elde edecektir. Hükümet olarak, bu tasarıyı hazırlayanlar olarak biz ne düşünüyoruz: Buradan 
elde edilecek olan gelirin yüzde 35'ini, şu anda ekonomik sıkıntı çektiğini bildiğimiz üçüncü lig 
kulüplerine verelim; yüzde 25'ini ikinci lig kulüplerine verelim; geriye kalanı da -yüzde 40 kalır 
geriye- Federasyon payını düştükten sonra, birinci lig kulüplerine verelim. En fazla payı üçüncü lig 
kulüplerine veriyoruz; niye; çünkü, birinci süper ligde mücadele eden spor kulüplerimizin naklen 
yayınlardan bir geliri var, bunların aylık bir sabit gelirleri var; ikinci lig (A) grubunun da, şimdi, uy
gulamada, yine, naklen yayınlardan gelirleri var; ama, özellikle üçüncü ligde top koşturan ve bir
çok ilimizi futbolda temsil eden kulüplerimizin böyle bir geliri yok; onlara sahip çıkalım diye, böy
le bir düşünceyle bu metni hazırladık. 

O bakımdan, bunun, hepimizin hassasiyet duyduğu konulan rencide edici bir noktaya getiril
miş olmasından da üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biz, çok iyi niyetle, dünyadaki ör
neklerinden de hareket ederek, oraları da inceleyerek, böyle bir imkânı Futbol Federasyonu 
Yönetim Kuruluna veriyoruz; futbol kulüplerimiz de bundan istifade etsinler, bir nebze de olsa 
ekonomik sıkıntılarına ortak olalım diye getirdik. Bu açıklamayı siz değerli milletvekillerimize yap
ma ihtiyacını hissettim; tabiî böyle bir açıklama yapma fırsatını da verdiği için ve en azından buna 
vesile olduğu için Sayın Ünlü'ye bir kez daha teşekkür ediyorum, Sayın Başkanımıza da saygılarımı 
sunuyorum. 

Hepinize, verdiğiniz ve vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ediyorum efendim. (AK Par
ti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14. - 3813 sayılı Kanunun 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak ek

lenmiştir. 
"Millî müsabakalarda protokol tribünü Federasyon tarafından düzenlenir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 15. - 3813 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 29. - Futbol müsabakalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri 

araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran Federasyon 
Yönetim Kurulu yetkilidir. Millî müsabakalar şifreli yayınlanamaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 16.-3813 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi seçilme şartları 
EK MADDE 1. - Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmek için aşağıdaki şartlar aranır : 
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a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
b) Seçim tarihinden önceki beş yıl içerisinde, bir defada bir yıl ve toplam iki yıl hak mah

rumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak. 
c) Vergi ve sigorta borcu bulunmamak. 
d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan, zimmet, nitelikli zimmet, ir

tikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı 
veya şeref ve haysiyeti kinci suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale 
ve alım satımlara fesat kanştırma, Devlet sırlannı açığa vurma suçlanndan dolayı hüküm giymemiş 
olmak." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyle ilgili 2 adet önerge var; önergeleri önce geliş sırasına göre okutup, sonra aykınlık 

derecesine göre işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 454 sıra sayılı kanun tasansının ek madde 1 (e) fıkrası olarak "Yüksek tah
sil mecburiyeti aranır" ibaresinin eklenmesini arz ederiz. 

Feramus Şahin Süleyman Bölünmez Muzaffer Kurtulmuşoğlu 
Tokat Mardin Ankara 

Feridun Fikret Baloğlu Mehmet S. Kesimoğlu 
Antalya Kırklareli 

BAŞKAN - Şimdi okutacağım önerge en aykın önerge olduğundan, okutup, işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasansının 16 ncı maddesinin ek madde l'e aşağıdaki (e) ve (f) 
bentlerinin eklenmesini öneriyoruz. 

Fikret Ünlü Tuncay Ercenk Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 
Karaman Antalya Ankara 

Ahmet Ersin Hasan Aydın 
İzmir İstanbul 

e) Yükseköğrenim yapmış olmak. 
f) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birini bildiğini belgelemek. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR 

ALTIKULAÇ (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Efendim, biz de katılamıyoruz. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüştüğümüz bu önemli 

tasarının 16 ncı maddesiyle ilgili verdiğimiz önerge nedeniyle söz aldım; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, bu önergemizde, maddeye (e) ve (f) bentlerinin eklenmesini istiyoruz; 
(e) bendinde, Federasyon başkanının yükseköğrenim yapmış olması şartının ve (f) bendinde de İn
gilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birini bildiğini belgelemesi şartının getirilmesini istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim 
Yönetmeliğinin 5/b maddesi, yükseköğrenim şartı getirmiştir. Diğer federasyon başkanlarının 
seçiminde aranan koşulların Futbol Federasyonu Başkanının seçiminde aranmaması, bir defa, 
Anayasamızın eşitlik kuralına aykırıdır. 

Değerli milletvekilleri, üstelik, Futbol Federasyonu Başkanının yükseköğrenim görmüş ol
masının, Futbol Federasyonu Başkanının uluslararası dillerden en az birisini konuşuyor olmasının 
kime ne zararı vardır?! Futbolumuzun gelişmesine katkı vermez mi?! Federasyon Başkanı, Türk 
futbolunun temsilcisi, Türk futbolunun patronu olan bir kişi; dolayısıyla, Türk futbolunu, Tür
kiye'yi, yurt dışında çeşitli organizasyonlara katılarak, toplantılara katılarak Türkiye'yi temsil 
edecek. Peki, Federasyon Başkanının yabancı dil bilmesi, onun bu görevi daha iyi yapmasına, Tür
kiye'yi daha iyi tanıtmasına katkı vermez mi sevgili arkadaşlarım?! Dolayısıyla, diğer 47 federas
yon başkanında aranan yükseköğrenim yapmış olması koşulunun Futbol Federasyonu Başkanında 
da aranması Türk futboluna zarar getirmez yarar getirir. Dolayısıyla, bunu kabul etmekte yarar var 
diye düşünüyoruz. 

Diğer taraftan, Futbol Federasyonu Başkanının, yükseköğrenim yapmış, gerekli eğitimi almış 
bir kişi olmasının da Türk futboluna bir zaran olmayacaktır. Diğer federasyon başkanlarında aranan 
bütün koşulların Futbol Federasyonu Başkanından esirgenmesi, âdeta Futbol Federasyonu Başkan
lığını yoldan geçen herkesin yapabileceği bir görev gibi görmek, acaba o federasyon başkanlığı 
makamını küçültmez mi?! 

Değerli dostlarım, eğer gerekli eğitimi almamış birisi Federasyon Başkanı olursa, işte, bugün 
yaşadığımız sorunları yaşarız ve bilen bilmeyen herkes o federasyonun görevine müdahale eder, 
Türk futbolunun da gelişmesine engel olur. 

Sevgili arkadaşlarım, bu açıdan, Futbol Federasyonu Başkanında aranması gereken koşullara 
"yükseköğrenimli olmak" ve "yabancı dil bilmek" şeklinde iki koşulun da ilave edilmesi, bu koşul
ların da Federasyon Başkanında aranması teklifimizi sizlerin değerlendirmesine sunuyoruz. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ersin. 
Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı, gerekçesini biraz önce önerge 

sahibinden dinlediğimiz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 454 sıra sayılı kanun tasarısının ek madde 1 (e) fıkrası olarak "yüksek tah
sil mecburiyeti aranır" ibaresinin eklenmesini arz ederim. 

Süleyman Bölünmez (Mardin) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR 

ALTIKULAÇ (İstanbul) - Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılamıyoruz efendim. 
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BAŞKAN - Önerge sahibi olarak Sayın Kurtulmuşoğlu söz istedi, gerekçeyi açıklayacaklar. 
Buyurun Sayın Kurtulmuşoğlu. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaş

larım; tabiî, hepiniz biliyorsunuz ki, bu önergedeki teklif çok da zor bir şey değil. Zannedersem, 
Sayın Bakan katıldılar. Yanılmıyorum değil mi Sayın Bakan? 

MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - İstiyor; ama, katılamıyor. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Ben öyle anladığım için söylüyorum. 
Bütün federasyon başkanları gerektiğinde yüksek tahsilli oluyor da, Türkiye'nin, her gün, her 

an izlediği bir Futbol Federasyonu Başkanının yüksek tahsilli olması -belki lisana karışmayabiliriz, 
onu tercümanla halledebilir benim gibi; ama- neden bize dokunuyor, ben bunu hiç anlamış değilim. 

Sevgili arkadaşlarım, yasa şahıslar için yapılmaz. Yasalar, ülke halkı için yapılır, fertler için 
değil. Bugünkü yasa da 70 000 000 insanı ilgilendiren bir yasadır. O halde, inanıyorum ve biliyorum 
ki, bütün arkadaşlarım, en az benim kadar bu konuda hassas olacaklardır ve hassastırlar diyorum. 
Futbol Federasyonu Başkanının da üniversite mezunu olmasına, gelin, razı olalım; üniversite 
mezunu olmasını istiyoruz ve sizden de bunu bekliyorum. 

Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kurtulmuşoğlu. 
Efendim, gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 17. - 3813 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (h) ve (ı) bentleri yürürlükten 

kaldırılmıştır. 
BAŞKAN - 17 nci madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. - 3813 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce en az kırk defa (A) Millî ol

muş ve faal futbolculuğu bırakmış olanlar Türkiye Futbol Federasyonunun Genel Kurul üyesi olurlar." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği var mı? Yok. 
Geçici 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum: 
"GEÇİCİ MADDE 6. - Bu Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde ön

görülen bir aylık süre ilk Genel Kurul toplantısı için uygulanmaz. 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili söz isteği?.. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Şahsı adına, Sayın Ahmet Ersin; buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Sayın Başkanım, sevgili arkadaşlarım; içimde bir ukde kaldı, o 

nedenle söz aldım. 
Değerli arkadaşlarım, bir federasyon başkanının yükseköğrenimli olmasının Türkiye'ye ne 

zararı vardı?! Yükseköğrenimli olsun, 47 federasyon başkanı yüksek öğrenimli, Futbol Federas
yonu Başkanı da yükseköğrenimli olsun dedik, yabancı dil bilsin dedik. Yani, bunun, futbolumuzla 
ilgili bir olumsuzluğu var mıydı?! Önergemizi hiç dinlemeden, sorunun ne olduğunu dinlemeden, 
hemen "hayır" oyu verdiniz, önergemizi reddettiniz. Sırf sizlere sitemimi söylemek için söz aldım 
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sevgili dostlarım. Yani, bir federasyon başkanı yükseköğrenimli olursa, yabancı dil bilirse, bunun, 
Türkiye'ye, Türkiye'nin temsiline bir zaran var mıydı?! (AK Parti sıralarından "yükseköğrenimli 
bulamayız" sesleri) 

Yükseköğrenimli bulamazsanız, o zaman, yoldan geçen kişiyi federasyon başkanı yapıyor
sunuz, o da gidiyor, bir çete başının talimatına uyuyor, Eyüpsultan'da kurban kesiyor. Yapmayın 
gözünüzü seveyim; yani, söylediğimiz birtakım makul şeyleri, rica ediyorum, kabul edin! Yani, biz 
sizin getirdiğiniz makul şeyleri kabul ediyoruz, makul önerilerinize sizlerle birlikte oy veriyoruz. 
Bence, bu tasanda yapılabilecek en güzel değişiklik buydu; ama, bunu da, maalesef, yüksek takdir
lerinizle reddettiniz. Hayırlısı olsun diyelim. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ersin. 
Geçici 6 ncı maddeyi oylannıza sunuyorum Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 6 ncı 

madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, maddeye bir geçici madde eklenmesi hususunda önerge vardır; 

okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 454 sıra sayılı yasa tasansının 18 inci maddesine ekteki geçici maddenin 
eklenmesini öneriyoruz. 

Geçici Madde 7.- Yasanın yürürlük tarihine kadar hakkında mahkemelerce kapatma karan 
verilen, ya da davaları sürmekte olan amatör spor kulüpleri, 3 ay içinde genel kurullannı toplamak 
şartıyla faaliyetlerini sürdürürler. 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Nejat Gencan 
Edirne 

R. Kerim Özkan 
Burdur 

Feridun Baloğlu 
Antalya 

Şevket Arz 
Trabzon 

Feramus Şahin 
Tokat 

Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 
Ankara 

Erdoğan Yetenç 
Manisa 

Yaşar Tüzün 
Bilecik 

Vezir Akdemir 
İzmir 

Hüseyin Özcan 
Mersin 

BAŞKAN - Önergeye komisyon katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR 

ALTIKULAÇ (İstanbul) - Ek madde değil midir Sayın Başkanım? 
BAŞKAN - 18 inci maddeye bir geçici madde eklenmesi... 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANİ TAYYAR 

ALTIKULAÇ (İstanbul) - Komisyon çoğunluğumuz bulunmadığından... 
BAŞKAN - Takdire bırakıyorsunuz... 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR 

ALTIKULAÇ (İstanbul) - Hayır... İşleme konulabilir mi ek madde olması itibariyle? 
BAŞKAN - Geçici maddelerde imkân var. 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR 

ALTIKULAÇ (İstanbul) - Peki... Tamam. 
BAŞKAN - Hükümetimiz?.. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALI ŞAHIN (istanbul) -
Efendim, biz, böyle bir düzenlemeyi yararlı görüyoruz. Eğer, İçtüzük açısından kabulünde veya oy
lanmasında bir mahzur yoksa, katılıyoruz. 

BAŞKAN - Olumlu görüşünüz var. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Olumlu efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri?.. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Şeklî nedenlerle kapatılan amatör kulüplere, faaliyetlerine devam etme imkânı sağlanmaktadır. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu önergeyi oylarınıza sunmadan önce, yasa tekniği 

bakımından, "Yasanın yürürlük tarihine" diye başlıyor, "Bu kanunun yürürlük tarihine" diye... 
Tamam mı teklif sahipleri?.. Bu şekilde... 
AHMET ERSİN (İzmir) - "Yasa" da aynı şey Sayın Başkan. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Bir engel yok efendim, tamam. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, çerçeve 18 inci maddenin geçici 5 inci maddesi, 6 ncı maddesi ve öner

geyle eklenen 7 nci maddesi oylanarak kabul edilmiştir. 
Şimdi, çerçeve 18 inci maddeyi 3 geçici maddesiyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 19.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 20.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; spor camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Bir 
teşekkür edebilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN - Sayın Bakanımız bir teşekkür konuşması yapacaklar. 
Sayın milletvekilleri, yalnız, bundan sonra gündemimiz devam edecek. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; yeniden, Muhterem Genel Kurulumuza, siz değerli milletvekili 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

- 8 4 -



T.B.M.M. B : 9 2 25 .5 .2004 0 : 3 

Futbol Federasyonu genel kurulu çok yaklaştı; liglerin bitimini takip eden bir ay içerisinde 
yapılması gerekiyor; ama, şimdi kabul ettiğimiz bu yasa Sayın Cumhurbaşkanımızca eğer onanır, 
Resmî Gazetede yayımlanırsa, genel kurulun liglerin tescili tarihinden itibaren kırkbeş gün içerisin
de yapılması gerekecek. Böylece, genel kurulla ilgili sıkışmış olan takvimi de birazcık rahatlatmış 
olduk. 

Huzurunuzda şu hususu ifade etmezsem görevimi tam yapmamış olurum diye düşünüyorum; 
Futbol Federasyonu Başkanının hangi tahsil seviyesinde olacağına Futbol Federasyonu genel 
kurulu karar verecektir. Eğer Futbol Federasyonunun bu kanunla kabul edilen 215 üyesi, biz yük
sek tahsilli bir federasyon başkanı istiyoruz diyorlarsa, onlann yüksek tahsilli bir federasyon baş
kanı seçmelerine bir mâni yoktur. Onlar, isterlerse, yüksek tahsilli bir federasyon başkanını da 
seçebilirler. 

AHMET ERSİN (İzmir) - Yasaya koysaydık ne olurdu Sayın Bakanım?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Bakanlar Kurulu olarak tasan şeklinde buraya göndermiş olduğumuz metne, Hükümeti temsilen, bir 
bakan olarak sahip çıkmam gerekiyordu; bu görevimi yaptım. Ben, öneri veren arkadaşlanmıza da 
saygı duyuyorum. Kuşkusuz ki, Genel Kurulun karan önemlidir. Sanıyorum, bu tasan kanunlaşır
sa, Futbol Federasyonumuz kendi sorunlannı kendi içerisinde çözebilecek, bu mekanizmalan daha 
da geliştirerek, bu sene yaşadığımız birtakım olumsuzluktan, söylentileri geride bırakabilecek bir 
ivme kazanır diye temenni ediyorum. Biz, Hükümet olarak, doğrusu, özerk federasyonlara kanş-
mak, müdahale etmek istemiyoruz. Gerçekten, malî ve idarî bakımdan özerk olsunlar; ancak, özerk
lik de istismar edilmesin. Özerklik, denetimsizlik değildir, başıboşluk değildir. 

Yasa, ilgili bakana sadece gözetim ve denetim yetkisi veriyor. Biz, şimdi, bu kanunla -şimdi 
oylannızla kabul edildiği için- denetleme kurulunu daha da güçlendirerek, ona farklı görevler 
vererek ve denetleme kurulu raporlannın bir ay önceden genel kurul üyelerine dağıtılmasını sağ
lamak suretiyle, kendi içerisinde bir denetimini de güçlendirmiş olduk. 

O bakımdan, bu yasanın, Türkiye'deki futbol camiasına faydalar sağlayacağına ve bazı 
konulan, bundan sonra, artık gündeme getirmeyeceğimize inanıyorum; en azından, bunu temenni 
ediyorum. 

Katkılannız sebebiyle, İktidar Partisi milletvekili arkadaşlanmıza, Anamuhalefet Partisi millet
vekili arkadaşlanmıza yeniden teşekkürlerimi, saygılanmı sunuyorum. 

Yasa, hayırlı olsun efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakanımıza biz de teşekkür ediyoruz. 
Böylece, bu tasanyı kabul etmiş ve kanuni aştırmış bulunuyoruz. 
Sayın milletvekilleri, bundan sonraki gündem maddemizde de kısa bir tasanmız var. İnşallah, 

onu da müzakere edeceğiz. 
Ancak, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.52 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 22.04 

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

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum, İçişleri ve Anayasa Komisyonları raporlarının 
müzakerelerine başlıyoruz. 

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

7.- Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum, içişleri ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/705) 
(S. Sayısı: 432) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 432 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına Samsun Milletvekili Mehmet Kurt; buyurun 

efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADPNA MEHMET KURT (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı üzerinde AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, kamu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında açıklık, saydamlık, hesap 
verebilirlilik, tarafsızlık, dürüstlük, objektiflik ilkeleri belli bazı kurallara bağlandığında ve kamu 
yaran anlayışına uygun düştüğünde, idareden beklenen verim yerine getirilmiş olur. 

Etik davranış kuralları ile yasalar arasındaki bağ, yasaların düzenlemekte yetersiz kaldığı 
hususlar itibariyle belli bir statüde bulunanlann nasıl davranmalan gerektiği hususunda kurallar 
koymakta ve böylece, bu kurallara uyulmasını sağlamaktadır. 

Kamu görevlilerinin hizmet alanlara karşı sorumluluk bilinci içerisinde davranmasını sağlayan 
etik davranış ilkeleri, hukuka uygun, adaletli ve objektif işlem ve eylemlerde bulunulmasını amaç
lamakta; hizmet sunumunda kalite ve standardı gözetmekte ve bazı kamu hizmetlerinin yürütül
mesi sürecinde karşılaşılan yakınma ve şikâyetleri gidererek, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve 
düzenli sunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Kamu görevlileri, seçilerek ya da atanarak getirildikleri görevleri yerine getirirken, kendilerini 
hukuka uygunluk, adalet ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde güven verici bir şekilde hareket etmeye 
zorlayan idari sorumluluklarla bağlıdır. Bu sorumluluğun esası, kamu görevinin, seçilmiş ya da 
atanmış olsun, kişisel bir kazanç veya çıkar sağlamak amacıyla kullanılamamasıdır. 

(x) 432 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Vatandaşlar, tüm kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken en yüksek ahlakî ölçülere 
göre davranmalarını ve kamu yararına uygun hareket etmelerini beklemektedirler. 

Kamu görevlileri, kanun ve mevzuat hükümlerine, bunların öngördüğü yaptırımlara uygun 
davranmak zorunda oldukları gibi, kamuoyu denetimine de tabidir. Kamu görevlilerinin görevlerini 
ifa ederken kamuoyunun denetimine tabi olmaları, kamu hizmeti ifa etmelerinin doğal bir sonucu 
olarak kabul edilmektedir. 

OECD tarafından 1998 yılında yayımlanan "Kamu Yönetiminde Etik İlkeler" başlıklı tavsiye 
kararında da "üye ülkelerin, kamu hizmetlerinde etik davranış ilkelerini hayata geçirmek amacıyla, 
iyi işleyen kurumsal yapılar oluşturmaları ve gerekli diğer tedbirleri almaları" ifadesi yer almaktadır. 

Öte yandan, dördüncü gözden geçirmeye ilişkin 5 Nisan 2003 tarihli niyet mektubunda, bazı 
yapısal taahhütlerin zaman darlığı nedeniyle yerine getirilemediği, bunlar arasında, kamu 
yöneticileri ve memurlar için etik kuralları belirleyen kanunun Meclisten geçirilmesinin de bulun
duğu yer almıştır. 

Yine, Bakanlar Kurulunun 23.6.2003 tarihli ve 2003/5930 sayılı kararıyla kabul edilen Ulusal 
Programın "Kamuda Yönetişimin Güçlendirilmesi" başlığı altında da, kamu yönetimde saydamlığın 
artırılması ve yolsuzluklarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda birisinin de, kamu görev
lilerinin uyacakları meslekî ve etik kuralları belirleyen bir düzenlemenin yapılması olduğu belir
tilerek, hazırlanan taslağın 2003 yılı içerisinde yasalaşmasının beklendiği ifade edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; diğer ülkelerde, kamu etik davranış ilkelerini yerleştir
mek ve belirlenen ilkelere uygun davranılıp davranamadığını gözetlemekle görevli kılınan merkezî 
kurumsal yapılar çeşitlilik göstermektedir. Bu tasarının hazırlanmasında, kamu yönetiminde etik 
konusunda diğer ülkelerdeki kurumsal yapılar incelenmiş ve ülkemiz yönetim geleneği ile sos
yoekonomik şartlarına uygun düşecek bir model, kanun tasansına yansıtılmıştır. Tasarının yasalaş
ması, ülkemizde dürüst, adil ve daha iyi bir yönetime doğru atılmış önemli bir adım olacaktır. 
Getirilen tüm bu düzenlemeler, gün ışığında yönetim modelini, devlet yönetiminde şeffaflığın sağ
lanması, hesap verilebilirliğin artırılması, yönetenlerde ve yönetilenlerde kurallara uymayanlar 
hesap verir inancını kuvvetlendirmesi ve saydam bir demokrasi anlayışını zihinlere kazıması açısın
dan çok önemli olup, bu görüşmeler ülkemizde bir dönüm noktası oluşturacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansının, AK Parti Grubu adına, milletimize 
hayırlar getirmesini diliyor, hepinize, tekrar, saygı ve selamlarımı sunuyorum. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kurt. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Oya Araslı konuşacaklar. 
Sayın Araslı, aynı zamanda, şahsınız adına da söz isteğiniz var; birleştireyim mi efendim? 
OYA ARASLI (Ankara) - Rica edeceğim efendim. 
BAŞKAN - Hay hay. 
Buyurun. 
CHP GRUBU ADINA OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 432 sıra 

sayılı kanun tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini dile getirmek üzere söz 
almış bulunuyorum ve sözlerime başlamadan önce, Sayın Başkanı ve siz değerli milletvekillerini 
şahsım ve Grubum adına selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iyi kamu yönetimi, günümüzde, etkin ve verimli bir 
kamu yönetimidir. Bir yönetimin etkin ve verimli olabilmesi için, açıklık, saydamlık, hesap 
verebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük, objektiflik gibi ilkelerin gereğini yerine getirmesi lazımdır. İyi 
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yönetim, kamu görevlilerinin kamu hizmetlerini yansız, dürüst, etkin, verimli, hukuka uygun bir 
biçimde ve sorumluluk anlayışıyla yerine getirmesiyle gerçekleşebilir. Kamu görevlileri, görev
lerini kişisel kazanç ya da çıkar sağlamak amacıyla kullanmamalı ve en yüksek ahlakî ölçülere uy
gun hareket etmelidir. Kamu görevlilerinden hukuka uygun hareket etmeleri beklenilir; ama, bunun 
yanında, kamu hizmetlerini alanlar -toplum- kamu görevlilerinin kendilerine karşı dürüst ve bir
takım yüksek ahlakî ölçülere uygun bir biçimde davranmasını da bekler. Bir yönetimin "iyi kamu 
yönetimi" sıfatını hak edebilmesi için, bu gerekleri birlikte yerine getirmesi gerekir; yani, hem 
hukuka uyacaktır hem objektiflik, yansızlık, hesap verebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük ilkelerine ve 
bunların yanı sıra da etik değerlere uygun hareket etmesi gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, her ülke, kamu yönetiminde hukuka uygunluğu, idarenin ilkelerine uy
gunluğu denetleyebilecek bir mekanizma kurmuştur; ama, çağımızın gerekleri, bu mekanizmanın 
ek bir mekanizmayla takviye edilmesini gerektirmektedir. Bu ek mekanizma da, kamu yönetiminin 
etik değerlere uygunluğunu, yüksek ahlakî değerlere uygunluğunu denetleme amacıyla kurulacak 
olan bir mekanizmadır. 

OECD'nin de 1998 yılında almış olduğu, yayımladığı bir tavsiye kararında, böyle bir ek 
mekanizmanın, yüksek ahlakî değerlere uygunluğu denetleyecek bir mekanizmanın kurulmasını 
önerdiğini, üye ülkelere bu doğrultuda bir direktif verdiğini görmekteyiz. Şu anda, ülkemizde de 
kamuda iyi bir yönetim kurulması amacı, hepimizin, Türkiye'de kamu yöneticileriyle, halkla, siyasî 
partilerle birlikte paylaştığımız bir beklentidir. Geçtiğimiz seçimde, tüm siyasî partilerin seçim bil
dirgelerine baktığımız zaman "kamu yönetiminde etik değerlere uyulmasını sağlayacağız" vaadinin 
bir taahhüt olarak yer aldığını görmekteyiz. 

Şu anda Mecliste bulunan partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi de seçim bildirgesinde böy
le bir vaatte bulunmuştur, Cumhuriyet Halk Partisinin de bu doğrultuda bir bildirgesi vardır. Bunu 
iyi kamu yönetimini gerçekleştirmek için şu anda yürürlüğe koymak durumundayız. Bir etik 
kurulun kurulması, yüksek ahlakî değerlere uygunluğun denetimini yapacak bir kamu yönetim 
biriminin oluşturulması, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin bir arzusu olduğu gibi, Cum
huriyet Halk Partisinin de vazgeçemeyeceği ve gerçekleşmesi için çalışma, katkı yapmayı amaç
ladığı bir husustur. 

Bu amaçla bir tasarı hazırlanıp önümüze getirilmiştir; ama, bu tasan, maalesef içi boş bir 
taşandır. Yani, çok güzel, kamuya hoş gelebilecek, vatandaşlanmızm beğeniyle karşılayacağı bir 
gerekçe taşımaktadır, bir ad taşımaktadır; ama, içindeki düzenlemeye baktığımız zaman, bu düzen
lemenin, aceleye getirilmiş, dikkatsiz, yer yer Anayasaya aykın ve siyasette yansızlığı, tarafsızlığı 
sağlamak yerine, keyfî birtakım uygulamalara yol açabilecek, kamu görevlilerini iktidann siyasî 
baskısı altına alabilecek -siz bunu yaparsınız demiyorum İktidar olarak; ama, yasa yaparken uzun 
vadeli düşünmek zorundayız- herhangi bir iktidann eline, memuru, kamu görevlisini baskı altına al
mak ve ona keyfî uygulamalar yapma imkânını verebilecek bir tasan olduğunu görüyoruz. Keşke 
diyoruz, böyle bir işe başlanıldığı zaman, bu sakıncalan beraberinde getirmeyecek bir düzenleme 
yapılmış olsaydı ve keşke diyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kamu yönetimindeki birtakım 
görevlilerin yüksek ahlakî değerlere uygun hareket etmesi sağlanırken, aynı amaç, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri için de güdülmüş olsaydı, Türkiye Büyük Millet Meclisi için de bir etik 
komisyonu oluşturulması doğrultusunda bir girişimde bulunulsaydı ve Cumhuriyet Halk Partisi mil
letvekillerinin bu doğrultuda vermiş olduklan yasa önerisi üzerine de gidilmiş olsaydı ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde de böyle bir ahlakî değer denetimi, kendi özdenetimimiz olarak gerçek-
leştirilebilseydi. 

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Dokunulmazlık var... 
OYA ARASLI (Devamla) - Bir arkadaşımız "dokunulmazlık" diyor. Evet, mademki, etik 

konusuyla, yüksek ahlakî değerler konusuyla bu kadar ilgiliyiz, bunun bir uzantısı da dokunulmaz-
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lıklardır. Dokunulmazlıkların daraltılmasını da bir anayasa değişikliğiyle sağlayabilseydik; çünkü, 
en azından, toplumda dokunulmazlıkların bir imtiyaz olarak algılanmasının yarattığı sakıncaları, 
bunun hukuk devletinin önünde bir engel olarak görülmesini bir kenara bırakıyorum, yolsuzluk
ların, bir yerde, milletvekilliği dokunulmazlığı kapsamı altında işlendiğine dair toplumda süregelen 
bir kanının toplumu ve Meclisi ne kadar tahrip ettiğini bir kenara bırakıyorum; ama, yargı önünde 
aklanmak hakkından yararlanmak isteyen milletvekillerine de aklanmak imkânını vermiş olurduk 
böyle bir düzenlemeyi yapsaydık diye düşünüyorum. Bu vesileyle bunu dile getirmeyi de bir görev 
olarak biliyorum; ama, şu anda konumuz, önümüze konulmuş olan bu tasan. 

Çok olumlu bir girişim. Bütün gönlümüzle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, böyle bir kurulun 
oluşturulmasından yanayız. Bir kere daha vurgulamak istiyorum; kamu yönetiminde kamu görev
lilerinin ahlakî değerlere uygun hareket edip etmediğinin de denetlenmesini, verimli, etkin, dürüst, 
toplumun beklediği yönetimin vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğümüzü, Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak, ifade etmek istiyorum; ama, böyle bir düzenleme yaparken, bunu sağlayacak bir kanun 
çıkarırken, fevkalade özenli hareket etmemiz gerektiğini de bunun yanında dile getirmek istiyorum. 
Çünkü, yüksek ahlakî değerler dediğimiz zaman, bu, içeriği her iktidara göre, toplumun çeşitli 
kesimlerine göre, bireylere göre değişik biçimde doldurulabilecek olan bir kavramdır. Böyle bir 
denetim yapacaksak, önce, yüksek ahlakî değerler olarak neleri gördüğümüz üzerinde anlaşmalıyız. 
Herkesin bireysel takdirine, en azından, bu denetimi yapacak kuruldaki üyelerin bireysel takdirine 
bırakılacak bir husus değildir bu. Ama, yasaya bakıyoruz, bu konuda bireysel yorumlara imkân 
bırakmayacak açıklıkta bir etik değer belirlemesi yapılmadığını görüyoruz. Birtakım hususlar dile 
getirilmiş; kanun tasarısına baktığımız zaman, birtakım hususların, 1 inci maddede kurulun kurul
ma amacı açıklanırken dile getirildiğini görüyoruz; ama "gibi" deniliyor; yani, bunu daha genişlet
mek de mümkün. Kim genişletecek, bu ahlakî değerleri kim belirleyecek, bunu belirleme işi de bu 
etik kurula bırakılmış. Etik kurul bir yönetmelik çıkararak bu değerleri belirleyecek. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu, bir kurulun görevi değildir. Kurul, sınırlı sayıda kişiden oluş
maktadır. Bu konuda toplumu temsil eden biziz, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri. Bu belir
lemeyi yapmak, evvelemirde, siyasî bakımdan Türkiye Büyük Millet Meclisine düşen bir görev ol
malıdır; çünkü, toplumun çeşitli kesimlerinden temsilci seçilerek biz geldik buraya, toplumun çeşit
li yörelerindeki değer ölçülerini bilerek, biz buraya yasa yapmak üzere gönderildik. Bizim burada 
ortak bir noktaya varmamız lazım ki, toplumun beklediği ahlakî değerler nedir; bunu, açık seçik, 
tereddüde, yoruma mahal bırakmayacak bir şekilde ortaya koyabilelim. Bu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine düşen bir görevdir siyasî bakımdan; ama, hukukî bakımdan işe baktığımız zaman, 
Anayasamızın, bunu, Türkiye Büyük Millet Meclisine bir görev ve yetki olarak verdiğini görüyoruz 
münhasıran; çünkü, Anayasaya bakınız, 124 üncü maddesine; ben size okuyayım yanında 
Anayasası olmayanlar var ise. Anayasanın 124 üncü maddesinde, Başbakanlığın, bakanlıkların ve 
kamu tüzelkişilerinin yönetmelik çıkarabileceği yazıyor. Başkası yönetmelik çıkaramaz Anayasanın 
bu hükmüne göre. 

Peki, ben size sormak istiyorum: Bu tasannın neresinde bu etik kurulun tüzelkişiliğe sahip ol
duğu yazılı? Etik kurul, Başbakanlığa bağlı; tüzelkişilik, Başbakanlık tüzelkişiliği; tüzelkişiliği yok, 
o kadar yok ki, aldığı kararlan Resmî Gazetede Başbakanlık yayımlatıyor. Anayasanın 124 üncü 
maddesi kapı gibi burada dururken, bu kurul nasıl yönetmelik çıkaracak da etik değerler belir
leyecek?! Anayasaya açıkça aykın bir durum; bir. 

İkincisi... 
HASAN FEHMİ KİN AY (Kütahya) - Başbakanlık çıkaracak... 
OYA ARASLI (Devamla) - Başbakanlık çıkanr efendim o zaman; yani, etik kurulun kendisi 

çıkarmaz, etik kurulun tüzelkişiliği yok. Biz, Başbakanlık yönetmelik çıkaracak demiyoruz tasanda. 
Tasanyı okuduğunuz zaman, yönetmeliği çıkarma yetkisi etik kurula veriliyor. Yani, burada kim-
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senin tartışmaması gereken Anayasaya açık bir aykınhk var diye düşünüyorum. Her zaman olduğu 
gibi, bu konuda uyanda bulunmanın da görevim olduğunu düşünüyorum. Uyarsınız uymazsınız, bu 
kişisel bir yorumdur, bizi bağlamaz diyebilirsiniz, onlan bilemem, o size kalmış olay; ama, ben, 
burada bir uyanda bulunmayı bir görev biliyorum. Anayasaya aykın. 

Gelelim, bir başka husustan Anayasaya aykınlığına: Şimdi, idare, hiçbir zaman aslî düzenleme 
yetkisi kullanamaz bizim Anayasamıza göre, kanunlar çerçevesinde görevini yerine getirir, kanun
lara uygun olarak. Bir alan önce yasayla düzenlenmelidir ki, idare, ona bağlı bir düzenleyici işlem 
yapabilsin, yasaya dayanarak bir düzenleyici işlem yapsın. Şimdi, siz, bu tasanda etik değerlerin ne 
olacağına ilişkin açık bir düzenleme yapmıyorsunuz, ilk elden aslî bir düzenleme yapmıyorsunuz. 
Bunu belirleme yetkisini doğrudan doğruya kurula bırakıyorsunuz; yani, bir aslî düzenleme yetkisi 
veriyorsunuz. Aslî düzenleme yetkisi, Anayasamızın 7 nci maddesine göre, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinindir, bu yetki devredilemez, devredildiği takdirde, Anayasaya aykın bir yetki olur ve 
Anayasanın 6 ncı maddesine göre de hiç kimse, hiçbir kuruluş, kökenini Anayasadan almayan bir 
yetki kullanamaz. Yani, Anayasanın 6, 7 ve 8 inci maddelerine aykın bir durum da burada söz 
konusu. 

Bununla da yetinmiyorsunuz; bu tasan bir adım daha atmış; kurulun denetleme alanı içerisin
de genel müdürler var; genel müdür düzeyindeki kamu görevlilerini de denetleyebilecek; ama, 
tasan "genel müdür düzeyindeki kamu görevlilerinin hangileri olacağına da bu kurul karar verir" 
diyor. Şimdi bu da olmaz; çünkü, Anayasamız, biraz önce söylediğim gibi, aslî düzenleme yetkisini 
yasama organına vermiştir. Bu konuda bir düzenleme yapılmadan, yürütme organı bir aslî düzen
leme yetkisi kullanamaz. Kurula bir bireysel karar verme imkânını bırakıyorsunuz; kim genel 
müdür düzeyindedir; Ahmet, genel müdür düzeyinde midir, Mehmet, genel müdür düzeyinde midir; 
bununla ilgili bireysel değerlendirme yapmak imkânını bırakıyorsunuz. Halbuki, kimin genel 
müdür düzeyinde olacağı, objektif, yansız, nesnel bir biçimde yasada gösterilmelidir. Bu yapıl
mamış, karara bırakılmış. Bu da yine, biraz önce söylediğim nedenlerle, Anayasanın 6, 7 ve 8 inci 
maddelerine aykın bir yetki devri. Yönetmelik bile demiyorsunuz "bir kararla" diyorsunuz. Bunlar 
çok özen gösterilmesi gereken hususlar. Maalesef bu konuda, ben, gereken özenin gösterilmemiş ol
duğunu düşünüyorum bu düzenlemeler yapılırken. 

Üzerinde durmak istediğim bir başka husus; altkomisyona, tespit ettiğim yanlışlıklan işaret et
mek için gitmiştim üyesi olmamama rağmen, orada üzerinde durdum; eğer, kamu kurumlan, kamu 
idareleri içerisinde özerkliğe sahip olanlar varsa, bunlan böyle bir kurulun denetim alanı içerisine 
sokmak, özerkliği zedeleyebilir; örneğin üniversiteler, örneğin sayısız adlar altında idare yapımız
da yer alan birtakım özerk kurumlar. Şimdi, üniversiteler hariç tutuldu; ama, diğer özerk kurumlar
la ilgili bir belirleme yok. Korkanm ki, böyle bir denetim imkânı özerkliği tamamen ortadan kal-
dınr. Bunu söylerken, özerk kuruluşlarda etik denetim yapılmasın demek istemiyorum, onlarda da 
yapılsın; ama, kendi bünyeleri içerisinde, özerkliklerini bozmayacak bir biçimde, kendi oluşturduk
ları birtakım kurullar aracılığıyla bu etik denetim yapılsın; ama, bu şekilde, Başbakanlığa bağlı bir 
kurulun denetim alanı içerisine sokulurlarsa, bunlann özerklikleri zedelenir. Üniversiteleri kur
tarabilmiş durumdayız böyle bir konuma düşmekten; ama, diğer özerk kamu kurumlan için böyle 
bir durum, kurtulma durumu söz konusu olmadığı için, onlar, tamamıyla bu kurulun denetim alanı 
içerisindeler ve özerklikleri de zedelenme tehlikesiyle karşı karşıya. 

Değerli arkadaşlanm, bu düzenlemeye baktığım zaman bir husus daha dikkatimi çekiyor; kurul 
kararları Resmî Gazetede yayımlanıyor; bir yaptınm Resmî Gazetede yayımlanması; ama, yayım
lanması doğru mu değil mi, bu hususta da bir tartışmanın gerekli olduğunu düşünüyorum; çünkü, 
asliye ceza mahkemesinde, ağır ceza mahkemesinde yargılanıp ceza alan bir kişinin aldığı ceza Res
mî Gazetede yayımlanmıyor. Bu kurulun kararlarının yargıya açık olup olmadığı belirtilmemiş yasa 
metninde; ama, Anayasamızdaki genel kural, idarenin hiçbir eylem ve işleminin yargı alanı dışında 
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tutulamayacağı; ama, keşke, bu husus, yasaya da indirgenseydi ve yargıya başvurma tarihinin ne 
zaman başlayacağı da gösterilmiş olsaydı; çünkü, kurul, karan alıyor, ilgiliye bildiriyor; aynca, bir 
de Resmî gazetede yayımlanıyor. Bu bildirimler arasında tarih farkı var. Hangisinden başlayacak 
idarî yargıya başvuru süresi; burada da bir sıkıntı ortaya çıkacak; bunun da açıklığa kavuşturulması 
gerekiyor. 

Yine, tasannın 9 uncu maddesine baktığımız zaman, hediye alma yasağının kapsamını da kurul 
belirleyecek; yasa tasansında bu konuda hiçbir belirleme yok. Biraz önce söyledim; idarenin hiçbir 
şekilde aslî düzenleme yetkisi yoktur. Yasada bir çerçeve yaparsınız, sınırlan gösterirsiniz, onun 
içinde kalmak koşuluyla, onun uygulanmasını sağlamak amacıyla, idare, düzenleme yetkisini kul
lanır; ama, siz, tasanda, hediye alma yasağının kapsamıyla ilgili bir kural koymamışsınız; yani, şu 
kadara kadar, bu kadara kadar diye ve bu yetkiyi, kapsamı belirleme yetkisini doğrudan doğruya 
kurula bırakmışsınız. Yani, kurul, alacağı bir kararla, bu kapsamı belirleyecek ve ilk elden düzen
leme yetkisini kullanmış olacak... Bu da kökünü Anayasadan almayan bir yetki. 

Bütün bu hususlann, bu yasa tasansında dikkatle giderilmesi gereken hususlar olduğunu 
düşünüyorum. Aksi takdirde ne olur; Başbakanlığa bağlı böyle bir kurula, etik değerleri her an 
değişebilecek bir yönetmelikle -tabiî, Anayasaya göre o yönetmeliği de çıkaramayacak- belirleme 
yetkisini bırakacak olursanız, bu, keyfîliğe yol açar ve bir gün, iktidardakiler, kamu görevlilerini 
baskı altına almak gibi bir endişeye düşerlerse, bir hevese kapılırlarsa, kamu görevlilerini, tamamen 
idarenin, bu kurulun ve bu kurul aracılığıyla Başbakanlığın siyasal etkilerine açık hale getirir, 
siyasal iktidann bir oyuncağı konumuna düşürebilir. Bu, fevkalade sakıncalı sonuçlar doğurur; etik 
değerleri koruyalım fikrinden yola çıkarsınız, bu, olumlu bir şeydir; ama, bu şekilde bir düzen
lemeyle, çok olumlu bir amaçtan yola çıkmanıza rağmen, çok olumsuz birtakım sonuçlara da kapıyı 
ardına kadar açmış olursunuz; bundan kaçınalım. 

Çok değerli arkadaşlanm, şundan vazgeçelim: Bakın, gecenin geç saatlerine kadar buralarda 
çalışıyoruz, çalışmaktan bir şikâyetimiz yok; yeter ki, ulusumuza yararlı bir şeyler üretelim; salimen 
düşünelim, bunun sonucunda da hiçbir sakınca yaratmayacak dört başı mamur düzenlemeler ortaya 
koyalım. Bu iddiayla ortaya çıkıyorsunuz, çok süslü, albenisi olan birtakım adlarla, işte çağdaşlaş-
tık, Avrupa'ya uyum sağladık, çok ileri bir demokrasi konumuna dönüşüyoruz iddialanyla önümüze 
birtakım yasalar getiriyorsunuz, adı çok güzel; ama, içi boş birtakım düzenlemeler oluyor bunlar. 
Ben de diyorum ki, Grubum da diyor ki, bu iddialarla yola çıkalım; ama, içi dolu dolu, yanlışsız, 
dört başı mamur düzenlemeler yapalım; çünkü, öbürünü yaparsak, içi boş düzenlemeleri büyük ad
lar altında sunarsak, bunu yapanlar sadece kendini aldatmış olur; ne uyum sağlamaya çalıştığımız 
Avrupa'nın gözünü boyayabiliriz bununla ne de vatandaşlanmızın. Bunun sakıncalan ortaya çıktığı 
zaman, bizden hesap sorarlar; ülkenin sınırlı olan imkânlannı harcadınız, geç saatlere kadar Mec
liste çalıştınız; ama, bak, türlü sorunlar çıkaracak yasalar yaptınız derler bize. Buna hakkımız ol
madığını düşünüyorum. Sizleri, bu ikazlarla baş başa bırakıyorum; umanm, oylannızı kullanırken 
yapılan bu ikazlan değerlendirirsiniz. 

Vaktinizi daha fazla almak istemiyor ve sözlerimi burada bitiriyorum. 
Saygılar sunanm. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arash. 
Hükümet adına söz isteği var; Devlet Bakanımız Sayın Beşir Atalay, Hükümet adına açık

lamalarda bulunacaklar. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gecenin bu geç vaktinde, önce, hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
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Tabiî, ben, konuşmacılara teşekkür ediyorum. Bu, ülkemizde ilk defa gündeme gelen ve Mec
lisimizin huzuruna da ilk defa gelmiş bir taşandır; onun için, pek çok tereddüt olması da biraz 
doğaldır; fakat, bu tasan, Genel Kurula gelmeden önce üç komisyonda görüşülmüştür ve orada da, 
komisyon üyelerinin ciddî katkılan olmuştur. Hükümet olarak biz de, doğrusu, bu tasanyı, iyi 
çalışarak gönderdik; fakat, komisyonlarda da, yine, tartışmaya açık, Meclisin iradesiyle daha da ol
gunlaşmasını uygun bulmuşuzdur ve komisyonlanmızda bazı düzeltmeler de yapılmıştır. İşte, Av
rupa Birliği Uyum Komisyonu, İçişleri Komisyonu ve Anayasa Komisyonunda görüşüldükten son
ra Genel Kurula gelmiş bir taşandır. 

Şimdi, bu tasanyla hedeflediğimiz nedir; değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, bizim, Par
timizin seçim beyannamesinde, kendi programımızda, hükümet programımızda, açık toplum, daha 
saydam, daha şeffaf bir toplum ve kamu yönetimi oluşturma yönünde vaatlerimiz vardır ve bu 
düzenleme de bunlardan birisidir. Esasen, hem hükümetimizin tasanlan olarak ve hem bu Meclisin, 
22 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yaklaşık birbuçuk yıl içerisinde bu yönde gerçek
leştirdiği çok önemli çalışmalar olmuştur, çok önemli yasalar çıkmıştır. Hatırlayalım, Bilgi Edinme 
Hakkı Yasası çıkanldı; hedefi nedir; daha açık bir kamu yönetimini oluşturmak; yani, vatandaş-
lanmız, özel ve tüzelkişiler, her kurumdan istediği bilgi ve belgeyi isteyebilecektir ve kurumlanmız 
da mecbur olacaktır bu bilgi ve belgeleri vermeye. Bilgi Edinme Yasası bunu getiriyor; yani, kamu 
kurumlanmızda ne olup bittiğini öğrensin; belediyelerimiz dahil, kamu kurumu niteliğindeki sivil 
toplum kuruluşlan dahil, hepsinden, vatandaş, istediği bilgi ve belgeyi alabilsin ve bu bilgi ve bel
gelere dayalı olarak denetleyebilsin. Çünkü, kamu yönetiminin, vatandaşa karşı bir sorumluluğu da 
açıklıktır, denetlenebilirliktir, hesap verebilirliktir. İşte, bizim getirdiğimiz bu etik kurul oluşturul
masıyla ilgili tasanmız da bu zincirin bir halkasıdır. 

Hatırlayın, bu birbuçuk yıl içerisinde buna benzer birçok kanun çıkanlmıştı. Kamu Malî 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, malî şeffaflık açısından çok önemli bir adımdır; 2005 yılının başın
da yürürlüğe girecektir. Daha iki hafta önce gerçekleştirilen anayasa değişikliği, yine, bunun boyut-
lanndan birisidir. 

Gelecek hafta Genel Kurulumuzun gündemine gelecek olan yeni Basın Kanunu Tasansı, vatan
daşın doğru haber alma hakkını genişletecek bir tasan şeklinde düzenlenmiştir. 

Bütün bunlar, toplumumuzun daha açık bir toplum, daha demokratik bir toplum ve kamu 
yönetimimizin de daha vatandaş odaklı, vatandaşa hem hesap verir hem bilgi verir hem de vatan
daşın denetlemesine açık bir kamu yönetimi oluşumu şekline gelmesidir; hedefimiz budur. 

Bu konuda uluslararası uygulamalar da vardır. Bu tasan çalışılırken, diğer ülkelerdeki uy
gulamalar da değerlendirilmiştir, bakılmıştır, incelenmiştir. Aynca, biliyorsunuz, uzun süredir, hem 
toplumumuzun bir beklentisidir hem bütün siyasî partilerimizin vaatleri arasındadır hem de ulus
lararası kuruluşlann da (OECD gibi) kendi üyelerine tavsiye ettiği bir mekanizmadır kamu 
yöneticileriyle ilgili etik kurul oluşturulması. 

Değerli milletvekilleri, etik kurul ne getirecek; biraz önce ifade ettiğim gibi, daha verimli, daha 
rasyonel, daha adil, daha çabuk yürüyen bir kamu hizmetinin oluşmasına katkı verecektir; vatandaş 
odaklı bir kamu hizmetini güçlendirecektir; keyfîliği önleyecektir; yolsuzluk, usulsüzlük, haksızlık 
ve özellikle malî suçlara karşı duyarlılığı güçlendirecektir ve daha da önemlisi, bir etik ikliminin 
oluşmasına katkı verecektir -buna da inanıyoruz- bu vesileyle bu konular tartışma gündemine 
gelecektir ve hepsinin sonucu, hedefi ise, vatandaşa daha iyi, daha etkili bir hizmet sunmaktır; kamu 
kurumlannın hepsinin görevi de budur. 

Şimdi, özellikle Sayın Araslı'nın dile getirdiği bazı noktalara da burada değinmek istiyorum iz
ninizle. Doğrusu, gecenin bu vaktinde çok uzun bir konuşma yapmak da istemiyorum. 
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Arkadaşlar, dikkatinizi çektiyse, tasanda, çok basit diyebileceğimiz bir mekanizma getiriyoruz; 
yani, büyük bir kurum da oluşturulabilirdi; bu, bazı ülkelerde büyük bir kurum; ama, biz, bu konuya 
bir başlangıç yapalım, ülkemizde ilk defa gündeme geliyor diye düşündük ve büyük bir kurum oluş
turmayı hedeflemedik. Ne yapıyoruz; tecrübeli, birikimli, ömrü önemli üst görevlerde geçmiş 
kişilerden oluşan bir kurul oluşturuyoruz ve istiyoruz ki, bu kurul, bu konuyu çalışsın, uluslararası 
uygulamaları gözden geçirsin, etik konusundaki gelişmeleri, tartışmaları takip etsin; hatta, tartışma 
açsın ve kamuoyunun gündemine getirsin; böyle bir atmosfer oluşsun. 

Bu Kurul bir yargı organı değildir arkadaşlar, yargı karan da vermiyor; fakat, buranın in
celemeleri sonucu vardığı kararlar da yargı denetimine tabidir. Aynca, o konulann, disiplin kurul-
lannm veya yargının gündeminde yer alması, tabiî, bu kurulun, o konulan gündemine almaması an
lamına da gelir. 

Burada, etik konusunda şimdilik bir başlangıç yapalım, daha sonra gelişmelere göre bu uy
gulama gözden geçirilir, değerlendirilir; eğer verimli olacaksa, bir kurum haline de getirilebilir diye 
düşünülmüştür. 

Tabiî, burada tartışılan bir boyut var; niçin bu tasannm içinde siyasî etik yok?.. Bu, komisyon
larda da tartışılmıştır arkadaşlar; bizim orada söylediğimiz şudur: Bunun paraleli olarak siyasî etik 
konusunda bir çalışmanın yapılmasını biz önemli görüyoruz, Hükümet olarak da bunu önemli 
görüyoruz; fakat, bunu, bir Hükümet tasansı olarak değil, Parlamentomuzun kendi içinde, millet-
vekillerimizin, gruplanmızın teklifleriyle gelişecek, gelişmesi gereken bir konu olarak değerlen
diriyoruz. Parlamento, kendi içinde, siyasî etikle ilgili bir çalışma yapabilir, biz buna katkı 
verebiliriz; fakat, bunu bir hükümet tasansı olarak Meclisimizin huzuruna getirmedik. Onu da 
burada bilgilerinize sunmuş olayım. 

Tabiî, burada, etik kurallar neler; bunun Mecliste belirlenmesi gerekir gibi tartışmalar komis
yonlarda da -özellikle Anayasa Komisyonumuzda- yapılmıştır. 

Arkadaşlar, zaten, bizim konumuz etik; bunu, kanunla hukuk kuralı haline getirdiğimizde, ar
tık o hukuk kuralı olur, etik diye bir şey kalmaz. Etik dediğimiz, bütün hukuk kurallannın içerisin
de, hukuk kurallanna sığmayan, ama, onlardan da esinlenerek oluşturulacak belki daha alt seviyede 
ilkelerdir. Burada, kanunla etik kurallann belirlenmesi gibi bir düşünceye biz de başından itibaren 
katılmadık; bunun da yanlış olacağını düşündük ve yine aynı kanaatteyiz. 

Burada "bu kurul yönetmelik çıkaramaz" diye bir eleştiri oldu. Dikkat edilirse, yönetmeliği bu 
kurul çıkarmıyor; bu, Başbakanlığın bir yönetmeliğidir, Başbakanlık bünyesinde çıkanlacak bir 
yönetmeliktir. Burada, öyle Anayasaya aykınlık diye bir noktayı da, biz, doğrusu görmüyoruz; yani, 
bir tüzelkişiliği yok; fakat, Başbakanlık bünyesindeki yönetmelikleri zaten Başbakanlık çıkanr. 

Bir de, Sayın Araslı tarafından, kararlann Resmî Gazetede yayımlanıp yayımlanmayacağı 
konusu burada gündeme getirildi. Bu konu da, doğrusu, incelenmiştir. Burada, bir kurul oluş
turuyorsunuz; bu, değerlendirmeler yapıyor, üst yöneticilerle ilgili başvurular oluyor; diyelim ki, 
bu, vatandaşa eşit davranmıyor veya görevini, hukuk kurallan içerisinde olmakla birlikte, bazen iyi 
yürütmüyor; pek çok konuda şikâyet olabilir. Kurul, belirlediği ilkeler çerçevesinde bunu inceliyor 
ve vatandaşa hak veriyor; yani, şikâyeti haklı buluyor; hiçbir müeyyide öngörülmedi. Kurul, sadece, 
bu üst yöneticinin, etik kurallara uygun davranmadığı yönünde bir karar veriyorsa, bir kanaate 
vanyorsa, bunun Resmî Gazetede yayımlanması; tek müeyyide bu. Tabiî, bunun karşısında ilgilinin 
itiraz hakkı vardır, mahkemeye başvurma hakkı vardır. 

Burada, idarî kararlann da Resmî Gazetede yayımlanabileceği yönünde uygulamalar vardır. 
Bildiğiniz gibi, vergi konusunda, bazen buna uymayanlann, vergisini ödemeyenlerin Resmî 
Gazetede ilanı gibi uygulamalar olmaktadır, idarenin pek çok tasarrufu Resmî Gazetede yayım-
lanabilmektedir. Biz, bu kurulun, kararlannı da, yine, Başbakanlık aracılığıyla Resmî Gazetede 
yayımlayabileceğim ve böylece tek bir müeyyideyi uygulayabileceğini burada öngörmüş oluyoruz. 
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Netice olarak, bu, ülkemizde önemli bir adımdır, bir ilk adımdır. Uygulamada tereddütler 
olacaktır, uygulamada bazı sıkıntılar olabilecektir; çünkü, yeni bir gelişmedir; onlar da uygulamanın 
içinde telafi edilecektir, düzeltilecektir. 

Ben, bunun, gerçekten, ülkemizde, açık toplum, şeffaf toplum, açık kamu yönetiminin geliş
mesinde bir katkı vereceğine inanıyorum. 

Bu duygularla, hepinizi, tekrar, saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, 

dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve uy
gulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usul ve 
esaslarının belirlenmesidir. 

Bu Kanun, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, 
döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak 
kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri 
dahil tüm personeli kapsar. 

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve yargı mensupları ve üniversiteler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde söz isteği vardır. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğlu; 

buyurun. 
Sayın Hacaloğlu, sürenizi birleştiriyorum. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; görüşülmekte olan yasa tasarısının 1 inci maddesi üzerinde Partimin görüşlerini belirtmek 
üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yasa tasan sının geneli üzerinde Grubumuz adına söz alan Sayın Oya Araslı, konunun, özellik
le Anayasayla olan ilişkilerini dile getirdi ve özü itibariyle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok 
önemsediğimiz "temiz siyaset, dürüst yönetim, açık toplum" ilkesi içerisinde hazırlanmış olan, o 
çerçeve mantığı içerisinde ele alınmış olan bu konuda bir düzenleme yapılmasına olumlu bak
tığımızı; ancak, içeriği itibariyle dikkat edilmesi gereken ve Anayasayla çelişkili olan maddeler ol
duğunu ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, yıl sonu itibariyle Avrupa Birliğinden tarih almak için ciddî bir 
çaba içinde. Bu konuda, hükümet, İktidar Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi, partilerimizin ortak 
iddia ve ideallerinden olan Avrupa Birliği süreciyle bütünleşmeye yönelik katkılarımızı ortaya koy
maya çalışıyor. 

Bu arada, yine, toplumun bir ortak özlemi olan demokratikleşme sürecine ilişkin bazı paketler 
gündeme geldi ve biz de bu paketleri, gerçekten, istisnasız, önemli bölümünü çok eksik görmemize 
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rağmen, Sayın Araslı'nın "içi boş paketler" olarak tanımladığı, benim, özellikle birkaç tanesinin, 
gerçekten, göstermelik boyutu fazla aşmadığını düşündüğüm paketleri, düzenlemeleri kabul ettik; 
çünkü, bunlar, gerçekten, en azından alan itibariyle, genel konum itibariyle, Avrupa Birliğinin, biz
den, geçirilmesini talep ettiği konulardan biriydi. Bu konu da, o boyutuyla, Avrupa Birliğine yönelik 
taahhüt ettiğimiz konulardan biri, aynı zamanda, IMF ile imzalanmış olan niyet mektubu kapsamın
da da, aynen tasarının gerekçesinde yazılı olduğu gibi, taahhüt ettiğimiz konulardan biri; yeni bir 
konu değil, kavram olarak yeni değil; ama, düzenleme olarak yeni. 

Şimdi, insan der ki, böyle bir konuda, hükümet, bir hazırlık yapıyor, bir düzenleme getiriyor
sa, bu fırsatı eğer kullanmak istiyorsa, gerçekten, son yirmi yıldır, ülkemizin müthiş bir kuralsızlık, 
keyfîlik, hukuksuzluk, yolsuzluk sürecinden geçmiş olduğunu dikkate alarak, bu fırsatı iyi değer
lendirmek istiyorsa, oturup, kendi mutfağında çok kapsamlı bir hazırlık yapmış olacağını düşün
mesi gayet doğaldır. 1 inci maddede, esasında, bunun hiç de böyle olmadığını görmekteyiz. 

Şunu kabul ediyorum Sayın Bakanım: Bu yasa tasarısı, gerçekten, üç komisyondan geçti; üç 
komisyondan geçen nadir yasa tasanlanndan biri. YÖK gibi çok önemli bir yasa tasansını, Avrupa 
Birliği süreciyle ilişkili olmasına rağmen getirmediniz AB Uyum Komisyonuna, özlük haklanyla 
ilişkin bölümleri olduğu halde Plan ve Bütçe Komisyonuna getirmediniz; ama, bu tasan üç komis
yondan geçti. Ben de içindeydim, ben de altkomisyonda görev yaptım, Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonunda. 

Şimdi, bakıyoruz 1 inci maddeye; bu, yasa tasarısının amaç maddesi. Kapsamı nedir -en önem
li konu- bu neyi kapsayacak; bakıyorsunuz, daha 1 inci maddede, bu en önemli maddede, 
hükümetin kendi mutfağında hazırlamış olduğu tasan komisyona geldiği zaman çok önemli bir 
değişikliğe uğruyor. Bu değişikliği yaşadık, tartıştık. 

Bu tasan, en altında tadat ediyor: "Milletvekillerini, Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu 
üyelerini kapsamaz." Dedik ki, peki, bu tasan Silahlı Kuvvetleri kapsıyor mu? Ses yok. Peki, bu 
tasan yargıyı kapsıyor mu? Ses yok. Bu tasan özerk kurumlan kapsıyor mu? Ses yok. Ses yoktan 
kastım; orada, o gün, o ilk aşamada Sayın Bakanımız yoktu; onun yerine, hükümet adına, hükümeti 
temsilen bulunan bürokratlann o konuda yeterince teçhiz edilmediklerini, konunun içinde olmadık
larını tespit ettik. Esasında, Başbakanlığa bağlı bir kurulun diyeyim veyahut da kurum değil, bir 
düzen, denetim yapacak, tespitler yapacak bir heyetin, Silahlı Kuvvetler gibi, bağımsız yargı organ
ları gibi ve özerk kuruluşlar gibi yapılar üzerinde, etik dahi olsa, bir denetim unsuru getirememesi 
gerekir. Sonraki bir toplantıda, Sayın Bakan katıldığı zaman, kendisine ben şahsen sorduğumda 
"evet, Silahlı Kuvvetlerin olmaması lazım" dediler. Şimdi, bakıyoruz, sonunda, gelinen noktada bu 
üç konuda da düzenleme yapılmış, bunlar kapsam dışına alınmış. Bu kadar önemli bir konuda bu 
atlanır mı; hayır. Bunun nedeni mi vardır; bilemiyorum. Var mı yok mu, onun takdirini size 
bırakıyorum. Keza, gene maddenin amacı nedir diye baktığımız zaman, etik konusunda, etiksel dav
ranış ilkeleri konusunda denetim yapacak. Nedir bunlar; bunlar da, altkomisyonda bu maddeye girmiş 
olan hususlar. Onun da, tabiî, sonucu açık bırakılıyor ve bu komisyonda geliştirilecek denilmekte. 

Değerli arkadaşlanm, tabiatıyla, uzun uzun, her birimiz, dürüst bir yönetim içinde kamu görev
lilerinin hangi tavırlar içinde olacaklan konusundaki ilkeleri sayanz. Bizim paylaştığımız ilkeler; 
açıklık, saydamlık, hesap verebilirlik, dürüstlük, objektiflik, tarafsızlık; ama, istirham ediyorum, 
lütfen... Bu konuda, bu tasanyla iyi niyetli bir yaklaşım içinde olduğunuzu düşünüyorum; ancak, 
iktidar olduğunuz günden bugüne kadar yaptığınız atamalann ardında bu tür bir duyarlılık olduğu 
konusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak son derece büyük şüphemiz var; onun altını çizmek 
istiyorum. 

Sayın Başkan, buradan, kısaca, bizim Avrupa Birliği Uyum Komisyonu altkomisyonunda çıkan 
öneriyi, tavsiye çerçevesi içerisinde ifade etmek istiyorum: Etik, evet; ama, önce çuvaldızı ken
dimize batıralım. 
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Geçen dönem, Sayın Meclis Başkanımızın, Sayın Azmi Ateş'in, Sayın Abdüllatif Şener'in de 
katıldıkları diyalog grubu vardı; ben de içindeydim birkaç yıl. O diyalog grubu, 20 ve 21 inci Dönem
lerde, milletvekili olmadığınız dönemde dahi takip etmeye çalıştığımız bir oluşumdu ve milletvekili 
etiği konusunda ve Mecliste bir etik kurulu kurulması konusunda çok ciddî çabalar sarf etmişti. 

Şimdi, Sayın Bakanımız "evet, bir ihtiyaç olabilir; biz, Meclis etik kurulu konusunda, hükümet 
olarak, bir öneri getirmeyeceğiz; milletvekilleri getirirler" dediler; ama, Sayın Bakanım, Cumhuriyet 
Halk Partisi milletvekilleri olarak, onsekiz aydır Anayasa Komisyonunda bekleyen 140 imzalı tek
lifimiz var. Yani, biz milletvekili değil miyiz?! Bizim, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin 
tümünün -diğer, imzalamamış olan arkadaşlarımıza o aşamada ulaşılamadığı için belki tümünün im
zası yok- 140 imzalı teklifimiz, onsekiz aydır Anayasa Komisyonunda uyutuluyor; rafa kaldırıldı. 
Sayın Anayasa Komisyonu Başkanından defeatle rica ettim. Eğer, bu konu önemliyse; eğer, Adalet 
ve Kalkınma Partisi, Türkiye'de siyaset etiğini düzenlemek, çıtayı demokratikleşme özlemlerimiz 
çerçevesi içinde yükseltmek ve esasında... Ben, bu konuyu birkaç kere bu kürsüde ifade ettiğim için 
tekrar gibi olabilir; ama, her fırsatı kullanıp tekrar etmeye devam edeceğim ve kendi talebimle de, ar
kadaşlarımızın talebiyle de teklif Genel Kurula insin diye talep etmeyeceğiz, bekleyeceğiz; Anayasa 
Komisyonu bunu değerlendirsin; çünkü, buradaki havadan görmekteyiz ki, Adalet ve Kalkınma Par
tisi, henüz, siyasî etik konusunda destek verecek, o konuyu içine sindirmiş bir görüntü vermiyor. 
Buna inansak, teklifi aşağıya indireceğiz, burada oylarınıza sunulmasını isteyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, çok sıkıntılı dönemler geçirdi. Zamanımı uzatmak is
temiyorum; ama, hepinize şöyle bir hatırlatmak istiyorum, hepinizin bunları bildiğini düşünüyorum: 
Türkiye'nin yirmi yıldır yaşadıklarının -Susurluk'u dahil, hayalî ihracatı dahil, banka vurgunları 
dahil, özelleştirmeye siyasetin karışmasıyla ortaya çıkan talan dahil, bunların tümünün- arkasında 
yatan güç, temel öğe siyasettir değerli arkadaşlarım. Siyaset, eğer, kanatlarını germemiş olsaydı, 
Türkiye, son yıllarda yaşadığı bu yolsuzlukları, bu etiksizlikleri, bu ahlaksızlıkları -ister siyasî an
lamda alın ister başka anlamda- yaşamazdı. 

Dolayısıyla, biz, çuvaldızı kendimize batırırken, konuyu sadece Meclis etik kurulu olarak 
düşünmeyelim; tüm Avrupa ülkelerinde mevcut olan, tüm Batı demokrasilerinde mevcut olan, mil
letvekillerinin davranışları, yapamayacakları işler, ilişkileri konusunda, lütfen, çıtayı Avrupa Birliği 
düzeyine çıkaralım. Birinci Kopenhag Kriteri budur değerli arkadaşlarım. Bunun için ortaya 
koyacağınız herhangi bir çabayı destekleyeceğiz. Bizim hazırlamış olduğumuz teklifin özü budur; 
bildiğiniz bir konu... 

Tabiî, biz, defeatle her zaman "dokunulmazlık" diyoruz. Esasında, dokunulmazlık... Bugün 
Genel Başkanımız Grup toplantısında çok ayrıntılı ifade etti "en azından benim dokunulmazlığımı 
kaldınn. Bu hakkımı, yargılanma hakkımı kullanmak istiyorum" dedi; ama, belli ki, maalesef, 140 
dosyanın hepsi rafa kaldırılmış, kaldırılmak üzere olduğunu anlamaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, mevcut Anayasada ve yasalarda yer alan milletvekilleriyle ilgili düzen
leme, 12 Eylül anlayışının uzantısıdır; ama, bir şey söyleyeyim size, Amerika ile Türkiye arasındaki 
şu çarpık konumu dikkatlerinize sunmak istiyorum: Saydam mal bildirimi Amerika'da var, Tür
kiye'de yok; mesleği icra Amerika'da yasak, Türkiye'de serbest; kazançlara sınırlama getirilmesi -
milletvekilleriyle ilişkin olarak söylüyorum- Amerika'da var, Türkiye'de yok; milletvekilliğinden 
sonra bir yıl soğuma dönemi uygulaması Amerika'da var, Türkiye'de yok; şirketlerin yönetim kurul
larında ücretli olarak görev alma Amerika'da yok, Türkiye'de var; kampanyalarda siyasî partiler 
arasında denetim getirilmesi Amerika'da var, Türkiye'de yok. 

Değerli arkadaşlarım, devlet bir hukuk sistemidir, hukuk kaynağını ahlaktan alır, siyaset ise 
hukuk devleti içinde işlev kazanan bir kamusal görev alanıdır, bir toplumsal özveri alanıdır. Bu 
konuda, hepinizi sağduyuya davet ediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. 

Saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu. 
1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kuruluş 

MADDE 2.- Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirmek üzere Başbakanlık bünyesinde 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu (Kurul) kurulmuştur. 

Bakanlar Kurulu, bu Kanun kapsamındaki konularda her türlü kararlan almak ve uygulamak 
üzere; 

a) Bakanlık görevi yapmış olanlar arasından bir üye, 
b) İl belediye başkanlığı yapmış olanlar arasından bir üye, 
c) Yargıtay, Danıştay, Sayıştay üyeliği görevlerinden emekliye ayrılanlar arasından üç üye, 
d) Müsteşarlık, büyükelçilik, valilik, bağımsız ve düzenleyici kurul başkanlığı görevlerinde 

bulunmuş veya bu görevlerden emekliye ayrılanlar arasından üç üye, 
e) Üniversitelerde rektörlük veya dekanlık görevlerinde bulunmuş öğretim üyeleri veya bun

ların emeklileri arasından iki üye, 
f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında en üst kademe yöneticiliği yapmış olan

lar arasından bir üye, 
olmak üzere toplam onbir üyeyi biri Başkan olmak üzere seçer ve atar. 
Kurul başkan veya üyeliğine atanacaklar hakkında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 40 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü ile ek 68 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası hükmü uygulanmaz ve bu kişiler Kurulda emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılır. 

Üyelerin görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üyeler Bakanlar Kurulunca yeniden seçilebilir
ler. Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak üyeler, ciddi bir has
talık veya sakatlık nedeniyle iş görememeleri veya atamaya ilişkin şartlan kaybetmeleri halinde, 
atandıklan usule göre süresi dolmadan görevden alınır. Üyeler, görevi kötüye kullanmaktan veya 
yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olmalan halinde ise Başbakan onayıyla görevden alınır. Görevden 
alma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay 
içerisinde Bakanlar Kurulunca yeniden atama yapılır. Bu şekilde atanan üye, yerine atandığı üyenin 
görev süresini tamamlar. 

Kurul, Başkanın daveti üzerine en az altı üyeyle toplanır ve üye tam sayısının salt çoğun
luğunun aynı yöndeki oyu ile karar verir. Toplantı kararlan ilgililere duyurulur. Kurul, ayda en faz
la 2 defa toplanır. Kurul Başkan ve üyelerinin toplantılara katılmalan esastır. Arka arkaya üç top
lantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. 

Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 
yerine getirilir. 

Kurul Başkan ve üyelerine, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak koşuluyla, 
fiilen görev yapılan her gün için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı 
sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir 
kesinti yapılmaz. 

Huzur hakkı ve Kurulun diğer ihtiyaçlan için her yıl Başbakanlık bütçesine gerekli ödenek 
konulur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde... 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (istanbul) - Bir önceki maddeyle il
gili olarak, Sayın Algan Hacaloğlu'na cevap verecektim; ama, geçti. 

BAŞKAN - Bu vesileyle kullanabilirsiniz hakkınızı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Algan Bey, bu etik 

konusunda gerçekten çok emeği geçmiş bir milletvekilimiz. Verdikleri, Komisyondaki teklif, 20 nci 
Dönemden kalma, iki dönemdir bekliyor. Bizimle alakası yok tabiî; ama, bizim döneme de intikal 
etti, yeni bir mesele değil. Yenilenmiştir, eski dönemde yapılan hazırlıklar da var. 

Şimdi, İçtüzüğün ilgili 37 nci maddesi, milletvekilimize, teklif, 45 gün içinde esas komisyon
da görüşülmezse, doğrudan Genel Kurul gündemine getirebileceği yönünde yetki vermiş. Ben, 
bunu, kendisiyle görüştüğümde de söyledim; bu alanda AK Parti Grubunun da, keza hükümetin de 
bazı çalışmaları var, bunları birleştirelim diye bekletiyoruz; ama, acele ediyorlarsa, dediğim gibi 37 
nci madde çok açık, Genel Kurula getirebilirsiniz. 

Teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Başkan. 
Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyle ilgili bir önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesinin 
"Kurul ayda 4 defa toplanır" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Haluk İpek Sabri Varan Cevdet Erdöl 
Ankara Gümüşhane Trabzon 

T.Ziyaeddin Akbulut Nusret Bayraktar 
Tekirdağ İstanbul 

BAŞKAN -Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın önerge sahipleri, gerekçeyi mi okutalım? 
HALUK İPEK (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarının 2 nci maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesinde "Kurul, ayda en fazla 2 defa 

toplanır" hükmü yer almaktadır. Kurula verilen görevlerin ayda en fazla 2 defa toplanarak yerine 
getirilmesi, zaman zaman yeterli olmayabilir. Özellikle 7 inci maddesine göre Kurulca yönetmelik
ler hazırlanacağı da dikkate alındığında, Kurulun ayda 4 defa toplanması yönünde değişiklik yapıl
masında yarar görülmektedir. Önerge bu gerekçeyle hazırlanmıştır. 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı, gerekçesini dinlediğiniz öner
geyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusundaki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
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Kurulun görevleri 
MADDE 3.- Kurul, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış 

ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek, etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıy
la re'sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili 
makamlara bildirmek, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak 
ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkilidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili 
Sayın Tuncay Ercenk; buyurun. 

Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
"Kurulun görevleri" adı altında düzenlenen 3 üncü maddeyi aynen arz ediyorum: "Kurul, kamu 

görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini hazırlayacağı yönet
meliklerle belirlemek, etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla resen veya yapılacak baş
vurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek, kamuda 
etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalış
malara destek olmakla görevli ve yetkilidir." 

Yani, etik kurulunun görevleri, 3 üncü maddede açıkça belirtilmiş; ancak "hazırlayacağı yönet
meliklerle" tabiri, öyle sanıyorum ki, Sayın Hocamızın, Sayın Oya Araslı'nın teknik olarak açık
ladığı gibi, bir çelişki yaratıyor diye düşünüyorum. Etik kurul, yönetmeliği hazırlayacak; ama, 
yönetmeliği yayımlayacak olan Başbakanlık olacak. Bu, öyle sanıyorum ki, yetki karmaşası açısın
dan önemli bir çelişkidir bu taşandaki. Bunun, bir kere, düzeltilmesi, teknik olarak yeniden değer
lendirilmesi lazımdır diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kamu görevlileri etik kurulunun kurulması, ülkemizin içerisinde bulun
duğu yolsuzluk ve yozlaşma açısından, gerçekten önemli bir adımdır. Böyle bir etik kurulun kurul
ması doğrudur, önemli bir adımdır ve Sayın Bakanın söylediği gibi, ileri bir adımdır, belki de ilk 
kez atılan bir adımdır; ancak, bizce, bu adım, eksik bir adımdır, önemli bir adımdır; ama, eksik bir 
adımdır. 

Kamu görevlilerini saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve kamu yararını gözet
me gibi kurallarla yükümlü tutuyorsunuz. Kamu görevlilerine "saydam olacaksın, tarafsız olacak
sın, hesap verebileceksin, kamu yararını gözeteceksin ve dürüst olacaksın" diyorsunuz. Gayet doğ
ru bir teşhis, doğrudur; ancak, acaba, saydam olması gereken, tarafsız olması gereken, hesap ver
mesi gereken sadece kamu görevlileri midir? Bu çerçeveden baktığımız zaman, siyaset kurumunun 
da, siyasetçinin de bu kurallara uyması gerektiğini düşünüyorum. 

Böyle bir tasarı, ilk bakışta, siyasîleri devredışı bırakmasıyla, bence, bir yasak savma gibi gün
deme getirilmiştir. Kamu görevlileriyle ilgili böyle bir tasarıyı, kamuoyunda tartışılan yolsuzluk ve 
yozlaşma çalışmaları, anlayışları sırasında Meclise sevk edelim de, kamuoyu biraz rahatlasın... 

HASAN FEHMİ KINAY (Kütahya) - Sayın Ercenk... 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Bir saniye... Lütfen, müdahale etmeyin... Yani, bu müdahale 

konusu hoş olmuyor Mecliste... 
Biz, bunu getirelim; ama, toplum biraz rahatlasın, biraz gevşesin, ondan sonra siyasîler biraz 

gözardı edilsin anlayışının ötesinde bir kavramı, bir amacı bu tasanda sezmiyorum, bağışlayın. 
Değerli arkadaşlanm, bu tasan, yolsuzluk ve yozlaşmayı önleyecek nitelikte değildir. Bir kere, 

Sayın Adalet Bakanımızın da belirttiği gibi -ki, ben de katılıyorum- yolsuzluk anlayışının, kav
ramının üç temel ayağı var; kendileri belirttiler, işadamı, bürokrat ve siyasetçi. Şimdi, siz, yolsuz-
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luğu önlemek için, bu üç ayaktan birisi hakkında düzenleme getiriyorsunuz; ama, diğer iki ayak 
havada kalıyor ve o iki ayakta bir düzenleme getirme ihtiyacını da duymuyorsunuz. Dolayısıyla, 
böylesine üç ayağı olan bir yolsuzluk kavramının birisi hakkında düzenleme getirmekle, yolsuzluğu 
ve yozlaşmayı önlemenin mümkün olmayacağını düşünüyorum. Ülkemizde yolsuzluk ve yozlaşma 
önlenmeden ne ekonomi düzeliyor ne üretim artıyor ne yatırım sağlanıyor ne de dürüst toplum, 
temiz toplum anlayışı kamuoyunda hak ettiği yeri buluyor. 

Şimdi, gerekçede "kamu görevi, kişisel kazanç ya da çıkar sağlamak amacıyla kullanıl
mamalıdır" deniliyor. "Vatandaşlar, tüm kamu görevlilerinin en yüksek ahlakî ölçülere göre davran
malarını istemektedir" deniliyor; bunlar, kamu görevlileri için deniliyor. Peki, aynı kamuoyu, aynı 
vatandaş, siyaset kurumundan da, siyasetçiden de, kişisel yarar sağlamamayı istemiyor mu; ondan 
da istiyor. Siyasetçi de kişisel yarar sağlamasın, siyasetçi de o yolsuzluğun bir parçası olmasın 
diyor; vatandaşın istediği bu; ama, siz, sadece kamu görevlisi için getiriyorsunuz. Siyaset kurumu 
için ve siyasetçi için böyle bir düzenlemenin getirilmemesi bu tasarının eksik olduğunun önemli bir 
göstergesi. 

Bakın, bizde Başbakan ticaret yapılıyor, bir bakan sahte faturadan yargılanıyor. 
HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Ticaret yapmak suç mu? 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Bir saniye... Bir saniye... Lütfen, müdahale etmeyin ar

kadaşım. Bir dakika... Ben konuşayım; ondan, sonra siz, gelin, konuşun burada. 
Bir bakan... 
YAHYA BAŞ (İstanbul) - Düzgün konuş... 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Konu o değil; yolsuzluktan bahsediyoruz. 
Etik davranmadığına inanıyorum ben, bunu söylüyorum. Bunun adı da etik kurul, bu da etik 

kurul; yani, önce bu tasarıyı getiren, sevk eden hükümet üyeleri etik davranacak ki, ondan sonra şu 
kamu görevlileri için bir tasan hazırlasın, getirsin, ve Meclise sunsun... Ben bunu savunuyorum, 
benim düşüncem bu. Şimdi, ihaleye fesat karışacak, mısır ithalatı için gümrük indirimi yapacaksın, 
bir bakan feribot işiyle uğraşacak, kayıp trilyon davasında bakanlar yargılanacak; ondan sonra, etik 
kurul yasası getireceksin... Bunlar hoş şeyler değil; yani, bunlar samimiyetsiz davranışlar, onu arz 
etmek istiyorum ben. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, kendini kurtarmak için yasa getirmek, 2/B'sinden tutun, Vergi 
Barışı Yasasına kadar yasa getirmek etik bir davranış mıdır?! Bir bakanın, kendi çıkan için, kişisel 
kazancı için, sorumluluktan kurtulmak, davadan kurtulmak için "vergi banşı" adında bir tasan getir
mesi etik bir davranış mıdır; bunu takdirlerinize sunuyorum. Benim söylediğim bu. 

YAHYA BAŞ (İstanbul) - Öyle değil... 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Bir saniye... Bir saniye... 
Kamu görevlileri için böyle bir düzenlemeyi getireceksiniz; ama, kendiniz için böyle bir 

düzenlemeden kaçacaksınız; bu hoş olmuyor, bunu arz etmek istiyorum. 
Şimdi, bakın, bırakın yolsuzluk yapılmasını -bunlar da iddia, belki sonunda beraat edecek ar

kadaşlarımız, buna da bir şey demiyorum, olabilir de. doğrudur da -bu yolsuzluk iddialarından, 
birisi, bizim girmeye çalıştığımız Avrupa Birliği ülkelerinden birinde olsa -geçenlerde de söyledim 
bunu- o bakan veya milletvekili ya istifa ediyor ya intihar ediyor, bizde iftihar ediyor; benim tartış
mak istediğim bu. Eğer, yolsuzluk ekonomisini çözebilirsek, Türkiye'de üretimi de artırırız, Tür
kiye'de yatırımı da artınnz, insanlann mutlu olmasını ve huzur içinde yaşamasını da sağlarız; bunu 
yapmak lazım, bundan kaçmamak lazım. 
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Değerli arkadaşlarım, bunun da çıkış noktası -lafı uzatmaya hiç gerek yok- milletvekillerinin 
ve bakanların dokunulmazlıklarının sınırlandırılması; bunu yapacaksınız. Bu yapılmadan, 
kamuoyuna samimî olduğunuzu gösterme imkânınız yoktur. 

Şimdi, eğer saydamlık istiyorsanız, tarafsızlık istiyorsanız, hesap verebilirlik istiyorsanız, 
yapılacak iş, dokunulmazlığı kaldırmak. 

HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - O da olacak. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - İnşallah, inşallah... Bekliyoruz zaten. 
Bakın, yarın karma komisyon toplanıyor; biz, en azından kendimizle ilgili, dokunulmazlıkların 

kaldırılmasını talep edeceğiz ve bunu Yüce Meclisten de tekrar talep edeceğiz. Umarım, Meclisteki 
bütün gruplar, AKP ve Cumhuriyet Halk Partisi Grupları, bu konuda ciddî ve samimî olduklarını 
gösterir ve dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda üzerlerine düşeni yaparlar. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, bu konuda, yani dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda 
70 000 000'un önünde söz de verdik. Bu sözü tutarsak, hiçbir sorun kalmayacak; önemli olan bu 
sözü tutmak, dokunulmazlıkları kaldırmak; ondan sonra bakın yolsuzluk önleniyor mu önlenmiyor 
mu. Bence, bu çerçeve içinde bakarsak sağlıklı bir sonuca varacağız diye düşünüyorum; ama "efen
dim, önce şu kamu görevlilerini bir halledelim, ondan sonra sıra bize gelir -arkadaşımın söylediği 
gibi- dokunulmazlığa da sıra gelir" dersek samimî davranmamış oluruz. Kamuoyunun gözü siyaset
çide ve siyaset kurumunda; bizim yapacağımız iş de siyaseti ve siyasetçiyi temize çıkarmak. Bu 
söylediklerimden, bu tür suçlara bulaşmamış arkadaşlarımdan kimse alınmasın. Lütfen... Kamu 
görevlisi de alınmasın, siyasetçi, milletvekili, bakan arkadaşım da alınmasın. Ben, bunu, bu 
konudaki iddialar üzerine gündeme gelmiş arkadaşlarım için söylüyorum. Yoksa, herkes için böyle 
bir genelleme yapmam gerçekten mümkün değil. 

Şimdi, kamu görevlisine diyorsunuz ki: Arkadaş, sen saydam ol, şeffaf ol, hesap verebilir ol, 
dürüst ol... Kamu görevlisi "sayın milletvekilim, Yüce Meclis; sen bana bunu söylüyorsun da, bir 
de kendine bir bakı ver" demez mi? 

RECEP KORAL (İstanbul)- Meclise nasıl laf atıyorsun, nasıl dil uzatıyorsun?! 
TUNCAY ERCENK (Devamla)- Bakın, ayırdım onu; bu konuda, iddia konusunda ayırdım. 

Hiç kimse üstüne alınmasın. Eğer, bu işi yapmayan insan varsa, üstüne alınmayacak bunu. 
Değerli arkadaşlarım, Yargıtay 11. Ceza Dairesinin bozma kararını okuduk. Bazı milletvekili 

arkadaşlarımın ve bakan arkadaşlarımın dokunulmazlığın kaldırılmasına neden sıcak bakmadığım 
şimdi daha iyi anlıyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Ercenk, lütfen son cümlelerinizi alayım. 
TUNCAY ERCENK (Devamla)- Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Öyle sanıyorum ki, bu yargıya güvenme konusu da gerçekleştirilmediği sürece bu tür sorunlar 

devanı edecektir. 
Ben bütün milletvekili arkadaşlarımdan, bütün bakan arkadaşlarımdan, hükümet üyelerinden 

yargıya güvenmelerini özellikle istirham ediyorum. 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
YAHYA BAŞ (İstanbul)- Meclise niye güvenmiyorsun? 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Ercenk, 
3 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
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Kurula veya yetkili disiplin kurullanna başvuru 
MADDE 4.- Bu Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlannda etik davranış ilkelerine 

aykın uygulamalar bulunduğu iddiasıyla, en az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri 
hakkında Kurula başvurulabilir. Hangi unvanlann genel müdür eşiti sayılacağı kurum ve kuruluş-
lann teşkilât yapısı ve yürüttükleri hizmetlerin niteliği dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir. 

Diğer kamu görevlilerinin, etik davranış ilkelerine aykın uygulamalan bulunduğu iddiasıyla 
yapılacak başvurular, ilgili kurumlann yetkili disiplin kurullannda, Kurul tarafından çıkanlan 
yönetmeliklerde belirlenen etik davranış ilkelerine aykınlık olup olmadığı yönünden değerlendirilir. 
Değerlendirme sonucu alınan karar, ilgililere ve başvuru sahibine bildirilir. 

Başvurular, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunda belirlenen esaslara 
göre, medeni haklan kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlan ile Türkiye'de 
ikamet eden yabancı gerçek kişiler tarafından yapılabilir. Ancak, kamu görevlilerini karalama amacı 
güden, haklı bir gerekçeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamış 
başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

Yargı organlannda görülmekte olan veya yargı organlannca karara bağlanmış bulunan uyuş
mazlıklar hakkında Kurula veya yetkili disiplin kurullanna başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında 
yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvurulann işlemi durdurulur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
4 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
İnceleme ve araştırma 

MADDE 5. - Kurul, başvurular hakkındaki inceleme ve araştırmasını etik davranış ilkelerinin 
ihlâl edilip edilmediği çerçevesinde yürütür. Kurul, kendisine şikâyet veya ihbar yoluyla ulaşan baş
vurular üzerine yapacağı inceleme ve araştırmayı en geç üç ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. 

Kurul, inceleme ve araştırma sonucunu ilgililere ve Başbakanlık Makamına yazılı olarak bil
dirir. 

Kurul, başvuruya konu işlem veya eylemi gerçekleştiren kamu görevlisinin, etik davranış il
kelerine aykın işlem veya eylemi olduğunu tespit etmesi ve kesinleşmesi halinde, bu durumu Baş
bakanlık Kurul karan olarak Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurur. 

Bu Kanuna göre yapılan inceleme ve araştırmalar, genel hükümlere göre ceza kovuşturmasına 
veya tâbi olduklan personel kanunlan hükümlerine göre disiplin kovuşturmasına engel teşkil etmez. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Bir önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 432 sıra sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlar

da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansının 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Haluk İpek Ali Topuz Recep Koral 
Ankara İstanbul İstanbul 

Cevdet Erdöl Mustafa Ataş 
Trabzon İstanbul 

"Kurul, başvuruya konu işlem veya eylemi gerçekleştiren kamu görevlisinin etik davranış il
kelerine aykın işlem veya eylemi olduğunu tespit etmesi ve bu karann kesinleşmesi halinde, bu 
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durumu Başbakanlık, kurul kararı olarak Resmî Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurur. Ancak, 
kurul kararlannın yargı tarafından iptali halinde kurul yargı karannı yerine getirir ve Resmî 
Gazetede yayımlatır. 

BAŞKAN - Komisyon uyuyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Takdire bırakıyoruz Baş

kanım. 
MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Komisyon uyuyor, uyuyor.. (AK Parti sıralann-

dan "Komisyon uyanık" sesleri) 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Mağduriyetin önlenmesi amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin takdire bıraktığı, gerekçesini 

okuduğumuz önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Bilgi ve belge istenmesi 

MADDE 6.- Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlan, Kurulun başvuru konusu ile il
gili olarak istediği bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. 

Kurul, bu Kanunun kapsamındaki kuruluşlardan ve özel kuruluşlardan ilgili temsilcileri çağınp 
bilgi alma yetkisine sahiptir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 7.- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar, Kurulca hazırlanacak yönetmelikler

le belirlenir. Kurul tarafından hazırlanacak yönetmelikler Başbakan onayı ile yürürlüğe konulur. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
7 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8.- 19.4.1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yol

suzluklarla Mücadele Kanununun 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Ancak, Kamu Görevlileri Etik Kurulu mal bildirimlerini gerektiğinde inceleme yetkisine 

sahiptir. Mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar 
(bankalar ve özel finans kurumlan dahil) talep edilen bilgileri en geç otuz gün içinde Kurula ver
mekle yükümlüdürler." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
8 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 9.-14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 29 uncu maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel 
müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde 
her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 

MADDE 10. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 

MADDE 11. - Bu Kanun hükümlerini, Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun karannı alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalannı, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalannı rica 
ediyorum. 

Aynca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalannı rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlar

da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansının açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı : 226 
Kabul : 210 
Çekimser : 16 (x) 
Böylece, tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 

için, 26 Mayıs 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Hayırlı geceler. 

Kapanma Saati: 23.40 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L- izmir Milletvekili Kemal Anadol'un, çeşitli kanunlar uyarınca yargılananlara ilişkin sorusu 

ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1986) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'N A 

Aşağıdaki sorularımın saym Adalet Bakanı tarafından YAZILI olarak 
cevaplandırılması için gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. ^ ^ 

Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

CHP Grup Başkanvekili 

1) Türk Ceza Kanunu'nun 312. ve 159. maddeleri uyannca hüküm giymiş ya da 
yargılanmakta olan kaç kişi vardır? 

2) Türk Ceza Kanunu'nun 169. maddesi uyannca hüküm giymiş ya da yargılanmakta 
olan kaç kişi vardır? 

3) Türk Ceza Kanunu'nun 155, 158 ve 168/2'nci maddeleri ile Terörle Mücadele 
Yasası'nm 7. ve Siyasi Partiler Yasası'nm 81. maddeleri uyannca hüküm giymiş ya da 
yargılanmakta olan kaç kişi vardır? 

4) Basın-yayın kurumlannda çalışırken hakkında dava açılan, bu davalardan hüküm 
giyen ve haklarındaki karar Yargıtay tarafindan onanarak kesinleşen kaç kişi vardır? Bu 
kişilere verilen cezalann dökümü nedir? 

5) Yukanda sayılan maddeler uyannca beraat eden, haklanndaki mahkumiyet ya da 
beraat kararlan Yargıtay tarafindan bozulan kaç kişi vardır? 

6) Halen cezaevinde kaç gazeteci bulunmaktadır? 

7) Kolluk kuvvetlerince tutuklanan kişilerden CMUK'nun 399. maddesi uyarınca 
serbest bırakılan kaç kişi vardır? Bunlardan kaç tanesi yeniden tutuklanmıştır? Varsa bu 
kişilerin adlan nelerdir? 

8) 2003 yılı içinde cezaevlerinde ya da gözaltı merkezlerinde kaç kişi yaşamını 
yitirmiştir? 
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T.C. 
ADALET BAKANI-lCl 7XJST.(210OA 

Bakan 
<*"/ Z. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGt: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 23/2/2004 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1986-4564/16012 sayılı yazınız. 

b) 1/3/2004 tarihli ve 202 sayılı yazımız. 
c) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 6/5/2004 tarihli ve 

A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1986-4S64/16012 sayılı yazanız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İzmir Milletvekili Kemal Anadol tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1986 Esas 
No.lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için 
ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci 
fıkrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru Önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

Sayın Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1986 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Ceza mahkemelerinde, Türk Ceza Kanununun 312. ve 159. maddeleri uyarınca 
1537; 169. maddesi uyarınca 3752; Türk Ceza Kanununun 155, 158 ve 168/2 
maddeleri ile Terörle Mücadele Kanununun 7. ve Siyasi Partiler Kanununun 81. 
maddeleri uyarınca 2794 kişinin yargılanmakta olduğu; 

Gazeteci olduğunu beyan eden, ancak muhtelif suçlardan hükümlü ve tutuklu 
33 kişinin bulunduğu; 

Türk Ceza Kanununun 155, 158, 159, 168/2, 169 ve 312. maddeleri ile Terörle 
Mücadele Kanununun 7. ve Siyasi Partiler Kanununun 81. maddelerine muhalefet 
iddiasıyla yargılanıp haklarında beraat kararı verilen 17023 kişinin bulunduğu; 

Hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlardan Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 399. maddesi uyarınca serbest bırakılanların 885 kişi olduğu; bunlardan 90 
kişinin yeniden tutuklandığı; 

2003 yılı içinde 122'si eceliyle, 30*u intihar ve 6'sı öldürülme sonucu olmak 
üzere toplam 158 kişinin cezaevlerinde öldüğü; gözaltı merkezlerinde ise 5 kişinin 
çeşitli nedenlerle yaşamını yitirdiği; 

Bakanlığımız kayıtlan ile muhtelif Cumhuriyet başsavcılıklarının yazı ve 
eklerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Öte yandan, soru önergesinde belirtilen kanun hükümlerince ceza 
mahkemelerine açılan davalarla ilgili olarak, Bakanlığımız Adlî Sicil ve İstatistik 
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 2002 yılına ait istatistik bilgileri içeren tablo 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
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CEZA MAHKEMELERİNE 2002 YILINDA BELİRTİLEN MADDELERDEN AÇILAN DAVAUR 
VE SANIK SAYİLARİ 

TCK 155 

TCK 158 

TCK 159 

TCK 168 

TCK 169 

TCK 312 

SK3713 

SK5680 

DAVA 

SAYISI 

2 
11 

339 
1171 

1140 

359 
472 

2176 

SANIK SAYILARI 

12-15 YAŞ 

ERKEK 

0 
0 
4 
0 
5 
0 
1 
0 

KADIN 

0 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
0 

16-18 YAŞ 

ERKEK 

0 
0 
9 

82 
98 
5 

24 
0 

KADIN 

0 
0 
0 

26 
37 
0 
2 
0 

19VEÖZERİYAŞ 

ERKEK 

3 
13 

429 
2381 

3742 

753 
819 

2056 

KADIN 

0 
2 

65 
233 
798 
63 

129 
522 

TOPLAM SANIK 

ERKEK 

3 
13 

442 
2463 

3845 

758 
844 

2056 

KADIN 

0 
2 

65 
259 
841 
64 

131 
522 

CEZA MAHKEMELERİNDE 2002 YILINDA BELİRTİLEN MADDELERDEN KARARA BAĞUNAN DAVALAR VE 
BU DAVALARIN SANIKURI HAKKİNDA VERİLEN KARAR TÜRLERİ 

TCK 155 

TCK 158 

^CK159 

TCK 168 

TCK 169 

TCK 312 

SK3713 

SK5680 

ÇIKAN 

DAVA 

2 
17 

444 
1544 

1160 

316 
451 

1635 

SANIK SAYİLARİ 

, MAHKUMİYET 

ERKEK 

0 
19 

165 
1212 

795 
290 
594 
629 

KADIN 

0 
0 
9 

98 
165 
20 

120 
388 

BERAAT 

ERKEK 

0 
3 

261 
1034 

1675 

283 
379 
541 

KADIN 

0 
0 

46 
130 
332 
36 
67 
74 

DÜŞME 

ERKEK 

0 
0 

16 
80 
18 
10 
2 

73 

KADIN 

0 
0 
0 
9 

19 
0 
0 
6 

DİĞER KARARLAR 

ERKEK 

1 
1 

195 
1350 

862 

164 
113 
778 

KADIN 

6 
0 

16 
49 
94 
14 
14 
73 

TOPLAM SANIK 

ERKEK 

1 
23 

637 
3676 

3350 

747 
1088 

2021 

KADIN 

6 
0 

71 
286 
610 
70 

201 
541 
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2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tarihî eserlerin tahribatının gözlenmesine ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/2136) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i s o r u m u n K ü l t ü r v e T u r i z m B a k a n ı S a y ı n E r k a n M U M C U 
ta ra f ından yazı l ı o l a rak c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı h u s u s u n u s ayg ı l a r ımla a r z e d e r i m . 

A t i l l â B A Ş O Ğ L U 
A d a n a M i l l e t v e k i l i 

6 / 7 4 8 esas sayı l ı s o r u ö n e r g e m i z e v e r m i ş o l d u ğ u n u z c e v a p , d e v l e t i m i z i n 
taş d e v i r l e r i n d e n k a l a n b u tar ih i r e s imle r in va r l ı ğ ına kay ı t s ı z k a l m a d ı ğ ı n ı n 
gös t e r i lmes i a ç ı s ı n d a n sev ind i r i c id i r . A n c a k g ö n d e r i l m i ş o l a n m e t i n d e z a m a n 
i çe r i s inde ese r le r in m a r u z k a l m a k t a o lduklar ı t ah r iba t ın tesbi t i h a k k ı n d a 
d o y u r u c u b i r b i lg i ge lmemiş t i r . B a ş k a bir i fadeyle e se r l e r in s a ğ l a m l ı ğ ı n ı n h a n g i 
k r i t e r l e re dayand ı r ı l d ığ ı be l i r t i lmemiş t i r . Bu d e n e t i m l e r d e h a n g i k r i t e r l e r e sas 
a l ı n m a k t a d ı r , ese r le r in film v e y a fotoğraf lar ının ç e k i l m e s i v e s o n r a k i 
d e n e t i m l e r d e t ahr iba t ın g ö z l e n m e s i gibi u y g u l a m a l a r v a r m ı d ı r ? Y o k s a 
u y g u l a y a c a k m ı s ı n ı z ? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK020lARGE-940/^^y 1-CI h I 2004 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a ) T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.'nün 15.03.2004 gün ve 
A.0.1.GNS.0.10.00.02-4809 sayılı yazısı. 

b) 05.04.2004 tarihli ve 674 sayılı yazımız. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOGLU'nun 7/2136-4848 esas no'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 7/2136-4848 
ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU: 6/748 esas sayılı soru önergemize vermiş olduğunuz cevap, 
devletimizin taş devirlerinden kalan bu tarihi resimlerin varlığına kayıtsız 
kalmadığının gösterilmesi açısından sevindiricidir. Ancak gönderilmiş olan 
metinde zaman içerisinde eserlerin maruz kalmakta oldukları tahribatın tespiti 
hakkında doyurucu bir bilgi gelmemiştir. Başka bir ifadeyle eserlerin sağlamlığının 
hangi kriterlere dayandırıldığı belirtilmemiştir. Bu denetimlerde hangi kriterler 
esas alınmaktadır, eserlerin film ve fotoğraflarının çekilmesi ve sonrası 
denetimlerde tahribatın gözlenmesi gibi uygulamalar var mıdır? Yoksa 
uygulayacak mısınız? 

CEVAP: Adıyaman'da, bulunan Palanlı Mağarasının Adana Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 01.06.1990 tarih ve 583 sayılı karan ile 
tescil edilmiştir. Yerleşim merkezi dışında dağlık ve yamaç üzerinde, kayalık 
içinde yer alan söz konusu mağaranın İlgili Müze Müdürlüğü'nce diğer 
kurumlardan temin edilen araçlar ile belli aralıklarla kontrolü 
yapılmaktadır.Yapılan son kontrolde dağ keçisi tasvirlerinin sağlam olduğu tespit 
edilmiştir. 

Ayrıca Palanlı Mağarası'mn Bakanlığımız ile Adıyaman Valiliğince 
hazırlanan Kültürel ve Turistik Yıllık, Turizm Rehberi ve-Broşüründe yer aldığı 
ancak, anılan mağaranın kültürel ve turistik potansiyelinden daha fazla 
yaralanılabümesi için Çelikhan yolundan ayrılan kısımdan başlayarak mağaranın 
aşağısına kadar uzanan yaklaşık 1 km. Tik yolun iyileştirilmesi, yol ile mağara 
arasındaki kısmın patika yürüme yolu olarak düzenlenmesi ve yönlendirme 
levhası ile birlikte ziyarete açılması planlanmaktadır. 

Söz konusu mağaranın Adıyaman Müze Müdürlüğü'nce yapılan 
denetimlerinde fotoğraflı tespiti yapılmakta ve bir sonraki denetimde çekilen 
fotoğraf ile tahribatın gözlenmesi mümkün olmaktadır. 

Antalya, Beldibi'nde bulunan Mezolitik Çağa ait geyik ve dağ keçisi 
tasvirlerinin bulunduğu kaya yüzeyi, doğal şartlardan, insan ve hayvan 
tahribatından etkilenmemesi için koruma altına alınmıştır. Dış bölümüne ise belli 
bir mesafeden ikinci bir tel örgüyle koruma zonu yapılmıştır. 
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Söz konusu kaya resimlerinin bakımlarının sağlanması için Antalya Müze 
Müdürlüğü uzmanlarınca periyodik kontrolleri yapılmaktadır. 

Kaya resimlerini yakından görmek isteyen kişi ve gruplar başvurdukları 
takdirde tel örgünün içine alınarak yakından incelemeleri sağlanmaktadır. 

İnsanların fiziki müdahalelerini önleyecek tedbirlerin alındığı, ayrıca mağara 
tavanına ait bir bölümünde doğal tahribatı engelleyen, resimlerin yüzeyini koruyan 
pleksi-glassdan yapılmış koruyucu bir panel yer almaktadır. 

Van Müzesi Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan ve Van-Hakkari 
arasında yer alan Tirişin Yaylasında, Hakkari Cilo Dağlarında, Gevaruk'ta ve 
Sımak İli, Beytüşşebap İlçesinin Feraşin Yaylasında Geç Mezolotik ve Neolitik 
Çağa ait kaya resimlerinin olduğu bilinmektedir. Bunlardan bazı örnekler Van 
Müzesine getirilerek koruma altına alınmıştır. 

Doğal kayalar üzerinde yer alan tasvirlerin bulunduğu alanın askeri güvenlik 
bölgesinde olması, bölgenin 4000 m. yükseklikte ve karla kaplı bulunması, yılda 
sadece iki ay gibi kısa bir süre mevsim koşullarının uygun olması nedeniyle Van 
Müze Müdürlüğünce bu kısa süre içerisinde yerinde yapılan incelemeler 
sonucunda, çok sayıda olduğu bilinen kaya resimlerinin büyük çoğunluğunun 
sağlam olduğu tespit edilmiştir. 

Coğrafi koşulları nedeniyle ulaşımları çok zor olan ve halen tehlikeli bölge 
olarak görülen bu alanlarda Temmuz ve Ağustos aylarında gerekli şartlar oluşursa, 
sorumlu askeri mercilerden izin ve lojistik destek alınması şartıyla Gevaruk ve 
diğer alanlarda Mezolitik ve Neolitik çağdan kalan izlerin şu anki durumu 
hakkında bilgi ve belgeler toplanabilecektir. 
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3.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yargının baskı altında olduğu iddialarına ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/2210) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağ ıda yer alsın sorular ımın Adalet Bakan ı Sayın Cemi l Ç Î Ç E K 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla ats. ederim. 

AH R ı z a G U L Ç I Ç E K 
İstanbul Millet vekili 

Yargının bask ı al t ında o lduğunu yazılı ve görsel basın ile bazı 
aç ık lamala rdan ö&reniyoruz. 

1. Bu tu tumu h u k u k devleti i lkesi ile bağdaşır bu luyor musunuz? 

2. A B ' n e u y u m u sağ lamak için hükümetçe hazı r lanan " D e m o k r a t i k l e ş m e 
Pake t le r i " ile ' ya rg ıya b a s k ı " b i r çelişki o luş turmuyor mu? 

3 Eski D E P Milletvekil ler inin sanık olarak yeniden yargılandığı d a v a ile 
ilgili o larak , ba s ında yer a lan açıklamalarınız ve görüş be l i r tmen iz 
Anayasa ' n ın 138. maddes ine aykırı değil mi° 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 
K'.J<?>?2004 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 29/3/2004 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2210-4996/17230 sayılı yazanız. 

b) 6/4/2004 tarihli ve 353 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2210 Esas 
No. lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için 
ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci 
fıkrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap Örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

Cemil ÇÎQEK 
B a 
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Sayın Ali Rıza GÜLÇİÇEK 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2210 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru önergesinde, yargının baskı alanda olduğunun yazılı ve görsel basm ile 
bazı açıklamalardan öğrenildiği ve bu tutumun hukuk devleti ilkesi ile bağdaşır 
bulunup bulunmadığı sorulmaktaysa da, konuyla ilgili olarak kastedilen açıklamalar ve 
tutumlar tam olarak anlaşılamadığından ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
96. maddesinin birinci fıkrasına göre sorunun açık ve belli konular hakkında olması 
gerektiğinden cevap verilememiştir. Kaldı ki, Anayasanın 9. maddesi gereğince yargı 
yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılmaktadır. Mahkemelerin 
bağımsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı da Anayasanın 138. ve devamı 
maddelerinde anayasal güvenceye bağlandığından, yargının baskı altında olmasını 
gerektirir herhangi bir durum da bulunmamaktadır. 

öte yandan, kamuoyunda "uyum paketi" veya "demokratikleşme paketi" olarak 
isimlendirilen yasal düzenlemeler, Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması 
ve Avrupa Birliği Müktesebannm Ostlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı 
çerçevesinde alınması gerekli tedbirler bağlamında hazırlanmış ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından kabul edildikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nca uygun 
bulunması üzerine Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuş olup, bunların 
yargıya baskı olarak değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir. 

Bunların yanında, Anayasanın mahkemelerin bağımsızlığını düzenleyen 138. 
maddesinde; 

"Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun 
olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve 
telkinde bulunamaz. 

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda 
bulunulamaz. 

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; 
bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların 
yerine getirilmesini geciktiremez." 

hükmü yer almaktadır. 
Soru önergesinde belirtilen davayla ilgili olarak basında yer alan açıklamalar da 

Anayasanın yukarıda yazüı 138. maddesi hükmünü hatırlatma amacıyla, hâkimlerin 
hukuk, yasa ve vicdanî kanaatlerine uygun olarak karar verdikleri; siyasî nitelikte karar 
veremeyeceklerine ilişkindir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Cemil ÇlgÎEK 
Bak/uı 
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4.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında açılan 
davalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/2229) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulann Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafında 
yazılı cevaplandırılmasını arz ederim. 23 /02/2004 

1994 yılından günümüze Ankara Büyük Şehir Belediyesi ve 
bürokratlarının uygulamalanyla ilgili yüzlerce dava açıldığı ve Adli 
mercileri meşgul ettiği söylenmektedir. 

1- 1994 yılından günümüze kadar Ankara Büyük Şehir Belediyesi 
hakkında kaç dava açılmıştır? 

2- Ankara Büyük Şehir Belediyesi hakkında açılan davalarda kaçı 
aleyhine, kaçı lehine sonuçlanmış, kaç tanesi devam etmektedir? 

3- Ankara Büyük Şehir Belediyesi tarafından kaç dava açılmış? 
Kaçı sonuçlanmış? Kaçı devam etmektedir? 

4- Ankara Büyük Şehir Belediyesi Bürokratları hakkında kaç dava 
açılmıştır? Dava sonuçları ne olmuştur? 

5- Ankara Büyük Şehir Belediyesinin yaptığı uygulamaları 
nedeniyle, ilçe belediyeleri tarafından Büyük Şehir Belediyesi 
Hakkında kaç dava açılmıştır? Kaçı sonuçlanmış ? Sonuçlan ne 
olmuştur? 

6- Ankara Büyük Şehir Belediyesi , ilçe belediyeleri hakkında kaç 
dava açılmıştır. Sonuçlan ne olmuştur? 
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T.C. 
A D A L E T BAKANLIĞI 2 I.JCJJTAM 

Bakan 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 29/3/2004 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2229-5060/17449 sayılı yazınız. 

b) 12/4/2004 tarihli ve 379 sayılı yazımız. 

Agi (a) yazınız ekinde alman, Ankara Milletvekili İsmail Değerli tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazdı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2229 Esas 
No.lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için 
ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci 
fıkrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

Sayın İsmail D E Ğ E R L İ 
Ankara Milletvekil i 

T .B.M.M. 

Bakanl ığ ımıza yönelt i l ip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7 /2229 
E s a s N o . l u soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Ankara idare v e vergi mahkemelerinde yapılan araştırma neticesinde, 
1994 yı l ı N i san ayı ilâ 2 0 0 4 yı l ı N i san ayı arasında; 

Ankara Büyükşehir Be led iye Başkanlığının uygulamaları nedeniyle açı lan 
dava sayısının 7 3 1 5 o lduğu; bunlardan 3939 'unun i p t a l 2787 ' s in in ret kararıyla 
sonuçlandığı , 589 'unun ise halen devam ettiği; 

Ankara Büyükşehir Be l ed iye Başkanl ığınca açılan dava sayısının 2 4 8 
olduğu; bunlardan 187's in in sonuçlandığı, 61 ' in in ise devam ettiği; 

Üçe belediyelerince Ankara Büyükşehir Be l ed iye Başkanlığı a leyhine 
açılan dava sayısının 6 4 2 olduğu; bunlardan 4 3 3 ' ü n ü n iptal, 177's inin ret 
kararıyla sonuçlandığı , 32 's in in i se devam ettiği; 

Ankara B ö l g e İdare Mahkemes i Başkanlığının 2 6 / 4 / 2 0 0 4 tarihli v e 
B 0 3 4 B İ M 0 0 0 0 - 1 7 0 9 K M sayılı yazısı i le eklerinden anlaşı lmış o lup, Danış tay 
Başkanl ığından cevap geldiğinde ayrıca sunulacaktır. 

Bi lgi lerinize arz olunur. 
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5.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurt dışında bulunan Sivas olayı sanıklarının 
iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek'in cevabı (7/2284) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tararından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Ali Rıza GÜLÇİÇEK 
^C ^ >c• W v ; İ J . 5 .ZO er 1/ İstanbul Milletvekili 

2 Temmuz 1993 yılında Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal etkinliklerinde 
meydana gelen, laik demokratik Cumhuriyetimize yönelik yapılan saldırıda 
içerisinde aydınımız, sanatçımız, semahçımız ve yazarlarımızın da bulunduğu 37 
kişi dünyanın ve kamuoyunun gözü önünde yakılarak yaşamlarını yitirdiler. Bu 
olayların üzerinden tam 10 yıl geçmesine rağmen acısı ve üzüntüsü unutulmadı. Ne 
yazık ki, basmda da yer aldığı gibi failleri olan, Adem AĞBEKTAŞ ve 
benzerlerinin, Federal Almanya' da yaşıyor olmaları, bazılarının ise halen çalışıyor 
olmaları da düşündürücü ve üzücüdür. 

Buna göre; 

1 - Hükümet olarak bugüne kadar bahse konu sanıklarla ilgili girişimleriniz var 
mıdır? 
2- Halen yurt dışında yaşamakta olan sanıkların Ülkemize iadesi konusunda 
bir girişimde bulunulmuş mudur? 
3- Talepte bulunulmuş ise gelişmeler ne aşamadadır? 
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T.C 
ADALET BAKANLIĞI lU*J2M4 

Bakım 
Sf6 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 12/4/2004 tarihli ve AOL 
O.GNS.0.10.00.02-7/2284-1712/7274 şayi yazınız. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 14/4/2004 
tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-155/1671 sayılı yazı. 

c) 26/4/2004 tarihli ve 422 sayılı yazımız. 

Ögi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen, Başbakanlığın ilgi (b) yazısı ile 
Bakanlığımıza intikal ettirilen İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek tarafından Sayın 
Başbakana yöneltilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip olunan 7/2284 Esas 
No.lu yazılı soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi 
için ilgi (c) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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Saym Ali Rıza GÜLÇİÇEK 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

6/467-1712 Esas No ile Saym Başbakan'a sözlü olarak cevaplandırılması için 
yöneltilen ancak, üç birleşim içinde cevaplandırılmam ası nedeniyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 98. maddesi uyarınca 7/2284 Esas No ile yazılıya çevrilen 
soru Önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

2/7/1993 tarihinde Sivas'ta gerçekleştirilen ve kamuoyunda Sivas olayları 
olarak anılan eylemden dolayı Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından 
yargılananlardan; 

1. Birinin, yakalama müzekkeresine istinaden ulusal düzeyde arandığı; bu 
kişinin iadesi amacıyla uluslararası düzeyde de arattırılması için 2002 yılı başlarında 
hakkında kırmızı bülten çıkartıldığı; Almanya'da bulunduğunun haber alınması 
üzerine, 2003 yılı Temmuz aymda iadesinin talep edildiği; ancak, 2004 yılı Nisan ayı 
başlarında Alman yetkili rnakamlanndan iade talebimizle ilgili olarak, bu kişinin 
Almanya'da sığırıma hakkı elde etmiş olması nedeniyle Türkiye'ye iadesinin mümkün 
olmadığının bildirildiği; bununla birlikte, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde 
aratürılmasına devam edildiği; 

2. Birinin, hakkında çıkartılan yakalama müzekkeresine istinaden aranmakta 
olduğu Almanya'dan iadesi işlemlerine başlanıldığı; bu çerçevede Almanya ile 
Ülkemiz arasında yürürlükte bulunan Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi 
hükümleri uyarınca 2003 yılı Haziran aymda Ülkemize iadesi amacıyla Almanya'da 
geçici olarak tutuklanmasının talep edildiği, ancak, 2003 yılı Kasım aymda bu 
talebimize cevap olarak, bu kişiye Almanya'da sığınma hakkı tanındığının, bununla 
birlikte sığınma hakkma ilişkin yargı surecinin henüz tamamlanmadığının, bu itibarla 
iade talebimizin bu aşamada değerlendirmeye alınmadığının, sığınma hakkma ilişkin 
yargı sürecinin kesinleşmesini müteakip iade talebimizin ele alınacağının bildirildiği; 

3. Birinin, almış olduğu ceza nedeniyle 2002 yılında hakkında çıkartılan 
kırmızı bültenle iadesi amacıyla uluslararası düzeyde arandığı ve Almanya'da 
bulunduğunun bilgi edinilmesi üzerine, 2003 yüı Ağustos aymda Almanya'dan 
iadesinin talep edildiği; iade talebimizle ilgili olarak, iade davasım yürütmekte olan 
Almanya Eyalet Yüksek Mahkemesi tararından 2003 yılı Aralık aymda ek bilgi 
talebinde bulunulduğu; Bakanlığımızca ek bilgi talebinin karşılanarak talep olunan 
bilgilerin Alman makamlarına iletildiği; iade talebimizin Alman yetkili makamlannca 
incelenmekte olduğu, henüz bir karar verilmediği ve bu kişinin kırmızı bültenle 
uluslararası düzeyde aratürılmasına devam edildiği; 

- 1 1 7 -



T.B.M.M. B :92 25 . 5.2004 0 : 4 

4. Birinin, almış olduğu ceza nedeniyle hakkında çıkartılan kırmızı bültenle 
iadesi amacıyla uluslararası düzeyde arandığı; Almanya'da bulunduğunun anlaşılması 
üzerine Ülkemize iadesi amacıyla gerekli işlemlere başlanıldığı; bu çerçevede 
talebimiz üzerine Almanya'da yakalanarak 3/4/2003 tarihinde Ülkemize iadesi 
amacıyla geçici olarak tutuklandığı; 2003 yılı Nisan ayında Almanya'dan Ülkemize 
iadesinin talep edildiği ve bu tarihten itibaren iade davasını yürüten Alman Mahkemesi 
tarafından müteaddit tarihlerde, iade talebimizle ilgili ek bilgi talebinde bulunulduğu; 
istenilen bilgilerin Bakanlığımızca Alman makamlarına iletildiği; son olarak 2004 yı l ı 
Nisan ayı başında iade talebimizin Alman yetkili makamlarınca incelenmekte olduğu 
bilgisinin edmildiği; Ülkemize iadesi amacıyla Almanya'da tutuklu bulunan bu kişinin 
iadesiyle ilgili talebimiz hakkında Alman yetkili makamlarınca henüz bir karar 
verilmediği; 

5. Birinin, yargılanmasının devam ettiği; isnat olunan suç nedeniyle gıyabî 
tutuklu olarak arandığı; Almanya'da bulunduğunun öğrenilmesi üzerine, 2003 yılı 
Nisan ayında Almanya'dan ülkemize iadesinin talep edildiği; iade davasını yürüten 
Alman Mahkemesi tarafından değişik tarihlerde ek bilgi talebinde bulunulduğu; 
istenilen bilgilerin Bakanlığımızca Alman makamlarına iletildiği; bu kişinin, 
19/2/2004 tarihinde Ülkemize iadesi amacıyla Almanya'da tutuklandığı; iade 
talebimizin Alman makamlarınca halen incelenmekte olduğu ve henüz bir karar 
verilmediği; 

6. Birinin, almış olduğu cezası nedeniyle 20O2 yılından itibaren iadesi 
amacıyla uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aratünldığı; Almanya'da yakalanması 
için 2003 yılı Mayıs ayında Interpol vasıtasıyla ve diplomatik kanaldan girişimlerde 
bulunulduğu, ancak Almanya'da bulunduğuna dair bir bilgi edinilmediği; kırmızı 
bültenle uluslararası seviyede arattrrılmasına devam edildiği; 

7. Birinin, almış olduğu ceza nedeniyle 2003 yılından itibaren iadesi amacıyla 
uluslararası düzeyde kırmızı bültenle ar artırıldığı; 2003 yılı Mayıs ayında 
Almanya'dan yakalanması ve iadesi amacıyla geçici tutuklanması talep edilmişse de, 
bu kişinin Almanya'da bulunup bulunmadığı hususunda bir bilginin mevcut olmadığı 
yönünde cevap alındığı ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aratnnlmasına devam 
edildiği; 

8. Birinin, gıyabî tutuklu olarak yargılanmasına devam edildiği; isnat edilen 
suçtan dolayı 2002 yılından itibaren iadesi amacıyla uluslararası düzeyde kırmızı 
bültenle arattınldığı; Almanya'da bulunduğu yönünde basında haberlere yer verilmesi 
üzerine, 2003 yılı Mayıs ayında İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarından, bu kişinin 
Almanya'da bulunup bulunmadığuun araştırılmasının talep edildiği, ancak henüz bir 
cevap alınamadığı; 

9. Birinin, gıyabî tutuklu olarak yargılanmasına devam edildiği; isnat edilen 
suçtan dolayı 20O2 yılından itibaren iadesi amacıyla uluslararası düzeyde kırmızı 
bültenle arattınldığı, Almanya'da bulunma ihtimali dikkate alınarak 2003 yılı Mayıs 
ayında İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarından, bu kişinin Almanya'da bulunup 
bulunmadığının araştırılmasının talep edildiği, ancak henüz bir cevap alınamadığı; 

10. Birinin, almış olduğu ceza nedeniyle iadesi amacıyla hakkında çıkartılan 
kırmızı bültenle 20O2 yılından 'itibaren uluslararası seviyede arattınldığı; 2003 yılı 
Mayıs ayında Almanya'da bulunup bulunmadığının İnterpol vasıtasıyla ve diplomatik 
kanaldan araştırıldığı ancak olumlu bir sonuç alınamadığı; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
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6.- Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur'un, Emekli Sandığı sağlık hizmetlerinden yararlanma 
hakkına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2319) 

8.4.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların, Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

Eşi Emekli Sandtğı'na bağlı bir kuruluşta çalışan veya böyle bir kuruluştan 
emekli olan kadınlar eğer çalışmıyorlarsa Emekli Sandığı'nın sağlık 
hizmetlerinden yararlanabilmektedir, ancak SSK'ya bağlı bir kuruluşta 
çalışıyorlarsa veya böyle bir kuruluştan emekli olmuşlarsa kendilerine bu 
olanak sağlanmamaktadır. SSK'nın kendilerine sunduğu hizmetlerle 
yetinmek zorunda kalmaktadırlar. Oysa Emekli Sandığı'nın sunduğu sağlık 
hizmetleri SSK'ya oranla tercih edilmektedir. SSK'ya bağlı çalışan/emekli 
olan evli kadınlar bir anlamda aile ekonomisine katkı ve çalışma hakkını 
kullanmalarının karşılığında ödül yerine ceza almakta ve sağlık konusunda 
bir hak sınırlaması ile karşı karşıya gelmektedirler. Çalışan ve çalışmayan 
evli kadmlar arasında var olan Emekli Sandığı sağlık hizmetlerinden 
yararlanma hakkı konusundaki eşitsizliği gidermek için bir çalışma 
yapılmakta mıdır? Eğer yapılıyorsa kadınlar sonuçlarından ne zaman 
yararlanabileceklerdir? Eğer yapılmıyorsa bundan sonra yapılması 
düşünülecek midir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.PER.0.29/1-22-360/15680 21 Mayıs 2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 21.04.2004 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-5225 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'un, 7/2319-1728 
esas sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen ve tarafımca cevaplandırılması istenen 
sorulara ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur: 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu maddesinde; 

"Aşağıda sayılanlar, kanunla düzenlenecek genel sağlık sigortası kapsamına 
alınacakları tarihe kadar, hastalanmaları halinde, resmi ve özel sağlık kurum ve 
kuruluşlarında Yönetmelik'te belirlenecek usul ve esaslara göre muayene ve tedavi 
ettirilirler. 

a) Emekli, Adi Malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar, 
b) (a) bendinde sayılanların 5434 sayılı Kanunun 67'nci maddesinde 

belirtilen ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, 
c) Dul ve yetim aylığı alanlar..." hükmü bulunmaktadır. 

08.09.1999 tarih ve 23810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2000 
tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin 2 nci fıkrası ise, 

"Özel kanunları gereğince sağlık yardımından faydalananlar ile Sandıktan 
emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanların diğer Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına tabi görevlerde çalışan veya bu kuruluşlardan aylık alan eşleri ve 
Sandıktan dul aylığı alanlardan diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi görevde 
çalışan veya bu kuruluşlardan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar bu madde 
hükmünden yararlanamazlar. İsteğe bağlı sağlık sigortasından yararlananlar 
hakkında bu hüküm uygulanmaz." hükmünü amirdir. 

Emekli Sandığı 'ndan emekli ve malullük aylığı alanların SSK'ya tabi olan 
eşleri 506 sayılı Kanuna göre muayene ve tedavi hakkı elde etmiş olduklarından; 
yukarıdaki hükümlere göre, Sandığın sağladığı muayene ve tedavi hakkından 
yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır. 

Sosyal güvenlik kuruluşları ve fonları ile ilgili yeniden yapılandırma 
çalışmaları halen devam etmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kçlfral UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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7.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Muğla-Dalaman'da tarımsal üretime verilen zararın ön
lenmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakam Osman Pepe'nin cevabı (7/2323) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan konunun Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

Muğla ilinin Dalaman ilçesindeki MOPAK AŞ. ile ilgili 17.12.2003 
tarihinde verdiğim yazılı soru önergeme, 22.01.2004 tarihinde yazılı 
olarak cevap verdiniz. Verdiğiniz cevapta, fabrika atıklarının yöredeki 
tarıma ve özellikle narenciye üretimine zarar verdiği hususunda 
bakanlığınızda bilgi ya da belge bulunmadığı belirti lmektedir. Bu 
konuyla ilgili değerlendirmenin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca 
yapılması gerektiği ifade edilmiştir. 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bilirkişi ekibi tarafından TC 
Dalaman Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı için hazırlanan 
27.02.2004 tarihli Bilirkişi Raporu, MOPAK AŞ.nin atık gazlarının 
narenciyeye zarar verdiğini bilimsel olarak kanıtlamıştır. 

1 - Yöremizin önemli sanayi kuruluşu olan MOPAK AŞ.nin tarımsal 
üretime zarar vermesini önleyici tedbirler alması için yaptırımlarınız 
neler olacaktır? 

2- Hükümetinizin yöre çiftçisinin maddi zararının karşılanmasıyla 
ilgili herhangi bir projesi var mıdır? 
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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- b £ % ~ i %A- i 2-* /o5/2004 

KONU : Sayın Ali ARSLAN'ın 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanl ığ ı ) 

İLGİ :a)TBMM'nin 21/04/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2323-5202/17988 
sayılı yazısı. 

b)TBMM'nin 11/05/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2323-5202/17988 
sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazı ekinde alınan Muğla Milletvekili Sayın Ali ARSLAN'ın "Muğla 
Dalaman'da tarımsal üretime verilen zarann önlenmesine ilişkin" 7/2323 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ ARSLAN'IN "MUĞLA DALAMAN'DA TARIMSAL 
ÜRETİME VERİLEN ZARARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN" 7/2323 ESAS SAYILI YAZILI 

SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- MOPAK Kağıt Karton San. ve Tic. A .Ş. tarafından işletilen Karton Fabrikası ve 
Klor Alkali Tesisi'nin; 

A-Atık suları ile ilgili olarak; 
Muğla Valiliğinin, 30.09.2003 tarih ve 116-D sayılı Mahalli Çevre Kurulu 

kararında; 
MOPAK A .Ş. Kağıt-Karton Sanayi ve Ticaret A .Ş.'ne ait derin deniz deşarjı 

izninin her yıl yenilenmek üzere verilmesine, 

- Bu süre zarfında deşarj ortamındaki kalite ve kirlenme karakteristiklerinin 4 
mevsim izlenmesine veya izletilmesine devam edilerek, her mevsim sonu raporunun İl 
Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilmesine, 

- Verilen 1 yıllık süre sonunda 4 mevsimlik sonuç raporu ile deşarj izni 
başvurusunun yapılmasına, 

- En geç 1 yıllık deşarj izni süresinin bitimine kadar, klorla ağartmadan ozonla 
ağartmaya geçilmesi ve atık su debisinin düşürülmesi (atık suyun geri kazanılarak tekrar 
proseslerde kullanılması suretiyle) ile ilgili iş termin planının Muğla Valiliğine 
sunulmasına, 

- İşletmenin Çevre Yönetimi Sistemi (ISO 14001) kurması hususunun tavsiye 
edilmesine, 

karar verilmiştir. 

Söz konusu işletme Mahalli Çevre Kurulu kararı doğrultusunda, atık su arıtma 
tesisi çıkışında ve deşarj yeri deniz ortamında periyodik olarak numuneler alarak tahlil 
ettirmektedir. Ayrıca, bu güne kadar yapılan denetimlerde deniz hariç herhangi bir yere 
atık su deşarjı yaptığı tespit edilmemiş olup, atık sudan tarım alanlarının zarar görmesi 
ihtimalinin bulunmadığı düşünülmektedir. 

B- Tesisin emisyonları ile ilgili olarak; 

- Bakanlığımızca, 14.11.2003 tarih ve 01-3133 sayılı yazı iie emisyon izni 
dosyasındaki eksiklikleri en kısa zamanda tamamlayarak Valiliğe sunması, ayrıca Klor 
Alkali Fabrikası klor gazı ve bileşiklerinin emisyonlarının da ölçtürülmesi gerektiği 
işletmeye bildirilmiştir. 

-Sürekli olarak kükürt dioksit emisyonu değerinin sağlanmasında aksaklıklar 
yaşanan yağ kazanı bacasında, işletme tarafından filtre kurulmasının planlandığı 
bildirilmiş, ancak bununla ilgili iş Termin Planı halen Valiliğe sunulmamıştır. 

- İşletmenin emisyon değerlerini sağlayarak emisyon izni almasını müteakip tarım 
ürünlerine zarar verildiğinin bilimsel olarak ispat edilmesi halinde, İşletmenin emisyonları 
ile ilgili olarak ek yaptırımlara gidilmesi gündeme gelecektir. 

-Emisyon raporu eksikliklerinin kısa zamanda tamamlanmaması durumunda da 
idari ceza uygulamasına gidilecektir. 

2- Yöre çiftçisinin maddi zararlarının karşılanmasıyla ilgili olarak Bakanlığımızca 
yürütülen herhangi bir proje bulunmamaktadır. 
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8.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, özürlü vatandaşların oy kullanımıyla ilgili YSK 
tarafından alınan tedbirlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/2325) 

05-04-2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Gürsoy EROL 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 

2S-03-2004 tarihinde Ülke genelinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla, oy 
kullanmak isteyen özürlü vatandaşlara bazı sandık kuru) başkanlarınca gerekli kolaylıkların 
gösterilmeyerek.insan onuruna yakışmayacak bir şekilde üst katlara taşındığı yine bazı medya 
kuruluşlarında resim ve haber olarak yer almıştır. 

1 Bu konuda Yüksek Seçim Kurulu ( YSK ) tarafından yayınlanmış ve Sandık Kr.rui 
Başkanlarının uyması gereken bir tebliğ \ ar mıdır? 

2 Var ise.uymayanlar hakkında ne yapma> ı düşünüyorsunuz? 
3 Yok ise.bu konuda bundan sonra yapılacak ilk seçimlerde ne gibi tedbir ve 

kolaylıklar yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI «2Ç./.C./2004 

Bakan 
SZ T. 

TÜRKIYE B Ü Y Ü K MILLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 21/4/2004 tarihli ve 
A.O1.O.GNS.0.10.0O.02-7/2325-5212/180OO sayılı yazınız. 

b) 30/4/2004 tarihli ve 434 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazanız ekinde alman, İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazdı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2325 Esas 
No. lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için 
ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci 
fıkrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 
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Sayın Gürsoy EROL 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazdı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2325 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

6/6/1997 tarihli ve 23011 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 572 sayılı 
"Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname" ile 
değiştirilen 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
36. maddesinde yer alan; "Seçmen kütüğü yazımı sırasında, seçmenin oyunu kullanmasını 
engelleyecek bir özürlülüğü varsa, forma kaydedilir." hükmünün, 30 Kasım 1997 tarihinde 
yapılan Genel Nüfus Tespiti ve Seçmen Yazımında Yüksek Seçim Kurulunca toplumsal 
duyarlılık da gözetilerek hemen uygulamaya konulduğu ve Türkiye'de ilk defa özürlülerin 
sayısının Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlendiği; 

Söz konusu Kanun hükmü gereği, Yüksek Seçim Kurulu'nca verilen 8/11/2003 tarihli 
ve 1059 sayılı Karar ve Karar metnine dahil olan "28 Mart 2004 Tarihinde Yapılacak Mahalli 
İdareler Genel Seçimlerinde Kullanılacak Sandık Seçmen Listelerinin Güncelleştirilmesi Usul 
ve Esaslarım Gösterir" Örnek: 140/1 sayılı Yüksek Seçim Kurulu Genelgesinin, "Özürlü 
Seçmenlerin Sandık Seçmen Listesinde Gösterilmesi" başlıklı 10. maddesindeki; 

"298 sayılı Kanunun 4381 sayılı Kanunla değişik 74. maddesine göre, özürlü 
seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için, 3 Kasım 2002 günü yapılan Milletvekili 
Genel Seçiminde oluşturulan sandık seçmen listelerinde özürlü seçmenlerin özür durumları 
gösterilmiştir. Bu nedenle gerek anılan listelerde özürlü gözüken seçmenlerin, gerek 
güncelleştirme esnasında listeye ilk defa yazılan seçmenlerin özür durumları kesinleşen 
sandık seçmen listelerinde gösterilecektir." 

hükmüyle de, seçmenlerin müracaatı halinde özürlü olup olmadıklarının tespiti 
cihetine gidildiği ve sandık seçmen listelerine bu durumun işlendiği; 

298 sayılı Kanunun "Sandığın konulacağı yer" başlıklı 74. maddesinde; 
"Sandıklann konulacağı yerleri ve oy verme işinin vaktinde sona ermesi için gerekli 

tedbirleri ilçe seçim kuruUannm denetiminde sandık kurulu tespit eder. Sandıklann 
konulacağı yerlerin belirlenmesinde seçmenin oyunu kolaylıkla, serbestçe ve gizli şekilde 
verebilmesi gözetilir. Özürlü seçmenlerin oylarım rahatlıkla kullanabilmeleri için gerekli 
tedbirler alınır Sandıklar okul (özel okullar ve özel dershaneler dahil) avlusu ve salonların 
elverişli kısımları gibi genel yerlere, yetmediği takdirde kiralanacak kahvehane, lokanta gibi 
yerlere konur. Kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle karakollara ve parti 
binalarına, muhtarlık odalarına sandık konulamaz. Üçten fazla sandık konulan binalarda bina 
sorumlularının görev esasları Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir." 

hükmünün yer aldığı; 

- 1 2 5 -



T.B.M.M. B : 92 25 . 5 . 2004 O : 4 

Yüksek Seçim Kurulunun 24/1/2004 tarihli ve 199 sayılı Karan ve Karar metnine 
dahil bulunan, "28 Mart 2004 Pazar Günü Yapılacak Mahalli İdareler İle Mahalle 
Muhtarhklan ve İhtiyar Heyetleri Seçimlerinde İL, İlçe ve Geçici Üçe Seçim Kurullannm 
Görev ve Yetkilerini Gösterir" Örnek: 139 sayılı Genelgesinin 4.15. maddesinde de, özürlü 
seçmenlerin kolaylıkla oy kullanabilmeleri için sandık yerinin saptanmasında gerekli 
önlemlerin alınmasının öngörüldüğü; 

Yine, Yüksek Seçim Kuruhı'nun 8/2/2004 tarihli ve 279 sayılı Karan ve Karar 
metnine dahil bulunan, "Sandık Kurullannm Görev ve Yetkilerini Gösterir" örnek: 138 sayılı 
Genelgesinin "Sandığın Konulacağı Yerin Belli Edilmesi" başlıklı 10. maddesinde; 

"Sandık alanında, sandıklann konulacağı yeri varsa bina sorumlusu ile görüşerek 
sandık kurulu kararlaştırır Sandıklann konulacağı yerlerin belirlenmesinde, seçmenin oyunu 
kolaylıkla, serbestçe ve gizli şekilde verebilmesi göz önünde bulundurulur ... Özürlü 
seçmenlerin kayıtlı olduğu sandık seçmen listelerine ait sandıklar, bunların rahatlıkla ve 
kolaylıkla oy kullanmalarım sağlamak amacıyla binalann uygun yerlerine konulur..." 

düzenlemesine yer verildiği; 
Yüksek Seçim Kuruhı'nca; ilçe seçim kurtulan ile sandık kurulu başkanlarına özürlü 

seçmenlerin oy kullanacaklan sandıklann konulacağı yerler konusunda gerekli dikkat ve 
özenin gösterilmesinin bildirildiği; buna göre de özürlü seçmenlerin oy kullanacağı 
sandıklann, sandık alanlannın giriş kısmında yer almasının gerektiği; 

öte yandan, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 
seçim günü Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Ankara ve İzmir illerinden telefon ile özürlü 
seçmenler için müracaat eden özürlü seçmen yakını vatandaşlara gerekli kolaylığın 
sağlanmasının ilgili seçim kurulu başkanlanna telefonla bildirildiği; seçim kurulu 
başkanlannın bina sorumlulanm telefonla arayarak özürlü seçmenlerin yukanda belirtilen 
esaslar çerçevesinde rahatlıkla oy kullanmalarının sağlandığı; 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca bu iki olayın meydana gelmesine neden olan 
sandık veya ilçe seçim kurulu başkanlannın dikkatinin çekildiği ve bir daha olmaması 
konusunda uyanldığı; 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 6/5/2004 tarihli ve 004451 sayılı yazısından 
anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan 
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9.- istanbul Milletvekili Emin Şirin'in, bazı gazetecilerden oluşan "İkinci Cumhuriyetçi"ler lis
tesinin gerçekliğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül'ün cevabı 
(7/2341) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.04.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Yeni Şafak Gazetesi'nden Ali Bayramoğlu ve Sabah Gazetesi'nden Emre Aköz'ün 
ortaya attığı, bilahare Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök başta olmak üzere bir 
çok gazetecinin konu ettiği ve "Atatürk ve TSK düşmanı, İkinci Cumhuriyetçi, manda 
cephesi" başlıklı bir listenin bulunduğu ve bu listede de Mehmet Ali Birand, Cengiz Çandar, 
Çetin Altan, Mehmet Altan, Ahmet Altan, Murat Yetkin, Hasan Cemal, Oral Çalışlar, Aydın 
Engin, Gülay Göktürk, Metin Münir, Cüneyt Ülsever, Ufuk Güldemir, İlter Türkmen, Yalım 
Eralp, Mehmet Y. Yılmaz, Ertuğrul Özkök, Hadi Uluengin, Mehmet Barlas, Ferai Tınç, Sami 
Kohen, İsmet Berkan, Perihan Mağden, Can Dündar, Nazlı Ilıcak, Nuh Gönültaş, Hadi Özışık, 
Fehmi Koru, Ali Bayramoğlu, Kürşat Bumin'in isimlerinin yer aldığı iddia edilmektedir. 

Bazı gazeteciler, "Evet böyle bir liste var, ben gördüm" ifadesini kullanmışlardır. 

Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki soruma cevap verilmesini arz ederim: 

Soru: 

Bu sorumu sadece bir Bakanlığa tevcii etmeden hem İçişleri, hem Milli Savunma, hem 
Basından sorumlu Devlet Bakanı ve diğer ilgili bakanlara tevcii etmek suretiyle, herhangi 
bir askeri veya sivil birimde bahsedilen herhangi bir listenin hazırlanıp hazırlanmadığını, 
eğer hazırlanmışsa hangi birim tarafından ve hangi amaçla hazırlandığını kamuoyuna 
açıklamayı düşünüyor musunuz? Eğer böyle bir liste hazırlanmışsa bu listeyi hazırlayan 
makam hangi kanuni yetkilerle bu listeyi hazırlamıştır? Eğer böyle bir liste yok ise, böyle 
bir listenin varlığını basın yoluyla yayma faaliyeti belirli bir dezenformasyon 
kampanyasının parçası olabilir mi? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2004/7016-CS 6 8 3 Q0 MAYIS 2004 

K O N U : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : (a) TBMM.Bşk.lığının 22.4.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD: A.01.0.GNS 0.10. 00 
02-7/2341-5287/18168 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 28.4.2004 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-349-22/1953 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in Sayın Başbakan'a yönelttiği ve İlgi (a) üzerine 
İlgi (b) ile Millî Savunma Bakanı koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip edilen 
7/2341 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

ecdi GÖNÜL 
Millî Savunma Bakanı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYİN EMİN ŞİRİN TARAFINDAN VERİLEN 
7/2341 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

"Yeni Şafak Gazetesi'nden Ali BAYRAMOGLU ve Sabah Gazetesi'nden Emre 
AKÖZ'ün ortaya attığı, bilahare Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul ÖZKÖK 
başta olmak üzere bir çok gazetecinin konu ettiği" iddia edilen "Atatürk ve Türk Silâhlı 
Kuvvetleri düşmanı, İkinci Cumhuriyetçi, manda cephesi" başlıklı bir liste Türk Silâhlı 
Kuvvetlerince hazırlanmamıştır. 

Bu yazılı soru önergesi Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'ın tensipleri ile 
tarafımdan cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

/ecdi GÖNÜL 
fi Savunma Bakanı 
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10.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, bir yayın grubuna ait mal varlıklarının satışına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/2348) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını saygılarımla arz ederim. 14.04.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

TMSF Başkanı Ahmet Ertürk'ün basma verdiği demeçlerden anlaşıldığına göre, 
TMSF tarafından el konulan Uzan Grubu'nun malvarlıklanndan satışa ilk çıkanlacak olanı 
"yayın" grubudur. 

Bu konuyla ilgili olarak aşağıdaki sorulanma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

1 - Uzan Grubu'nun mallanna tedbiren el konulmasını temin eden kanunun 
(5020 sayılı kanun) Anayasaya aykın olduğu iddialan mevcuttur. Uzan 
Grubu'na ait herhangi bir mülk satıldığı takdirde, muhtemelen Uzan 
Grubu'nun kanunun Anayasaya aykınlık iddiası ile tasarrufun durdurulması 
konusunda mahkeme açması sözkonusu olacaktır. Böyle bir durumla 
karşılaşıldığı takdirde izlenilecek yol ne olacaktır? 

2- Uzan Grubu'na ait yayın grubu satışa çıkanldığı takdirde izlenilecek ihale 
yöntemi veya satış yöntemi ne olacaktır? Şeffaflık ne şekilde temin 
edilecektir? Piyasada çok yaygın olarak Uzun Grubu'na ait yayın grubunun, 
Sabah Grubuna tanınan şartlarda kiraya verileceği konuşulmaktadır. Bu 
dedikodulara mani olacak şeffaf kiralama veya satış yöntemi nasıl 
belirlenecektir? 

3- Uzan Grubu'na ait herhangi bir mülkün, TMSF'nin alacağına mahsuben 
satışa çıkanlması halinde satış fiyatının makul olup olmadığı konusunda, 
borçlu olan Uzan Grubu'nun görüşü ve/veya onayı alınacak mıdır? Satış 
fiyatının düşük olması halinde Uzan Grubu'nun yürütmeyi durdurma imkanı 
var mıdır? 

4- Özellikle yazılı basında ve büyük ölçüde görsel basında, piyasa hakimiyeti 
konusunda bazı gruplann önemli hakimiyetler sağladığı ve rekabeti bozacak 
durumlar yarattığı konuşulmaktadır. Yayın grubunun satışı sözkonusu olur 
ise, bu grubu satın almak isteyecek muhtemel alıcılann: 

a- Gizli ortaklan olup olmadığı tetkik edilecek midir? 
b- Muhtemel alıcılar için güvenlik belgesi istenecek midir? 
c- Rekabet Kurulu'nun görüşü ve onayı alınacak mıdır? 
d- RTÜK'ün görüşü ve onayı alınacak mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.001/01-5498 W /*>5/2004 
KONU : 7/2348-5278 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 22.04.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5231 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/2348-5278 sayılı 
yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu 
Başkanlığı'nın 07.05.2004 tarih ve TMSF.02.İŞT.-271 sayılı yazısı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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TASARRUF M E V D U ATI SIGORTA FONU 
(İştirakler Dairesi) 

SÜRELİ 
7 Mayıs 2004 

Sayı : TMSF.02.İŞT-271 
Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Doç.Dr. Abdûllatif ŞENER) 

İLGİ : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 15.03.2004 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-5231 sayılı yazısı. 

b) 27.04.2004 evrak çıkış tarihli ve B.02.0.001/ (01) sayılı talimatınız. 

T.B.M.M. İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'e ait bulunan 7/2348 numaralı soru 
önergesine ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler aşağıda 
değerlendirmelerinize sunulmaktadır: 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 3/7/2003 tarih ve 1085 
sayılı Kararıyla bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni 4389 sayılı Bankalar 
Kanunu'nun 14'üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına istinaden kaldırılan ve 4389 Sayılı 
Kanun 'un 16. maddesinin 1 numaralı fıkrası uyarınca yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. nezdinde TMSF tarafından 
yapılan incelemeler neticesinde, banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tabi 
tasarruf mevduatı tutan ile gerçek tasarruf mevduatı tutan arasında fark bulunduğundan, bu 
farkın 4969 Sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi hükümleri çerçevesinde sorumlulardan 
tahsilini teminen gerçek ve tüzel kişilerin mal varlığı hakkında ihtiyati tedbir kararlan 
alınarak uygulanmış, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14. ve 15. maddeleri ile de 6183 sayılı 
A m m e Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyannca takip ve tahsili 
işlemleri başlatılmıştır. 

Bu çerçevede, 

• 4389 sayılı Bankalar Kanununu değiştiren 5020 sayılı Kanunun Anayasa'ya aykın 
olduğu iddialan esas alınarak uygulamaya yön verilmesi düşünülemez. Herhangi bir 
yasal düzenlemenin Anayasa'ya aykınlığının iddia edilmesi halinde izlenecek yol 
bellidir. Bu yol izlenmeden salt "Anayasa'ya aykırılık iddialanyla, yasanın 
amaçladığı "''kamu alacağının tahsilini sağlama" yolunda yapılacak yasal uygulamalan 
tartışmaya açmanın bir yaran olmadığı düşünülmektedir. 

• TMSF tarafından yönetim ve denetimi devralınan şirketlerin satış işlemleri, 6183 
sayılı Amme Alacaklanmn Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ve 5020 sayılı Yasa ile 
değişik 4389 sayılı Bankalar Kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde 
gerçekleştirilecektir. Satış yöntemleri, satış fiyatlarının tespiti, ilgili yasalann 
TMSF'na verdiği yetkiler çerçevesinde belirlenecek, satış ve devir için ilgili kurul ve 
kuruluşlardan alınması gereken izinler tesis edilecektir. Bunlar yapılırken satış 
bedelini yükseltecek bir rekabet ortamının sağlanmasının temel hedef olduğu 
tartı şması zdır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

"Ahmet ER 1Ü1 
Başkan 
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//.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'mn, bir açıklamasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/2352) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

16.03.2004 tarihinde verdiğimiz ve iç tüzüğün 96. Maddesinde belirtilen nitelikleri 
taşımadığı gerekçesi ile, işleme konulmayıp iade edilen yazılı soru önergemizi 
yeniden düzenlediğimizden aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması hususunda aracılığınızı saygılarımla arz ederim.13.04.2004 

Yılmaz KAYA 
İzmir Milletvekili 

Anayasa Komisyonu Üyesi 

15 Mart 2004 tarihinde İzmir'e yaptığınız seçim gezisinde "Partilimiz Kazanırsa 
En Ufak Sorun Yaşanmaz, Olağanüstü Gayret Sarfederiz." "Ankara ile aynı 
istikamette Düşünen Belediye Yönetimleri Daha Başarılı Olur." Şeklindeki 
açıklamalarınız basında yer almıştır. 

1- Seçmenden bu şekilde destek istemenize imkan veren bir yasal düzenleme 
var mıdır? 

2- Adaylarınızın kazanmadığı yerlerde o kentin sorunlarının çözümü için 
gayret sarfetmeyecek misiniz? 

3- Sözkonusu beyanınızdan adayınızın kazanamadığı belediyelerin başarılı 
olmasjnm engelleneceği sonucu çıkarılabilir mi? 

4- Bu görüşlerinizde hala ısrarlı mısınız? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21 /2004/SPGY/1 87223 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 22.04.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5231 sayılı yazıları. 

İzmir Milletvekili Sayın Yılmaz Kaya'mn 7/2352 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

A b d u l l a h G U L 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN YILMAZ KAYA'NIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

15 Mart 2004 tarihinde İzmir'e yaptığınız seçim gezisinde "Partilimiz kazanırsa en ufak 
sorun yaşanmaz, olağanüstü gayret sarfederiz", "Ankara ile aynı istikamette düşünen belediye 
yönetimleri daha başarılı olur" şeklindeki açıklamalarınız yer almıştır. 

1 - Seçmenden bu şekilde destek istemenize imkan veren bir yasal düzenleme var mıdır? 
2- Adaylannızm kazanmadığı yerlerde o kentin sorunlannm çözümü için gayret 

sarfetmeyecek misiniz? 
3- Sözkonusu beyanınızdan adayınızın kazanamadığı belediyelerin başarılı olmasının 

engelleneceği sonucu çıkarılabilir mi? 
4- Bu görüşlerinizde hala ısrarlı mısınız? 

YANIT: 

Yerel seçim kampanyasında yaptığım konuşmalar yasal çerçevede gerçekleştirilmiştir. 
Hükümetimiz bütün belediyelere yasalar çerçevesinde ve eşit biçimde davranmaktadır. 

- 133 -



T.B.M.M. B : 92 25 . 5 . 2004 O : 4 

12.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, bir vatandaşın AÎHM'ye götürdüğü bir davaya ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/2353) 

1 4 . 0 4 . 2 0 0 4 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdul lah GÜL tara f ından 
yazılı o larak yanıt lanmasını arz ede r im . 

Saygılarımla. 

. f-İngin ALTAY 
S inop M i l l e tvek i l i 

Uluslararası T & F nakl iyat f i rmasında sürücü olarak çalışan Remzi KISA, 21 .01 .2000 
tar ih inde Romanya Nadlac g ü m r ü k kapısında gümrük yetki l i ler inin rüşvet ta lebi karşılaşmıştır. 
Remzi KISA, Romanya Gümrüğünde kaldığı zor du rumu ve Romanya Konsolos luğunun 
t u t u m u n u , adı geçen tar ih ten bugüne kadar gerek iç yargı gerekse A H İ M boyu tunda hak 
arayışını sürdürmekted i r . 

Remzi KISA v e d iğer Tü rk uluslararası taşımacılık yapan sürücüler imiz in, Romanya da 
karşılaştıktan g ü m r ü k sorunları ile ilgili bakanlığınızın bir çalışması vaı dır? 

Remzi Kısa'nın mağdur iyet i Ele İlgili Bakanlığınıza yapmış o lduğu müracaat lara neden 
yanıt ver i lmemişt i r? 

Adı geçen vatandaşımıza, Romanya Konsolosluğunun izlediği t u t u m hakkında 
bakanlığınızın bir işlemi o lmuş mudur? 

Vatandaşımızın devlet ini Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine ş ikayet e tmemes i ve 
davayı ger i çekmesi için herhangi bir uzlayrtacı t u t a m a m ı ş ulai-ak mrcftr? 

T . C . 
D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Siyase t P l a n l a m a Gene l M ü d ü r Yardımcı l ığ ı . . . . _ _ _ . 
24 Mayıs 2004 

Sayı : 0 2 6 . 2 1 / 2 0 0 4 / S P G Y / 1 9 7 6 4 8 
K o n u : Yazı l ı Soru Önerges i 

S Ü R E L İ - Ç O K İ V E O i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T lVIECLİSt B A Ş K A N L I Ğ I N A 

f lg i : 22 .04 .2004 tar ih v e A.O1.O.GNS.O.1O.OO.02-523 1 sayı l ı yaz ı l an . 

S i n o p Mil le tveki l i Sayın Eng in Al tay ' ın 7 /2353 Esas No ' lu yazı l ı soru öne rges in in yanı t ı 
i l işikte s u n u l m a k t a d ı r . 

Sayg ı l a r ımla a rzede r im. 

A b d u l l a h G Ü L 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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SİNOP MİLLETVEKİLİ SAYIN ENGİN ALTAY'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Uluslararası T&F nakliyat firmasında sürücü olarak çalışan Remzi Kısa, 21.01.2000 
tarihinde Romanya Nadlac gümrük kapısında gümrük yetkililerinin rüşvet talebiyle 
karşılaşmıştır. Remzi Kısa, Romanya gümrüğünde kaldığı zor durumu ve Romanya 
Konsolosluğunun tutumunu, adıgeçen tarihten bugüne kadar gerek iç yargı gerekse AÎHM 
boyutunda hak arayışını sürdürmektedir. 

1. Remzi Kısa ve diğer Türk uluslararası taşımacılık yapan sürücülerimizin Romanya'da 
karşılaştıkları gümrük sorunlarıyla ilgili Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? 

2. Remzi Kısa'nm mağduriyetiyle ilgili Bakanlığınıza yapmış olduğu müracaatlara neden yanıt 
verilmemiştir? 

3. Adıgeçen vatandaşımıza, Romanya Konsolosluğunun izlediği tutum hakkında Bakanlığınızın 
bir işlemi olmuş mudur? 

4. Vatandaşımızın devletini Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'ne şikayet etmemesi ve davayı 
geri çekmesi için herhangi bir uzlaşmacı tutumunuz olacak mıdır? 

YANITLAR: 

1. Ülkemizle Romanya arasında 6 Temmuz 1999 tarihinde imzalanarak 13 Nisan 2001 tarihinde 
yürürlüğe giren ve güncel koşullara uygun olarak hazırlanan yeni "Konsolosluk Sözleşmesi" 
çerçevesinde, bu ülkeden transit geçiş yapan TIR ve kamyon şoförlerimizin hakları başta olmak 
üzere Romanya'daki vatandaşlarımızın haklan, ilgili Romen mevzuatı bağlamında Bükreş 
Büyükelçiliğimiz ile Köstence Başkonsolosluğumuz tarafından etkin bir şekilde korunmaya 
çalışılmaktadır. 

İki ülke arasında her alanda mevcut yoğun ilişkiler çerçevesinde sonuncusu 27-28 Ocak 2003 
tarihlerinde Ankara'da yapılan Türkiye-Romanya Konsolosluk görüşmeleri sırasında da 
Romanya'daki vatandaşlanmız ile bu ülkeden transit geçiş yapan TIR ve kamyon şoförlerimize 
Romen makamlarınca gerekli yardımın gösterilmesi kuvvetle istenmiştir. TIR ve kamyon 
şoförlerimizin Romen makamlarıyla yaşadıklan sorunlara, ilgili temsilciliklerimizce istisnasız bir 
şekilde süratle müdahale edilmekte, konuya ilişkin Romen yasaları bağlamında ülkesinde 
egemenlik hakkından doğan icrai yetki ve sorumluluk sahibi Romen makamlan nezdinde 
vatandaşlarımıza yardımcı olunması yönünde elden gelen çaba gösterilmektedir. Bakanlığım, 
Ulaştırma Bakanlığı ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nİn eşgüdüm içinde katıldığı Türkiye-
Romanya Karma Ulaştırma Komisyonu toplantılarında da taşımacılık yapan şirket ve 
vatandaşlarımızın hakları imza altına alınan protokollerle savunulmakta, belli esaslar dahilinde 
karşılıklı olarak yıllık geçiş kotaları belirlenmektedir. 

2003 yılının ilk aylarında Romanya'nın, AB yükümlülükleri çerçevesinde ülkemize vize 
uygulamak durumunda olduğunu belirterek 1968 tarihli Vize Muafiyet Anlaşmasını feshetmesini 
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müteakip başlatılan görüşme müzakere sürecinin yanında konunun siyesi düzeyde de ele alınması 
yoluna gidilmiş, bu çerçevede hazırlanan, Sayın Başbakanımızın Romanya Başkanı Nastase'ye 
yönelik mektubu, görüşmelerin üçüncü turu öncesinde Bükreş Büyükelçimiz tarafından Romanya 
Başbakanının Danışmanına iletilmiştir. 

Üçüncü tur görüşmelerin sonucunda parafe edilen yeni vize anlaşmasındaki hükümlere göre, 
diğer kazammlanmızın yanında, kamyon ve otobüs şoförlerine, beş gün ikamet süreli bir yıl 
geçerli müteaddit giriş vizelerinin, diplomatik yollardan teati edilecek listeler esas alınmak 
suretiyle verilmesi sağlanmıştır. 

Diğer taraftan Romanya'nın yeni "Yabancılar Yasası" 3 Nisan 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Bu yasa esas itibariyle Romanya'nın AB'yle gelişen ilişkileri çerçevesinde sınırlarının denetim 
altına alınması amacına yöneliktir. Romanya'nın yeni yabancılar rejimi bazı zorlukları da 
beraberinde getirmiştir. Uygulamanın henüz oturmamış olması nedeniyle yaşanmakta olan geçiş 
dönemi Romanya'yla iş yapan ve bu ülkeye seyahat eden vatandaşlarımızın durumunu olumsuz 
yönde etkilemektedir. Şüphesiz bu uygulamalar genel nitelikte olup, salt vatandaşlarımıza 
yönelik değildir. AB ülkeleri dışındaki ülkelerin vatandaşlarına uygulanmaktadır. 

2. Remzi Kısa'nın mağduriyetiyle ilgili müracaatları Bakanlığımca yanıtsız bırakılmamıştır. 
Öncelikle, Remzi Kısa'nın 22.012000 tarihinde Romanya'da karşılaştığı sorunu Bükreş 
Büyükelçiliğimize iletmesini müteakip Bükreş Büyükelçiliğimiz, yetkileri çerçevesinde gerekli 
tüm girişimleri gecikmeksizin yapmış ve sonucunu takip etmiştir. Remzi Kısa'nın daha sonra 
Bakanlığım aleyhine idari yargıda açtığı tazminat davasında Bakanlığımın savunma dilekçeleri, 
yetkili yargı mercilerine yasal süreleri içinde gecikmeye mahal vermeden sunulmuştur. Nihayet 
Remzi Kısa'nın Bakanlığıma yaptığı çeşitli yazılı başvurular da yasal sınırlar dahilinde, 
Bakanlığım Hukuk Müşaviriiği'nin 30.01.2004, 14.01.2004, 26.12.2003 tarihli yazılarıyla 
yanıtlanmıştır. 

3. Remzi Kısa'nın Romanya'da karşılaştığı sorunla ilgili olarak Bükreş Büyükelçiliğimizce 
yapılan işlemler, Büyükelçiliğin uluslararası hukukun cevaz verdiği yetkileri azami derecede 
kullanılarak tesis edilmiştir ve hukuka uygun bulunmaktadır. Büyükelçiliğin bu işlemleri 
Bakanlığımın ilgili birimlerinin bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir. Keza yapılan yargı denetiminde 
de Bükreş Büyükelçiliğimizin sözkonusu işlemlerinin hukuka uygun olduğu, Bakanlığımın 
olayda bir hizmet kusurunun, dolayısıyla da tazmin borcunun bulunmadığı tespit edilmiştir. 

4. Bakanlığım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru hakkını kullanmak isteyen bireyleri 
bu yola gitmekten vazgeçirmek gibi bir tutum izlememektedir. Aynı kapsamda, Remzi Kısa adlı 
vatandaşımızın da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne olası şikayetinden vazgeçirmek gibi bir 
tutum sözkonusu olmayacaktır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 38. maddesi çerçevesinde şikayetçiyle uzlaşma, diğer bir 
deyişle, dostane çözüm yoluna gidilmesi ise, şikayetin ilgili tüm makamlarımız tarafından 
incelenmesi sonucunda gerçekleştirilebilmektedir. Adıgeçen vatandaşımızın henüz Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi tarafından Hükümetimize tebliğ edilmiş bulunan bir şikayeti mevcut 
olmadığından, böyle bir olasılık üzerinde değerlendirme yapılmasına olanak bulunmamaktadır. 
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R E M Z İ K I S A T A R A F I N D A N D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I A L E Y H İ N E A Ç I L A N D A V A 
H A K K I N D A N O T 

1- Ulus la ra ras ı T & F nak l iya t firmasında sü rücü o la rak ça l ı şan R e m z i K ı sa , 
A l m a n y a ' y a ma l t a ş ı m a k a m a c ı y l a R o m a n y a ' d a n g e ç e r k e n , R o m a n y a — M a c a r i s t a n 
s ın ı r ındaki N a d l a c g ü m r ü k k a p ı s ı n d a 22.01.20O0 ta r ih inde b i r tartı s o r u n u yaşad ığ ı , 
k e n d i s i n d e n rüşve t i s tendiği ve rüşve t v e r m e y i reddet t iğ i için u su l süz o l a r ak 1088 D M p a r a 
cezas ı tahsil ed i ld iğ inden b a h i s l e v e B ü k r e ş Büyüke lç i l iğ i K o n s o l o s l u k Ş u b e s i ' n i n k o n u y l a 
i lg i l enmeyerek m a d d i z a r a r a u ğ r a m a s ı n a neden o lduğu idd ias ıy la 2 0 0 0 yılı Haz i r an ayı 
i çe r i s inde Dışiş ler i Bakan l ığ ı a l eyh ine d a v a açmışt ı r . 

2 - R e m z i K ı s a ' n ı n bu davas ı İs tanbul 3 . İdare M a h k e m e s i * n i n 0 4 . 1 0 . 2 0 0 0 tarihli ve 
Esas : 2 0 0 0 / 6 0 4 , Kara r : 2 0 0 0 / 8 5 0 sayı l ı Karar ıy la , davan ın A n k a r a İda r e M a h k e m e s i n i n 
ye tk i s ine gi rmesi ge r ekçes iy l e reddedi lmiş t i r . 

3 - R e m z i K ı s a ' n ı n davas ına , b u n u n üzer ine A n k a r a 3 . İda re M a h k e m e s i ' n d e 
b a k ı l m a y a baş lanmış t ı r . A n k a r a 3 . İda re M a h k e m e s i d e 3 0 . 0 4 . 2 0 0 1 tar ihl i v e E s a s : 
2 0 0 0 / 1 6 4 9 , Kara r : 2O01 /545 sayı l ı karar ıy la , d a v a için İs tanbul İda re M a h k e m e s i ' n i n yetkil i 
o l d u ğ u n a h ü k m e t m i ş v e yetki l i m a h k e m e n i n tespiti iç in d a v a d o s y a s ı n ı D a n ı ş t a y ' a 
göndermiş t i r . D a n ı ş t a y 10. Da i r e s i . 20 .09 .2001 tarihli ve Esa s : 2 0 0 1 / 2 1 9 7 , K a r a r : 2 0 0 1 / 3 0 9 1 
sayıl ı Karar ıy la İ s t anbu l İdare M a h k e m e s i ' n i n d a v a k o n u s u n d a k i yetkis in i n ihai o la rak tespi t 
e tmiş t i r . 

4 - R e m z i K ı s a ' n ı n B a k a n l ı ğ ı m ı z a leyhine açtığı d a v a D a n ı ş t a y ' ı n ye tk i tespit i karar ı 
ü z e r i n e tekrar İ s tanbul 3 . İdare M a h k e m e s i n d e g ö r ü l m e y e b a ş l a n m ı ş v e M a h k e m e n i n 
2 9 . 0 3 . 2 0 0 2 tar ihl i . E s a s : 2 0 0 1 / 1 3 5 6 , Kara r : 2 0 0 2 / 5 7 0 sayıl ı , t ek h a k i m l e ve r i l en Ka ra r ıy l a 
ne t ice lendi r i lmiş t i r . B u k a r a r d a . Bakan l ığ ımız ın h izmet i ile R e m z i K ı s a ' n ı n R o m a n y a 
m a k a m l a r ı n c a k e s i l e n p a r a c e z a s ı n d a n kaynak lanan zarar ı a r a s ında nedense l l ik bağ ı 
b u l u n m a d ı ğ ı n a . B a k a n l ı ğ ı m ı z ı n o l a y d a h i z m e t k u s u r u n u n o l m a d ı ğ ı n a v e y a k u s u r s u z 
s o r u m l u l u k e sas ına g ö r e t a z m i n b o r c u n u n b u l u n m a d ı ğ ı n a h ü k m e d i l m i ş v e d a v a 
redded i lmişt i r . 

5 - R e m z i Kı sa , İ s tanbul 3 . İdare M a h k e m c s i ' n i n 2 9 . 0 3 . 2 0 0 2 tar ihl i ka ra r ın ı D a n ı ş t a y 
n e z d i n d e t emy iz ermiş t i r . R e m z i K ı s a ' n ı n t emyiz is temini i nce l eyen D a n ı ş t a y 10. Dai res i , 
10 .10 .2002 tarihli ve Esa s : 2 0 0 2 / 5 5 7 7 , Karar : 2 0 0 2 / 3 7 5 3 sayıl ı ka r a r ı y l a , t e m y i z e k o n u kara r 
tek h a k i m l e ve r i lmiş o l d u ğ u n d a n , d o s y a n ı n t emy iz ince lemes in i y a p m a k ü z e r e İ s tanbul B ö l g e 
İdare M a h k e m e s i ' n e g ö n d e r i l m e s i n e hükmetmiş t i r . 

6 - T e m y i z İ n c e l e m e s i ' n i y a p a n İs tanbul B ö l g e İdare M a h k e m e s i 3 1 . 1 2 . 2 0 0 3 tarihli ve 
E s a s : 2 0 0 3 / 6 9 8 , K a r a r : 2 0 0 3 / 7 3 1 0 sayıl ı karar ıy la , İstanbul 3 . İda re M a h k e m e s i ' n i n t e m y i z e 
konu karar ını o n a m ı ş t ı r . B u şek i lde , İs tanbul 3 . İdare M a h k e m e s i ' n i n R e m z i K ı s a ' n ı n 
R o m a n y a ' d a uğ rad ığ ı zara r ın Bakan l ığ ımız ın h i zme t k u s u r u n d a n k a y n a k l a n m a d ı ğ ı n a ve 
Bakan l ığ ımız ın t a z m i n borcu b u l u n m a d ı ğ ı n a il işkin kararı kes in leşmiş t i r . 

7- R e m z i K ı s a son o la rak , 29 .01 .2004 tarihli d i l ckçes iy l e , İ s tanbul B ö l g e İdare 
M a h k e m c s i ' n i n 31 . 1 2 . 2 0 0 3 tarihli karar ını Dan ış tay nezd inde t e m y i z e tmiş t i r . 

8- R e m z i Kı sa , R o m a n y a ' n ı n , B ü k r e ş ' e yaklaş ık 7O0 k m uzak l ık t ak i Nad lac sınır 
k a p ı s ı n d a 2 2 . 0 1 . 2 0 0 0 t a r ih inde karşı laşt ığı sorunu, 2 6 . 0 1 . 2 0 0 0 ta r ih inde B ü k r e ş 
B ü y ü k e l ç i l i ğ i m i z e b i ld i re rek y a r d ı m istemişt ir . B u n u n ü z e r i n e B ü k r e ş Büyüke lç i l i ğ imiz 

konso los luk ş u b e s i n c e , 28 .01 .2000 ta r ih inden i t ibaren yetkil i R o m e n m a k a m l a r ı n e z d i n d e 
yazılı ve s ö z l ü o la rak gerekl i g i r i ş imle rde b u l u n u l m u ş v e k o n s o l o s l u k yetki ler i ç e r ç e v e s i n d e 
bu g i r i ş imle r in net ice ler i takip ed i lmi ş , n ihaye t inde d e . R e m z i K ı s a ' n ı n sahibi v e sü rücüsü 
b u l u n d u ğ u T I R ' ı n is t isnai olarak tekrar tar t ı lması imkan ı yara t ı lmış t ı r . 

R o m a n y a ' d a bu lunan b i r yabanc ı ü lke temsi lc i l iğ i o l a rak T C B ü k r e ş 
B ü y ü k e l ç i l i ğ i ' n i n , R e m z i K ı s a ' n ı n iddia lar ını b izza t so ru ş tu rma , sorun la r ın ın ç ö z ü m ü için 
R o m e n m a k a m l a r ı n a ta l imat v e r m e yetkis i m e v c u t deği ld i . B u i t ibarla , yargı o r g a n l a r ı n c a 
isabet le tesp i t o l u n d u ğ u üzere Bakan l ı ğ ımız ın , R e m z i K ı s a ' n ı n uğrad ığ ın ı idd ia ettiği za ra r 
b a k ı m ı n d a n b i r h i zme t kusuru b u l u n m a m a k t a d ı r . 

9- R e m z i K ı s a ' n ı n 2 0 0 0 yılı o r t a s ında Dışiş ler i Bakan l ığ ı a l eyh ine açtığı dava , 2 0 0 3 
yılı s o n u n d a , yak laş ık 3,5 yıl i ç inde , ne t ice lenmiş t i r . Y a r g ı l a m a n ı n 3,5 yıl s ü r m e s i n d e , 
İ s tanbul v e A n k a r a İdare M a h k e m e l e r i a ras ında ç ıkan yetki u y u ş m a z l ı ğ ı n ı n D a n ı ş t a y ' c a 
ç ö z ü m l e n m e s i n i n ge rekmes i ve R e m z i K ı s a ' n ı n t emy iz b a ş v u r u s u n u hatal ı ya rg ı m e r c i i n e 
y a p m a s ı da rol oynamış t ı r . 

10- R e m z i K ı s a ' n ı n , Dışiş ler i Bakan l ığ ı a l eyh ine açt ığı d a v a n ı n farklı a ş a m a l a r ı n d a 
B a k a n l ı k ç a haz ı r l anan s a v u n m a d i lekçe le r i yasal süreler i ç inde ve he rhang i b i r g e c i k m e y e 
maha l v e r i l m e k s i z i n yetkil i yargı merc i l e r ine sunu lmuş tu r . R e m z i K ı s a ' n ı n d a v a d e v a m 
ederken Dış i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı ' n a yapt ığı çeşit l i yazıl ı b a ş v u l a n H u k u k M ü ş a v i r l i ğ i ' n i n 
3 0 . 0 1 . 2 0 0 4 , 1 4 . 0 I . 2 0 0 4 , 26 .12 .2003 tarihli yazı lar ıy la yan ı t l anmış t ı r . 

1 1 - Y u k a r ı d a öze t l enen ve idari yargı karar ıy la kes in o la rak tespit o l u n a n hukuk i 
d u r u m u y a r ı n c a Dış iş ler i B a k a n l ı ğ ı ' n ı n R e m z i K ı s a ' n ı n uğrad ığ ın ı iddia ettiği zarar lar ı t a z m i n 
y ü k ü m l ü l ü ğ ü b u l u n m a m a k t a d ı r . 
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13. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, THY Milano Ofisi tarafından dağıtıldığı iddia edilen 
bir broşüre ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/2385) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n B a ş b a k a n Sayın R e c e p T a y y i p E R D O Ğ A N 
taraf ından yazı l ı o l a r a k cevap land ı r ı lmas ı h u s u s u n d a ge reğ in i a rz ede r im. 

Sayg ı l a r ımla . 

Otâ^ 
Prof. D r . D u r s u n A K D E M İ R 

D Y P İğdı r Mi l l e tvek i l i 

1. TITY M i l a n o Ofisi t a ra f ından bast ı r ı l ıp , y o l c u v e d iğe r i lg i l i le re 
dağı t ı ld ığ ı an laş ı l an v e baş ta Kars , Van , E r z u r u m , Ağr ı i l le r imiz o l m a k 
üze re D o ğ u A n a d o l u bö lgemiz i E rmen i s t an , y i n e baş t a D i y a rb ak ı r v e 
T u n c e l i i l l e r imiz o l m a k üze re G ü n e y d o ğ u A n a d o l u ' m u z u K ü r d i s t a n 
o l a rak g ö s t e r e n ha r i t a k o n u s u n d a taraf ınıza b i r b i lg i u l a ş m ı ş m ı d ı r ? 

2. B u v a h i m o lay la i lgil i o la rak H ü k ü m e t i n i z n e . gibi ö n l e m l e r a lmış v e 
g i r i ş im le rde b u l u n m u ş t u r ? 

3 . K a s t ' t a daya l ı o l d u ğ u kes in görü len e y l e m i n asli failleri k i m l e r d i r ? 
H e r h a n g i b i r s o r u ş t u r m a ve s o n u c u n a göre aç ığa a l m a gibi h u k u k i s ü r e c e 
b a ş v u r u l m u ş m u d u r ? 

4. E y l e m i n d ı ş temsi l l e ilgili o lması ve o l u m s u z e tk is in in b u n e d e n l e 
y ü k s e k , sürek l i v e yara layıc ı o lmas ı ka r ş ı s ında bu ve benzer i o l ay l a rda 
b e l g e n i n h a z ı r l a n m a , o n a y l a n m a ve yay ın a ş a m a l a r ı n d a bu gibi kas ı t la r ı 
y a k a l a y a b i l e c e k bi r d ikka t ve dene t im n o k s a n l ı ğ ı n ı telafi edici s i s t emik 
ö n l e m l e r d ü ş ü n ü l m e k t e mid i r ? 

T C . 
ULAŞTİRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAVI : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . / E A / - b > 0 - \% <>) (, 2 0 MAYIS 2004 
KONU :Iğdır Milletvekili 

Sayın Dursun AKDEMİR'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İI.Gİ:a)TBMM Başkanlığının 29.04.2004 tarih ve A.01.0. ONS. O.IO. 00.02-7/2385-
5308/18208 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 04.05.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-350-5/2085 sayılı yazısı 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandmlmasını 
tensip ettikleri 7/2385-5308 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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İĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN DURSUN AKDEMİRİN SAYIN BAŞBAKAN'A 
YÖNELTTİĞİ 7/2385-5308 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU 1-THY Milano Ofisi tarafından bastırılıp, yolcu ve diğer ilgililere 
dağıtıldığı anlaşılan ve başta Kars, Van, Erzurum, Ağn illerimiz olmak üzere Doğu 
Anadolu bölgemizi Ermenistan, yine başta Diyarbakır ve Tunceli illerimiz olmak 
üzere Güneydoğu Anadolu'muzu Kürdistan olarak gösteren harita konusunda 
tarafınıza bir bilgi ulaşmış mıdır? 

CEVAP 1-THY Milano Satış Müdürlüğü'nde vuku bulan harita hadisesi ile 
ilgili olarak; Milano Satış Müdürü Kuntay ÖZKAN, olayın akabinde THY A.O. 
Genel Müdürlüğü'nce merkeze çağırılarak konuya ilişkin bilgi alınmıştır. 

SORU 2-Bu vahim olayla ilgili olarak Hükümetiniz ne gibi önlemler almış ve 
girişimlerde bulunmuştur? 

CEVAP 2- Alman bilgiler çerçevesinde konu, THY A.O. Genel Müdürlüğü 
Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal ettirilerek soruşturma başlatılmışür. 

SORU 3-Kast'ta dayalı olduğu kesin görülen eylemin asli failleri kimlerdir? 
Herhangi bir soruşturma ve sonucuna göre açığa alma gibi hukuki sürece baş 
vurulmuş mudur? 

CEVAP 3-Soruşturma ile görevlendirilen bir Başmüfettiş ve bir Müfettiş halen 
Milano'da konuyu çok yönlü olarak soruşturmaktadırlar. Olayla ilgili bilgisi olduğu 
düşünülen mahalli ve merkez tayinli tüm personelin ifadelerine başvurulmakta olup, 
konunun aciliyeti, hassasiyeti ve önemine binaen en kısa zamanda düzenlenecek 
Müfettiş raporları beklenmektedir. Müfettiş raporları sonucunda ihmali tespit edilen 
ilgililer hakkında gereği yerine getirilecek olup, sonucundan ayrıca bilgi verilecektir. 

SORU 4-Eylemin dış temsille ilgili olması ve olumsuz etkisinin bu nedenle 
yüksek, sürekli ve yaralayıcı olması karşısında bu ve benzeri olaylarda belgenin 
hazırlanma, onaylanma ve yayın aşamalarında bu gibi kasıtları yakalayabilecek bir 
dikkat ve denetim noksanlığını telafi edici sistemik önlemler düşünülmekte midir? 

CEVAP 4- Devam eden soruşturma sonucuna göre ihmali görülen ilgililer 
hakkında kanuni işlem yapılacağı gibi bu tür olayların tekrar vuku bulmaması 
amacıyla gerekli önlemler alınacaktır.. 
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14.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, îsdemir Limanında tutulan toksik atık yüklü gemiye 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/2416) 

T C r k f C t V E B Ü Y Ü K M İ L L E T M R C L İ S İ BAŞKAIVLIĞUNLA. 

A ş a ğ ı d a k i so ru l a r ımın Ç e v r e v e O r m a n B a k a n ı Say ın O s m a n P E P E t a r a f ından yaz ı l ı 
o l a r a k cevap l and ı r ı lmas ı i ç i n gerek l i i ş l e m l e r i n yap ı lmas ın ı s ayg ı l a run l a a r z e d e r i m . 
1 9 . 0 4 . 2 0 0 4 

D r - Z ü h e y i r A M B E R 
. H a t a y M i l l e t v e k i l i 

1- D ö r t yıl ö n c e i s p a n y a ' d a n a ld ığ ı 2 2 0 0 ton toks ik a t ık y ü k ü C e z a y i r ' e g ö t ü r m e k 
için yo la ç ı k a n U l l a adl ı yük g e m i s i , C e z a y i r ' i n gemiy i k a b u l e t m e m e s i n d e n do l ay ı 
sahibi T ü r k o l d u ğ u iç in İ s k e n d e r u n İ l ç e s i ' n d e k i t S D E M Î R L i m a r u ' n a 
bağ lanmış t ı r . D a h a son ra g e m i n i n sahibi o lan ş i rke t İ s k e n d e r u n D e m i r Ç e l i k 
Fabr ikas ı *na b u zehir l i atığı t oz k ö m ü r olarak v e r i l m e k i s t e n m i ş a n c a k y a p ı l a n 
ana l iz le r s o n u c u n d a b u n u n t o k s i k a t ı k o l d u ğ u be l i r l enmiş t i r . 
Dör t yı ldır m a h k e m e s i d e v a m e t t iğ i iç in l i m a n d a bağl ı b u l u n a n g e m i ç ü r ü m e y e 
baş l amış , ye tk i l i l e rden ed in i l en b i lg iye göre ç e v r e y e b ü y ü k za ra r v e r m e y e 
baş lamış t ı r . Bakan l ığ ın ı z ın b u k o n u d a b i r a raş t ı rması v a r m ı d ı r ? V a r s a a r a ş t ı r m a 
s o n u c u n d a n e yap ı lmış t ı r ? 
2 - B u k o n u y l a i l işki l i o l a n Dış i ş l e r i v e Ulaş t ı rma Bakan l ı ğ ı i l e t e m a s k u r a r a k , 
so runun ç ö z ü l m e s i v e g e m i n i n ü l k e m i z sular ım te rk e t m e s i iç in b i r g i r i ş imin iz v a r 
mıd ı r ? V a r s a g i r i ş imin iz hang i a ş a m a d a d ı r ? 

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- t $ 3 _ { % Z^ "2_ J2J ' OJJ/2004 

KONU : Sayın Züheyir AMBER' in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
( K a n u n l a r ve K a r a r l a r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı ) 

İLGİ : TBMM'n in 29.04.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2416-5348/18321 
sayılı yazısı. 
ilgi yazı ekinde alınan Hatay Milletvekili Sayın Züheyir AMBER' in "İSDEMİR 

Limanında tutulan toksik atık yüklü gemiye ilişkin" 7/2416 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabî yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN ZÜHEYİR AMBER'İN "İSDEMİR LİMANINDA 
TUTULAN TOKSİK ATIK YÜKLÜ GEMİYE İLİŞKİN" 7/2416 ESAS SAYILI YAZILI 

SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Bir ispanyol firması tarafından Cezayir'de baraj inşaatında kullanılmak 
amacıyla diğer bir ispanyol firmasının (Dragados) siparişi üzerine gönderilen uçucu kül, 
Mavi Deniz Acentalığı Tic.Ltd.Şti. tarafından "MA/ Utla" isimli gemi ile Cezayir'in Jijel 
Limanına getirilmiş ancak ıslandığı ve kullanılamaz hale geldiği gerekçesiyle alıcı firma 
tarafından kabul edilmemiştir. Bu gelişme üzerine gemi sahipleri, gemi ve yükünü 
25.02.2000 tarihinde İskenderun Limanına getirmişlerdir. Bakanlığımızca yapılan talep 
doğrultusunda ODTÜ'ye yaptırılan analiz sonucuna göre aşırı miktarda krom (+6) 
içerdiği anlaşılan uçucu kül, tehlikeli atık olarak tanımlanarak taraf olduğumuz Basel 
Sözleşmesi hükümleri gereği gemi yükünün İspanya'ya geri gönderilmesi için 
Bakanlığımız ile İspanya Hükümeti arasında Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yasal 
süreç başlatılmıştır. 

Bununla birlikte tehlikeli atık yüklü MA/ Ulla Gemisinin yükü ile birlikte batması 
durumunda meydana gelecek çevre felaketinin engellenmesi amacıyla, Bakanlığımız 
koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Hatay Valiliği İl Çevre 
Müdürlüğü, İskenderun Liman Başkanlığı arasında yürütülen çalışmalarda, öncelikle 
geminin güvenli bir yere çekilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda anılan 
kurum/kuruluş temsilcileriyle 10.01.2002 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilen 
toplantıda Hatay Valiliği İl Çevre Müdürlüğü'nce geminin güvenli bir yere çekilmesine 
ilişkin araştırmalann yapılmasına karar verilmiştir. Hatay Valiliği İl Çevre Müdürlüğünce 
gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde; Bölgede 1000 GRT'nin üzerindeki gemilerin her 
türlü hava muhalefetine karşı koyabileceği ve sabit durabileceği korunaklı rıhtım veya 
bannma yeri olmadığı ve bu tür gemilerin İskenderun Limanı demir sahasında 
bekletilmesinin gemi ve deniz güvenliği açısından daha uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu 
sonuç üzerine, bundan sonra atılacak adımlara ışık tutacak ve yön verecek temel 
unsurun geminin mevcut fiziki durumunu ortaya koyan ayrıntılı bilirkişi raporuna ihtiyaç 
olduğu kararına varılmış ve söz konusu rapor, gemi üzerinde yapılan incelemeler 
sonunda ortaya konulmuştur. Yapılan incelemelerde, bazı teknik aksaklıklara karşın 
geminin genel durumunun normal olduğu ve söz konusu gemiden kaynaklanmış bir 
kirlenme olmadığı anlaşılmıştır. 

2- Aşırı miktarda Krom (+6) içerdiği anlaşılan söz konusu uçucu kül, tehlikeli atık 
olarak tanımlanarak taraf olduğumuz Basel Sözleşmesi hükümleri gereği gemi yükünün 
İspanya'ya geri gönderilmesi için Bakanlığımız ile ispanya Hükümeti arasında Dışişleri 
Bakanlığımız vasıtasıyla yasal süreç başlatılmıştır. 

9-13 Aralık 2002 tarihleri arasında Cenevre'de yapılan Basel Sözleşmesi 6. 
Taraflar Konferansı'na katılan heyetimiz, MA/ Ulla Gemisi sorununu uluslar arası 
toplumun dikkatine getirmiştir. Bu çerçevede 2000 yılında İspanya menşeili ve tehlikeli 
atık niteliğindeki yüküyle iskenderun Limanına getirilen MA/ Ulla Gemisinin halihazırdaki 
fiziki durumunun endişe yarattığı, İspanyol Hükümetinin bu konudaki işbirlikçi 
yaklaşımının ve ilgin şirketin sorumluluğunu kabul etmesinin tarafımızdan takdirle 
karşılandığı, ancak geminin tehlikeli atık niteliğindeki yükünün en kısa sürede ihracatçı 
devlet tarafından geri alınacağının ümit edildiği belirtilmiştir. 

İspanya Çevre Bakanlığı Çevre Temizliği Genel Müdür Yardımcısı, 1£.Arahfc-2Q02 
tarihinde Madrid Büyükelçinğimizle temasa geçerek, İspanyol Makamlafır§r).1vlA/ Ulla 
Gemisi ile ilgili sorunu biran önce çözmek istediklerini, bu amaçla bu köriUda.iam yçtkilî 
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Türk muhataplarıyla biraraya gelmeyi arzu ettiklerini, soruna çözüm bulmak amacıyla 
yapılacak toplantının Basel Sekreteryasının yerleşik bulunduğu Cenevre'de 
gerçekleştirilmesinin uygun olacağını düşündüklerini, bununla birlikte bu görüşmenin 
başka bir yerde de yapılabileceğini bildirmiştir. 

Bu bağlamda Cenevre'de İspanyol Delegasyonu ile 20.02.2003 tarihinde bir 
toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda, İspanya Delegasyonu öncelikle atığın 
ülkemizden alınması konusundaki kararlılığı dile getirmiştir. İspanya tarafınca ayrıca, söz 
konusu gemide bulunan yük İspanya'ya ulaştırılıncaya kadar Lafarge-Asland firması 
üzerindeki denetimin devam ettirileceği ve buna ilişkin yazılı beyanın da en kısa sürede 
Basel Sekreteryasına ulaştınlacağı ifade edilmiştir. Yapılan görüşmelerde taraflar 
arasında teknik konularda uzlaşmaya varılabileceği anlaşılmış olmakla birlikte, taşıyıcı 
firma olan Mavi Deniz Acentesinin çeşitli gerekçeler ileri sürerek yükün alınmasına 
hukuki engeller çıkarabileceği bilindiğinden, böyle bir gelişmeyle karşılaşmamak için 
geminin ve yükünün hukuki durumunun Ülkemiz açısından açıklığa kavuşturulması ve 
atığın gönderilmesinde engel oluşturabilecek hukuki konuların belirlenmesinin ve 
çözülmesinin önemi ortaya çıkmıştır. 

Cenevre toplantısının ardından, gemi yükünün Lafarge-Asland tarafından 
ispanya'ya götürülmesine hukuki bir engel bulunup bulunmadığının açığa 
kavuşturulması amacıyla Dışişleri Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı ve Bakanlığımız 
yetkililerinin katılımları ile 07.03.2003 tarihinde bir toplantı yapılmıştır. Söz konusu 
toplantı akabinde gemi üzerinde herhangi bir haczin olup olmadığı konusu araştırılmış, 
Mavi Deniz Taşımacılık ve Gemi Acenteliği T/c.Ltd.Şti. sahibi Cemil MAVİ tarafından 
zaman içerisinde gemi ve yükü üzerinde haciz koydurulduğu öğrenilmiştir. 

Öte yandan İspanya'nın Ankara Büyükelçisi tarafından 30.05.2003 tarihinde 
Dışişleri Bakanlığına yapılan ziyaret sırasında MA/ Ulla Gemisinin yükünün İspanyol 
Hükümeti tarafından temin edilecek bir gemi ile İspanya'ya taşınacağı ancak yükün 
başka bir gemiye yüklenmesinden ve İskenderun'da beklemesinden kaynaklanan 
masrafların ispanya tarafından karşılanmayacağı yükün MA/ Ulla Gemisi ile birlikte de 
İspanya'ya götürülmesinin mümkün olamayacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca Basel Sekreteryasından Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi neznindeki Daimi 
Temsilciliğimiz vasıtasıyla alınan faks mesajının ekinde İspanya Çevre Bakanlığının 
Basel Sözleşmesi Sekreteryasına muhatap mektubunda MA/ Ulla Gemisi ile yükünün 
İspanya'ya geri alınacağının taahhüt edildiği, ancak geri götürülmesinin olabilirliği 
konusunda ülkemizden bir bilgi alınamadığı vurgulanarak, bir ay içinde bir haber 
alınamadığı takdirde ispanyol tarafının Basel Sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinin 
tamamını yerine getirmiş olacağı ve sorumluluktan kurtulacağı belirtilmekte olup, 
bununla birlikte İspanya Çevre Bakanlığı tarafından alınmış kararın hukuki bağlayıcılığı 
bulunduğu ve karann gereği olarak ispanyol Hükümetinin ihracatçı firmaya, söz konusu 
yükü geri getirmesi ve kararlaştırılan para cezasını ödemesi konusunda baskı yapmaya 
devam edeceği bildirilmiştir. 

Bu kapsamda, konuya ilişkin bundan sonra izlenecek tutumumuzun belirlenmesi 
ve son gelişmeler hakkında Basel Sekreteryasına bilgi verilmesi amacıyla Bakanlığımız 
ve Denizcilik Müsteşarlığının katılımı ile 25.02.2004 tarihinde Dışişleri Bakanlığında bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda Denizcilik Müsteşarlığı temsilcisi, haczin yük üzerinden 
kaldırılması için, 19.02.2004 tarihinde gereğinin yapıldığını, önümüzdeki'haftalarda 
Hatay Mahkemesine gidilip, tedbir kararının yaklaşık 1 ay gibi sürede alınabileceğini ve 
bu aşamada başka hiç şey yapılamayacağını belirtmiştir. Dışişleri Bakantrğı temsilcisi 

ise, yükün haczinin kaldırılmış olmasının yükü İspanya'ya gönderebileceğimiz anlamına 
gelmediğini, sadece yüke bir işlem yapılamayacağı, alınıp, satılamayacağı anlamına 
geldiğini, yükün gönderilebilmesi için Bakanlığımızca müsadere imkanlarının 
araştırılması gerektiğini bildirmiştir. Ayrıca toplantıda, konuya ilişkin olarak teknik 
hususların yerine getirildiği, bundan sonra hukuki işlemlerin devam ettirilmesi gerektiği 
konusu gündeme gelmiştir. 

Müsadere imkanları Bakanlığımızca araştırılmış, Çevre Mevzuatında, söz konusu 
yükün müsadere edilmesine dayanak teşkil edecek bir hüküm bulunmamakla birlikte, 
gerek Türk Ceza Kanunu'nun 36 ve 566'ncı maddeleri, gerekse 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanun Hükümleri çerçevesinde gemi yükünün müsaderesinin 
mümkün olabileceği kanaatine varılmıştır. Bununla birlikte, müsadere, malın devletin 
mülkiyetine geçerek, devlet hizmetlerinde kullanılabilmesini, niteliğine göre imha 
edilebilmesini veya kullanımdan kaldırılabilmesini sağladığından, somut olay 
bakımından amaca hizmet etmeyebileceği, aksine, söz konusu tehlikeli atığın devletin 
mülkiyetine geçmesi ile bu atığın bertarafı yükümlülüğünün de Devletimize ait olması 
sonucunu doğurabileceği, böyle bir sonucun ise, M/V Ulla Gemisi ve yükü ile ilgili olarak 
hedeflenen amaç olmadığı düşünülmüştür. 

Söz konusu geminin veya yükünün İspanya'ya gönderilebilmesi için üzerindeki 
haczin kaldırılması gerekli olup, bununla ilgili çalışmalar Denizcilik Müsteşarlığınca 
yürütmektedir. 
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J5.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, bedelli askerlik uygulamasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Millî Savunma Bakam M.Vecdi Gönül'ün cevabı (7/2418) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafindan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

HasattOREN 
^ Manisa Milletvekili 

Daha önce uygulanan ve bir çok vatandaşımızın yararlandığı bedelli askerlik 

uygulaması son günlerde yeniden gündemdeki yerini almıştır. 

28 Mart yerel seçimleri öncesinde, bedelli askerlik talebi bulunanların askerlik 

şubesine başvurmalan, yeterli sayıda dilekçe olursa değerlendirileceğini, bu konuda gereken 

desteği vereceğinizi 24-25 Mart tarihli Posta, Hürriyet, Cumhuriyet ve diğer gazetelerden 

öğrenmiş bulunuyoruz. 

Ancak 28 Mart yerel seçimlerinden sonra parti ve grup yönetiminiz sizin destek verdiğiniz 

bedelli askerliğin gündemlerinde olmadığını ve desteklemediklerini açıklamışlardır. 

1- Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin olarak seçim Öncesi verdiğiniz destek devam 

ediyor mu ? 

2- 400 bin vatandaşın merakla beklediği bedelli askerlik yasası TBMM genel kuruluna 

getirecek misiniz ? 

3- Bedelli askerlik yasası çıkmayacak ise yüzbinlerce umut taşıyan genç insanlarımıza ve 

ailelerine net bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz ? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2004/7017-CS lfr£~ ^ g MAYIS 2004 

K O N U : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ (a) TBMM.Bşk.lığının 3.5.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01. 0.GNS.0. 10.00. 
02-7/2418-5365/18372 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 5.5.2004 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-351-16/2118 sayılı 
yazısı. 

Manisa Milletvekili Sayın Hasan ÛREN'in Sayın Başbakan'a yönelttiği ve İlgi (a) 
üzerine İlgi (b) ile Millî Savunma Bakanı koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
edilen "Bedelli Askerlik Uygulamasına" ilişkin 7/2418 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN HASAN ÖREN TARAFINDAN VERİLEN 
7/2418 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 10'uncu maddesi; silâh altına alınan yükümlü 
miktarının, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacından fazla olması durumunda, ihtiyaç fazlası 
miktarın bedel ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkân 
vermektedir. 
2. Mevcut insangücü kaynağımız Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacını ancak 
karşıladığından yeni bir bedelli askerlik uygulaması düşünülmemektedir. 

Bu Yazılı Soru önergesi Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'ın tensipleri ile 
tarafımdan cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

.Vecdi GÖNÜL \ 
rtlî Savunma Bakanı 
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16.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, halk pazarlarında satılan gıdaların denetimine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/2419) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Dr. Muharrem TOPRAK 
izmir Milletvekili 

Yazılı ve görsel basında yer alan ve de bazı tüketiciyi koruma 
demeklerimizin de araştırmaları sonucu halkımızın büyük bir çoğunluğu geçim 
sıkıntısı nedeniyle alış verişlerini semtlerde ki kurulan halk pazarlarından 
yapmaktadır.Bu pazarlarda satılan gıdaların halk sağlığını tehdit ettiği de 
belirtilmektedir. 

B u nedenle : 

1. Gıda maddeleri üretim ve tüketim yerleri denetlemeleri sonucu önemli 
bir kısmında T a n m ve Köy İşleri Bakanlığı izni olmamasının geçerli 
nedenleri nelerdir ? 

2. 1995 yılında çıkan 560 sayılı kanun hükmünde kararname ile 
işletmenin ruhsatı izni Sağlık Bakanlığına, gıdanın niteliklerinin 
denetlemesi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına verildi. B u 
kuruluşlarımızın ülkemizin her yöresine ulaşarak ve yeterli denetim 
yapabildiğini düşünüyor musunuz? 

3 - Daha önce yerelde yapılan denetlemelerin daha iyi sonuçlar verdiği 
bilinmektedir, tekrar belediyelere denetleme yetkisini vermeyi 
düşünüyor musunuz? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri. Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100TSH0120009 
KONU :Yazılı Soru Önergesi 2 1 0 S . 0 4 . 0 8 5 6 ? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 03.05.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2419-5369/18376 sayılı yazıları. 

İzmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK tarafından, gıda maddelerinin üretimi, tüketimi ve 
denetlenmesine ilişkin olarak Sayın Başbakanımızca cevaplandırılmak üzere verilen ve Sayın 
Başbakanımız tarafından da Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

Prof. D/. R0rtb / J K D A Ğ 
Sajffîk Bakaıll 
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izmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK tarafından, gıda maddelerinin üretimi, tüketimi ve 
denetlenmesine ilişkin olarak Sayın Başbakanımızca cevaplandırılmak üzere verilen ve Sayın 
Başbakanımız tarafından da Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru önergesinin 
cevabıdır. 

SORULAR: 

Yazılı ve görsel basında yer alan ve de bazı tüketiciyi koruma derneklerimizin de araştırmaları 
sonucu halkımızın büyük bir çoğunluğu geçim sıkıntısı nedeniyle alış verişlerini semtlerde ki kurulan 
halk pazarlarından yapmaktadır. Bu pazarlarda satılan gıdaların halk sağlığını tehdit ettiği de 
belirtilmektedir. 

Bu nedenle: 

1 .Gıda Maddeleri üretim ve tüketim yerleri denetlemeleri sonucu önemli bir kısmında Tarım ve 
Köy işleri Bakanlığı izni olmamasının geçerli nedenleri nelerdir? 

2.1995 yılında çıkan 560 sayılı kanun hükmünde kararname ile işletmenin ruhsatı izni Sağlık 
Bakanlığına, gıdanın niteliklerinin denetlemesi Tarım ve Köy işleri Bakanlığına verildi. Bu 
kuruluşlarımızın ülkemizin her yöresine ulaşarak ve yeterli denetim yapabildiğini düşünüyor musunuz7 

3.Daha önce yerelde yapılan denetlemelerin daha iyi sonuçlar verdiği bilinmektedir, tekrar 
belediyelere denetleme yetkisini vermeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1-Bilindiği gibi, 28 Haziran 1995 tarihli ve 22327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) gereği gıda maddeleri üreten iş yerleri, öncelikle Bakanlığımızdan çalışma izni almak, 
sonra da Tarım ve Köyişieri Bakanlığı'ndan üretim izni almak için müracaat etmektedir. Bakanlığımızca 
bu güne kadar yaklaşık olarak 20.000 gıda üretim yerine çalışma izni verilmiş olup, çalışmalarımız 
devam etmektedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı da bu çerçevede çalışmalarını yürütmektedir. 

Gıda üretim yerleri ile ilgili hizmetlerin iki Bakanlık uhdesinde olması çalışmalarda aksamalara 
neden olduğundan, her iki Bakanlık arasında bir protokol yapılmış olup, bu çerçevede gıda hizmetlerinin 
tek elde. Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yürütülmesi için 560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve 
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 
hazırlanmıştır. Söz konusu Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmek 
üzere sevk edilmiştir. 

Gıda Kanunu yürürlüğe girdiğinde, gıda hizmetleri tek elden yürütüleceğinden konu ile ilgili 
hizmetlerin daha hızlı ve etkin verilebileceği düşünülmektedir. 

Cevap 2- 560 Sayılı KHK hükümleri çerçevesinde Bakanlığımızca gıda ve gıda katkı maddesi 
üreten işyerlerine çalışma izni/gıda iş yeri sicil kayıt belgesi düzenlenmekte; satış ve toplu tüketim yerleri 
de belediyelerle işbirliği içerisinde teknik ve hijyenik yönden denetlenmektedir. Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı ise aynı KHK hükümleri çerçevesinde gıda üretim izin belgesi düzenlemekte, ithalat ve ihracat 
işlemlerini yürütmektedir. 

Bakanlığımız bugüne kadar gıda kontrol ve denetim hizmetlerini illerde; il Sağlık Müdürlüğü 
bünyesinde bulunan Gıda ve Çevre Kontroi Şube Müdürlüğü, ilçelerde; Sağlık Grup Başkanlıkları ve 
Sağlık Ocakları bünyesinde görev yapan 5100 Gıda Denetçisi tarafından; ayrıca, Merkezde: Temel 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Gıda Güvenliği ve Laboratuvarlar Daire 
Başkanlığı çalışaniarmca yürütmektedir. 
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izmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK tarafından, gıda maddelerinin üretimi, tüketimi ve 
denetlenmesine ilişkin olarak Sayın Başbakanımızca cevaplandırılmak üzere verilen ve Sayın 
Başbakanımız tarafından da Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru önergesinin 
cevabıdır. 

Gıda maddelerinin satış ve toplu tüketim yerlerindeki denetim ve kontrol işlemleri ile gıda üretim 
yerlerinin teknik ve hijyenik yönden gıda üretimine uygunluğu konusunda Bakanlığımızca gerekli 
hassasiyet gösterilmektedir. Gıda denetim hizmetlerinde istenilen düzeye ulaşılamamakla beraber bu 
konudaki aktivitelerimiz artarak ve etkin bir şekilde devam etmektedir. Bu çerçevede, 01 Mart 2004 tarihi 
itibarı ile bu güne kadar Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere 4 Coğrafi 
Bölgemizde toplam 36 ilimiz Bakanlığımız Merkez Teşkilatındaki teknik elemanların bizzat katılımı ile 
yerinde denetimler gerçekleştirilmiş ve il sağlık müdürlüğünde görev yapan teknik elemanlara gerekli 
hizmet içi eğitim verilmiştir. Diğer Bölgelerde de denetim ve eğitim hizmetleri devam etmektedir. 

Ayrıca, gerek Bakanlığımıza intikal eden şikayetler, gerekse denetimler sırasında elde edilen 
veriler doğrultusunda il Sağlık Müdürlüklerine gıda kontrol ve denetim hizmetleri ile ilgili olarak gerekli 
talimatlar verilmiştir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı da gıda üretim yerlerini yılda en az iki kez, ayrıca, yapılan ihbar ve 
şikayetleri de dikkate alarak denetlenmekte ve yurt genelinde bu denetimleri yıl boyunca aralıksız 
sürdürdüğünü bildirmektedir. 

Cevap 3-Bakanlığımız ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının mutabakatı ile hazırlanarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmek üzere sevk edilen 560 Sayılı Gıdaların Üretimi, 
Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun Tasarısında, Bakanlığımızın görüşü alınarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığının belirleyeceği usul 
ve esaslar çerçevesinde, TBMM'de halihazırda görüşülmekte olan Mahalli idareler Kanununa paralel 
olarak belediyelerin daha aktif görev alması hususu öngörülmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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17.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, bir holding başkanıyla görüşmesine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2421) 

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 Milletvekili 

İlgi : (a) 7/2167 esas sayılı önergem. 

(b) Başbakan adına Maliye Bakanı Sn.Kemal Unakıtan imzasıyla 
verilen 15.4.2004 tarih-3500 sayılı cevap. 

—Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleriyle ilgili özelleştirme sürecinde; 
yasal süreç başlamadan, belli sermaye gruplarıyla hukuk dışı ilişkiler içine girildiği 
yolundaki iddialarm tahkiki amacıyla bu güne kadar vermiş olduğum müteaddit soru 
önergelerini Sn.Başbakan; kamu yönetimi ciddiyeti ve yasama denetimi 
sorumluluğuyla bağdaşmayacak şekilde geçiştirmekte ve önergeyle ilgisiz ve 
münasebetsiz (illiyetsiz anlamında) cevaplar vermektedir. 

—Sn.Başbakan adına cevap veren Sn.Maliye Bakanı da aynı sorumsuz 
ve duyarsız tavrı sergileyerek; "Sn.Başbakan ile Sual Holding Başkanı 
Sn.Vekselberg arasındaki görüşme hakkında, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
kayıtlarında herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır." yolunda cevap 
verebilmektedir. 

—Sn.Başbakan'a sorulan soru son derece açıktır. Sual Holding Başkanı 
Vekselberg ile hangi ortamlarda hangi görüşmeleri yaptığı sorulmaktadır. Bu 
görüşmelerin ve kayıtların, özelleştirme İdaresi Başkanlığında bulunup-bulunmadığı 
sorulmamaktadır. Bu görüşmelerin nerede yapıldığı, görüşmelerin içeriği ve neden 
kamuoyuna açıklanmak istenilmediği sorulmaktadır. Önerge böylesine açık ve 
somuttur. Hal böyle olmasına rağmen, Sn.Başbakan ve görevlendirdiği Sn.Mal iye 
Bakanı'nın böylesine duyarsız ve sorumsuz bir şekilde konuyu geçiştirmek 
istemelerine anlam verilememiştir. 

—Tüm bu sahafat karşısında soru önergemi bir defa daha tekrarlıyorum; 

1-Sn.Başbakan, Sual Holding Başkanı Sn.Vekselberg ile hangi 
tarihlerde ve nerede görüşme yapmıştır? Başbakanlık makamı dışında da gayri resmi 
or tamlarda görüşme yapmışmıdır? Bu görüşmelerin içeriği nedir? 

2-Müteaddit soru önergelerine rağmen, Sn.Başbakan bu görüşmeler 
hakkında neden bilgi vermemektedir. Bu görüşmelerin açıklanmamasını gerektiren 
nasıl bir gerekçe vardır? 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/ 4 8 2 6 2 * W » Z D W 

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlığın 05/05/2004 tarih B.02.0.KKG.0.12/106-351-19/2116 sayılı yazısı. 

İlgi yazı eki Konya Milletvekili Sayın Atilla KART tararından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/2421 esas sayılı yazılı soru önergesinde Sayın Başbakan'in 
Sual Holding Başkanı 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 

KemkTUNAKTTAN 
[aliye Bakanı 
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18.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Çanakkale İlinin ekonomik sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/2427) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

Ahmet Kiilçük 
Çanakkale Milletvekili 

Çanakkale İlimiz Marmara BölgesiniV ekonomik gelişimini ve 
sanayileşmesini tamamlayamayan tek ili konumundadır. Marmara Bölgesi 
imalat sanayiinde işyeri sayısı ile Türkiye toplamı içerisinde yüzde 53 ile 
yer alırken, Çanakkale İlimizde bu oran yüzde 32 dir. İstihdamın toplam 
içindeki oranı ise Marmara Bölgesi'nde yüzde 47 iken Çanakkale İlinde ne 
yazık ki yüzde bir bile değildir. 

Bu doğrultuda; 

1-Çanakkale'nin bu makus talihini yenebilmesi ve sanayileşmenin 
tamamlanabilmesi için Çanakkale'nin Kalkınmada Öncelikli Yöreler 
kapsamına alınması konusunda herhangi bir çalışmanız bulunuyor mu? 

2-Çanakkale'nin bölgesel geri kalmışlığına son verecek ve kalkınma 
hamlesinin başlamasını sağlayacak projeleriniz var mı? Varsa bunlar 
nelerdir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.00A/01-5yiSr 2JD l<£ /2004 
KONU : 7/2427-5403 esas sayılı 

soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a)03.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS. 10.00.02-7/2427-5403/18475 sayılı yazınız. 
b)Başbakanlığın 05.05.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-351-25/2125 sayılı yazısı. 

Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve 
Sayın Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip olunan 7/2427-
5403 esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevap aşağıdaki gibidir. 

Kalkınmada Öncelikli Yöreler İl bazında Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. 
Kalkınmada öncelikli Yöreler listesi en son 2004 yılı Program Kararnamesi ekinde liste halinde 
yayınlanmış olup bu listede Çanakkale ili yer almamaktadır. Söz konusu listede yıl içinde 
yapılacak değişiklikler Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile mümkün olmakta ise de bu yönde 
herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, yürürlükte bulunan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararı" çerçevesinde 
Kalkınmada öncelikli Yöreler ile diğer yöreler arasında teşvik tedbirleri yönünden önemli bir 
ayrıcalık kalmamıştır. 

Çanakkale İlimiz, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının en son 2003 yılında 58 
gösterge kullanarak yaptığı "İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 
Araştırması" sonuçlarına göre, 81 il içersinde gelişmişlik sıralaması bakımından 24'üncü sırada 
yer almaktadır. 

Adı geçen araştırmada, ekonomik sektörler içersinde önemli bir yere sahip olan imalat 
sanayi sektörünün gelişmişlik düzeyi de, sekiz sanayi değişkeni kullanılarak il bazında 
araştırılmış olup Çanakkale ilimizin imalat sanayi gelişmişlik düzeyinin, Türkiye ortalamasının 
üzerinde ve 81 il arasında 25'inci sırada olduğu tespit edilmiştir. 

Yine bu araştırma sonuçlarına göre 81 il farklı gelişmişlik düzeylerine göre 5 gruba 
ayrılmış olup Çanakkale ilimiz burada da İkinci Derecede Gelişmiş iller grubunda yer 
almaktadır. 

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı tarafından başlatın ve Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığının işbirliği ile yürütülen "Ege Bölgesel Gelişim Projesi" kapsamında Çanakkale ili 
de yer almaktadır. 

Söz konusu Gelişim Projesi kapsamında Ege Bölgesinin kamu ve özel sektör projelerine 
ilişkin stratejik tercihleri ve bölgesel boyuttaki hedefleri ve öncelikleri belirlenecektir. 

Bu çerçevede Gelişme Projesi kapsamında yer alan 10 il ile bölgenin gelişmesine 
yönelik projelerde belirlenmiş olacaktır. 

Diğer taraftan. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşariığı'nca, illerin öncelikli yatırım 
alanlarının tespiti ve teşviklerin bu alanlara yönlendirilmesi amacıyla, İl Ticaret ve Sanayi 
Odaları'nın da katkılarıyla bir çalışma başlatılmış olup, bu çalışmanın tamamlanıp uygulamaya 
geçirilmesi ile il ve bölge bazındaki kalkınma hareketlerine önemli bir katkı sağlanacaktır 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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19.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, elma üreticilerinin sorunlarına, 
- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, yapılan bir atamaya, 
- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğu Anadoludaki çiftçilere yardım yapılıp yapıl

mayacağına, 
- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ayçiçeği üretimine ve Türk tarımının sorunlarına, 
ilişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/2432,2433,2434,2435) 

TBMM BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki soruların yazılı olarak Tarım ve Köy İşleri Bakam Sayın Sami Güçlü 

tarafından yanıtlamasını dilerim. 

Saygılarımla. 

Mustafa GAZALCI 

CHP Denizli Milletvekili 

Denizli Çivril, İsparta, Niğde ve yurdun çeşitli yerlerinde bulunan elma üreticileri güç 

günler yaşamaktadır. Geçen yıl yetiştirilen elmaların yaklaşık üçte biri soğukhava depolarında 

beklemektedir Üretici maliyet fiyatının altında bile elindeki ürününü elden çıkaramamıştır. 

Konu birkaç kez milletvekilleri tarafından TBMM gündemine getirildiği' halde bir çözüm 

üretilememiştir Buna göre; 

1. Elma üreticilerinin bu sorunlarını giderici bir çalışma yapılmış mıdır? Bu çalışmalar 

nelerdir ? 

2. Kendi elmalarımız depolarda neredeyse çürümeye terk edilirken dışalım (ithal) ya da 

kaçak olarak yurda getirilen elmalar konusunda bir önlem alınmış mıdır? 

3. Üreticinin elindeki elmaların kamu kuruluşları tarafından satın alınarak tüketilmesi ve bu 

yolla üreticilerin desteklenmesi düşünülüyor mu? 

- 1 5 2 -



T.B.M.M. B:92 25.5.2004 0 : 4 

21.04.2004 

TBMM Başkanlığına 

-Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn.Sami Güçlü 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nm 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya MiHeJ^kili CHP Konya MilleJjeJ 

J' 

—Köy Hizmetleri Erzurum İl Müdürlüğüne atanan Osman 
Ardahanlıoğlu'nun, mesleğinin "Din görevlisi" olduğu yolunda tarafımıza haricen 
bilgi ulaşmıştır. Bu gelişme karşısında, aşağıdaki soruların açıklık kazanması 
amacıyla iş bu soru önergesinin verilmesi gereği doğmuştur; 

1-Sözü edilen haber doğrumudur? 

—Adı geçenin bürokratik geçmişi, mesleki kariyeri ve kıdemi nedir? 
Hangi okul mezunudur? Mesleği nedir? 

2-Sözü edilen haber doğru ise; Köy Hizmetleri İl. Müdürlüğü gibi 
"teknik" niteliği olan bir göreve, mesleki birikimi yeterli olmayan bir kişi, hangi 
gerekçeyle görevlendirilmiştir? Görevlendirilmesindeki kamu yaran ve takdir yetkisi 
gerekçesi nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.20.04.2004 

İklim şartlan sebebiyle bahara yeni çıkan bölgelerimizdeki çiftçilerimiz ot, yem ve şamam 
yüksek fiyatla almak zorunda kalmalanyla düştükleri sıkıntı içinde geçinmeye çabalarken, 
çiftçi borçlarım ödeyememelerinden dolayı kapılarına dayanan haciz memurlarına traktör 
ve hayvanlarını vermek zorunda kalmışlardır. 

1- 7-8 ay karlar altında kalan bölgemizde tanm ve hayvancılık yaparak geçinmeye çalışan 
çiftçilerimizi büyük sıkıntıya sokacak olan haciz işlemlerini bir an önce durdurmak için 
herhangi bir girişiminiz var mı? 

2- Batı Anadolu'da üretim yapan çiftçilerimiz yıida 3 kez mahsul alırken, Doğu Anadolu'daki 
çiftçilerimiz kötü iklim şartlan sebebiyle yılda bir kez bile mahsul alamamaktadır. Doğu 
Anadolu'daki çiftçilerimizin üretime devam edebilmeleri için hibe şeklinde veya faizsiz 
kredi vermeyi düşünüyor musunuz? 

3- Türkiye'de işsizliğin %40'ını istihdam eden çiftçilerimizin yaşaması için haciz işlemlerini 
durdurup, borçlannı ertelemeyi düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması hususunu bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Enis TUTUNCU ı 
Tekirdağ Milletvekili 

Geçen yıl rekolte düşüklüğü yaşanan ayçiçeği üretiminde, bu yıl da benzeri bir 
tehlikenin ortaya çıkabileceği ve ayçiçeği ekim alanlarının geçen yıldan daha da 
aşağı düşmesi nedeniyle, ayçiçeği üretiminin 500 bin tonun altında gerçekleşeceği 
ifade edilmektedir: Bu durumun aynı zamanda, küçük ve orta ölçekli yağ 
fabrikalarında tedirginlik yaratması nedeniyle, ilgili sektöre de olumsuz yansımaları 
olacağı yorumlarına yer verilmektedir 

1- Ayçiçeği üretiminde yaşanan daralmayı önlemek ve üretimi artırmak için 
kısa vadede ne tür önlemler alınabilir, orta ve uzun vadede ne tür politikalar 
geliştirilebilir? 

2- Ayçiçeği üretimindeki düşüşten olumsuz etkilenmekte olan küçük ve orta 
ölçekteki bitkisel yağ üreticilerinin, Türkiye'deki bitkisel yağ açığının kapatılmasına 
dönük çabalarını hangi politikalarla desteklemeyi düşünüyorsunuz? 

3- Son yıllarda, tütün, fındık, şeker pancarı gibi üretim alanlarında yaşanan 
sorunların, benzer biçimde ayçiçeği üretiminde de ortaya çıktığı gözlenmektedir. Kimi 
çevreler, söz konusu olumsuz gelişmeleri. Türk tarımı üzerine oynanan oyunların bir 
yansıması olarak görmektedirler. Türkiye'nin tarımsal açıdan dışarıya bağımlı hale 
getirilmeye çalışıldığına dönük bu iddiaian nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu iddiaları 
boşa çıkaracak program ve projeleriniz nelerdir? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.S.Ö.1.01/«2^ | 24 MAYIS 2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 03.05.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-5368 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'ya ait 
7/2432-5366 esas nolu, Konya Milletvekili Atilla KARTa ait 7/2433-5367 esas nolu, 
Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'e ait 7/2434-5386 esas nolu ve Tekirdağ Milletvekili 
Enis TÜTÜNCÜ'ye ait 7/2435-5402 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin 
Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Mustafa GAZALCI 
DENİZLİ Milletvekili 

Önerge No : 7/2432 

Denizli Çivril, Isparta, Niğde ve yurdun çeşitli yerlerinde bulunan elma üreticileri 
güç günler yaşamaktadır. Geçen yıl yetiştirilen elmaların yaklaşık üçte biri soğukhava 
depolarında beklemektedir. Üretici maliyet fiyatının altında bile elindeki ürününü 
elden çıkaramamıştır. Konu birkaç kez milletvekilleri tarafından TBMM gündemine 
getirildiği halde bir çözüm üretilememiştir. Buna göre; 

SORU 1)Elma üreticilerinin bu sorunlarını giderici bir çalışma yapılmış mıdır? Bu 
çalışmalar nelerdir? 
SORU 2)Kendi elmalarımız depolarda neredeyse çürümeye terk edilirken dışalım 
(ithal) ya da kaçak olarak yurda getirilen elmalar konusunda bir önlem alınmış mıdır? 
SORU 3)Üreticinın elindeki elmaların kamu kuruluşları tarafından satın alınarak 
tüketilmesi ve bu yolla üreticilerin desteklenmesi düşünülüyor mu? 
CEVAP 1-2-3) Elma üreticilerinin sorunlarını gidermek amacıyla Bakanlığımızca 
alınan tedbirler aşağıda belirtilmektedir. 

• İç Tüketimin Artırılması: Bakanlığımızca Elma tüketiminin artırılması için 
17.03.2004 tarihinde Adalet, Milli Savunma, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarına ve 
81 İl Valiliğine yazı yazılmıştır. Bu çerçevede, ceza evlerinde, okullarda ve askeri 
birliklerde elma tüketiminin artırılması hedeflenmiştir. 

• Uluslararası Gıda Yardımlarına Türk Elmasının Dahil Edilmesi: Birleşmiş 
Milletler tarafından Irak'a yapılacak gıda yardımları paketi içerisine elmanın da dahil 
edilmesi için Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur. 

• Elma ihracatının Desteklenmesi: Elma ihracatının artırılması için 
Bakanlığımızca elmaya ihracat teşviki verilmesi için Dış Ticaret Müsteşarlığı 
nezdinde girişimde bulunulmuş olup, çalışmalar devam etmektedir. 

• ithalatta Korumacı Önlemlerin Alınması: Bakanlığımızın uygulamakta olduğu 
politikalar kapsamında, 1 Temmuz - 1 Ocak tarihleri arasında elma ithalatına izin 
verilmemektedir. 1 Ocak - 1 Temmuz tarihleri arasında ise sadece ülkemizde yaygın 
olarak yetiştirilmeyen ve üreticilerimizin rekabet gücünü olumsuz etkilemeyecek 
çeşitlere parti başına 200 tona kadar Kontrol Belgesi düzenlenmektedir. 

Alınan bu tedbirler sektörün sorununu tamamıyla çözecek boyutta değildir. 
Bakanlığımız tarafından soruna köklü çözüm bulabilmek için, Hükümetimizin 
programında kısa vadede yapılması gereken yasal düzenlemeler içerisinde yer alan 
"Üretici Birlikleri Yasa" tasarısı ilgili kurumların da görüşleri alınarak hazırlanmış ve 
Başbakanlığa sunulmuştur. Tasarının bu yasama döneminde yasalaşması 
sağlanacaktır. Böylece üreticilerin, üretimden pazarlamaya kadar etkin görev 
yapacakları şekilde örgütlenmelerinin önü açılmış olacaktır. 

Ayrıca İç ve dış pazar isteklerine uygun yeni çeşit geliştirme ve adaptasyon 
çalışmaları; üretim maliyetlerini düşürmek üzere bodur ve yarı bodur elma 
yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları; soğuk hava depoları, sınıflama ve 
ambalajlama tesislerinin geliştirilmesi çalışmalarımız sürdürülmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Atilla KART 
KONYA Milletvekili 

Önerge No : 7/2433 

Köy Hizmetleri Erzurum İl Müdürlüğüne atanan Osman Ardahanlıoğlu'nun, 
mesleğinin "Din görevlisi" olduğu yolunda tarafımıza haricen bilgi ulaşmıştır. Bu 
gelişme karşısında, aşağıdaki soruların açıklık kazanması amacıyla iş bu soru 
önergesinin verilmesi gereği doğmuştur; 

SORU 1)Sözü edilen haber doğrumudur?Adı geçenin bürokratik geçmişi, mesleki 
kariyeri ve kıdemi nedir? Hangi okul mezunudur? Mesleği nedir? 

SORU 2)Sözü edilen haber doğru ise; Köy Hizmetleri il Müdürlüğü gibi "teknik" 
niteliği olan bir göreve, mesleki birikimi yeterli olmayan bir kişi, hangi gerekçeyle 
görevlendirilmiştir? Görevlendirilmesindeki kamu yararı ve takdir yetkisi gerekçesi 
nedir? 

CEVAP 1-2) Erzurum Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü görevine 17.03.2003 tarihinde 
atanan Osman Ardahan!ıoğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak 
Bilimi Bölümünden mezundur. 

30.09.1988 tarihinde Adalet Bakanlığı Bursa Yarıaçık Cezaevinde Ziraat 
Mühendisi olarak göreve başlamış, 07.06.1991 tarihinde Erzurum Köy Hizmetleri 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü emrine Ziraat Mühendisi olarak naklen atanmıştır. 
21.11.2001 tarihinde ilgili mevzuat doğrultusunda Görevde Yükselme Eğitimi 
sonrasında yapılan sınavda başarılı olması üzerine Enstitü Müdür Yardımcılığına 
atanan ve bu görevi 17.03.2003 tarihine kadar yürüten adı geçenin toplam 16 yıl 2 ay 
hizmeti bulunmaktadır. 

Osman Ardahanlıoğlu iddia edildiği gibi "Din Görevlisi" kadrosunda 
bulunmamıştır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ensar ÖĞÜT 
ARDAHAN Milletvekili 

Önerge No : 7/2434 

İklim şartları sebebiyle bahara yeni çıkan bölgelerimizdeki çiftçilerimiz ot, yem 
ve samanı yüksek fiyatla almak zorunda kalmalartyla düştükleri sıkıntı içinde 
geçinmeye çabalarken, çiftçi borçlarını ödeyememelerinden dolayı kapılarına 
dayanan haciz memurlarına traktör ve hayvanlarını vermek zorunda kalmışlardır. 
SORU 1) 7-8 ay karlar altında kalan bölgemizde tarım ve hayvancılık yaparak 
geçinmeye çalışan çiftçilerimizi büyük sıkıntıya sokacak olan haciz işlemlerini bir an 
önce durdurmak için herhangi bir girişiminiz var mı? 
SORU 3) Türkiye'de işsizliğin %40'tnı istihdam eden çiftçilerimizin yaşaması için 
haciz işlemlerini durdurup, borçlarını ertelemeyi düşünüyor musunuz? 
CEVAP 1-3) 12.06.2003 tarih ve 25136 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "TC 
Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan 
ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin" 4876 
sayılı Kanun uyarınca T C Ziraat Bankası kaynaklarından gerçek ve tüzel kişilere 
kullandırılan ve sorunlu hale gelen tarımsal krediler yeniden yapılandırılmış, 
yapılandırmaya esas borç tutarının %10'u peşin, geriye kalanı ise 3 eşit taksitte 
ödenmek üzere taksitlendirilmiştir. 

Anılan Kanunun "Takiplerin durması" başlığını taşıyan 5. maddesinin "Bu 
Kanun kapsamındaki tarımsal krediler hakkında başlatılmış bulunan idari veya kanuni 
takibat işlemleri, hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur." hükmü uyarınca 
Kanundan yararlanan üreticiler hakkındaki takiplere devam edilmemektedir. 

Ayrıca, borçları 4876 sayılı yasa kapsamında taksitlendirilmiş olmasına 
rağmen Ekim/2003 ayı taksit tutarlarını vadesinde ödeyemeyen üreticilere, T.C Ziraat 
Bankası Yönetim Kurulu Kararıyla 30.04.2004 tarihine kadar ek ödeme süresi 
verilmiş olup, bu sürenin de 31.10.2004 tarihine kadar uzatılması hususu karara 
bağlanma aşamasındadır. 
SORU 2) Batı Anadolu'da üretim yapan çiftçilerimiz yılda 3 kez mahsul alırken, Doğu 
Anadolu'daki çiftçilerimiz kötü iklim şartlan sebebiyle yılda bir kez bile mahsul 
alamamaktadır. Doğu Anadolu'daki çiftçilerimizin üretime devam edebilmeleri için 
hibe şeklinde veya faizsiz kredi vermeyi düşünüyor musunuz? 
CEVAP 2) Tarım sektörüne 2000 yılından bu yana düşük faizli kredi 
kullandırılmamıştır. Sektöre yönelik olarak, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri tarafından düşük faizli hayvancılık kredisi kullandırılmasına ilişkin 
16.02.2004 tarih ve 2004/6840 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmış olup, 
söz konusu kanunun Eki Kararı, 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete'de, 
bununla ilgili Uygulama Tebliği ise, 26.02.2004 tarih ve 25385 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. 

Söz konusu Karar kapsamında üreticilerimize; organik tarım, sertifikalı 
tohumluk kullanımı, örtüaltı yetiştiriciliği, damızlık süt sığırı yetiştiriciliği, su 
ürünleri yetiştiriciliği ve AR-GE konularında düşük faizli tarımsal kredi 
kullanabilme imkanı tanınmıştır. 

Diğer taraftan, 15 Mayıs 2004 tarih ve 25463 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan 2004/7299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, yetiştiricilerimize 
190 kg ve üstü karkas ağırlığına ulaşmış erkek sığır karkas ağırlığının beher 
kilogramı için 1.000.000 TL doğrudan et teşvik primi ödenmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Enis TÜTÜNCÜ 
TEKİRDAĞ Milletvekili 

Önerge No : 7/2435 

Geçen yıl rekolte düşüklüğü yaşanan ayçiçeği üretiminde, bu yıl da benzeri bir 
tehlikenin ortaya çıkabileceği ve ayçiçeği ekim alanlarının geçen yıldan daha da aşağı 
düşmesi nedeniyle, ayçiçeği üretiminin 500 bin tonun altında gerçekleşeceği ifade 
edilmektedir: Bu durumun aynı zamanda, küçük ve orta ölçekli yağ fabrikalarında 
tedirginlik yaratması nedeniyle, ilgili sektöre de olumsuz yansımaları olacağı yorumlarına yer 
verilmektedir 
SORU 1)Ayçiçeği üretiminde yaşanan daralmayı önlemek ve üretimi artırmak için 
kısa vadede ne tür önlemler alınabilir, orta ve uzun vadede ne tür politikalar 
geliştirilebilir? 
CEVAP 1) Ülkemiz ayçiçeği üretimi 2001 yılında 650 bin ton, 2002 yılında 850 bin ton ve 
2003 yılında 800 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde ayçiçeği yağı üretimi yaklaşık 
320 bin ton olup, yurt içi talep ise yaklaşık 600 bin ton'dur. Ülkemizde yağlı tohumlu bitkilerin 
ithalatına yüksek miktarda döviz ödenmektedir. Yerli üretimimiz tüketimi karşılamadığından 
hem yurt içi üretimi artırmak, hem de ithalata ödenen döviz miktarını azaltmak için yağlı 
tohumlu bitkiler desteklenmektedir. Bu kapsamda; "2003 Yılı Ürünü Yağlık Ayçiçeği, Soya 
Fasulyesi ve Kanola'nın Tanm Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında 
Üreticilere Destekleme Primi ödenmesine ilişkin 2004/19 Nolu Uygulama Tebliği" 
05.05.2004 tarih ve 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz 
konusu uygulama tebliği ile 2003 yılı ürünü yağlık ayçiçeğine uygulanacak prim tutarı 
kilogram başına 110.000 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 2004 yılı ürünlerine de prim 
ödenmesine dair 2004/6946 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 12.03.2004 tarih ve 25400 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Diğer taraftan; 2003 yılı şeker pancarı üretimi kotalannın 
daraltılmasıyla oluşan alanlarda alternatif ürün olarak ayçiçeği ekimi yapan üreticilere 
dekara 126.000.000 TL telafi edici ödeme yapılacaktır. Ayrıca, alternatif ürün projesi 
uygulaması ile; üretim fazlalığı olan ve destekleme alımları nedeniyle bütçeye büyük yük 
getiren fındık ve tütün üretim alanlarının azaltılması, kazanılan bu tarım alanlarında üretim 
açığımız olan ürünlerin üretiminin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. 

SORU 2)Ayçiçeği üretimindeki düşüşten olumsuz etkilenmekte olan küçük ve orta 
ölçekteki bitkisel yağ üreticilerinin, Türkiye'deki bitkisel yağ açığının kapatılmasına 
dönük çabalarını hangi politikalarla desteklemeyi düşünüyorsunuz? 
CEVAP 2) Dünya fiyatlarını da dikkate alarak üretimimizi artırmak ve ülke ihtiyacını 
karşılayacak seviyeye çıkarmak için uygulanmakta olan prim sistemi ödemeleri artınlarak 
devam edecek, diğer taraftan Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve TBMM'ne sunulan 
Üretici Birlikleri Kanun Tasarısı, başta pazarlama olmak üzere diğer sorunlar da 
çözülecektir. Bakanlığımızca; üretici birliklerinin kurularak pazarlama problemlerinin çözümü, 
alım garantisi için sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ile kurulu işleme kapasitesinin 
değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. 

SORU 3)Son yıllarda, tütün, fındık, şeker pancarı gibi üretim alanlarında yaşanan 
sorunların, benzer biçimde ayçiçeği üretiminde de ortaya çıktığı gözlenmektedir. Kimi 
çevreler, söz konusu olumsuz gelişmeleri, Türk tarımı üzerine oynanan oyunların bir 
yansıması olarak görmektedirler. Türkiye'nin tarımsal açıdan dışarıya bağımlı hale 
getirilmeye çalışıldığına dönük bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu iddiaları 
boşa çıkaracak program ve projeleriniz nelerdir? 
CEVAP 3) Tarım Reformu Uygulama Projesi kapsamında uygulanmaya başlanan Doğrudan 
Gelir Desteği (DGD) Ödemelerinde 2005 ve sonraki yıllarda farklı uygulamalar yapılacak, 
Fark ödemeleri ve Telafi Edici Ödemelere daha ağırlık verilecek, Devlet katkı payı Ürün 
Sigortası uygulamaya konularak da, iç ve dış kaynaklı üretici refahını artırıcı Kırsal 
Kalkınma Destekleri uygulanacaktır. 
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20.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, kırtasiye üretim ve ithalatına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı (7/2450) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Atillâ BAŞOĞLU ' 
Adana Milletvekili 

Türkiye'nin son beş yıl içindeki yerli kurşun kalem, tükenmez kalem, 
dolma kalem üretimi ne kadardır? 

Türkiye'nin son beş yıl içindeki kurşun kalem, tükenmez kalem, dolma 
kalem ithalatı ne kadardır? 

Türkiye'nin ithal ettiği bilgisayar yazıcı mürekkeplerinin miktarı ve dolar 
bazlı olarak fiyatı ne kadardır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 

SAYI :B.02.l.DTM.0.03.04.00 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 21.05.04* 2 8 1 3 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :5/5/2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2450-5440/18587 
sayılı yazılan. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlu'nun, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'a tevcih ettiği yazılı soru önergesine, Sayın Başbakanımız adına tarafımdan cevap 
verilmesi tensip edilmiştir. 

Bahse konu sorulara verilen cevaplar yazılı olarak ekte sunulmaktadır. 

Keyfiyeti takdirlerine arz ederim. 

|£UAA5AJÖ\MAJ 
Kürşad TÜZMEN 

Devlet Bakanı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SN. ATİLLA BAŞOĞLU'NUN SN. 
BAŞBAKANIMIZA TEVCİH ETTİĞİ YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

İLİŞKİN CEVAPLAR 

1-Türkiye'nin son beş yıl içindeki yerli kurşun kalem, tükenmez kalem, dolma kalem 
üretimi ne kadardır? 

DÎE istatistiklerine göre; 

Türkiye'nin kurşun kalem ve kurşun boya kalemleri üretimi 1999 yılında 
196.491.693 adet, 2000 yılında 75.071.254 adet, 2001 yılında 103.120.144 adet, 2002 
yılında 149.205.106 adet, 2003 yılında 142.272.092 adet olarak gerçekleşmiştir. 

Sıvı mürekkepli bilyalı kalemlerde Türkiye toplam üretimi 1999 yılında 
58.806.203 adet, 2000 yılında 83.942.039 adet, 2001 yılında 72.666.890 adet, 2002 
yılında 58.371.325 adet, 2003 yılında 76.059.215 adet olarak gerçekleşmiştir. 

İstatistiklere göre mürekkepli dolma kalemlerde ise Türkiye üretimi 
bulunmamaktadır. 

2- Türkiye'nin son beş yıl içindeki kurşun kalem, tükenmez kalem, dolma kalem 
ithalatı ne kadardır? 

3- Türkiye'nin ithal ettiği bilgisayar yazıcı mürekkeplerinin miktan ve dolar bazlı 
olarak fiyatı ne kadardır? 

2. ve 3. soruların cevaplarına ilişkin DİE istatistikleri verileri çerçevesinde 
hazırlanan tablo ekte yer almaktadır. 
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İTHALAT RAKAMLARI 
ÜRÜNLER 

Bilya uçlu tükenmez kalemler(adet) 

Mürekkepli dolma kalemler(adet) 

Kurşun kalem, dolma kurşun kalem 
ve kurşun boya kalemleri(kg) 

Makina-Cihazlar için mürekkep ve 
bovavıcı maddelerika) 

1999 
Miktar 

89.365.499 

4.249.506 

1.120.314 

167.140 

Değer($) 

13.185.975 

2.996.857 

5.517.260 

5.394.709 

2000 
Miktar 

129.699.351 

10,081.325 

1.754.712 

149.102 

Değer($) 

18.980.705 

3.162.261 

7.649.338 

4.699.220 

2001 
Miktar 

112.994.291 

4.050.898 

946.993 

121.567 

Değer{$) 

10.824.092 

994.044 

4.160.887 

3.959.478 

2002 
Miktar 

259.544.054 

4.835.645 

1.818.428 

157.411 

Değer($) 

17.059.6 

1,448.2 

7.109.3 

5.014.8 
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21.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Irak Felluce'deki bombalı saldırıya ilişkin sorusu 
ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/2457) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakam Sayın Abdullah GÜL tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Müslüman Irak'taki Amerikan güçlerinin saldırıları her geçen gün 
artmaktadır. Son olarak Felluce'de bir camiye bombalı saldırıda bulundu ve 404 
kişinin ölümüne neden oldu. Söz konusu saldın hem Birleşmiş Milletler hem de 
Amerika Birleşik Devletleri nezdinde kınandı mı? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2004/OAGY/200222 
Konu : Yazılı soru önergesi. 0 4 Mâ̂ lS 200' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 05.05.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.010.00.02-5450 sayılı yazılan. 

CHP Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlu'nun taranma yönelttiği ilgi 
yazılarına ekli soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdullah G U L 
Dışişleri Bakanı ve 

3aşbakan Yardımcısı 
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CHP ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN SAYIN 
BAKANIMIZ'A YÖNELTTİĞİ YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

VERİLEBİLECEK YANIT 

SORU: Müslüman Irak'taki Amerikan güçlerinin saldırıları her geçen 
gün artmaktadır. Son olarak Felluce'de bir camiye bombalı saldırıda 
bulunuldu ve 404 kişinin ölümüne neden oldu. Sözkonusu saldın hem 
BM hem de ABD nezdinde kınandı mı? 

YANIT: Irak'ın zor günler geçirdiği, askeri harekatı izleyen dönemde 
Irak genelinde istikrar ve güvenliğin bir türlü arzu edilen şekilde tesis 
edilemediği, halkın günlük ihtiyaçlarının karşılanmasındaki sıkıntıların 
sürdüğü, artan terör ve şiddet eylemleri ve koalisyon kuvvetlerince 
güç kullanımının önemli sayıda can kaybına yol açtığı, bu durumun 
ülkenin yeniden imarına ve siyasi sürecin işleyişine yönelik çabaları 
da olumsuz etkilediği hepimizin malumudur. Bu bağlamda, Irak 
nüfusunu oluşturan tüm kesimlerin sesini duyurabildiği, ülkenin 
yeniden yapılandırılması faaliyetlerinde ve siyasi süreç çalışmalarında 
eşit olarak yeraldığı, kendi halkıyla, komşularıyla ve uluslararası 
toplumla barışık, toprak bütünlüğünü ve siyasal birliğini korumuş, iç 
uyumunu ve dirliğini sağlamış bir Irak'ın vücut bulması bu ülkeye 
dönük yaklaşımımızın temel hareket noktasıdır. Irak'ın da üyesi 
bulunduğu islam Konferansı örgütü'ne, Koalisyon Geçici Yönetimi'ne, 
komşu ülkelere, Birleşmiş Milletler'e ve bizzat Iraklılar'a bu yolda 
önemli görevler düştüğü, savaşlardan ve istikrarsızlıktan yorgun 
düşmüş olan bölgemizin yeni sorunlara artık tahammülü olmadığı ve 
sorumlu bütün tarafların uluslararası hukuk dahilinde hareket etmesi 
gerektiği ABD, İngiltere, Koalisyon ülkeleri, Birleşmiş Milletler, İslam 
Konferansı Örgütü ve Türkiye'nin üyesi olduğu diğer uluslararası 
kuruluşların dikkatine çeşitli vesilelerle getirilmiş ve getirilmeye 
devam edilmektedir. 
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22.- Konya Milletvekilii Atilla Kart'ın, meteoroloji istasyonlarına ve çalışan personele ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/2465) 

TBMM Başkanlığına 

—Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn.Osman Pepe 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

—Kamuoyuna ve basma yansıyan ve ayrıca tarafımıza haricen ulaşan bügücrc 
göre; 

Meteoroloji hava talmıinlermde isabet oranı son dönemlerde artmıştır. Hava 
tahminleri dışandan satın alınmaktadır. Ancak hava, su, iklim tahminleriyle nereye, ne kadar yağış 
düşeceği bilinememektedir. Meteoroloji İstasyonlarının önemli bir bölümü kapalı olup, meteoroloji 
radarları çalıştırılamamaktadır. 

—Bu gelişmeler ve bilgiler karşısında, aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını 
talep etmek gereği doğmuştur; 

1-Türkiye'nin hava tahminlerini "dışarıdan satın aldığı** doğrumudur? 
Doğru ise, satın alma bedeli ve şartlan nedir? Hava, su, iklim tahminleriyle nereye, 
ne kadar yağış düşeceği ne kadar önceden bilinebilmektedir? 

2-Türkiye'de kaç adet meteoroloji radarı vardır? Kaç adedi 
çalıştırılmaktadır? Diğerleri neden çalıştırılmamaktadır? 

3-Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde kaç kişi çalışmaktadır? Bu 
personelin ne kadan Meteoroloji Mühendisidir? Ne kadan meteoroloji konusunda 
teknisyendir? Türkiye'de Meteoroloji Mühendisleri sayısı nedir? Ne kadan işsizdir? 

4-Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 58 ve 59. Hükümetler Döneminde ne 
kadar personel alınmıştır? Bunlann ne kadan meteoroloji mühendisi, ne kadarı bu 
alanda teknisyendir? Ne kadan meslek dışı personeldir? 

5-Bu değerlendirme ve bilgilere göre; 
kadrolaşma boyutlarını aşan, sistemin-kurumların-kuraiların içinin 

boşaltılması, yok edilmesi anlamına gelen böyle bir uygulama ile; kamu yönetiminde 
verimliliği sağlamak ve kamu hizmeti amacına uygun hizmet üretmek mümkün 
olabilecekmidir? Meteoroloji Mühendislerine şiddetle ihtiyaç olmasına göre, neden 
vasıfsız eleman almak yoluna gidilmektedir? 
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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- &S(z ^\%JT2r 2J /CL572004 

KONU : Sayın Atilla KARTın 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLKT MKCLÎSÎ BAŞKANLIĞIMA 
(Kanunlar ve Kararlar Daires i B a ş k a n l ı ğ ı ) 

İLGİ: TBMM'nin 05/05/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2465-5448/18595 
sayılı yazısı. 
ilgi yazı ekinde alınan Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'in "Meteoroloji 

istasyonlarına ve çalışan personele ilişkin" 7/2465 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup.cevabı yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KARTMN "METEOROLOJİ 
İSTASYONLARINA VE ÇALIŞAN PERSONELE İLİŞKİN" 7/2465 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Hava tahminlerinin dışarıdan satın alınması gibi bir durum sözkonusu değildir. 
Şöyle ki; Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminler Merkezi (European Center for Medium 
Range VVeather Forecasts-ECMVVF) İngiltere'ye ait bir kurum değil, merkezi bu ülkede 
bulunan uluslararası bir kuruluştur. ECMVVF ülkemizin de kurucu üye olarak bulunduğu 
18 ülke tarafından 1975 yılında kurulmuştur. Anılan kuruluşta ülkemizden de üç personel 
çalışmaktadır. 

ECMVVF'nin amacı; en doğru şekilde data asimilasyon sistemi ve sayısal hava 
tahmin modelleri geliştirmek, elde edilen ürünleri üye ülkelerin hava tahmini 
çalışmalarında kullanmalarını sağlamaktır. Bu misyon söz konusu kuruluşlara üye ülke 
temsilcilerinden oluşan Konsey tarafından verilmektedir. Bu merkezin sahip olduğu 
teknik donanım ve personel giderlerinin tek başına bir ülke tarafından karşılanması zor 
olduğundan maliyetler üye ülkelerin gelir düzeylerine göre paylaştırmaktadır. Üye 
ülkeler arasında İngiltere, Fransa ve Almanya da bulunmakta ve aidat olarak bu ülkeler 
ilk üç sırayı almaktadırlar. Özellikle Almanya ECMVVF bütçesinin yaklaşık dörtte birini 
karşılamaktadır. Ülkemize düşen hisse kurum bütçesinin yaklaşık %2'lik oranıdır. 
Ödediğimiz %2'lik orana rağmen, merkezin tüm kaynaklarını ve ürünlerini diğer üye 
ülkelerle aynı haklara sahip olarak 1976 yılından bu yana kullanmaktayız. Başka bir 
ifadeyle, satın alındığı iddia edilen sayısal tahminler son birkaç yıldan beri değil yaklaşık 
30 yıldır kullanılmaktadır. Kaldı ki bu kuruluşa üye olan tüm ülkeler bu ürünlerden azami 
derecede yararlanmaktadırlar. Görüleceği üzere ülkemizin ECMVVF'den hava tahmin 
raporu satın alması kesinlikle sözkonusu değildir. 

Meteoroloji bilimi matematik, fizik ve istatistik gibi bilimlerle iç içe olup, 
uluslararası alanda tam bir işbirliği gerektirmektedir. Yaşadığımız atmosfer ortak 
olduğundan ve doğal olarak siyasal sınırlardan bağımsız düşünülmesi gerektiğinden; bu 
yöndeki çalışmalarda da uluslararası işbirliğine ihtiyaç vardır. Günümüzde birçok ülke bir 
araya gelerek ortak çalışma alanlarını belirlemekte, yoğun bilgi ve teknoloji transferi ile 
birbirlerinin meteorolojik çalışmalarını desteklemektedir. Bu tür ortak çalışmaları 
ECMVVF' in yanı sıra diğer ülkelerle de yapmaya kararlıyız. Bu tür ortaklaşa çalışmaların 
temel sac ayağını sayısal modelleme konuları oluşturmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde (ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa vb) meteorolojik 
çalışmalar; atmosfer bilimlerinde yetkin olan üniversitelerde ilgili kurumlarla beraber 
geliştirilmekte ve meteoroloji servislerinde operasyonele alınmaktadır. İTÜ'de bulunan 
"Meteoroloji Mühendisliği" bölümü bu alanda ülkemizde ilk ve tek olup, bugüne kadar 
adı geçen bölümden ciddi anlamda bir destek alınamamıştır. Bununla beraber, 
Üniversitelerimizde meteorolojik araştımnalann daha ciddi bir şekilde yer alması için 
başta İTÜ ve ODTÜ olmak üzere diğer üniversitelerle de temaslarımız sürdürülmektedir. 
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Hava tahmincileri ellerinde olan sayısal hava tahmin model ürünlerinin önce 
analizini yapar. Sonra bunları, meteorolojik gözlem, uydu ve radar görüntüleri ile 
mukayese eder. Son aşamada ülkenin coğrafi yapısı da göz önüne alınarak, kendi 
ülkelerine ait hava tahmin raporlarını düzenlerler. Hiçbir ülkede sayısal hava tahmin 
model ürünleri birebir (doğrudan) kullanılmaz, özellikle Türkiye gibi çok değişik coğrafik 
özellikleri olan bir ülkede, bu ürünlerin birebir kullanılması uygun değildir. Bu nedenle 
ülkemizde sadece ECMVVF ürünlerinin kullanılarak tahmin yapıldığı iddiaları çok 
yanlıştır. Çünkü, ECMVVF'de bizim katkılanmızla ve personel desteğimizle çalışmakta 
olan IFS modeli bir küresel (global) hava tahmin modelidir, (çözünürlük yaklaşık 40 
km.dir.) Tahminlerde ancak bir yaklaşım verilebilir. Bundan dolayıdır ki birçok ülke 
yüksek çözünürlükte bölgesel alan modelleri çalıştırmaktadırlar. Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğümüz bu güne kadar dünyada itibar görmüş bölgesel hava tahmin 
modellerini teknik alt yapılarındaki gelişmelere paralel olarak, ülkemize kazandırmış 
olup, Eta modeli ve MM5 modeli bunlardandır. Şu anda etkin olarak kullanılmakta olan 
MM5 modeli, Türkiye ve çevresi için 27 km ve sadece Türkiye için 9 km çözünürlükte 
günde 4 defa (00,06,12,18 UTC saatleri için) çalıştırılmakta ve operasyonel ürün 
vermektedir. Gerektiğinde daha yüksek çözünürlükte çalıştırılabilmekte ve bilhassa kısa 
vadeli-lokal tahminlerde kullanılmaktadır. Bu çalışmaların tamamı Bakanlığımız 
personelinin öz verisi ile gerçekleşmekte ve oldukça iyi sonuçlar alınmaktadır 

Gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere özellikle benzer coğrafik ve topografık 
yapıya sahip ülkelerce hazırlanan uzun vade tahmin raporlarında nereye ne kadar yağış 
düşeceği belirtilmemektedir. Sayısal tahmin modellerinde yağış miktarıyla ilgili ürünler 
üretilmektedir. Ancak, deneyimlerimiz bunlann tutarlı olmadığını gösterdiğinden bu 
bilgiler kamuoyuna sunulamamaktadır. Ancak, Bakanlığımıza yeni kazandırılan radar 
teknolojisinin kullanılmasıyla birlikte ancak 1-2 saat öncesinden bulut içerisinde yağışa 
geçebilecek su miktarı belirlenebilmekte ve yağışın nereye düşeceği tahmin 
edilebilmektedir. Bu kadar kısa zaman öncesi kestirilebilen bir bilgiyi raporumuza 
yansıtmamız beklenemez. Şu an test aşamasında olan ve kendi ülkemiz için uyarlanan 
sayısal tahmin modeli üzerindeki çalışmalarımız tamamlandıktan sonra bu bilgiler de 
raporlanmızda ve ihbarlarımızda bildirilecektir. 

2- Meteorolojik Radarların kuruş amacı çok kısa süreli (1-2 saat) hava 
tahminleridir, özellikle de şiddetli hava olaylarının yer ve hareket yönünün belirlenerek 
olası felaketler için gerekli uyarının yapılmasıdır. Ülkemizde 4 adet meteorolojik radar 
bulunmakta ve bunlardan 3 tanesi faal olarak kullanılmaktadır. İstanbul radarı yıldırım 
düşmesinden kaynaklanan arıza nedeniyle çalışmamaktadır. Bu radarın tamiri garanti 
kapsamında üretici firma tarafından yapılmaktadır. 

Şu an İstanbul radanmız hariç diğer üç radarımız hava tahmininde kısa süreli 
kuvvetli meteorolojik olayların tespiti ve takibinde aktif olarak hava tahmincilerimiz 
tarafından kullanılmakta ve bu konuda hazırlanan ihbarlar test ..aşamasında 
Meteorolojinin Sesi Radyosunda yayınlanmaktadır. 

3- Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş merkez ve taşra 
teşkilatı olmak üzere 4008 kadro bulunmakta olup, bu kadrolarda 2878 personel 
çalışmaktadır. Bu personelden 2006 adedi teknik hizmetler sınıfında istihdam 
edilmektedir. 2006 kadronun da 417'si mühendis kariyerli olup, 108'i meteoroloji 
mühendisi diğerleri ise diğer mühendis gruplarından oluşmaktadır, (ziraat, elektrik 
elektronik, makine, fizik, matematik, çevre mühendisi vs.) geriye kalan ise istidlalci, 
rasatçı, haberleşme teknisyeni gibi meteorolojik hizmet veren orta kademe elemanlardan 
oluşmaktadır. 

4,5- Bütçe Kanunu hükümlerine göre açıktan personel alımı Devlet Personel 
Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının iznine tabi olup, kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
açıktan atama izini alınmış boş kadrolara yerleştirme işlemleri Ö.S.Y.M.'ce yapılan 
sınavlar sonucundaki başanya göre yapılmaktadır. Uygulanan ekonomik tedbirler 
nedeniyle açıktan atama izni alınamadığından 2002-2OO3 yılında böyle bir yerleştirme 
işlemi olmamıştır. 2004 yılı için atama izni alınmış boş kadroların derecelerine göre 
meteoroloji alanında eğitim veren Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi mezunu 48 adet, 
Meteoroloji Mühendisi 2 adet, Bilgisayar Mühendisi 2 adet, Elektrik Elektronik Mühendisi 
2 adet olmak üzere Ö.S.Y.M kılavuzunda ilan edilmiş toplam 54 kadro bulunmaktadır. 
Görüleceği üzere alınacak olan personel meteoroloji ile ilgili formasyona sahip olup, 
meslek dışı personel alımı sözkonusu değildir. 
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23.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Ankara-Beypazan'ndaki tarihî Sultan 
Alaaddin Camine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ay din'in cevabı (7/2466) 

T Ü R K Î Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L I S I 
Sn.Başkanlığına -

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Devlet Bakanı Sn. Mehmet Aydın tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
y 

26.04.2004 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

1- Ankara'nın Beypazarı İlçesi'ndeki tarihi Sultan Alaaddin Camii'nin bakım, 
onarım ve çevre düzenlemesi için Bakanlığınızın bir proje çalışması var mıdır? 

2- Cami avlusunu çeviren duvarın ana yapıyla bütünlüğünü sağlayacak biçimde 
kesme taş kullanılarak yenilenmesi ve avluya girişin taş bir kemerle tamamlanması 
düşünülebilir mi? Cami giriş kapıları önündeki basamakların aslına uygun biçimde taş 
olarak inşa edilmesi mümkün olabilir mi? 

3- Fazla bir harcama gerektirmeyen bu çalışmalarla kutsal bir yapının 
yenilenmesi yanında; gelişen Beypazan turizmine de olumlu bir katkı sağlanacağına 
göre, Bakanlığınızın bu yıl içinde bu düzenlemeyi gerçekleştirmesi mümkün olacak 
mıdır? 

T.C. 
D E V L E T BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.004/ . , r 

KONU : J2İVO^"/2004 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ :a) 05.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2466-5451/18598 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Feridun Fikret B A L O G L U ' n u n Bakanlığıma tevcih ettiği 
7/2466 esas nolu yazılı soru önergesi Bakanlığım bağlı kuruluşu Diyanet İşleri 
Başkanlığınca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mtf/ 
Prof.Dr.Mehniet A Y D I N 

Devlet Bakanı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

12/05/2004 

SAYI :B.02.l.DİB.O.8O.OO.0O-013-0383 

KONU : Beypazarı'ndaki tarihi Sultan 
Alaaddin Camiinin onarımı. 

DEVLET BAKANLIĞINA 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 05/05/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2466-
5451/18598 sayılı yazısı. 

b) Devlet Bakanlığının 07/05/2004 tarih ve B.02.0.004.0.1270 sayılı yazısı. 
c) Diyanet İşleri Başkanlığının 10/05/2004 tarih ve 1172 sayılı Evrak Akış ve 

Talimat Fişi. 

Başkanlığıma ilgi (b) yazı ilişiğinde intikal eden Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı Genel Sekreterliğinin ilgi (a) yazısı eki Antalya Milletvekili Sayın Ferudun Fikret 
BALOĞLU'nun Ankara Beypazarı ilçesindeki tarihi Sultan Alaaddin Camiinin bakım, 
onarım ve çevre düzenlemesi ile ilgili 26/04/2004 tarih ve 7/2466 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun V inci maddesi ile 
değişik 35.maddesi gereğince cami ve mescitlerin yönetimi Başkanlığımıza ait olup, cami 
ve mescitlerin bakım, onarım ve çevre düzenlemesi ile ilgili Başkanlığa herhangi bir görev 
verilmemiştir. 

Diğer taraftan tarihi niteliğe haiz cami ve mescitler Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 
olduğundan bakım, onarım ve çevre düzenlemesine yönelik iş ve işlemler de söz konusu 
kurumca yürütüldüğünden konunun mahallince anılan Genel Müdürlüğe intikal ettirildiği 
ancak bugüne kadar herhangi bir sonuç alınamadığı anlaşıldığından Başkanlığımca'da 
başka bir işlem yapılamamıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Prof. DfTAli BARDAKOĞl|u 
Diyanet İşleri Başkanı 
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24.- İstanbul Milletvekili Giirsoy Erol'un, sigara fiyat artışına ve sigarayla mücadeleye ilişkin 
Maliye Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Vekili Abdül-
latif Şener'in cevabı (7/2489) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Gürsoy EROL . 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR 

İstatistiklere göre Ülkemizde 20.000.000'a yakın kişi sigara içicisi durumundadır.Başlama 
yaşının da 10-12 yaşlarına kadar düştüğü tahmin edilmektedir.Ayrıca sigaranın neden olduğu 
hastalıklar sebebiyle,yıllık 2.000.000.000 Dolar civarında sağlık harcaması yapılmaktadır. 

1 Sigara fiyatlarının artırılmasının Hükümetin gelirlerini artıracağı,tüketimi ise 
azaltacağı ve Ülkemizdeki sigara satış fıyatlanmnbatıdan 4-5 misli ucuz olduğu göz 
önünde iken,sigara fiyatlarını artırmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız 
buna vergileri artırarak mı yoksa 4733 sayılı Tütün Kanununda değişiklik yaparak 
fiyat belirleme yetkisini yabancı sigara firmalarından tekrar Hükümet kontrolüne 
alarak mı yapmayı düşünüyorsunuz? 

2 Düşünmüyorsanız Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile çözüme yönelik ne gibi 
çalışmalara yapmayı hedefliyorsunuz? 

3 1996 yılında yürürlüğe giren 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının 
Önlenmesine dair kanunun etkili bir şekilde uygulanması için yönetmeliğini ne 
zaman hazırlamayı düşünüyorsunuz? "* 

4 Ayrıca Tekel'in özelleştirilmesine yönelik çalışmalarda,fiyat artışı ve 
vergilendirme oranlarının belirlenmesi Devletin elinde kalacak şekilde düzenleme 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

5 Bilindiği gibi sigara ile mücadelede en önemli faktörlerden birisi de kaçakçılığın 
önlenmesidir.Bu konuda 2003 yılı içerisinde toplam yakalanan kaçak sigara (adet 
ve TL. olarak) ne kadardır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.ÖÎB.0.65.00.00/ 
KONU 

4 7 1 5 2İNMS20M 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

İLGİ : 06.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5471 sayılı yazınız. 

İlgi yazı eki İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/2489 esas sayılı yazılı sora önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

İstatistiklere göre Ülkemizde 20.000.000'a yalan kişi sigara içicisi durumundadır. 
Başlama yaşının da 10-12 yaşlarına kadar düştüğü tahmin edilmektedir. Ayrıca sigaranın 
neden olduğu hastalıklar sebebiyle, yılhk 1000.000.000 Dolar civarında sağlık harcaması 
yapılmaktadır. 

SORU 1- Sigara fiyatlarının artırılmasının Hükümetin gelirlerini artıracağı, tüketimi ise 
azaltacağı ve Ülkemizdeki sigara satış fiyatlarının batıdan 4-5 nüsü ucuz olduğu göz önünde 
iken, sigara fiyatlarını artırmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız buna vergileri artırarak 
nu yoksa 4733 sayılı Tütün Kanununda değişiklik yaparak fiyat belirleme yetkisini yabancı 
sigara firmalarından tekrar Hükümet kontrolüne alarak nu yapmayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP 1- Sigara fiyatlarının belirlenmesinde, hammadde, işçilik, işletme ve pazarlama 
giderleri vb. unsurlar göz önüne alınmakta, vergi oranlarındaki değişimler üreticiler tarafından 
gerekli görüldüğünde fiyatlara yansıtılmaktadır. 

4733 sayılı "Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 
Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve 
Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun" un 6 ncı maddesine göre yıllık üretim kapasitesi tek vardiyada, sigara 
için 2 milyar adetten az olmayan üretim tesisine sahip üreticiler, ürettikleri tütün mamullerini 
serbestçe satabilmekte, fiyatlandırabilmekte ve dağıtabilmektedir. Bu maddede belirtilen şartlarla 
ilgili işlemlerin tespit ve takibi Kurum tarafından yürütülmektedir. 

SORU 2- Düşünmüyorsanız Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile çözüme yönelik ne 
gibi çalışmalar yapmayı hedefliyorsunuz? 

CEVAP 2- 4733 Sayılı Yasa gereğince bu tip düzenlemeler Tütün, Tütün Mamulleri ve 
Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu yetkisinde bulunmaktadır. 

SORU 3- 1996 yılında yürürlüğe giren 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının 
önlenmesine dair kanunun etkiK bir şekilde uygulanması için yönetmeliğini ne zaman 
hazırlamayı düşünüyorsunuz? 
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CEVAP 3- 4733 Sayılı Yasanın 3/d maddesinde "4207 Sayılı Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, tütün ve alkol 
tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkileri 
önleyecek düzenlemeleri yapmak, bunlarla ilgili kararları almak" görevi Tütün, Tütün Mamulleri 
ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumuna verilmiştir. 

SORU 4- Ayrıca TEKEL'in özelleştirilmesine yönelik çalışmalarda, fiyat artışı ve 
vergilendirme oranlarının belirlenmesi Devletin elinde kalacak şekilde düzenleme yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

CEVAP 4- Gerek alıcıların gerekse satıcıların fiyatları etkilemediği bir piyasa türü olan 
tam rekabetçi piyasalardaki oyuncular arz, talep ve fiyat dengelerini dışarıdan herhangi bir 
müdahale olmaksızın belirlerler. Bu itibarla, TEKEL'in özelleştirme sonrasındaki fiyat artışı 
oranlarının belirlenmesi yetkisinin Devlet uhdesinde bırakılması durumunda TEKEL 
özelleştirmesinin gerçekleşmesi mümkün görülmemektedir. 

Vergi oranlan ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde Maliye Bakanlığının önerisi ile 
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. 

SORU 5- Bilindiği gibi sigara ile mücadelede en önemli faktörlerden birisi de 
kaçakçılığın önlenmesidir. Bu konuda 2003 yıh içerisinde toplam yakalanan kaçak sigara (adet 
ve TL olarak) ne kadardır? 

CEVAP 5- 4733 Sayılı Yasanın 3/k maddesi ile 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanun ile TEKEL Genel Müdürlüğüne verilmiş olan görevler Tütün, Tütün Mamulleri ve 
Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumuna devredilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

^ ~~ 7 
Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Maliye Bakam V. 
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25.- Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur'un, pirinç ithalatına, 
- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, 1999-2004 yıllarında ithal edilen araç sayısına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı (7/2503,2504) 

27.4.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların, Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

Türkiye geçmişte pirinçte kendi kendine yeten bir ülke iken, 1980'den sonra, yanlı ithal 
politikaları nedeni ile haksız rekabete dayanamayan çeltikçi ekimden vazgeçmek zorunda 
kalmıştı. 20 yıldır ilk kez üreticilerin tutarlı bulduğu bir uygulama ile pirinç ithali 1 
Temmuz'a dek durdurulmuş bulunuyor. Ancak piyasada mevcut pirinç miktarı ve Ağustos 
sonu — Eylül başında alınacak yeni hasat göz önünde tutularak, Temmuz ayından haşata dek 
pirinç ithali aylık kotalara bağlanarak gümrükler iyi kontrol edilmez ve yeni mahsul çıkmadan 
ithalat yeniden durdurulmazsa halen uygulanan politika boşa gidebilecektir. Konu ile ilgili 
olarak pirinç ithalatı için 1 Temmuz'da yasaklama süresi dolduktan sonra ne yapılacağı 
konusunda bir strateji belirlenmiş midir? Eğer belirlendi ise ana hatları île nasıl bir yol 
izlenecektir? Eğer halen belirlenmedi ise 1 Temmuz'a dek harekete geçilebilmesi için bir 
strateji belirlenmesi düşünülecek midir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Kürşad TÜZMEN tarafından yazılı olarak 
açıklanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 29.04.2004 

Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

1999 — 2004 yıllarında her yıl İthal olarak Ülkemize Otomobil, Kamyon, Otobüs v.s. 
araç ithalatı kaç adettir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
İthalat Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.DTM.0.03.07.01 0 Q f toO 
KONU : Soru Önergeleri Hk. 21.05-04* / iöU5«i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 7/5/2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-5543 sayılı yazıları. 

İlgide kayıtlı yazıları konusu Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'un 
pirinç ithalatına ve Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEĞER'in araç ithalatına ilişkin yazılı 
soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu soru önergelerine cevaben hazırlanan notlar yazımız 
ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
Adana Milletvekili 

Önerge No : 7/2503 

SORU: 

Türkiye geçmişte pirinçte kendi kendine yeten bir ülke iken, 1980'den sonra, yanlı ithal 
politikalan nedeni ile haksız rekabete dayanamayan çeltikçi ekimden vazgeçmek zorunda 
kalmıştı. 20 yıldır ilk kez üreticilerin tutarlı bulduğu bir uygulama ile pirinç ithali 1 Temmuz'a 
dek durdurulmuş bulunuyor. Ancak, piyasada mevcut pirinç miktarı ve Ağustos sonu -Eylül 
başında alınacak yeni hasat göz önünde tutularak, Temmuz ayından hasada dek pirinç ithalatı 
kotalara bağlanarak gümrükler iyi kontrol edilmez ve yeni mahsul çıkmadan ithalat yeniden 
durdurulmazsa halen uygulanan politika boşa gidebilecektir. Konu ile ilgili olarak pirinç ithalatı 
için strateji belirlenmiş midir? Eğer belirlenmedi ise 1 Temmuz'a dek harekete geçilebilmesi için 
bir strateji belirlenmesi düşünülecek raidir? 

CEVAP: 

Malumları olduğu üzere, tanm ürünleri ithalatmda uygulanan gümrük vergileri 
ülkemizin ekonomik şartları, uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerimiz, iç ve dış 
piyasa fiyatları, üretim-tüketim dengesi, yerli üretim ve ithal maliyetleri, hammadde-mamul 
koruma dengesi, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ile destekleme politikalan dikkate 
alınarak sıfir ile Dünya Ticaret örgütü tarife taahhütlerimiz arasında tespit edilmektedir. 

Bu bağlamda ithalat Rejimi Karan çerçevesinde, 1006.20 gümrük tarife pozisyonlu 
kavuzu çıkanlmış (kahverengi) pirinçte %36, 1006.30,40 gümrük tarife pozisyonlannda yer alan 
değirmenden geçirilmiş pirinç ile kınk pirinçte ise %45 oranında gümrük vergisi 
uygulanmaktadır. Nihai tüketim malı olan ve doğrudan tüketiciye sunulan 1006.30,40 gümrük 
tarife pozisyonlannda yer alan değirmenden geçirilmiş pirinç ile kınk pirinç ithalatında 
uygulanan söz konusu %45 oranındaki gümrük vergisi, yerli üretimin korunması ve devamının 
sağlanması amacıyla Dünya Ticaret Örgütü pazara giriş tarife taahhüdümüzün imkan verdiği en 
üst seviyede tespit edilmiş olup, uluslararası taahhütlerimiz uyannca bu oranın daha fazla 
yükseltilmesine imkan bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, Dış Ticarette Standardizasyon (2004/5) Tebliği uyannca çeltik ve pirinç, 
ithalattan önce ve serbest dolaşıma giriş aşamasında insan ve bitki sağlığı ve güvenliği 
yönünden Tanm ve KÖyişleri Bakanlığı'mn kontrolüne tabi olup, söz konusu kontrol anılan 
Bakanlıkça düzenlenen "Kontrol Belgesi" ile sağlanmaktadır. 

Ülkemizin yıllık pirinç tüketim ihtiyacı 450.000-500.000 ton civannda iken, üretimimiz 
220.000 ton seviyesindedir. Yerli üretimin iç piyasa ihtiyacını karşılamamasından dolayı her yıl 
düzenli olarak çeltik ve pirinç ithalatı yapılmaktadır. 
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Ancak, pirinç ithalatında uygulanan %45 oranındaki gümrük vergisinin daha fazla 
yükseltilmesine imkan bulunmadığı hususu da dikkate alınarak, çeltiğin hasat dönemi başta 
olmak üzere piyasalara arz edilen ürün miktarına bağlı olarak yerli üretimi korumak amacıyla 
dönemsel olarak ithal ürün girişine karşı Tarım ve Köyişleri Bakanhğı'nca bazı tedbirler 
alınmaktadır. 

2003 yıh Eylül ayı itibariyle ülkede bulunan 160.000 tonluk pirinç stoku, 2003/2004 
kampanya dönemi çeltik üretiminden elde edilen 223.000 ton civarındaki yerli pirinç ile ülkemiz 
üretimi devir stoku ve ikili anlaşmalar çerçevesinde tarife kontenjanı kapsamında ithal edilen 
pirinç dikkate alındığında toplam 420.000 tonluk bir pirinç arzının oluştuğu ve bu arzın 2004 yılı 
Haziran ayı sonuna kadar ülke ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğu görülmektedir. Bu 
çerçevede, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı 'nca 1 Temmuz 2004 tarihine kadar çeltik ve pirinç 
ithalatında "Kontrol Belgesi"düzenlenmemesi yönünde bir karar uygulamaya konulmuştur. 

Bununla birlikte, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün (TMO) elinde bulunan 
çeltik ve pirinç stoklarının eritilebilmesini teminen, 20/4/2004 tarihli ve 25439 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanan 19/4/2004 tarihli ve 2004/7135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31 
Ağustos 2004 tarihine kadar kullanılmak üzere, 72.000 ton pirinç veya buna eşdeğer 96.000 ton 
kahverengi pirinç veya 120.000 ton çeltik için mevcut gümrük vergilerinden 2'şer puan indirimli 
tarife kontenjanı açılmıştır. Söz konusu Karara istinaden 27/4/2004 tarihli ve 25439 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanan "Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin ithalatında Tarife Kontenjanı 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ile de, tarife kontenjanından sadece TMO'dan çeltik veya pirinç 
alımı yapan firmaların aldıkları miktar oranında faydalandınlacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu uygulama ile hem piyasalar regüle edilerek temel gıda maddesi niteliğindeki pirinç 
fiyatlarında oluşabilecek spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi hem de yerli çeltik 
üretimin büyük bir kısmını satın alarak üreticiye destek veren TMO'nun elinde oluşan stokların 
eritilmesi imkaru sağlanmıştır. 

Yukarıda değinilen uygulamalar ışığında, yerli üretimin ve buna bağlı olarak 
üreticilerimizin mağdur edilmemesi ve haksız rekabetle karşı karşıya bırakılmaması için 
önümüzdeki dönemlerde de gerekli tedbirler alınacaktır. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi: Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

Önerge Sayısı: 7/2504 

SORU: 

1999 -2004 yıllarında her yıl ithal olarak Ülkemize Otomobil, Kamyon, Otobüs, v.s 
araç ithalatı kaç adettir? 

CEVAP: 

Malumları olduğu üzere 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Karan ile ülkemiz ile Avrupa 
Birliği arasında Gümrük Birliği tesis edilmiş olup AB üyesi ülkelerden yapılan otomotiv 
ürünleri ithalatında Gümrük Vergisi %0 olarak uygulanmaktadır. Yine Gümrük Birliği'nin bir 
sonucu olarak İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde Avrupa Birliği'nin Ortak Gümrük Tarifesi 
(OGT) ülkemiz tarafından da üstlenilmiş bulunmaktadır. 

Otomotiv ana sanayi ürünlerinin ithalinden önce İthalat Rejimi Kararı eki İthalat: 
2004/6 sayılı "İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ" ve İthalat 2004/7 
sayılı '"Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ" gereği Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. 

Otomotiv ana sanayi ürünlerinin 1999-2004 yıllarında gerçekleşen ithalat rakamları 
ekte sunulmaktadır. 
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Çekici Adet 3.628 1.128 1.786 .725 
58.315.905 182.344.747 56.382.474 102.287.643 331.978.654 

Tarım Traktörü Adet 943 1.018 137 279 974 
20.194.933 15.814.553 1.876.730 6.137.451 21.770.462 

Otobüs Adet 102 993 418 200 271 
16.466.285 57.287.953 22.494.368 11.681.517 27.854.665 

Midibüs Adet 54 65 10 
1.040.336 2.536.720 137.769 452.782 86.041 

Minibüs Adet 3.253 4.406 643 727 388 

Binek Otomobili 
53.370.093 67.544.230 9.445.390 12.742.838 9.384.931 

Adet 130.160 277.792 75.065 61.547 166.480 
1 319.838.998 2.587.106.352 579.126.411 812.634.058 2.214.324.499 

Kamyon Adet 1.445 21.865 3.644 2.276 5.596 
98.411.360 241.534.699 48.237.973 51.693.011 144.833.063 

Kamyonet Adet 31.570 61.700 16.150 17.846 56,947 
285.730.197 538.180.535 145.697.955 180.409.936 694.364.478 

Ûzel Amaçlı Motorlu Taşıtlar Adet 864 1.036 761 146 218 
79.628.205 89.333.042 67.213.495 17.286.563 30.099.050 

Diğerleri Adet 409 16.930 219 608 468 
12.542.597 29.184.252 16.398.434 2.822.499 6.545,012 

TOPLAM İTHALAT mm m-*® 
pftetfjN) İP 947.010, 
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ımf.s 
238,071 

3.481.240,855 
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26.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Sümer Holdingin özelleştirilmesi çalışmalarına 
ilişkin Maliye Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Vekili 
Abdüllatif Şener'in cevabı (7/2514) 

T.B.M.M BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
30.04.2004 

1 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bünyesine alınarak, 
özelleştirme çalışmaları yürütülen SÜMER HOLDİNG'in 17 yıldır 
bir türlü özelleştirilememesinin nedeni nedir ? 

2- SÜMER HOLDİNG'in heryıl özelleştirme idaresi Başkanlığından 
kullandığı borç ne kadardır ? faiz oranı nedir ? 

3- Özelleştirme kapsamında bulunan SÜMER HOLDİNG'in zararının 
nedeni ve miktarı Nedir ? Bu zarann önlenmesi için önlem alınmışmıdır ? 

4- SÜMER HOLDİNG'in toplam çalışan personel sayısı ve üretim 
miktarı ne kadardır ? söz konusu personelinin "Bankamatık İşçisi " olduğu 
doğrumudur ? Doğru ise Neden izin verilmektedir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 4 7 1 3 2 1 WK 2004 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

İLGİ : 07.05.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-5543 sayılı yazınız. 

İlgi yazı eki Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/2514 esas sayılı yazdı soru önergesinde yer alan sorulara 
verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bünyesine alınarak, özelleştirme 
çalışmaları yürütülen Sümer Holding A.Ş.'nin (Holding) 17 yıldır bir türlü 
özelleştirilememesinin nedeni nedir? 

CEVAP 1- Özelleştirme kapsam ve programına alındıktan sonra Holdingde yapılan 
özelleştirme çalışmaları; 
Faaliyet Alanları; 

Faaliyet Unsuru/Yıllar 

İşletme sayısı/Bağlı Ortaklık 

Fabrika/Mağaza 

Bölge MdTBanka Şubesi sayısı 

İştirak 

1987 

31/4 

7/465 

39/44 

35 

Mayıs 2004 

8/4 

4 mağaza 

3 Bölge Müdürlüğü 

22 (5 adedi tasfiye halinde) 

Personel Durumu: 

Personel Grubu 

Memur 

İşçi 

Toplam 

1987 

7.448 

31.688 

39.136 

Mayıs 2004 
438 

3.110 

3.548 

• İdare Tarafından Yapdan Özelleştirme Çalışmaları: 
- SİFAŞ A_Ş.'ye ait 3.909,7 Milyon TL nominal değerli hissenin İMKB'da satışı yapılmıştır. 

- Sümerbank A.Ş. hisselerinin tamamı Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) kararı ile 
satılmıştır. 
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) karan ile İzmir/Konak arsası, Konya Ereğli arsası, 
Kocaeli Gebze arsaları satılmıştır. 
- 1996 yılında 7 işletme (Adana, Erzincan, Karaman, Nevşehir Pamuklu Sanayii İşletmeleri, 

Eskişehir Basma Sanayii İşletmesi, Hereke Yünlü Sanayii İşletmesi ile Şanlıurfa Yapağı 
Yıkama ve Yün İpliği İşletmesi), 

- 1997 yılında; 1 iştirak hissesi, 1 bağlı ortaklık ve 3 işletme (Bünyan Yünlü Sanayii 
İşletmesi, AKSANTAŞ Akdeniz Pamuklu Dokuma Sanayii A.Ş.-II, Ereğli Pamuklu 
Sanayii İşletmesi, Mannesmann-Sümerbank Türk Boru Sanayii A.Ş.'nin %35.73 
oranındaki hissesi ve Denizli Pamuklu Sanayii İşletmesi), 

- 1998 yılında; 1 iştirak hissesi ve 3 işletme (Salihli Palamut ve Valeks İşletmesi, 
Kahramanmaraş Pamuklu Sanayii İşletmesi, Afyon Sincanlı Yapağı Tiftik ve Tops 
İşletmesi ile Soda Sanayii A.Ş.'nin %9.23 oranındaki hissesi), 

satılmıştır. 
09.02.1998 tarihinde Holdingin bağlı ortaklıkları; Manisa Pamuklu Mensucat AŞ.'ndeki 
%86.07, Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma TAŞ.'ndeki %83.07, Sivas Dokuma Sanayii ve 
Ticaret A.Ş.'ndeki %93.08 oranındaki hisselerin özelleştirilmesi amacıyla ilana çıkılmış; 
Bergama ve Sivas'a 1, Manisa'ya hiç teklif gelmediği için ihaleler iptal edilmiştir. 

21.5.1998 tarihinde Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Kayseri Pamuklu Sanayii İşletmeleri, 
Nazilli Basma Sanayii İşletmesi, Çanakkale Sentetik Deri İşletmesi ve Tarsus Mensucat 
Boyalan Sanayii İşletmesinin satışı için ihale ilanına çıkılmış, Kayseri ve Nazilli İşletmelerine 
yeterli teklif gelmemiştir. Diğer İşletmelere ilişkin ihale sonuçlan ÖYK'ya sunulmuş, ancak 
ÖYK ihaleleri iptal etmiştir. 

24.5.2000 tarihinde Diyarbakır, Adıyaman, Malatya Pamuklu Sanayi İşletmeleri, Nazilli 
Basma Sanayii İşletmesi, Çanakkale Sentetik Deri İşletmesi, Tarsus Mensucat Boyalan 
Sanayii İşletmesi, İzmir Basma Sanayii İşletmesi ile Kuşadası Eğitim ve Dinlenme Tesisinin 
özelleştirilmesini teminen ihale ilanına çıkılmış, yetersiz teklif gelmesi nedeniyle Çanakkale 
Sentetik Deri İşletmesi hariç olmak üzere ihalelerin iptaline karar verilmiştir. İhale 
görüşmeleri çerçevesinde Çanakkale İşletmesinin satışı ÖYK'ya sunulmuş, ancak ÖYK 
ihalenin iptal edilmesine karar vermiştir. 

22.8.2000 tarihinde, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya Pamuklu Sanayii İşletmeleri, İzmir 
Basma Sanayii İşletmesi ile Kuşadası Eğitim ve Dinlenme Tesisinin özelleştirilmesini 
teminen, tekrar ihale ilanına çıkılmış, yeterli teklif gelmediği için ihaleler iptal edilmiştir. 

ÖYK'nın 03.01.2003 tarih ve 2003/1 sayılı Kararma istinaden; Diyarbakır, Adıyaman, 
Malatya, Akdeniz Pamuklu Sanayii İşletmeleri, Çanakkale Sentetik Deri İşletmesi, Tercan 
Ayakkabı İşletmesi, Van Deri ve Kundura Sanayii İşletmesi ile Sarıkamış Ayakkabı 
İşletmesinin "satışı" suretiyle ihale ilanına çıkılmış, ihale sonuçları çerçevesinde ÖYK 
Diyarbakır ve Adıyaman İşletmelerinin satışına karar vermiş; Adıyaman İşletmenin fiili devir 
ve teslimi gerçekleştirilmiştir. 
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Diyarbakır İşletmesinin satışı yine ÖYK tarafından iptal edilmiştir. ÖYK Karan ile Malatya 
Pamuklu Sanayii İşletmesinin satışına karar verilmiş ve Satış Sözleşmesi imzalanarak 
İşletmenin fiili devir ve teslimi gerçekleştirilmiştir. Diğer İşletmelerin ihaleleri iptal 
edilmiştir. 

- 19.9.2003 tarihinde, Akdeniz, Çanakkale, Bakırköy, Beykoz, Van, Sarıkamış ve Tercan 
İşletmeleri için ihale ilanma çıkılmış; ihale sonuçlan çerçevesinde ÖYK Kararı ile Beykoz 
Deri ve Kundura Sanayii İşletmesinin satışına karar verilmiş olup, sözleşme imzalanması 
çalışmalan devam etmektedir. Diğer İşletmelere yeterli teklif alınamadığı için ihaleler iptal 
edilmiştir. 

- TÜMOSAN/Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkanlık Makamının Oluru ile gerek 
yönetim gerekse tüzel kişiliğinin devamından kaynaklanan giderlerden tasarruf sağlanmasını 
teminen Holding ile birleştirilmiş ve 07.02.2003 tarihinde tüzel kişiliği sona erdirilerek, 
Holdingin TÜMOSAN/Türk Motor ve Traktör Sanayi İşletmesi (TUMOSAN) olmuştur. 
ÖYK'nın 03.01.2003 tarih, 2003/1 sayılı karan çerçevesinde TUMOSAN'in "Satış" 
yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 23.01.2004-04.3.2004 tarihleri arasında ihale ilanına 
çıkılmış, ihale görüşmeleri çerçevesinde satışa ilişkin karar taslağı ÖYK'nın gündemine 
sunulmuştur. 

- Bakırköy, Diyarbakır, Sankamış, Tercan ve Van İşletmelerinin özelleştirilmelerini teminen 
29.3.2004 tarihinde ihale ilanına çıkılmış; ancak Sankamış İşletmesine ihale şartlan belgesine 
uymayan 2 teklif gelmesi ve Tercan ile Van İşletmelerine hiç teklif gelmemesi nedeniyle bu 
işletmelerin ihaleleri iptal edilmiş, 11 teklif gelen Bakırköy İşletmesi ve 6 teklif gelen 
Diyarbakır İşletmesinin ihale süreçleri devam etmektedir. 

- Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii Türk A.Ş. ve Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.'deki 
Holdinge ait kamu hisselerinin blok olarak, Akdeniz Pamuklu Sanayi İşletmesi ile Çanakkale 
Sentetik Deri İşletmesinin varlık olarak 19.4.2004-25.5.2004 tarihleri arasında, Antalya 
Pamuklu Dokuma Sanayii ve Ticaret A.Ş.'deki Holdinge ait kamu hissesinin yine blok olarak 
özelleştirilmelerini teminen; 19.4.2004-08.6.2004 tarihleri arasında ihale ilanına çıkılmış ve 
ilan süreci devam etmektedir. 

İdare tarafından Birleştirilen Şirketler: 

7 şirket (ERHA2, KÖYTEKS, T. YAPAĞI TİFTİK, AKSANTAŞ, TZDAŞ, TURBAN VE 
TUMOSAN) Holdingle birleşerek tasfiye olmuştur. En son Holding ile birleştirilen TZD AŞ., 
TUMOSAN A.Ş. ve TURBAN A.Ş.'nin 07.02.2003 tarihi itibari tüzel kişilikleri sona erdirilmiştir. 

• İdarece Holdinge Verilen Yetki Çerçevesinde Yapılan Özelleştirme Çalışmaları: 

- 390 adet mağaza bayilik verilerek özelleştirilmiştir. 

- 11 adet mağaza satış yöntemiyle özelleştirilmiştir. 

- 8 mağaza Holdingin vergi-prim borcuna mahsuben Maliye Bakanlığına devredilmiştir. 
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24.02.1997tarih, 1148 sayılı yazımız ile verilen yetki çerçevesinde, U.11.1998 tarih, 98/10 sayıh 
ÖİB Karan ile Mersin Serbest Bölgesinde bulunan; 

- Konfeksiyon Üretim Tesisi ile bu tesisi içerisindeki makine ve teçhizatın 13.11.2006 tarihine 
kadar olan kullanım hakkı, 

- Depo binasının 13.11.2006 tarihine kadar olan kullanım hakkı, 

- Satış Mağazası Binası 13.11.2000 tarihine kadar olan kullanım hakkı 

Özelleştirilmiştir. 

İdaremizin 016.1999 tarih, 2756 sayılı yavsı ile verilen yetki çerçevesinde; 

- 12.10.1999 tarih, 99/69 sayılı ÖYK Karan ile Diyarbakır'daki gayrimenkul, 

- 11.10.1999 tarih, 99/04 sayılı ÖİB Karan ile muhtelif yerlerdeki 25 adet gayrimenkulun 

satışı gerçekleştirilmiştir. 

İdaremizin 30.7.1999 tarih, 3727 sayılı yazısı ile verilen yetki çerçevesinde; 

~ ÖYK'nm 12.10.1999 tarih, 99/70 sayılı karan ile Sümer Holding A.Ş. iştiraklerinden BASF 
Sümerbank A.Ş.'deki 3.059.629 adet hissenin, 

- 17.12,1999 tarih, 99/06 sayılı ÖİB karan ile 106 adet hissenin 
satışı gerçekleştirilmiştir. 

İdaremizin 02.7.1999 tarih, 3179 sayılı yazısı ile verilen yetki çerçevesinde; 

16.02.2000 tarih, ÖİB-K-05 sayılı İdare Kararı ile; 
1. Çankın Tuz Ürünleri Üret. ve Dağıtım A. Ş. 'deki %25 oranındaki hisse, 
2. Ankara Halk Ekmek ve Un Fab. A.Ş.'deki %0.0110 oranındaki hisse, 
3. Ege Et Mamulleri Yem ve San. AŞ.'deki %7.7149 oranındaki hisse, 
4. MAKSAN Malatya Makina Sanayi AŞ.'ndeki %25 oranındaki hisse, 
5. ÖBİTAŞ İnşaat ve Tic. AŞ.'deki %16.7375 oranındaki hisse, 
6. TUNGAŞ Tunceli Gıda Sanayi A.Ş.'deki %15 oranındaki hisse, 
7. Liman İşi. ve Nak. San. ve Tic. A.Ş.'deki %0.8459 oranındaki hisse satılmıştır. 

08.3.2000 tarih, ÖİB-K-06 sayılı İdare Karan ile, 

1. OYTAŞ İç ve Dış Ticaret AŞ.'deki %0.0513 oranındaki hisse, 
2. Metal Kapak Sanayi ve Ticaret AŞ.'deki % 18.6573 oranındaki hisse, 
3. TOE-Türk Otomotiv Endüstrisi A.Ş.'deki %10.3130 oranındaki hisse, 
4. Pancar Ekicileri Birliği AŞ.'deki %10 oranındaki hisse, 
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5. Mars Ticaret ve Sanayi A.Ş.'deki %3.3333 oranındaki hisse, 
6. Balıkesir Pamuklu Dokuma Sanayi A.Ş.'deki %2.1799 oranındaki hisse, 
7. İMSA-İstanbul Meşrubat Sanayi A.Ş.'deki %1.0080 oranındaki hisse, 
8. Ülfet Gıda ve Sabun Sanayi A.Ş.'deki %0.6839 oranındaki hisse, 
9. MAN Kamyon Oto Sanayi A.Ş.'deki %0.3731 oranındaki hisse, 
10. Dosan Konserve Sanayi ve Ticaret AŞ.'deki %0.0420 oranındaki hisse, 
11. Ceyhan Sanayi ve Ticaret İşletmeleri A.Ş.'deki %0.0416 oranındaki hisse, 
12. Aydın Tekstil İşletmeleri A.Ş.'deki %0.0294 oranındaki hisse, 
13. KASTAŞ Karadeniz Çimento Kireç ve Ürünleri Sanayi A.Ş.'deki %0.0129 oranındaki 

hisse 

özelleştirilmiştir. 

28.7.2000 tarih, ÖİB-K-11 saydı İdare Karan ile; 

1. Ross Breeders-KÖY-TÜR Ana Damızlık Tavukçuluk San. ve Tic. A.Ş.'ndeki %20'lik hisse; 
2. Metaş İzmir Met. Fab. A.Ş.'ndeki %2,8565'lik hisse, 
3. Aymar Yağ Sanayi A.Ş.'deki %11,0570'lik hisse, 
4. Olgun Çelik San. ve Tic. A.Ş.'ndeki %15'lik hisse 

satılmıştır. 

ÖYK'nın 27.9.2000 tarih, 2000/73 sayılı Kararı ile Toros Gübre ve Kimya End. A.Ş.'deki 
% 14,4806 oranındaki İdare hissesi özelleştirilmiştir. 

İdaremizin 24.01.2002 tarih, 586 sayılı yazısı ile verilen yetki çerçevesinde: 

01.7.2002 tarihine kadar bir kısan iştirak hisseleri ile muhtelif gayrimenkullerin özelleştirilmesi 
amacıyla Holding Yönetim Kuruluna yetki verilmiş, yetki çerçevesinde son teklif verme günü 
13.5.2002 tarihi olmak üzere 24.4.2002 tarihinde 89 adet gayrimenkul için ilana çıkılmış ve 132 
adet teklif alınmıştır. 89 adet gayrimenkuldan 26 adedinin İdarenin 19.6.2002 tarih, 2002/ÖÎB-K-
05 sayılı Kararı ile 3 adedinin ise ÖYK'nın 11.7.2002 tarih, 2002/40 sayılı Kararı ile satışına 
karar verilmiştir. 

İdaremizin 20.01.2003 tarih, 443 sayılı yansı ile verilen yetki çerçevesinde: 

Söz konusu yetki çerçevesinde Holding tarafından son teklif verme tarihi 31.3.2003 tarihi olmak 
üzere 28.02.2003 tarihinde 60 adet gayrimenkul ve 15 iştirak hissesi için ilana çıkılmış, İdarenin 
22.5.2003 tarih, ÖİB-K-8 sayılı karan ile 11 gayrimenkulun satışı onaylanmıştır. 

İdaremizin 06.6.2003 tarih, 4884 saydı yazısı üe verilen yetki çerçevesinde: 

31.8.2003 tarihine kadar verilen yetki çerçevesinde, 15 iştirak hissesi ile 205 gayrimenkul için 
ihaleye çıkılmış ve İdarenin 27.8.2003 tarih K/20 sayılı kararı ile 32 adet gayrimekulün satışı 
onaylanmıştır. 
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Aynı yetki çerçevesinde, 14 iştirak hissesi ile 160 parça gayrimenkul için ihaleye çıkılmış, 
İdarenin 14.10.2003 tarih, K/25 sayılı karan ile iştiraklerden ERYAG Erciyes Yağ Sanayii 
A. Ş. 'nin %39,03 oranındaki hissesi ile 48 adet gayrimenkulun satışı onaylanmıştır. 

Ayrıca İdarenin 14,10.2003 tarih, K/24 sayılı karan ile MERİNOS markasının kullanım hakbnm 
Holdingce muhafazası ve MERİNOS markası yanında "HALI" ibaresi ile birlikte kullanılması 
şartıyla 29 yıllığına Merinos Halı San. ve Tic. AŞ.'ye kiraya verilmesine karar verilmiştir. 

İdaremizin 08.9.2003 tarih, 7846 say ılı yazısı ile verilen yetki çerçevesinde: 

ÖYK'nun 05.01.2004 tarih ve 2004/01 sayılı karanyla Holdingin Pazarlama İşletmesi İstanbul 
Bölge Müdürlüğü arsa ve binalanyla birlikte Bahçeşehir Üniversitesine satılmıştır. 

İdaremizin 18.02.2004 tarih, 1519 sayılı yazm ile verilen yetki çerçevesinde: 

31.12.2004 tarihine kadar verilen yetki çerçevesinde, 3 iştirak hissesi ile 44 gayrimenkul için 
ihaleye çıkılmış ve İdarenin 10.5.2004 tarih ÖİB-K/24 sayılı kararı ile 1 iştirak hissesi ile 34 adet 
gayrimekulün satışı onaylanmıştır. 

Holdingin 4046 savdı Kanunun 2/i maddesi çerçevesinde Devredilen Varlıkları: 

Bağlı Ortaklık, İşletme ve Mağaza; 

- Diyarbakır Halı Fabrikası Diyarbakır Belediyesine, 

- Gemlik Sung İplik ve Viskoz Mamulleri Sanayii İşletmesi TEKEL'e, 

- Hereke Halı Fabrikası TBMM'ye, 

- Yıldız Çini ve Porselen Sanayii İşletmesi TBMM Milli Saraylar Dairesi Başkanlığına, 

- İsparta Halı Fabrikası Sümer Halı A.Ş.'ye, 

- Pertek Yün İpliği İşletmesi Sümer Halı A.Ş.'ye, 

- SAGEM Araştırma Geliştirme İşletmesi TÜBİTAK'a, 

- Tarsus Mensucat Boyalan Sanayii İşletmesi için 2 kere ilana çıkılmış, satış gerçekleşmediği 
için Tarsus Belediyesine kullandınlmak üzere Maliye Hazinesine, 

- Kayseri İşletmesi için 2 kere ilana çıkılmış, hiç teklif gelmemiştir. Erciyes Üniversitesine 
tahsis edilmek kaydıyla Maliye Hazinesine, 

- Nazilli Basma Sanayii İşletmesi için 2 kere ihaleye çıkılmış, hiç teklif gelmemiştir. Adnan 
Menderes Üniversitesine, 

- İzmir Basma Sanayii İşletmesi için 2 kere ihaleye çıkılmış satışı gerçekleşmediği için İzmir İl 
Özel İdaresine, 

- Kuşadası Eğitim ve Dinlenme Tesisi için 2 kere ilana çıkılmış, yeterli teklif alınamadığından 
Aydın İl Özel İdaresine, 
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- Taşköprü Jüt İpliği İşletmesi TEKEL'e, 

- Sümer Halı A. Ş. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, 

- 52 adet mağaza çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına, 

- 26 adet taşınmaz çeşitli kamu kurum ve kuruluşuna 

devredilmiştir. 

Ayrıca faaliyetinde yarar görülmeyen Adana Pamuk Satın Alma ve Çırçır İşletmesi ile 14 adet 
Bölge Müdürlüğü kapatılmıştır. 

SORU 2- Sümer Holding A.Ş. 'nin her yıl özelleştirme İdaresi Başkanlığından kullandığı 
borç ne kadardır? Faiz oram nedir? 

CEVAP 2- Sümer Holding A.Ş.'nin Özelleştirme İdaresi Başkanlığından kullandığı kaynak 
toplamı 852.484.268.139.652- TL olup dökümü aşağıda verilmiştir. 

YIL 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

TL 

70.000.000.000 

47.542.035.700 

62.576.132.506 

29.000.000.000 

3.250.418.768.505 

16.754.723.938.088 

527.796.655.870 

21.199.352.138.227 

GENEL TOPLAM 

USD 

33.331.231 

16.746.167 

16.299.845 

4.112.993 

282.375.919 

500.884.899 

12.875.025 

301.384.779 

YIL 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

TL 

2.750.676.688.108 

30.107.913.642.996 

44.663.736.691.507 

94.673.763.308.493 

187.094.216.791.673 

178.453.748.845.481 

229.592.451.502.498 

46.206.351.000.000 

852.484.268.139.652.-TL 

USD 

14.629.673 

120.726.524 

107.512.311 

152.425.821 

137.259.960 

120.677.827 

157.560.365 

34.544.328 

2.013.352.667 USD 

14.10.2003 tarihine kadar kullanılan kaynağa %50, 15.10.2003 tarihinden sonra kullanılan 
kaynağa ise %43 faiz uygulanmıştır. 

SORU 3- Özelleştirme kapsamında bulunan Sümer Holding A.Ş. 'nin zararının nedeni ve 
miktarı nedir? Bu zararın önlenmesi için önlem ahnmış mıdır? 

CEVAP 3- Sümer Holding A.Ş.'nin teknolojisinin eski olması; işletmelerdeki makineler 180 
devir/dakika ile çalışırken özel sektörde makineler 800 devir/dakika ile çalışmaktadır. İşçilik 
maliyetlerinin çok yüksek olması; Holdingde işçiliğin maliyete oranı yaklaşık %80 iken, özel 
sektörde %15, Azerbaycan ve Bulgaristan gibi ülkelerde ise %5 oranındadır. 
Aynca, daha önceden kamu kurum ve kuruİuşlanndan ihalesiz sipariş alabilen Holding Kamu 
İhale Kanunu ile birlikte özel sektörle rekabet ederek ihale alabilmesi de imkansız hale gelmiştir. 
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Holdingin faaliyet ve dönem kar/zararları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Milyon TL 
YILLAR 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

İŞLETME 
FAALİYET K/Z 

76.344 
114.039 
88.088 
65.523 

-130.126 
-19.253 
100.251 
121.356 

2.084.530 

DÖNEM K/Z 

4.048 
-101.788 
-300.666 
-742.458 

-2.819.088 
-6.619.222 

-13.222.250 
-13.663.019 
-9.023.335 

YD 
AR 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

İŞLETME 
FAALİYET K/Z 

4.738.160 
5.600.002 

206.521 
-13.248.454 
-32.083.656 
-56.253.452 
-24.837.800 
-54.888.953 

DÖNEM K/Z 

-15.095.185 
-5.913.047 

-52.146.729 
-61.247.836 

-100.006.955 
-176.063.909 
-102.851.964 
-226.949.712 

Holdingin zararının önlenmesi için gerek Genel Müdürlük birimlerinde gerekse işletmelerde azami 
derecede küçülmeye gidilmiş, işletmelerin ve diğer varlıkların özelleştirilmesi hızlandırılmış ve 
giderlerde azami tasarrufa gidilmiştir. 

SORU 4- Sümer Holding AŞ. 'nin toplam çalışan personel sayısı ve üretim miktarı ne 
kadardır? Söz konusu personelin "Bankamatik İşçisi" olduğu doğru mudur? Doğru ise neden 
izin verilmektedir? 

CEVAP 4- Holdingde 1987 yılında 7.448 memur, 31.688 işçi olmak üzere 39.136 kişi 
çalışmakta iken. 10.5.2004 tarihi itibariyle 438 memur, 3.110 işçi olmak üzere toplam 3.548 kişiye 
inmiştir. 
Holdingin üretim miktarları yıllar itibariyle aşağıdaki gibi olmuştur. 

PAMUK İPLİĞİ 
(ton) 

PAMUKLU 
DOKUMA (bin mt) 

YUN İPLİĞİ (ton) 

YÜNLÜ DOKUMA 
(bin mi. 

KONFEKSİYON 
(bin adet) 

KUNDURA (bin 
çift) 

SENTETİK DERİ 
(binmt) 

1987 

54.064 

220.232 

4.715 

6.699 

5.586 

2.978 

2.226 

1993 

43.832 

149.800 

5.564 

4.943 

4.129 

2.290 

2.758 

1994 

33.066 

87.510 

4.912 

3.875 

4.473 

1.946 

1.911 

1995 

32.381 

83.600 

3.466 

3.096 

5.910 

1.432 

1.379 

1996 

21.840 

57.100 

3.689 

2.703 

4.585 

1.859 

1.999 

1997 

20.010 

56.500 

2.575 

3.242 

5.436 

1.402 

1.522 

1998 

10.529 

34.900 

809 

2.025 

4.652 

745 

1.664 

1999 

6.209 

21.992 

624 

1.923 

2.242 

771 

1.419 

2000 

5.818 

18.687 

668 

1.921 

2.383 

961 

1.491 

2001 

3.911 

13.235 

456 

1.608 

1.651 

1.041 

694 

2002 

906 

3.525 

570 

1.408 

965 

571 

656 

2003 

35 

293 

138 

399 

301 

27 

581 

Holding önceki yıllarda kamu kurum ve kuruluşlarından ihalesiz olarak protokolle sipariş alırken, 
01 01.2003 tarihinden itibaren Kamu İhale Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte yüksek 
maliyetli işçilik ve teknolojik yetersizlik nedeniyle özel sektörle rekabet edememesinden dolayı iş 
alamadığı için üretim yapmamaktadır. İşçilik giderlerinde tasarruf sağlamak amacı ile (istihsal 
primi, elektrik, su, ısınma, yemek, taşıma vb. gibi) işçilere ücretli izin vermiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Maliye Bakanı V. 
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27.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, THY Genel Müdürünün uygulamalarına ilişkin 
Maliye Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Vekili Abdül-
latif Şener'in cevabı (7/25J5) 

29.04 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Afeltye Bakanı Sayın /fa**/' &4/&kJtâx/ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Opr.Dr. Canan ARITMAN 
CHP İzmir Milletvekili 

1. Basına da yansıyan haberlerden de anlaşılacağı üzere; 2003 te THY Genel 
Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilen Abdurrahman Gündoğdu ve 
yönetici kadrosunun kurumun yapısı ve işleyişini bozduğu, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi AŞ'lerinden getirilen sivil havacılık sektörüyle ilgisiz ve bu konuda 
mesleki deneyimi olmayan kişilerle THY'nin doldurulduğu savı doğru mudur? 

2. Hac döneminde plansız kontenjan artırımları ile THY tarihinin rötar rekorlarını 
kırarak, şirketin prestijinin yaralandığı ve yüzbinlerce dolar zarara uğratıldığı 
doğru mudur? 

3. Teknik personel açığını kapatmak için uçak bakım yetkisi olmayan taşeron 
firmadan hizmet alındığı doğru mudur? Doğruysa; THY uçaklannın teknik 
bakımlarının işin ehli-uzman olmayan kişilerce yapılmasının uçak facialarına 
neden olabileceğini düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1 ÖİB.0.65.00.00/ 4 7 1 4 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

İLGİ : 07.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5543 sayılı yazınız. 

İlgi yazı eki İzmir Milletvekili Opt. Dr. Canan ARITMAN tarafindan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/2515 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan 
sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- Basına da yansıyan haberlerden de anlaşılacağı üzere; 2003'te THY Genel 
Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilen Abdurrahman GÜNDOĞDU ve yönetici 
kadrosunun kurumun yapısı ve işleyişini bozduğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
AŞ. 'terinden getirilen sivil havacılık sektörüyle ilgisiz ve bu konuda mesleki deneyimi olmayan 
kişilerle THY'nin doldurulduğu savı doğru mudur? 

CEVAP 1- THY'nda işe alınan personel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden değil, çeşitli 
iktisadi ve ticari kuruluşlardan gelmiştir. Söz konusu kişilerin bir bölümü uçak mühendisliği 
konusunda lisans ve lisans üstü eğitimlere (gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında) bir bölümü ise 
aynı alanda doktorluk ve doçentlik unvanlarına sahip bulunmaktadır. Diğer bir bölümü ise ilgili 
oldukları branşlara ait lisans ve lisansüstü eğitim ve birikimlere sahip durumdadırlar. THY Genel 
Müdürü Sayın Abdurrahman GÜNDOĞDU Uçak Mühendisi olup, Genel Müdür Teknik 
Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Temel KOTİL ise İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümünde Öğretim 
Üyeliği görevinde bulunmuştur. İstihdam edilen personel sayısı ise önceki dönemlere göre son 
derece az olup, daha önceki dönemde (1998-2003) tamamına yakını Lise Mezunu 6.292 kişi işe 
alınmışken, 2003 yılında tamamı Üniversite Mezunu 60 kişi işe alınmıştır. Kaldı ki, 2003 yılında 
personel sayısı emeklilik vs. yolu ile 861 kişi azaltılarak 11.076 olan personel sayısı halihazırda 
10.215'e indirilmiştir. Belirtilenler doğrultusunda THY'nin yapısı ve işleyişinde herhangi bir 
bozulma söz konusu değildir. 2003 yılında vuku bulan başta Irak savaşı ve sars krizleri nedeniyle 
hava yolu sektörünün devleri sayılan pek çok kuruluş zarar etmesine rağmen, THY'nin yaklaşık 
200 milyon USD Dolarlık rekor bir kar elde etmesi, işleyişin belirtilenin aksine daha iyiye 
gittiğinin en önemli göstergesidir. 

SORU 2- Hac döneminde plansız kontenjan artırımları ile THY tarihinin rötar rekorları 
kırarak, şirketin prestijinin yaralandığı ve yüz binlerce dolar zarara uğratıldığı doğru mudur? 

CEVAP 2- 2004 Hac seferlerinin icrasında THY'nin maruz kaldığı zincirleme tehirlerin 
başlıca sebepleri olarak, operasyonun yapıldığı Cidde Havalimanı'nm altyapı yetersizliği ve 
Türkiye'de son yılların en kötü hava şartlarının etkili olması şeklinde özetlenebilir. 
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2004 Hac döneminde THY toplam 69.000 civarında Hac yolcusu taşımıştır. Rekor 
seviyede Hac yolcusunun taşındığı 2001 Hac döneminde ise 75.000 Hac yolcusu üzerinde taşıma 
yapılmasına rağmen 2004 Hac sezonunda karşılaşılan tehir sorunları yaşanmamıştır. Dolayısıyla, 
tehirlerin Hac kontenjanının arttırılması ile ilişkilendirilmesinin uygun olmadığı düşünülmektedir. 

THY'nın icra ettiği Hac uçuşları için, gerekli olan meydan slotlan planlama aşamasında 
ilgili Suudi Arabistan Makamından onaylanarak temin edilmiştir. Havacılık işletmesinde alman 
meydan slotlan, söz konusu havalimanının planlanan uçuş saatlerinin meydan kapasitesi açısından 
elverişli olduğu anlamına gelmektedir. Ancak, meydan slotlannın onaylanmış olmasına rağmen, 
Cidde Havalimanındaki X-ray cihazlarının ve yolcu bekleme salonlarının yetersizliği seferlerin 
zincirleme rötara uğramasına yol açmıştır. Cidde Havalimanı Slot Koordinatörlüğünün Hac 
taşıyıcılarına meydan limitlerini ihlal ederek kapasite üzerinde slot tahsis etmesinin bu sonuca 
yol açtığı düşünülmektedir. 

THY, Cidde Havalimanında yukarıda bahsedildiği üzere meydan altyapı yetersizliği 
sebebiyle aynı anda 4-5 uçağın yerde uzun süreli beklemeler yapmak zorunda kalmış olmasına 
rağmen, büyük uçak filosuna sahip olma avantajını kullanarak A-310 ve A-340 uçaklarını takviye 
ederek sefer iptali yapmaksızın kendi kontrolü dışındaki sebeplerden dolayı vaki olan zincirleme 
tehirleri kontrol altına almıştır. 

Gecikmelerin bir diğer önemli nedeni de, özellikle İstanbul başta olmak üzere pek çok 
şehirde son yılların en yoğun kar yağışı sebebiyle havalimanlarının geçici sürelerle iniş ve kalkışa 
imkan tanımamasından kaynaklanmıştır. Yolcular bu durumda, alanlarda veya otellerde beklemek 
zorunda kalmışlardır. Kötü hava şartlarından ötürü, Cidde'den gelen ve Erzurum'a gidecek 
yolcular 3 gün, Van'a gidecek yolcular 2 gün, Trabzon'a gidecek Hac yolcuları 1 gün boyunca 
Ankara'da otelde misafir edilmiş ve bilahare söz konusu havalimanları açılınca şehirlerine 
dönebilmişlerdir. 

Önümüzdeki Hac mevsiminde ise özellikle bu gibi sebeplerden dolayı yaşanan gecikmeleri 
en aza indirmek için THY şimdiden gerek kendi içinde, gerek Diyanet Teşkilatı ve Tur Şirketleri 
ile ve gerekse Suudi Arabistan Makamları ile koordineli çalışmaya başlamıştır. 

SORU 3- Teknik personel açığını kapatmak için uçak bahm yetkisi olmayan taşeron 
firmadan hizmet alındığı doğru mudur? Doğruysa; THY uçaklarının teknik bakımlarının işin 
ehli-uzman olmayan kişilerce yapılmasının uçak facialarına neden olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
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CEVAP 3- THY Teknik bölümünde taşeron firma elemanları 6-7 yıldır görev yapmaktadır. 
Şu anda yaklaşık olarak S00 kişilik taşeron firma elemanı çalıştırılmaktadır. Bu elemanlar 
genelde ofis elemanı, güvenlik, ofis ve hangar temizlik, marangoz, terzi, inşaat boya, tesis ve araç 
bakım, hekimlik, koltuk ve kabin içi tekstil vb. atölyelerde vasıflanna uygun iş gücü gerektirecek 
konularda çalıştırılmakta, kesinlikle uçak üzerinde iş yaptırılmamaktadır. 

Avrupa Sivil Havacılık Kuruluşu, JAA ve Amerika Federal Havacılık Kuruluşu, FAA ve 
JAA tam üyesi olan T.C. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kurallar gereği, 
JAA JAR-145 (TR-00001 numaralı sertifika) ve FAA Air Agency Certificate (TQKY144F 
numaralı sertifika) yetkileri gereği, uçak üzerinde çalışacak elamanların ilgili uçak üzerinde eğitim 
ve sertifikalarının olması zorunludur. Sertifikasız ve yetkisiz eleman çalıştırmak bir yana, bir uçak 
tipinde sertifikası olan bir elemanın başka bir uçak tipinde çalışması dahi mümkün değildir. 
Yıllardır söz konusu bu sertifikalara sahip THY, bu kuralların çiğnenmesinin sertifika ve bakım 
yetkisi iptaline kadar varabilecek ciddi yaptırımları olduğunun bilincindedir. Bu nedenle bu gibi 
kurallardan asla taviz verilmemektedir. Her yıl düzenli olarak havayolu ve Bakım 
Organizasyonunu denetleyen T.C. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, JAA, FAA ve yerli-yabancı 
müşteri havayolları bu hususları ve belgeleri çok ciddi bir şekilde incelemektedirler. Bugüne kadar 
yukarıda bahsedilen konulardan asla bir uygunsuzluk yaşanmamıştır. 

Kaldı ki THY Teknik, uçak bakımında tecrübe ve kalitesini uluslararası seviyede 
kanıtlamıştır. Örnek vermek gerekirse, dünyanın en büyük bakım merkezlerinden biri olan 
Lufthansa Technik AG'nin Yönetim Kurulu Başkam August W. Henningsen Şubat 2004 ayı 
içersinde THY'yi ziyaret etmiş ve Sabiha Gökçen Uluslarası Havaalanında gerçekleştirilmesi 
planlanan HABOM Projesi kapsamında iki firma arasında çeşitli konularda işbirliği yapılması ve 
ortak projeler geliştirilmesi amacıyla görüşmelerde bulunmuştur. 

Bir diğer örnek ise, dünyanın en büyük uçak üreticilerinden olan Boeing firması ile 
21.04.2004 tarihinde İstanbul'da IFM (Integrated Fleet Management) anlaşmasının 
imzalanmasıdır. Bu proje kapsamında, Boeing firmasının Rusya ve çevresindeki ülkelere kademeli 
olarak kiralayacağı toplam 20 uçağın uçak, motor, komponent, hat, iniş takımı vb. gibi tüm 
bakımları ve mühendislik hizmetleri uçak imalatçısı Boeing firması adına THY tarafından 
verilecektir. 2005 yılından itibaren yürürlüğe girecek bu anlaşma THY ve Türkiye'ye 300 milyon 
ABD Doları aşan bir gelir sağlaması planlanmaktadır. Bütün bu örnekler dolaylı yollardan 
THY'nin bakım kalitesinin ve kurallara uygun bakım yaptığının ispatıdır. 

Böylesine büyük kapsamlı projelere imza atmış, Amerika ve Avrupa'dan bir çok saygın ve 
büyük kuruluşun güvenin kazanmış, Türkiye'ye 2003 yılı için 65 milyon ABD Dolar mertebesinde 
gelir kazandırmış ve kendi filosundaki uçakların bakımını gerçekleştirerek yılda 150-200 Milyon 
ABD Dolarlık dövizin ülkemizde kalmasını sağlayan THY Teknik Bakım Organizasyonu, 
saygınlığını, ismini, itibarını ve en önemlisi yolcularının can güvenliğini tehlikeye atacak 
uygulamalara asla kalkışmamıştır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Doç. Dr. AbdüUatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Maliye Bakanı V. 
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28.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, 1999-2004 yılları arasında üretilen veya ithal 
edilen taşıt sayısına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı (7/2525) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN tarafından yazılı 
olarak açıklanmasını arz ederim. 

Saygılanmla.29.04.2004 

MesutffrEĞER^ 
Diyarbakır Milletvekili 

1- 1999 - 2000- 2001- 2002- 2003- 2004 yıllarına ait ve her yıl Ülkemizde Yerli 
Otomobil, Kamyon, Otobüs v.s. araç üretimi kaç adettir? 

2- İthal araçların Türkiye de monte edilerek yapılan ( Toyota v.s. ) araç sayısı kaç 
Adettir? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14.0.BHİ 01- \ &> 2 4 HUflS 200* 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ : 07.05.2004 tarih ve A.Ol .0.GNS.0.10.00.02-7/2525-5510/18704 sayılı yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, "1999-2004 yıllan arasında üretilen 
veya ithal edilen taşıt sayısına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 
(7/2525) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

AHVOŞK\JN 
Sanayi ve Ticaret Baranı 
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C E V A P : 

DİYARBAKIR M İ L L E T V E K İ L İ SAYIN MESUT D E Ğ E R ' I N 
Y A Z I L I SORU Ö N E R G E S İ N E İLİŞKİN C E V A P L A R I M I Z 

1) Ülkemizde, 1999-2004 yıllarında üretilen ve ithal edilen taşıt araçlarının sayısı liste halinde aşağıda 
verilmiştir. 

ÜLKEMİZDE YILLARA GÖRE TAŞIT ARAÇLARI ÜRETİMİ 
(1999-2004) 

(Adet) 
SEKTÖR 
OTOMOBİL 
TİCARİ ARAÇLAR 
B. Kamyon 
K. Kamyon 
Kamyonet 
Otobüs 
Minibüs 
Mıdibüs 

TAŞIT ARAÇLAR 
TOPLAMI 
TRAKTÖR 
TOPLAM 

1999 
222.041 

7S.821 
311 

12.785 
37.551 
2.327 
12.894 
9.953 

297.862 

27.435 
325.297 

2000 
297.476 
133.491 

254 
28.114 
68.807 

4.213 
20.597 
11.506 

430.967 

37.434 
468.401 

2001 
175.343 
95.342 
4.110 
2.573 

76.672 
2.501 
6.486 
3.000 

270.685 

15.052 
285.737 

2002 
204.198 
142367 
7.671 
4.624 

116.872 
2.684 
6.139 
4.377 

346.565 

2.143 
357.217 

2003 
294.116 
239.556 
14.258 
4.783 

195.606 
4.490 
13.625 
6.794 

533.672 

28.794 
562.466 

2004* 
139.816 
108.041 
7.779 
2.030 
86.032 
1.724 
7.275 
3.201 

247.857 

13.838 
261.695 

2004 yılı ilk dört aylık 

ÜLKEMİZDE YILLARA GÖRE TAŞIT ARAÇLARI İTHALATI 
(1999-2004) 

(Adet) 

SEKTÖR 
OTOMOBİL 
TİCARİ ARAÇLAR 
B. Kamyon 
K. Kamyon 
Kamyonet ı Hafif 
Minibüs / ticari 
Midıbüs araç 

Otobüs 

TAŞIT ARAÇLAR 
TOPLAMI 

1 TRAKTÖR 
1 TOPLAM 

1999 
121.309 

39.461 
3.070 

33.201 
3.026 

31 
133 

160.770 

802 
161.572 

2000 
272.110 

81.820 
2.566 

74.325 
4.384 

61 
484 

353.930 

982 
354.912 

2001 
74.165 
18.063 

409 

16.892 
635 

7 
120 

92.228 

124 
92.352 

2002 
61.294 
22.066 

2.234 

18.932 
726 

3 
171 

83.360 

251 
83.611 

2003 
164.445 
67.822 
6.466 

60.724 
386 

2 
244 

232.267 

44.824 
277.091 

2004* 
98.358 
30.646 

2.869 

27.749 

28 

129.004 

* 2004 yılı ilk dört aylık 

2) Ülkemizde üretim yapan otomotiv firmaları, hızlı küreselleşme yaşanan bu sektörde, 
rekabete açık dünyadaki gelişmelere paralel olarak otomobil üretmektedir. Otomobil 
imalatı yapan imalatçıların yıllara göre üretim rakamları aşağıda listede halinde 
verilmiştir. 

FİRMA BAZINDA YILLARA GÖRE OTOMOBİL ÜRETİMİ 
(1999- 2004) 

(Adet) 

2004 yılı ilk dört aylık 
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29.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, Formüla-1 yarış pisti inşa edilmesine ilişkin sorusu 
ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/2526) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI' NA 

Aşağıdaki sorularımın, Çevre ve Orman Bakanı, Sayın Osman PEPE tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 29.04.2004 

_^A_ P 
Erdal KARADEMİR 

İzmir Milletvekili 

Basında sıkça yer alan haberlere göre, FORMÜLA-1 otomobil yarışlarının İstanbul'da 
yapılması için KURTKÖY civarında bir sahada çalışmaların yapıldığı ve bu alanın da orman 
arazisi olduğu belirtilmektedir. 

Anayasa Mahkemesi'nin, 6831 sayılı orman Kanunu'nun 17. maddesinin üçüncü ve dördüncü 
fıkralarının iptaline ilişkin vermiş olduğu, 17. 12.2002 günlü ve E.2000/75 , K.2002/200 sayılı 
kararında, "...Devlet ormanlarının gerçek ve tüzel kişilere tahsisinin, karayolları, telefon, 
elektrik, su, gaz, petrol boru isale hatları, savunma tesisleri, sanatoryum gibi öncelikli 
kamu hizmetlerinin ormandan geçmesi ya da anılan bina ve tesislerin orman arazileri 
üzerinde yapılması zorunlu bulunduğu hallerle sınırlı olması gerekir. Başka bir 
anlatımla, kamu yararının bulunması ve zorunluluk hallerinde Devlet ormanları 
üzerinde ancak irtifak hakkı tesisine olanak tanınabilir..." denilmektedir. 

Belirtilen karara aykırı olarak, eğitim ve sağlık tesisleri yanı sıra daha pek çok tesisinde 
ormanlarda yapılmasını öngören Bakanlar Kurulunun 21.01.2004 tarihli teklifi TBMM Genel 
Kurulunda reddedilmiş bulunmaktadır. 

Bu durumda, orman arazisi üzerinde, FORMÜLA-1 otomobil yarış pistinin inşa edilmesi için 
anayasal ve yasal bir yetkinin kullanılması da mümkün olmamaktadır. Konu bu anlamda 
ormanlarımızı ve anayasal düzenimizi yakından ilgilendirmektedir. 

Bu bağlamda; 

1. İstanbul- Kurtköy'de inşa edildiği belirtilen FORMÜLA-1 yarış pistinin yapıldığı 
yerin mülkiyeti kime aittir? 

2. Bu arazi için kimler, hangi makamdan ve kurumdan, hangi kanuna göre izin 
almışlardır? 

3. FORMULA-1 yarış pistinin yapıldığı yer, Devlet Ormanı içinde kalıyorsa, 
Bakanlığınızdan alınmış bir izin var mıdır? Varsa hangi kanuna göre ve kaç yıl 
süreyle izin verilmiştir ? 
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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- 6 5 3 _ | S«4* % -2< /o_f/2004 

KONU : Sayın Erdal KARADEMİR 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKAHLIÖINA 
(Kanunlar ve Kararlar Daires i B a ş k a n l ı ğ ı ) 

İLGİ : TBMM'nin 07/05/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5543 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan İzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMİR'in "FORMÜLA-1 

yarış pisti inşa edilmesine ilişkin" 7/2526 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca 
incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz eden/n. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ERDAL KARADEMİR'İN "FORMÜLA-1 YARIŞ PİSTİ 
İNŞA EDİLMESİNE İLİŞKİN" 7/2526 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 

HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- 1092 ve 1093 nolu parsellerden oluşan 2.066.800 m2 yüzölçümlü söz konusu 
ormanın mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olup, 21.11.1985 tarihinde ilan edilen 
orman kadastrosu ve 2/B madde uygulamalarında "Vakıflar özel Ormanı" adı altında 
sınırlandırılmıştır. Söz konusu alan 6831 Sayılı Orman Kanununun 45,46,47,48 ve 49 
uncu maddelerine tabi olarak "Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Orman * 
statüsünde işlem görmektedir. 

2- Söz konusu orman alanı üzerinde yapılaşma amaçlı, Bakanlığımızdan 
herhangi bir izin verilmemiştir. 

3- FORMÜLA-1 yarış pisti olarak planlanan saha devlet ormanı değildir. 
Vakıflar özel Ormanı alanı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 3 üncü 

maddesine istinaden 070/6/2001 tarih ve 2001/2672 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan "Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin 
Belirlenmesi İçin Çalışma Gruplannın Oluşturulması, Görev ve Yetkileri ile Çalışma 
Şekline İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre, Bakanlar Kurulunun 28.04.2004 tarih ve 
2004/7214 sayılı karan ile "İstanbul Tuzla Akfırat Tepeören Turizm Merkezi u olarak ilan 
edilmiş ve bu karar 13/05/2004 tarih ve 25461 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Turizm merkezi olarak ilan edilen bu gibi yerdeki iş ve işlemler Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından takip edilmektedir. 
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30.- Yalova Milletvekili Muharrem Ince'nin, milletvekillerinin protokollerdeki yerlerine ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın cevabı (7/2531) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Meclis Başkanı Sayın Bülent Arınç tarafından 
yazılı»olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

«kmarrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

1. Anayasanın 80. maddesi "TBMM üyelerinin seçildikleri bölgeyi veya 
kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler" demesine 
karşın, protokol gibi temsilin esas alındığı uygulamalarda (özellikle 
Başkent dışındaki il ve ilçelerde) TBMM İdare Amirliğince 25.08.2003 
tarihinde Milletvekillerine dağıtılan İçişleri Bakanlığının 05.08.2003 
tarihli genelgesinde "II ve ilçelerimizde düzenlenecek olan temel 
atma, açılış vb davet ve etkinliklerde Milletvekillerinin protokoldeki 
yerlerinin il valilerinden hemen sonra yer alacağı" belirtilmesine 
karşın (örneğin bir spor müsabakasında Milletvekillerine,Vali, 
Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı hatta Kulüp Başkanın 
gerisinde yer verilmesi gibi) Anayasamızca Milleti temsil yetkisi 
verilen Milletvekillerinin protokoldeki yerlerinin, görevli bulunduğu 
kurumu temsil edenlerin gerisinde bulunmasının Anayasal ve yasal 
dayanağı var mıdır? 

2. TBMM'nin ve Milli İradenin saygınlığı açısından bu uygulamalar doğru 
mudur? 

3. Farklı illerde farklı protokol uygulamalarının kaldırılması ve TBMM 
üyelerinin keyfi uygulamalarla karşılaşmaması noktasında Meclis 
Başkanlığınca bir çalışma yapılmakta mıdır? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 

Sayı:A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2531-5534/18776 24-05-1 

Sayın Muharrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

İLGİ: 30.4.2004 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Milletvekillerinin protokollerdeki yerlerine ilişkin 
sorularınızın cevaplan ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

önergenizde yer alan 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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Ek-1 
T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

- 1 -

CEVAPLAR: 

Cevap 1, 2, 3.- 14.2.1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin (d) bendinde, mülki protokol ve 
merasim hizmetlerini düzenlemek görevi İller İdaresi Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 
İçişleri Bakanlığının bu yetkisine dayanarak yayımladığı 28 11.2001 tarih ve 8108 sayılı 
genelgesine göre, Sayın Cumhurbaşkanının ve Sayın Başbakan ve Bakanların 
karşılanma ve uğurlanmalarına, Milletvekillerinin de katılmaları halinde, Milletvekilleri 
Validen hemen sonra yer alacaklar ve TBMM'deki öncelik sırası göz Önünde 
tutulacaktır. 

İlçelerdeki karşılama ve uğurlamalarda o ilçe kaymakamı, il valisi ve 
milletvekillerinden sonra protokolde yerini alacak ve ildeki protokol sırasına göre 
benzer sıralama ilçelerde de yapılacaktır. Valinin karşılamada bulunmaması halinde 
ilçenin kaymakamı Hükümet temsilcisi olarak önde yer alacaktır. 

Yukarıda belirtilen hususların dışında il ve ilçelerde düzenlenecek olan temel 
atma, açılış vb. davet ve etkinliklerde Milletvekillerinin protokoldeki yerleri, Ulusal ve 
Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğinin sonunda yer alan Ek-1 işaretli 
listeye uygun olarak belirlenmekte ve il valilerinden hemen sonra yer almaktadırlar. Bu 
husus İçişleri Bakanlığının 5.8.2003 tarih ve 4155 sayılı genelgesiyle de teyit edilmiştir. 

Öte yandan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının (Sayın Mehmet Ali 
ŞAHİN) 8.8.2003 tarihli olurlarıyla "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2003-2004 Yılı 
Protokol Tribünlerine Giriş Talimatı"nın 2004 yılı sonuna kadar uygulanacağı 
belirtilmiştir. (EK-2) Söz konusu talimat ekinde protokol tribününde milletvekillerine 
yer verilmemiş; ancak devlet protokolünde yer alan zevata protokol tribünü 
rezervasyonunda öncelik verileceği; talep edenlere vali, garnizon komutanı ve belediye 
başkanından sonra gelmek şartıyla, protokol listesine göre rezervasyon yaptırılacağı 
belirtilmiştir. 

Sorunun çözümü amacıyla konu TBMM İdare Amirinin 12.09.2003 tarih ve 290 
sayılı yazısıyla ilgili Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı (Sayın Mehmet Ali 
ŞAHİN) makamına iletilmiş (EK-3), ancak henüz söz konusu yazıya bir cevap 
alınmamıştır. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı 

SAV; : B 02.1 .GSM.0.05.00.01 .SK. .040-'3#6 ÛÛ. > <& 2: 
KOK'J .Protokol Tribünlerine Giriş Hk. 

G&ÇÜK VE SKft İL BK&tHJ&DIK 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbesî Giriş Yönetmeüğ; 
04 Ocak 2002 tarih ve 24630 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürüriüğe girmiştir 
İlgili Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince hazırlanan ve ekte gönderilen "Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü 2003 -"" 2004 yılı Protokol Tribünlerine Giriş Talimatı" 
uygulanacaktır. 

Ekte yer atan talimat gereğince; 2003 - 2004 yılında Gençlik ve Spor Gene! 
Müdürlüğü Spor Federasyoniannın Resmi spor müsabakalany'a, gözetim ve denetiminde 
yapılan müsabakalar ile futbol müsabakası oynanan stadîann protokol ve basın 
tribünlerine girişlere ilişkin işlemler aşağıdaki şekilde yürütülecektir. 

1- Ek' teki talimat aynen uygulanacak, protokol tribünlerinin yerleşim düzeni ek 1-2' 
deki esaslara göre önceden rezervasyon yapılmak suretiyle belirlenecektir. 

2- ti spor protokolünde yer alanlardan ek talimatın 5 inci maddesinde sayılan 
kişilere protokol kartı düzenlenmesi için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü' ne 
müracaat edilmeyecek, ilgili kişilerin bu görevleri yürüttüklerine ilişkin görev 
kimlikleri yeterli olacaktır. Protokol listesinde yer alanların önceden 
rezervasyonlarım yaptırmaları halinde yer tahsisi yapılarak ilgili İl 
Müdürlüklerince hazırlanacak ücretli davetiyeler ile tesislere girişi sağlanacaktır 

3- Türkiye profesyonel birinci süper ligi futbol müsabakalarının oynandığı il.-^; 
Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri her müsabakada protokol tribününde bulunan fc:_ 
sayısı, kişilere ait isim listesi ve tahsil edilen toplam ücrete ilişkin bilgi!-" 
müsabakanın oynandığı günden sonraki ilk resmi iş günü Gençlik ve Spor Ger,. 
Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına faksla göndereceklerdir. Re:— 
korumaya sahip olan protokol erkanı bir kişiyle sınırlıdır, ücret alınma;. An-a . 
kendilerine yer tahsisi yapılmaz. 

4- Ayrıca Türkiye profesyonel birinci süper ligi futbol müsabakaları oynanan 
stadyumların protokol tribünü yerleşim düzeni ve kimlerin hangi yerlere 
oturabileceğine ilişkin protokol tribünü yerieşim plan: hazırlanarak Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü' ne tasdik edilmek üze.'e gönderilecek ve bu yerleşim 
düzeni uygulanacaktır. 

Profesyonel Futbol Müsabakaları ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
bünyesindeki Federasyon Başkanlarının resmi faaliyet programında yer alan müsabakalar 
ile gözetim ve denetiminde yapılacak müsabakalara ait protokol tribünü yerleşim düzeni 
ayrı ayrı belirlenmiş olup, 2003-2004 yıllarındaki müsabakalarda ilgi talimat ve ekindeki 
protokol yerleşim düzeni esas alınacaktır 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

lînet Ali [ŞAKİN 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
SPOR FEDERASYONLARININ MÜSABAKALARINDA 

PROTOKOL TRİBÜNÜNDE YER ALACAKLAR 

1 - Vali (Gençlik ve Spor il Başkanı) 
2- Garnizon Komutam 
3- Belediye Başkanı (Büyükşehir olanlar için Büyükşehir Belediye Başkanı) 
4- Müsabakası olan kulüplerin başkanları 
5- Cumhunyet Başsavcısı 
6- Rektör (Üniversitesi olan iller için) 
7- Adalet Komisyonu Başkanı 
8- Vali Yardımdan 
9- Yabana Ülke Misyonu (Ankara'da Büyükelçi, Konsolosluk bulanan illerde konsoloslar yalnız 

kendi ülke maçlarında) 
10- İl Jandarma Alay Komutanı 
11- il Emniyet Müdürü 
12- Gençlik ve Spor İl Müdürü 
13- il Daimi Encümeni ve İl Genel Medisi Spor Komisyonu Üyeleri 
14-Mit Bölge Başkanı 
15- İlçesinde müsabaka olan İlçe Kaymakamı 
15- Müsabakası olan kulüplerin Yönetim Kurulu Üyeleri 
17- Mecliste grubu bulunan Siyasi Partilerin İt Başkanları 
18- Önceki federasyon başkantan ve MiHi takım teknik direktörleri 
19- İl Spor Dalı Temsilcisi (Kendi branşında) 
20- ASKf Başkanı 
21 - İl Protokolünde yer alan ve gendik ve spor hizmetlerine katkıları ve desteği bulunan kamu 

kurum ve kuruluşları bölge ve il müdürlerinden davet edilenler 
22- Genel Müdürlükçe Protokol Tribününe giriş kart verilen kişiler 

NOT: 
1- Devlet protokolünde ytr jıan zevata protokol tribünü rezervasyonunda öncelik verilir. Daha 

sonra yukarıdaki sıraya göre (Vali, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı hariç) talep edenlere yer 
rezervasyonu yapılır. 

2- İllerde Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Vali, Garnizon Komutanı. Belediye Başkanı, ilgili spor 
dalı Federasyon Başkanı, müsabakası olan kulüplerin başkanları ve Mitti Takımı Teknik Direktörü 
müsabakaya geldiğinde en ön sırada oturacaklardır. 

3- Devlet protokolünde ilk onbir sıradaki zevat ile Vafi, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, 
ilgili spor dalı federasyon Başkanı, Milli. Takım Teknik Direktörü ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
personelinden müsabakalara girişte üaet alınmayacaktır. Diğer kişilerden her müsabaka için belirlenen 
üaet alınacaktır. 

U Y G U N D U R 
OSMJ7O02 

MefirnetAlK ŞAHIN 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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PROFESYONEL FUTBOL MÜSABAKALARINDA 
PROTOKOL TRİBÜNÜNDE YER ALACAKLAR 

1- Vali (Gençlik ve Spor ii Başkanı) 
2- Garnizon Komutan* 
3- Beltoiye Başkam (Büyükşeriir oianiar için Büyükşehır Belediye 3aşkanı) 
4- Müsabakası olan Kulüplerin Başkanları 
5- Cumhuriyet Başsavcısı 
6- Roktör (Üniversitesi olan iller için) 
7- Adalet Komisyon Başkanı 
8- Vaii Yardımcıları 
9- Yabancı Ülke Misyonu (Ankara'da Büyükelçi Konsolosluk bulunan illerde konsoloslar yalnız 

kendi ülke müsabakalarında) 
10- il Jandarma Alay Komutanı 
11- İt Emniyet M ûdûrü 
12- Gençlik ve Spor il Müdürü 
13- İl Daimi Encümeni ve it Gene! Meclisi Spor Komisyonu Üyeleri 
14-Mit Bölge Başkanı 
15- ilçesinde Müsabaka olan ilçe Kaymakamı 
16- Müsabakası olan Kulüplerin Yönetim Kurulu Üyeleri (Genelgede belirtilen sayıda) 
17- Mecliste Grubu bulunan partilerin il başkanları 
18- Önceki federasyon başkanları ve Milli Takım Teknik Direktörleri 
19-Futbol İl Temsilcisi 
20- İl ProtokciL ide yer alan Gençlik ve Spor hizmetlerinde katkıları ve desteği bulunan Kamu 

Kurum ve Kuruluşları bölge il müdürlerinden davet edilenler 
21- Genel Müdürlükçe Protokol Tribününe giriş kartı verilenler 

NOT; 1 - Devlet protokolünde yer alan zevata protokol tribünü rezervasyonunda öncelik verilir. 
Daha so.-./a yukarıdaki sıraya göre (Vali, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı hariç) taie? 
edenlere yer rezervasyonu yapılır. 

2- illerde Gençlik ve Spor Gene! Müdürü, Vaii, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, 
Federasyon Başkanı veya temsilcisi ve müsabakası clsn kulüplerin başkanları ve A Milli Takımı 
Teknik Direktörü müsabakaya geldiğinde ön sırada yer tahsis edilecektir. 

3- Cumnurbaşkanr, Mülh Amir, 3eiediye Başkanı, Garnizon Komutanı, il Emniyet 
Müdürü, Jandarma Alay Kcmusanı. Federasyon Başkanı veya temsücisi, mûsabakas: olan kulüp 
bastonları ve resmi koruma görevlisinden ücret alınmayacaktır. 

4- 2003-2004 Sezonunda Mil Müsabakalar hariç Ankara ve İstanbul'da protokol 
liribününe ücrete girecek şahıslardan 11)0.000.000.-TL (yüz milyon), diğer illerde ;se Kapalı tiribün 
g:r;ş fiyatından düşük olmamak kaydıyla il Başkanlığınca iesbit edilecek ücret alınacaktır. 

U Y G U N D U R 
<? i? /a£ /2003 

Mehmet AB ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLKT MECLİSİ 

B A Ş K A N L I Ğ I £K-3_ 

SAYI : A.Ol.O.GNS/ 2 3 0 

KONU : 

12.09.2003 

Sayın Mehmet Ali ŞAHIN 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

İLGİ: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2003-2004 Yılı Protokol Tribüne Giriş 
Talimatı hk. 

04 Ocak 2002 tarih ve 24630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğine göre çıkarılan 
"Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2003-2004 yılı Protokol Tribünlerine Giriş 
Talimatı"na göre, müsabakaları protokol tribünden izleyecek olanlar arasında, 
milletvekillerinin yer almaması milletvekillerimiz arasında rahatsızlık yaratmıştır. 

Bu konuya ilişkin TBMM Başkanlığımıza müracaat eden Bursa Milletvekili 
Ertuğrul YALÇINBAY1R ile Bursa Milletvekili Şerif BİRİNÇ'in müracaatları ilişiktedir. 

Anılan talimatın, ilişikteki Devlet Protokol Listesi ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi 
Genel Müdürlüğünün ''Milletvekillerinin Protokoldeki Yerleri" konulu yazısı 
doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla, 

t 
KemkfettnrtjOKTAŞ 
Trabzon Milletvekili 
TBMM İdare Amiri 
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31.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Tekelin bir Alman firmasına tütün satışına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakam Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2539) 

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 
:evaplandmlmast hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. A Q 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

Tekel A.Ş. Yönetim Kurulunun 27/06/2003 tarih ve 412 sayılı Tütün Satışı veya 
ütün Satma Hakkı Satışı karan ile ilgili olarak; 

1-Anılan ve tarafınızdan onaylanan kararla ihraç edilebilir tütünlerin tamamına yakını olan 
198.652.000 kilogram destekleme tütünü, beher kilogramı ortalama 1 USD'ın altında bir 
fiyattan toplam 198.622.940 USD bedelle VVeserfrucht GmbH adlı Almanya'da yerleşik bir 
firmaya satılmışmıdır? Tekel daha önce bu şekilde bir tütün satışı yapmışmıdır? 

2 - Evvelce Devlet kaynakları kullanılarak 2,5-3 USD'a alınan bazı tütünlerin, muhtemelen bu 
bedele yakın bir maliyet oluşturan işleme ve bakım masrafları hariç bu alım bedellerinin, 10 
da 1 ini dahi karşılamayan 0,25 USD fiyatla satıldığı doğrumudur? 

3-198.622.940 USD'lık satış için %0,3 oranında alınan 600.000 USD'lık teminat, Tekel'in 
geçmiş uygulamalarıyla örtüşmektemidir? Alınan bu teminat Tütün Satışına Dair Ön 
Protokolün 12 nci maddesinde atıfta bulunulan Tekel Alım Satım Yönetmeliğine 
uygunmudur? 

4 - 2003-2005 yıllarında satılması öngörülen tütünlerin ödemelerinin, her partinin teslimini takip 
eden 4 üncü, 8 inci ve 12 nci aylarında üç eşit taksitte yapılacağı ve tütünlerin teslimi ile 
ödeme tarihleri arasında geçen süre için faiz alınmayacağı doğrumudur? 

5 - Bu satışta söz konusu olan fiyatların 3-5 katı fiyatla aynı tütünleri satmış olan eski Tekel 
yöneticileri hakkında düşük fiyatla tütün satışı yapıldığı iddiasıyla yaptırılan müteaddit 
soruşturmalara karşılık, yeni Tekel yöneticilerinin kollandığı ve haklarında soruşturma 
yaptırılmadığı ve soruşturma yapılmamasının nedeninin ise mevcut Tekel Genel 
Müdürünün kardeşinin AKP Milletvekili olması ve sair siyasi yakınlıklar olduğu iddiaları 
doğrumudur? 

6 - Sağlanan emsali görülmemiş ayrıcalıklara rağmen alıcı firmanın yükümlülüklerini yerine 
getiremediği ve bu nedenle sözleşmenin iptal edilmesi gerektiği halde bu yola gidilmeyerek, 
firmanın kollanmaya devam edildiği ve yeni ek süreler tanındığı iddiaları varitmidir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.O2.1.ÖİB.0.65.O0.0O/ 4 8 2 7 ? 4 HffiS 2004 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 11.05.2004 tarih ve A. Ol.O.GNS.O.tO.00.02-5555 sayılı yazınız. 

İlgi yazı eki İğdır Milletvekili Prof. Dr. Dursun AKDEMİR tarafından Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/2539 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan 
hususlara ilişkin TEKEL Genel Müdürlüğünce yapılmasında lüzum görülen açıklama metni ve 
sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Malumları olduğu üzere, Ekici Tütün Piyasalarının Desteklenmesi kapsamında 1177 ve 
196 sayılı Kanunlarla TEKEL Genel Müdürlüğüne verilen görev çerçevesinde, uzun yıllar 
boyunca üreticinin elindeki tütünün tamamı TEKEL tarafından satın alınmıştır. Bu uygulamanın, 
izlenen popülist politikalar nedeniyle bazı yıllar istismar edilmesi, verilen tütün baş fiyatından, 
kimi bölgelerde satın alınacak tütünlerin nev'I fiyatlarına kadar uzanan bir silsilede yapılan 
müdahaleler, üretimdeki disiplini tümüyle ortadan kaldırdığı gibi, hangi tip arazide üretilirse 
üretilsin, ne miktarda üretim yapılırsa yapılsın, her halükarda TEKEL tarafından tütünün 
alınacağı, çoğu defa üreticinin hak ettiğinden fazlasını elde edeceği kanaati bozulmayı hızlandıran, 
genelleştiren etkilere sebebiyet vermiştir. 

TEKEL'in kendi üretim planlarına göre ihtiyaç duyduğu belli menşeylerden belli 
miktarlardaki tütünlerin ötesinde, verilen görev kapsamında alınan "destekleme tütünleri" zaman 
içerisinde çok büyük stoklar oluşturmuş, satış kabiliyetinin düşüklüğü, stoklarda istenilen tütünden 
bol miktarda bulunması nedeniyle alıcılar karşısında pazarlık gücünün son derece düşük olması, 
aynı türden, yani oryantal tip tütünün ülkemiz dışında da üretiliyor olması nedeniyle tek üretici, 
pazarda tek satıcı konumunun bulunmayışı gibi etkenler stokların birikiminde, büyümesinde tesirli 
olmuştur. 

Dünya oryantal tütün üretimi içerisinde büyük yer tutan Türkiye'ye talep yıldan yıla 
değişmekle birlikte, gelenekselleşmiş alıcıların satın aldıkları tütün miktarı yıllık 70 ila 100 bin 
ton civarında gerçekleşmektedir. Söz konusu ihracat değerleri yanında, yurtiçinde gerek TEKEL, 
gerekse diğer sigara üreticisi firmaların oryantal tütün ihtiyacı olan yaklaşık 50 bin ton 
mertebesindeki miktar da dikkate alındığında, ülkemizde yıllık optimum oryantal tütün üretiminin 
120 ila 150 bin ton arasında bir değerde olması gereği ortaya çıkmaktadır. 

Öte yandan, 4733 sayılı Yasanın getirdiği yenilikler kapsamında son verilen destekleme 
tütün alımı uygulamasının cari olduğu yıllarda, ülkemiz tütün üretiminin 300-350 bin ton, hatta 
bazı yıllar daha yüksek miktarlarda gerçekleştiği yurtiçi üretimde ihtiyaç duyulan miktar değişken 
ihracat rakamları dikkate alındığında, her yıl stokların daha da büyüyerek geldiği vakıadır. 
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Yukanda kısaca özetlenen çerçeve içerisinde, 2002 yılı sonunda TEKEL'in stoklarında 
mevcut tütünlerin miktarı, 330 bin tonu destekleme kapsamında satın alınmış tütünler, 120 bin 
tonu da TEKEL'in kendi sigara harmanlannda kullamlmak üzere satın alınan tütünler olmak 
üzere, 450 bin ton civarındaydı. 

Uzun yıllar uygulanan yanlış, popülist politikalar, tütünün belli maksatlar doğrultusunda 
kullanılma arzusu, politikaların oiuşma ve uygulanma sürecine katkısı beklenen bürokrasi 
ayağının sağlıklı işlemeyişi, politika üretme sürecinde gerekli bilgilendirme ve objektif 
yönlendirme işlevlerini layıkıyla yerine getirmeyen, bir tür bürokrasi popülizmi uygulayaiı 
bürokratların da göz ardı edilemeyecek üstün maharet ve becerileri, Hazine'yi, Devlet'i altından 
kalkılamayacak büyük yük ve külfetlerin altına sokmuştur. 

Satın alma aşamasında, gereksin gerekmesin açılan yüzlerce alım noktasında 
görevlendirilen binlerce personelden, depolamaya, bakım ve işlemeden, zararlılara karşı 
ilaçlamaya kadar çok çeşitli masraf yerleriyle, önemli derecede yüksek maliyetleri bünyesinde 
barındıran tütünün, yıllık ortalama stok maliyetinin kilogram başına 0.40-0.50 USD. civannda 
olduğu da dikkate alındığında, Devlet'in maruz kaldığı külfetin büyüklüğü anlaşılacaktır. 

Nitekim, durduğu yerde büyük külfetlere sebebiyet veren "destekleme tütün stoklan" 
sorun olarak ciddi surette gündeme alınmış, pek çok üst düzey toplantıda önemli gündem 
maddelerinden biri olarak irdelenmiştir. Bu kapsamda, Sayın Başbakanın Başkanlığında, ilgili 
Bakan ve bürokratlann katılımıyla Şubat 2003'te yapılan Yüksek Planlama Kurulu Toplantısında, 
destekleme tütün stoklannın satışı mümkün kılacak en uygun fiyattan satılarak iki yıl içerisinde 
eritilmesi, yıllık 150 bin ton civannda öngörülen satışın gerçekleştirilememesi halinde, stokların 
bu miktarda azalmasını sağlamak üzere, yakmak dahil herhangi bir yöntemle imhası önerilmiş, 
nihai olarak iki-üç yıllık periyotta bu yükün ortadan kaldınlması istenilmiştir. Keza, Hazine 
Müsteşarlığında yapılan müteaddit toplantılarda da, benzeri talepler yinelenmiştir. 

Uygulana gelen popülist politikalara ve destekleme tütün alımlanna son verilmesi, bu 
konudaki popülist uygulamalan bir tür teşvik eden, popülizme zemin hazırlayan bürokrat kesimin, 
yerini gerçekçi ve objektif değerlendirmelerle uygulanan politikalara ekonomik gerekler 
doğrultusunda katkı sağlayan bürokratlara bırakmasıyla, pasif pazarlama ve satış, müşteri gelirse 
satmak anlayışı bir tarafa bırakılmış, müşterinin ayağına giderek pazarlama yöntemi denenmiştir. 
Bu kapsamda, verilen talimatlar, yapılan toplantılarda belirlenen hedefler doğrultusunda, yıllık 
bazda öngörülen rakamlara ulaşılabilmesini teminen, önce Mart 2003 ayında İzmir'de seri toplantı 
ve ziyaretlerde önemli dış alıcılarla görüşmeler yapılmış, bilahare Nisan 2003 ayında, bu defa dış 
alıcılar kendi ülkelerinde, kendi bürolannda ziyaret edilmiş, bu toplantı ve ziyaretler meyanında; 
Philip Morris Int., Japon Tobacco Int., Imperial Tobacco Inc., British American Tobacco Inc., 
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Gallaher Inc., Reemtsma Inc. başta olmak üzere, sigara sektörün dünyadaki büyükleriyle temas 
edilmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında yapılan temaslarda, sağlanabilecek en uygun satış koşullan teklif 
edilmesine rağmen, başta büyük sigara üreticisi firmalar olmak üzere, dış alıcılar, birkaç yıllık 
üretim ve tedarik planlannı yaptıklarını, gerekli bağlantıları sağladıklannı ifade ederek, alım 
yönünde ciddi bir aktivite göstermemişlerdir. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere, 4733 sayılı Yasayla destekleme tütün alımlan 2002 ürün 
yılından (2003 yılından) itibaren sona ermiş olmakla birlikte, 2002 ve önceki yıllar destekleme 
tütün alımları kapsamında, Hazine nam ve hesabına TEKEL tarafından satın alman ve kullanım 
yada ihracata konu olmadığı için stoklarda bekleyen 300 bin tonun üzerindeki destekleme 
tütünlerinin, yeni alım olmasa ve stok miktan artmasa dahi, mevcudiyetinden gelen külfet, 
stoklamanın kilogram başına yıllık 0.40 ile 0.50 USD. arasında değişen maliyeti ve öngörülen 
hedefler doğrultusunda yapılan tüm teşebbüs ve sarfedilen çabalara rağmen ciddi mesafe 
alınamaması, yükün giderek ağırlaşması sonucunu doğurmuş, bu arada düşük miktarlarda satışlar 
gerçekleştirilebilmiştir. 

Öte yandan, destekleme tütün alımı yapılmasa dahi, stoklarda mevcut, Hazine nam ve 
hesabına alınmış olup, asıl sahibinin Hazine olduğu tütünlerin stoklanması, depolanması, bakımı, 
işlemesi, muhafazası, zararlılara karşı ilaçlanması, imhası, satışı vb. işlemlerin yerine getirilmesi 
hususunda düzenlemeleri içeren bir Kararnameyle 2003 yılı için TEKEL Genel Müdürlüğü 
görevlendirilmiş olup, 2004 yılı için de bu yolda görevlendirilmeye matuf bir Kararname imza 
aşamasında bulunmaktadır. 

Buraya kadar anlatılanlar çerçevesinde, ekonomik gerekler ve yasal düzenlemeler 
doğrultusunda yapılan işlemlerin, soru önergesindeki değerlendirilme biçimi, sorulann mahiyetleri 
ve kaleme alınış tarzları, yanlış ve maksatlı bürokratik yaklaşımlarıyla yanlış bilgilendirmeler 
sonucu hatalı politikalar üretilmesine zemin hazırlayan zihniyetin, bu defa, bir dönem yaşanan 
hatalı uygulamalarm doğal sonucu olan külfetten TEKEL'i de, Hazine'yi de kurtarmaya çalışan 
kadrolan karalayarak aklanma çabası içerisine girdiği, milyonlarca dolar tutarında usulsüzlük ve 
yolsuzluk iddiaları üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar, bu konularda Ağır Ceza 
Mahkemelerinde açılan davalar, basında tam sayfa çıkan haberler, televizyon kanallarında yapılan 
özel programlar yokmuş gibi, bunları Örtmeye, aklamaya çalışan bir yaklaşımla, tamamen 
mevzuatın cevaz verdiği ve devleti büyük külfetlerden kurtaracak tasarrufları, bu tasarrufu yapan 
bürokratları karalamaya gayret gösterdiği üzüntüyle müşahade edilmektedir. 

Yapılan bu açıklamalann ışığında, önergede kayıtlı sorulara ilişkin aşağıdaki 
cevaplarımızın, yanlış ve maksatlı bilgilendirmeye dayalı bu önergenin bertaraf edilmesi 
bakımından önemli olduğu kanaatini taşımaktayız. 
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TEKEL AŞ. Yönetim Kumlunun 27M2003 tarih ve 412 sayılı Tütün Satışı veya Tütün 
Satma Hakkı Satışı Kararı üe ilgili olarak; 

SORU U Tarafınızdan onaylanmış olması gereken, yukarıda belirtilen kararla yapılan 
işlem, tütün satışı mı yoksa tütün satma hakkı satışı mıdır ? 

CEVAP 1- Söz konusu kararla yapılan işlem, bir tütün satışı ya da tütün satma hakkı satışı 
değildir. Bu karar, bir opsiyonlama kararıdır. Opsiyonlanan tütünler, nevi, menşei ve ürün 
yıllan itibariyle ayrı ayrı fîyatlandınlmış olup, bilahare bu opsiyonlanan tütünlerin içinden gelen 
satın alma teklifleri üzerine Yönetim Kurulundan ayrıca satış kararlan alınmakta ve gerekli 
prosedürler yerine getirilmektedir. Önergeye konu tütünlerle ilgili yapılan opsiyonlama işlemi ilk 
ve tek değildir. Ötedenberi uygulana gelen bir yöntemdir. 

SORU 2- Anılan karara mesnet alındığı anlaşılan 17.04.2003 tarih ve 25082 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan 2003/5446 sayılı "Destekleme Alımı Tütün Stoklarında Bulunan 
Tütünlere ilişkin Kararım 4 ncü maddesi bu tütünlerin satışının Tekel Yönetim Kurulu Karan 
ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağa olduğu Bakan onayı Ue yapılmasına amirdir. Bu ve 
daha önceki tüm destekleme kararları, Devlet nam ve hesabına alınan tütünlerin satışı yetkisi 
ve görevini bağlı veya ilgili Bakan oluru alınmak sarayla bir kamu kuruluşu olan TEKEL'e 
vermiştir. 26.08.2003 tarihli Dünya gazetesinde yayınlanan bir habere göre, Tekel yetkilileri 
yukarıda belirtilen işlemin, tütün satışı değil pazarlama hakkı satışı olduğunu beyan 
etmişlerdir. Mesnet Kanunlar ve Bakanlar Kurulu Kararlan ile TEKEL'e sınırlı bir şekilde 
tanınmış olan destekleme stoklanndaki tütün satışı yetim, mahiyeti şüpheli bir karar ve 
onayınızla mevzuata aykırı olarak özel bir kuruluşa devredilmiş midir ? 

CEVAP 2- Yapılan işlem, Tekel Genel Müdürlüğüne Kararnameyle verilen, maliyetinin 
altında tütün satışı yapma yetkisi ve görevine istinaden, TEKEL'in geleneksel tütün 
pazarlarının dışında yeni pazarlar bulunması amacıyla yapılan opsiyonlama işlemidir. Yetkiyi 
aşma ya da yetki devri gibi bir olay söz konusu olmayıp, Yönetim Kurulu Karanyla opsiyonlanan 
tütünler için nihai satınalma teklifi geldiğinde, bu defa satış için Yönetim Kurulu Karan ve 
Bakanlık Olur'lan alınarak prosedür tamamlanmaktadır. 

SORU i - Tütün/tütün satma hakkı satışı yapılan Almanya'da yerleşik Weerfrucht 
GmbH firmasının faaliyet alanı nelerdir ? Ortaklan kimlerdir ? Andan firmaya daha önce hiç 
tütün satışı yapılmış mıdır ? 

CEVAP 3- Weserfrucht GmbH firması; tütün, tütün ürünleri ve alkoller de dahil olmak 
üzere gıda alanında faaliyet göstermekte olup, tarafımızca bilinen firma yetkilisi, Murahhas Aza 
Cornelis Maris'tir. Anılan firmaya daha önce tütün satışı yapılmamıştır. Söz konusu firma Tütün 
Üst Kurulundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi alarak tütün ticaretinde yetkilendirilmiş olup, her bir 
parti tütün ihracatı için de söz konusu Kuruldan Uygunluk Belgesi almaktadır. 
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SORU 4- Ahcı/pazarlayıcı Weserjrucht GmbH firması nasıl belirlenmiştir. TEKEL'in 
alışılmış tütün satış yöntemleri dışında çok özel şartlarla satış yapılacağına dair duyuruda 
bulunulmuş mudur ? Bu ehven şartlarla satışa çok sayıda talip çıkacağı apaçık ortada 
olmasına rağmen, neden ihale yapılmamıştır ? 

CEVAP 4- Alıcı firma Tekel Genel Müdürlüğüne yazıyla müracaat ederek 200 milyon kilo 
tütün opsiyonlama talebinde bulunmuştur. Daha önce 1999 ve 2001 yıllannda yaprak tütün 
stoklarının satışı için ihaleye çıkılmış olmasına rağmen, bu ihalelere firmalar tarafından katılım 
olmamış ve 1 Kg. dahi tütün satış işlemi gerçekleşmemiştir. Bu durum, tütün satışlarında ihale 
yöntemi ile sonuç alınamadığının göstergesidir. Esasen, tütün satışı hususundaki gayretler, 
yapılan temaslar daha önce de ifade edilmiş olup, bu çabalardan da olumlu bir sonuç 
alınamamıştır. Ayrıca, TEKEL'in elinde bulunan destekleme tütün stoklan yalnızca YYeserfrucht 
fırmasma opsiyonlanan miktar ile smırlı olmayıp, bunun haricinde halen ciddi miktarda tütün 
stoğu bulunmaktadır. Bu stoklar için de Genel Müdürlüğe vaki ciddi bir talep söz konusu değildir. 

SORU 5- Bav AKP mensuplarının yakınlarının, İVeserfrucht GmbH firmasının ortağı 
olduğu iddiaları doğrumudur ? 

CEVAP 5- Tarafımızdan bilinen şirket yetkilisi, Murahhas Aza Comelis MARİS'tir. 
Ortaklann herhangi bir partiyle ilişkilerinin ohıp olmadığı taraflınızdan bilinmemektedir. 
Ayrıca, TEKEL'in tütün satışlarında alıcının, alıcı şirket ortaklarının veya alıcı adına hareket eden 
kişilerin herhangi bir siyasi parti üyesi veya yetkilisi yada bir siyasi parti mensubunun yakını olup 
olmadığı hususlannı tespite yönelik bir teamül bulunmamakta ve böyle bir şart da 
aranmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

:emal UNAK1TAN 
Maliye Bakanı 
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32.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, çiftçilere yapılacak mali desteğe ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Köyişleh Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/2544) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri bakanımız Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

İki ay önce bir televizyon kanalında canlı yayında saym bakanımızın açıklamalarım 
izledim. Çiftçilerimizle ilgili (Doğrudan destekleme, Mazot parası) açıklamalar yaparak 
sorulan sorulara da yanıtlar verdi. Bu televizyon kanalını ülkemizin her yöresinden izleyen 
çiftçilerimiz de beklenti ile vaad edilen ödeme tarihi Nisan 2004 sonu itibarıyla ihtiyaçları 
gereği borçlandı. Zor durumda kalan çiftçilerimizin şikayetlerini yöremde sıkça duyuyor ve 
de biliyorum. Sayın bakanımız Çiftçilerle ilgili devlet tarafından yapılacak yardım ve 
ödemelerinin tümünün Nisan ayı ikinci haftasından başlayarak ay sonunda gerçekleşeceğini 
ilan etmişti. 

Bu nedenle : 

1. Devletine güvenen çiftçilerimizin bu söz konusu ödemeleri ne zaman yapılacak? 
Ödeme tarihlerinde bir erteleme söz konusu mudur? 

2- 2003 ürünü kütlü pamuk destekleme pirimi belli olmadığı, yöremde çiftçilerimiz 
tarafından sıkça soruluyor. Bu konuda bir girişiminiz olacak mıdır? 

3- İzmir ilimizde çiftçilerimizin bakanlığınızla ilgili 2003-2004 yılları itibarıyla 
yaptığınız ve yapacağınız ödemeler nelerdir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
^ Kurulu Başkanlığı 

5 ™ . , : 5DD.So° 1 °Xa [ d 25 MAYİS20Ö4' 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 11.05.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.O.GNS.0.1 0.00.02-7/2544-5569/18837 
sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'a ait 7/2544 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜX?LÜ 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Esas No : 7/2544 

İki ay önce bir televizyon kanalında canlı yayında Sayın Bakanımızın 
açıklamalarını izledim Çiftçilerimizle ilgili (Doğrudan Destekleme, Mazot parası) 
açıklamalar yaparak sorulan sorulara da yanıtlar verdi. Bu televizyon kanalını 
ülkemizin her yöresinden izleyen çiftçilerimiz de beklenti ile vaad edilen ödeme tarihi 
Nisan 2004 sonu itibarıyla ihtiyaçları gereği borçlandı. Zor durumda kalan 
çiftçilerimizin şikayetlerini yöremde sıkça duyuyor ve de biliyorum. Sayın Bakanımız 
çiftçilerle ilgili devlet tarafından yapılacak yardım ve ödemelerinin tümünün Nisan ayı 
ikinci haftasından başlayarak ay sonunda gerçekleşeceğini ilan etmişti. 

Bu nedenle: 
SORU 1) Devletine güvenen çiftçilerimizin bu söz konusu ödemeleri ne 

zaman yapılacak? Ödeme tarihlerinde bir erteleme söz konusu mudur? 

CEVAP 1) 2003 yılı Doğrudan Gelir Desteği (DGD) uygulamaları neticesinde, 
2.765 O0O çiftçiye yaklaşık 2,6 Katrilyon TL. Doğrudan Gelir Desteği ödemesi 
tahakkuk ettirilmiş olup, I.Dilim (% 50) DGD ödemeleri tamamlanmıştır. Bu durumda 
Nisan ayı sonu itibari ile DGD'nin yaklaşık 1.36 Katrilyon TL.'sı ödenmiş 
bulunmaktadır. 2003 yılı II. Dilim DGD ödemeleri ise, ilçelerin sosyo-ekonomik 
gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak, Hazine'nin nakit akış planı çerçevesinde Ağustos 
ayı itibariyle başlayacaktır. 

Tarımsal faaliyette kullanılan mazot için çiftçilere destekleme ödemesi 
yapılmasına ilişkin 2003/5514 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve söz konusu Karar'in 
uygulama usul ve esaslarını belirleyen 2003/17 no'lu Tebliğ uyarınca II. Dilim Mazot 
Destekleme Ödemelerine esas icmaller O5/03/2O04 tarihinde Hazine Müsteşar!ığı'na 
gönderilmiştir. 2004 yılı Mayıs ayının ilk haftası içerisinde sosyo-ekonomik 
gelişmişl ik düzeyi en düşük olan 453 ilçe için Hazine Müsteşarlığınca T C . Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğü'ne 159 Trilyon TL. kaynak aktarımı yapılarak 453 ilçeye II. 
Dilim Mazot Destekleme Ödemesi yapılmıştır. 

Söz konusu 453 ilçe arasında İzmir iline ait Beydağ ve Kiraz ilçeleri de yer 
almakta olup, bu iki ilçeye toplam 382.7 Milyar TL. II. Dilim Mazot Destekleme 
Ödemesi yapılmıştır. Diğer ilçelerin II. Dilim Mazot Destekleme Ödemeleri ise 
Hazine Müsteşarlığı'nın T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne kaynak aktarımını 
müteakip yapılacaktır. 

SORU 2) 2003 ürünü kütlü pamuk destekleme primi belli olmadığı, yöremde 
çiftçilerimiz tarafından sıkça soruluyor. Bu konuda bir girişiminiz olacak mıdır? 

CEVAP 2) 2003 yılı ürünü kütlü pamuk destekleme primi 05/05/2004 tarih ve 
25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/20 no'lu "2003 Yılı Ürünü Kütlü 
Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında 
Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama 
Tebliği" ile belirlenmiştir. Söz konusu tebliğ ile, 2003 yılı ürünü kütlü pamuk 
destekleme primi ödemelerine esas olmak üzere uygulanacak prim tutarı kilogram 
başına 90.000 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, sertifikalı sınıfta delinte (havsız) 
tohumluk kul lanmak suretiyle kütlü pamuk üretimi yapan ve bu durumu 
belgelendiren üreticilere, ürüne verilecek prim miktarının % 10'u kadar fazla ödeme 
yapılacaktır. 

SORU 3) İzmir ilimizde çiftçilerimizin Bakanlığımızla ilgili 2003-2004 yılları 
it ibarıyla yaptığınız ve yapacağınız ödemeler nelerdir? 

CEVAP3) İzmir iline, 2003 yılı DGD ödemelerine ilişkin 19.304 758.280.000 
TL tutarında I. Dilim DGD ödemesi yapılmış olup, yine aynı tutarda II. Dilim ödemesi 
Hazine'nin nakit akış planına göre yapılacaktır. 2004 yılı DGD ödemelerine ilişkin 
başvuruların alınmasına ise 31/05/2004 tarihinde başlanacaktır. 

İzmir ilindeki çiftçilere 2003 yılında l. Dilim Mazot Destekleme Ödemesi 
olarak 02/06/2003 tarihinde 4.608.927.244.350 TL. ödeme yapılmıştır, izmir ilinin 
II Dil im Mazot Destekleme Ödemesi tutarı toplamı 4.705.534.830.750 TL. olup, 
2004 yılı Mayıs ayının ilk haftası içerisinde Beydağ ve Kiraz ilçelerindeki çiftçiler için 
toplam 382.7 Milyar TL. ödeme yapılmıştır. 

2003 yılında 2002 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, kanola, soya 
fasulyesi, zeytinyağı destekleme primi ödemeleri yapılmıştır. 2004 yılında ise, 2003 
yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, kanola, soya fasulyesi, zeytinyağı 
destekleme primi ödemeleri yapılacaktır, izmir iline, 2O03 yılında prim ödemeleri 
ve hayvancılık desteklemeleri kapsamında toplam 30.771.206.0O0 TL. ödenmiş 
olup, 20O4 yılında ise bu kapsamda yapılacak müracaatlar esas alınarak ödemeler 
gerçekleştirilecektir. 
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33.- Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur'un, SHÇEK'de çocuklara hizmet veren birimlerdeki 
personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Gûldal Akşit'in cevabı (7/2546) 

30.4.2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların, Devlet Bakanı Sayın GOİdal Akşit tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

1. Bakanlığınıza bağlı SHÇEK bünyesinde çocuklara yönelik hizmet veren birimlerde 
2001 yılında toplam personel ile bunların içindeki sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve 
çocuk gelişim eğitim uzmanı sayıları ne kadardı ve bugün bu sayılar kaçtır? 

2. Daha önce çalışan profesyonel elemanların iş yerlerinde değişiklikler yapılmış mıdır? 
Eğer yapıldı ise bu kişiler bugün ne gibi görevlere ve nerelere atanmışlardır? 

3. Söz konusu birimlere 2003 yılında alınan toplam personel ile bunların içindeki sosyal 
hizmet uzmanı, psikolog ve çocuk gelişim eğitim uzmanı sayıları ne kadardır? 

4. İşin özelliği gereği mutlaka profesyonellerce yürütülmesi gereken işlerin ehil kişilerce 
yürütülmesini garantileyen düzenlemeleriniz var mı? Varsa nelerdir? Yoksa bu 
konuda bir çalışma yapılması düşünülmekte midir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
( Sn.Güldal AKŞİT ) 

SAYI : B.02.0.007/00. Y 3 $ ^.L/.<2#2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 11.05.2004 tarih ve 5575/18859 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile Adana Milletvekili Sayın N.Gaye ERBATUR'a ait Yazılı Şort 
önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Güldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN NEVİN GAYE ERBATUR'UN 
7/2546 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 

1- Yetiştirme Yurdu, Çocuk Yuvası, Kreş ve Gündüz Bakımevi, 
Rehabilitasyon Merkezi, Huzurevi , Toplum Merkez» ve Çocuk ve Gençlik Merkezi 
olarak hizmet veren Kurumumuzda 2001 yılında toplam 9330 personelimiz görev 
yapmakta iken, bunların 843 adedi Sosyal Çalışmacı, 152 adedi Psikolog, 65 adedi 
ise Çocuk Gelişimcisi iken, bu sayı 2004 yılında toplam 8996 personel, bunların 933 
adedi Sosyal Çalışmacı, 178 adedi Psikolog, 88 adedi ise Çocuk Gelişimcisi olarak 
görev yapmaktadır. 

2- Daha önce (01.01.2004 tarihinde bu güne kadar) 1 Teftiş Raporu, 1 Eş 
durumu, 1 Dilekçe, 1 İhtiyaç olmak üzere toplam 4 Kuruluş Müdürü, 6 Teftiş Raporu, 
4 Dilekçe, 1 Eş durumu, 1 ihtiyaç olmak üzere toplam 12 Sosyal Çalışmacı, 1 Eş 
durumu, 1 Dilekçe olmak üzere toplam 2 Psikolog ataması yapılmış olup, Çocuk 
Gelişimcisi ataması yapılmamıştır. 

3- Söz konusu Kuruluşlara 2003 yılında 1 Hemşire, 1 Laborant, 2 öğretmen ve 
1 Hizmetli olmak üzere toplam 5 personel açıktan atanmış olup, bunların arasında 
Sosyal Çalışmacı, Psikolog ve Çocuk Gelişimcisi bulunmamaktadır. 

4- 1. maddede açıklandığı üzere Kurumumuz 81 il'de faaliyetini sürdürmekte 
olup, Kurumumuzca hizmet verilen grubun değişik yaş gruplarını ve dolayısıyla 
değişik gelişim özelliklerini taşıması ayrıca, özel ilgi gerektiren bir gruba hizmet 
verilmesi nedeniyle çalışan personelin sayısı ve niteliği büyük önem taşımaktadır. 

Bu nedenle; Standart kadro oluşturulması ve bu kadroların temininin 
sağlanması, alınan personel, hizmet grubunun niteliğine göre aday memur eğitim 
programlarından geçirilmektedir. 

Bu günkü koşullarda kuruluşlarımızda personel sayısı ve niteliği açısından 
istenilen standartta olmayıp, personel yetersizliğinden dolayı kuruluşlarımızda^ 
çocuklarımıza verilen hizmetlerin olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla norm 
kadro çalışmalarımız devam etmektedir. 

Korunmaya muhtaç çocuklarımızın topluma yararlı, kendine güvenen, olumlu, 
sosyal ilişkiler kurabilen, sağlıklı bireyler olarak yetiştirilebilmelerinde en büyük rol 
oynayan, onların gelişim çağlarında örnek aidıklan anne, baba, ağabey, abla yerine 
geçen, eğitimlerine katkıda bulunan ve tüm zorluklara rağmen özveri ile çalışan 
personelin verimliliğinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla çalışma 
motivasyonlarının artırılmasına yönelik yasal düzenleme çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

Kurumumuz yaklaşık 20 bin çocuğun sorumluluğunu taşımakta, tüm 
etkinliklerini kamuoyuna açık ve kamu-gönüllü pek çok kişi, kurum ve kuruluşun 
desteğiyle sürdürmektedir. 

Ancak, çeşitli yaşlarda, cinsiyet ve farklı yoksunluk içinde olan çocuklara bir 
aile sorumluluğu çerçevesinde ve etiğinde hizmet vermek üzere yapılandırılmış 
Çocuk Yuvalan ve Yetiştirme Yurtları kimi zaman farklı özel hizmet alanlarının 
müracaatçısı niteliğindeki çocuklara hizmet vermek durumunda kalabilmektedir. 
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Bu bağlamda; ilgili mahkemelerce haklarında tedbir kararı ve/veya korunma 
karan alınan suç işlemiş ve/veya suça yönelmiş çocuklar (hırsızlık, gasp, fuhuş vb.) 
kuruluşlarımıza yerleştirilmekte olup, yine çocuk suçluluğu, davranış bozukluğu, 
çocuk anneler, fuhuşa yönelmiş çocuklar gibi her biri başlı başına bir ihtisas alanı 
olan ve disiplinler arası çalışma gerektiren hizmetlerin, bu yapılanmaya, donanıma, 
koşullara sahip olmayan yurt ve yuvalarda, verilmesi durumunda beklenenin aksine 
çocuğa yarardan çok zarar verebilmektedir. Bu da kuruluşlarımızda korunma altında 
bulunan diğer çocuklarımıza da olumsuz örnek olabilmektedir. 

Bu çocuklar için bir an önce Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlarla bir 
araya gelinerek sağaltımlarının sağlanacağı yeni yapılanmaların oluşturulması 
çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

Ayrıca, ailesi yanında veya kuruluşlarda bakılır iken ihmal veya istismara 
uğramış çocuklar içinde Rehabilitasyonlarının sağlanacağı merkezlerin personel ve 
donanım yönünden geliştirilip güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız 
sürdürülmektedir. Mevcut personelimiz yoğun bir şekilde hizmet içi Eğitim 
Programları ile hizmete uygun olarak eğitimleri sağlanmaktadır. 

Bu bağlamda 2003 yılında; 

1- Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı Eğitim Projesi 03-04.03.2003 tarihinde Kadın 
Konukevleri ve Aile Danışma Merkezinde görev yapan meslek Elemanlarına Ankara 
ilinde 2 gün, 

17-18.03.2003 ve 20-21.03.2003 tarihleri arasında 2 şer gün olmak üzere 
Ankara ilinde İl Sosyal Hizmetler Müdürlerine, 

2- Aile ve Çocuk Eğitimi Programı, Eğitici Eğitim Programı 07-18.04.2003 
tarihleri arasında Sosyal çalışmacı, Psikolog ve Çocuk Gelişimcilerine Ankara ilinde 
10 gün, 

3- Aile ve Çocuk Eğitimi Programı, Eğitici Eğitim Programı 28.04-11.05.2003 
tarihleri arasında Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi ve Öğretmenlere 
Ankara ilinde 10 gün, 

4- Rehabilitasyon Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Programı 07-11.04.2003 tarihleri 
arasında Kuruluş Müdürleri ve Özürlülerin ve Felçlilerin Rehabilitasyonu Daire 
Başkanlığındaki Meslek Elemanlarına Nevşehir ilinde 5 gün, 

5- Çocuk ve Gençlik Merkezi Yöneticileri Hizmet İçi Eğitim Programı 07-
11.04.2003 tarihleri arasında Kuruluş Müdürleri ve Aile ve Çocuk Hizmetleri Daire 
Başkanlığında görevli Meslek Elemanları Nevşehir ilinde 5 gün, İş Yaşamı ve Stres 
Kaynakları Eğitim Programı 14.03.2003 tarihinde Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk 
Gelişimcisi ve Öğretmelere Ankara ilinde 1 gün, 

6- Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde Görevli Meslek Elemanlarına Madde 
Bağımlılığı ve Tedavisine yönelik 02-06.06.2003 tarihinde Sosyal Çalışmacı, 
Psikolog, Çocuk Gelişimcisi ve Öğretmenlere Antalya Kemerde 5 gün, 

7- Muhakkik olarak görevlendirilen Personele yönelik Hizmet İçi Eğitim 
Programı 10-12.06.2003 tarihleri arasında il Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Kuruluş 
Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcılarına Kastamonu ilinde 3 gün, 
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8-Muhakkik olarak görevlendirilen Personele yönelik Hizmet içi Eğitim 
Programı 25-27.06.2003 tarihleri arasında il Müdürü, il Müdür Yardımcısı, Kuruluş 
Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcılarına Manisa ilinde 3 gün, 

9- Acil Müdahale Ekibi 23-27.06.2003 tarihleri arasında Sosyal Çalışmacı, 
Psikolog, Çocuk Gelişimcilerine Ankara ilinde 5 gün, 

10- Aile Danışma Merkezlerinde Görevli Meslek Elemanları Hizmet İçi Eğitim 
Programı 22-26.09.2003 tarihleri arasında Meslek Elemanlarına Bursa ilinde 5 gün, 

11- İl Sosyal Hizmetler Müdürleri ve İl Müdürlüklerinde görevli Şube 
Müdürlerine 06-10.10.2003 tarihleri arasında Aydın ilinde 28 gün, 

12- Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli denetim elemanlarına Ankara ilinde 5 
gün, 

13- İl Müdürlüklerinde görevli Şube Müdürleri ile Meslek Elemanlarına 06-
07.10 2003 tarihleri arasında Ankara ilinde 2 gün, 09-10.10.2003 tarihleri arasında 
Ankara ilinde 2 gün, 10-14.11.2003 tarihleri arasında Muğla ilinde 5 gün, 08.12.2003 
tarihleri arasında Antalya ilinde 5 gün olmak üzere toplam 777 personel Hizmet İçi 
Eğitim Programına alınmıştır. 

2004 yılında; 

1- Huzurevi Kuruluş Müdür Yardımcılarına 12-16.01.2004 tarihleri arasında 
Ankara ilinde 5 gün, 

2- il Müdür Yardımcılarına 26-30.01.2004 tarihleri arasında Nevşehir ilinde 5 
gün, 

3- Çocuk Yuvaları Kuruluş Müdür Yardımcılarına 01-05.03.2004 tarihleri 
arasında Nevşehir ilinde 5 gün Hizmet içi Eğitim Programı yapılmış olup, toplam 198 
personel Hizmet içi Eğitim Programına katılmıştır.. 

Ayrıca 2004 yılında; 81 İl Müdürü için, İl Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Programı, 
Meslek Elemanları için Toplam Kalite Yönetimi Eğitim Programı, Çocuk Yuvalarında 
Görevli Öğretmenlere yönelik Eğitim Programı, Yetiştirme Yurtlarında Görevli 
Öğretmenlere yönelik Hizmet içi Eğitim Programı, Çocuk Yuvalan ve Yetiştirme 
Yurtlarında görevli Tabiplere yönelik Hizmet içi Eğitim Programı, Toplum 
merkezlerinde görevli Meslek Elemanlarına yönelik Eğitim Programı, Yetiştirme 
Yurdu Kuruluş Müdürlerine yönelik Eğitim Programı, Çocuk Yuvaları Kuruluş 
Müdürlerine yönelik Eğitim Programı, Rehabilitasyon merkezlerine yönelik Eğitim 
Programa, Çocuk Yuvalarında görevli Çocuk Eğiticilerine yönelik Eğitim Programı, 
Etkili iletişim Teknikleri ve Stresle Baş etme Yollan Hizmet İçi Eğitim Programına 902 
personelin katılımı, 2004 yılı içerisinde planlanmıştır. 

2004 yılında Kurumumuza 150 açıktan atama kadrosu tahsis ettirilmiş olup, 
bunlardan, 16 adet 3413 sayılı yasa gereği Koruma altında bulunan çocuklarımız için 
ayrılan kadro, 13 adet Müfettiş Yardımcısı, 17 adet Tabip, 3 adet Diş Tabibi, 10 adet 
Eczacı, 15 adet Sosyal Çalışmacı, 7 adet Psikolog, 5 adet Fizyoterapist, 5 adet 
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Çocuk Gelişimcisi 15 adet Hemşire, 44 adet ise diğer sınıflardan personel alımı ' 
yapılacaktır. 

Mevcut personelimiz kurumun hizmetlerinin yürütülmesi bakımından yetersiz 
durumdadır. Personelin nitelik ve sayısal bakımdan yeterli hale getirilmesine yönelik 
çalışmalarımız devam etmektedir. 

Yeni açılacak olan kuruluşların küçük kapasiteli ev ortamına uygun şekilde 
açılmasına azami gayret gösterilmekte, mevcut kuruluşların ise kapasiteleri 
düşürülüp yeni yerleşim planları oluşturularak çocuklara uygun mekanlar yaratılmaya 
çalışılmaktadır. 

Kuruluşlarda görevli mevcut olanaklar ölçüsünde "Hizmet İçi Eğitim" verilmeye 
çalışılmakta, kuruluşların iş ve işleyişinin düzenlenmesi, kontrolünün sağlanması için 
rehberlik ve inceleme yapmak üzere Üniversitelerden katılımı sağlanan öğretim 
Üyeleri, Genel Müdürlük Müfettişleri ile ilgili Daire Başkanlıklarınca görevlendirilen 
personel tarafından illere gidilmekte, hizmetin daha da iyileştirilmesi ve yeni 
modellerinin belirlenmesi amacı ile ilgili birimlerce projeler geliştirilerek olanaklar 
ölçüsünde hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. 

Ayrıca; Sosyal Hizmetler alanı ile ilgili olarak Ülkemizdeki Örgütlenme ve 
Uygulamaların işlem ve etkinliğini değerlendirmek, hizmet sunumundaki dar 
boğazları ve çözüm yollarını belirlemek, Sosyal Hizmetlerin gelişmesi ve daha etkili 
bir düzeye ulaşmasına geleceğe yönelik önerilerin oluşturulmasına olanak sağlamak, 
ulusal sosyal hizmet politikasının belirlenmesinde katkıda bulunmak ve sosyal 
hizmetlere ilişkin konuları kamu oyunun bilgisine sunmak amacıyla süreci 2003 
yılında başlatılan ve nihai toplantıları 19,20,21 Nisan 2004 tarihlerinde yapılan 
1.Sosyal Hizmetler şurası yapılmıştır. 

İleriye yönelik olarak şura kararlarının uygulanması ve yeniden yapılanma 
grupları oluşturularak çalışmalarımız devam etmektedir. 

Her geçen gün hizmet kalitesinin artmasına yönelik olarak çalışmalarımız 
büyük bir titizlikte sürdürülmektedir. 

Saygılarımla. 

Güldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 
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34.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, çiftçilerin borçlarından kaynaklanan mağduriyet
lerinin giderilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün 
cevabı (7/2550) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOAGAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Ziraat Bankasının çiftçi borçlarının ödeme vadeleri günümüze kadar 
genellikle 30 Nisan olarak süregelmiştir. Ancak takdir edilecektir ki Çukurova 
çiftçisi dahil olmak üzere buğday çiftçisi haşatı ve ellerine para geçmesi Mayıs 
ayını bulmaktadır. 

Çiftçilerimizin bu vade tarihinden kaynaklanan mağduriyetlerinin 
giderilerek vade tarihinin Haziran ayı sonuna ertelenmesi hükümetiniz 
tarafından düşünülmekte midir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

0 / / .« i 25 MAYIS 2004 
SAYI : K D D . S Ö I . O I / ^ S ' ^ 
KONU.Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlığa gönderdiğiniz 13.05.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0. 
10.00.02 -7 / 2550-5591/18899 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'na ait 7/ 2550 : 
numaralı yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Atillâ BAŞOĞLU 
ADANA Milletvekili 

Önerge No : 7/2550 

SORU)Ziraat Bankasmın çiftçi borçlarının ödeme vadeleri günümüze kadar 
genellikle 30 Nisan olarak süregelmiştir. Ancak takdir edilecektir ki Çukurova 
çiftçisi dahil olmak üzere buğday çiftçisi haşatı ve ellerine para geçmesi Mayıs 
ayını bulmaktadır. 

Çiftçilerimizin bu vade tarihinden kaynaklanan mağduriyetlerinin 
giderilerek vade tarihinin Haziran ayı sonuna ertelenmesi hükümetiniz tarafından 
düşünülmekte midir? 

CEVAP)Çiftçilerin mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak, 
borçlu çiftçilerin şahsi başvuruları esas alınarak tarımsal kredi borçlarına 
getirilen taksitlendirme kolaylığının başvuru süresi 13.10.2003 tarihi itibariyle 
sona ermiştir. İlk ödeme tarihi olan 31.10.2003 tarihinde taksitini ödeyemeyenler 
için uzatılan 90 günlük ek süre 29.01.2004 tarihinde sona ermiş, söz konusu bu 
süre üç ay daha uzatılmış olup, 30.04.2004 tarihinde sona ermiştir. Bu sürenin 
uzatılmasıyla ilgili çalışma yapılmaktadır. 
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35.- İstanbul Milletvekili Bülent Tanla'nın, DİE tarafından yapılan mutluluk araştırması 
sonuçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/2566) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i so ru la r ım ın Dev le t Bakan ı Say ın Beş i r A T A L A Y 
t a r a f ı n d a n yazı l ı o la rak cevap land ı r ı lmas ın ı a rz ede r im . 

Bü len t T A N L A \ ' 
İ s tanbu l Mi l le tvek i l i 

S O R U L A R : 

N i s a n ay ı i ç inde Dev le t İstatist ik Ens t i tüsü t a ra f ı ndan y a y ı n l a n a n 
" M u t l u l u k A r a ş t ı r m a s ı n ı " b ü y ü k bir d ikkat le ince led im. 

K a m u y a aç ık bir a raş t ı rman ın s o n u ç l a n önce l ik le , b u s o n u ç l a r ı n 
m u h a t a b ı o l an k iş i le rce , s o n r a da bu sonuç la ra ilgi gös te ren ç e v r e v e 
g rup la r t a ra f ı ndan g e n e l bir çev re a lg ı laması o r t amında değer lendi r i l i r . 

A l g ı l a m a o r t a m ı , D İE 'n in mut lu luk a raş t ı rmas ındak i , T ü r k i y e ' d e 
y ü z d e SO'lara v a r a n m u t l u insanlar ın a raş t ı rma sonuç la r ın ı duyan la r ı n , 
ö ğ r e n e n l e r i n , ç e v r e l e r i n d e de bu lunan insanlar ın aynı o ran la r d ü z e y i n d e 
v a r o l m a s ı an lamındad ı r . 

A y r ı c a a raş t ı rma r a p o r u n u n on d ö r d ü n c ü say fas ında Mut lu luk "ac ı , 
k a d e r v e ızd ı rab ın y o k l u ğ u ve bunlar ın ye r ine sev inç , n e ş e v e ta tm in 
d u y g u l a r ı n ı n var l ığ ıy la ka rak te r i ze ed i len du rum, haya t tan g e n e l o la rak 
m e m n u n o l m a ha l i " . M e m n u n i y e t ise, " iht iyaçların v e is tek ler in 
k a r ş ı l a n m a s ı n d a n d o ğ a n ta tm in duygusu olarak" be l i r t i lmektedi r . B u 

ç e r ç e v e d e a raş t ı rma s o n u ç l a r ı Tü rk i ye 'dek i mu t lu însan say ıs ın ı a i le ler in 
y ü z d e 59 .6 ' s ı o la rak ve rmek ted i r . 

A r a ş t ı r m a n ı n ü ç ü n c ü say fas ında da h a n e halkı ge l i r le r in in , 
ih t iyaç lar ın ı z o r ka rş ı l ayan la r ın o ran ı y ü z d e 57.9 o larak, ih t i yaç la r ın ın 
a n c a k (or ta) bir k ı smın ı karş ı layab i len ler in oranı d a y ü z d e 36 .1 o la rak 
gös te r i lmek ted i r . T ü r k i y e ' d e a i le ler in a n c a k y ü z d e 6.0 s ın ın ih t iyaç lar ın ı 
ay l ık ge l i r ler iy le t a m v e rahat rahat karş ı layab i lecek ler i s o n u c u n a 
va r ı lmak tad ı r . 

T ü r k i y e ' d e b i r çok sayg ın v e güven i l i r a raş t ı rma k u r u l u ş u ile 
ün ivers i te le r in a k a d e m i s y e n l e r i n , yer l i v e y a b a n c ı ku ru l uşun yap t ığ ı , 
yap t ı rd ığ ı ayn ı k o n u d a k i a raş t ı rma la rda d a ( m u t l u l u k - y a ş a m d a n mu t l u 
o l m a k ) böy le bir o r a n a ş i m d i y e kada r ras t lanmamış t ı r . 

B u ge rçek l e r ç e r ç e v e s i n d e , 

1 . Dev le t İs tat is t ik Ens t i tüsü ta ra f ından yay ın lanmış v e ge rçek le r i 
y a n s ı t m a k t a n ç o k uzak o lan ve sonuç la r ı çe l işk i l i o l an b u 
a r a ş t ı r m a sonuç la r ı hakk ında n e d ü ş ü n ü y o r s u n u z ? 

2 . Dev le te , Dev le t İstat ist ik Ens t i t üsüne , H ü k ü m e t v e İkt idar 
Par t i s ine , S i y a s e t e , A raş t ı rma ça l ı şma la r ına , çağ ım ız ın en g ü ç l ü 
v e ge rek l i , a y d ı n l a n m a v e çağdaş l ı k yo lunun teme l i o l a n b i lg iye 
"güvens iz l i k " y a r a t a n bu t ip ça l ı şma la ra karşı ne le r y a p m a y ı 
d ü ş ü n ü y o r s u n u z ? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYİ : B.02.0.005/^J/j//J£) 9- -?//ÖJ/2004 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 13.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 
02-7/2566/18909 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent TANLA tarafından tevcih edilen 7/2566 sayılı yazılı 
soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşu Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığından alınan 18.05.2004 tarih ve B.02.1.DİE.0.16.00.05/906-34 sayılı cevabi yazı 
ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BAŞKANLIĞI 

SAYI : B.02.1.DİE.0.16.00.05/906-.3tı 
/SL/05/2004 

KONU : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
C Sayın Beşir ATALAY ) 

İ L G İ :a) 04.05.2004 tarih ve 7/2566 sayılı İstanbul Milletvekili Sayın Bülent TANLA'nın 
soru önergesi yazısı. 

b) 13.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2566-5600/18909 sayılı T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığının yazısı. 

c) 13.05.2004 tarih ve B.02.0.005/031/1269 sayılı Devlet Bakanı Sayın Beşir 
ATALAY'ın yazısı. 

İlgi (a) yazı ile İstanbul Milletvekili Sayın Bülent TANLA tarafından Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına ilgi (b) yazı ile 
Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri soru önergesinin 
cevaplandırılması için ilgi (c) yazı ile Başkanlığıma tevcih ettiğiniz sorulara karşılık 
hazırlanan bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ĞP- Cv/^-A 
Doç. Dr. Ömer DEMİR 

Enstitü Başkanı 
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Devlet İstatistik Enstitüsü, 2003 yılı içerisinde resmi istatistikler anlamında ilk kez 
Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nı gerçekleştirmek amacıyla bir çalışma grubu oluşturmuş, 
literatür taraması yapılarak araştırmaya ilişkin kavramsal yapı, yöntem ve soru kağıdı 
hazırlanmıştır. 8u kapsamda, Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan çalışmalar da 
değerlendirilerek özellikle istatistik uyum açısından eklemeler yapılmıştır. 

Enstitü'nün ilk sosyal içerikli ve öznel unsurlar taşıyan "Yaşam Memnuniyeti 
Araştırması" çalışmasının tüm aşamalannda, değişik disiplinlerde tecrübe kazanmış bilim 
adamlannın ve kamu kuruluşlanndan uzmanlann katkı, öneri ve eleştirileri alınmış, soru 
kağıdı yeniden düzenlenmiştir. 

Araştırmada tabakalı iki aşamalı küme örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Nihaî 
örnekleme birimi olan hanehalklannın seçimi için ise nüfus büyüklüğüne orantılı olasılık ile 
bloklar seçilmiş ve bu bloklarda adres güncelleme çalışması gerçekleştirilmiştir. Güncelleme 
çalışmasından elde edilen bilgilere göre içsel tabakalama değişkenleri kullanılarak, her 
bloktan ömek hanehalklan sistematik olarak belirlenmiştir. 

Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın alan uygulaması, 2003 Kasım ayında Hanehalkı 
Bütçe Anketine ek bir modül olarak 4-16 Kasım 2003 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Kentsel yerleşim yerlerinde 1503 ve kırsal yerleşim yerlerinde 637 hanehalkı olmak üzere 
toplam 2140 örnek hanede, 5304 kişi ile yüzyüze görüşme yöntemi ile bilgi derlenmiştir. 

Sonuç olarak; Yaşam Memnuniyeti Araştırması, DİE tarafından gerçekleştirilmiş olan 
diğer çalışmalar gibi bilimsel temellere uygun olarak yapılmıştır. Alanında ilk ve tek resmi 
çalışma olma özelliği taşıyan bu araştırmanın gerçekg'liği ve güvenilirliği hakkındaki 
eleştirilerin, araştırma konulanna ilişkin kişisel görüşlere değil, bu alanda yapılmış; 
yöntemi, örneklemi ve kapsamı karşılaştmlabilir başka araştırmalara dayanması gerekir. 
Hiçbir ampirik araştırmanın bilimselliği, bireylerin o konudaki kişisel kanaatleri ile farklı/aynı 
olması ile belirienemez. Dolayısıyla, araştırmanın sonuçlan ile bireylerin o konudaki kişisel 
kanaatleri farklı olabilir. Bu çalışma konusunda daha gerçekçi fikirlerin ortaya 
koyulabilmesi, bu alanda ülkemizde yapılan diğer benzer çalışmalarla birebir karşılaşbrma 
yapılması ile mümkün olabilecektir. 
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Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına 

Verilen Oyların Sonucu : 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Üye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

23.37 
432 
550 
197 

0 
16 
13 

226 
0 Kanunlaşmıştır. 

İli 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afvon 
Afyon 
Afyon 
Ağn 
Ağn 
Ağn 
Ağn 
Asrı 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
Aksöz 
Başoğlu 
Çalışkan 
Çelik 
Erbatur 
Garip 
Kirişçi 
Küçükaydın 
Sağ 
Seyhan 
Tekin 
Torun 
Yağcı 
Yergök 
Göksu 
Gürsoy 
Kutlu 
Ozyol 
Unsal 
Açba 
Aşkar 
Aydoğan 
Balandı 
Koca 
Koçak 
Ünlütepe 
Aslan 
Kava 
Özmen 
Özvolcu 
Yıldız 
Albayrak 
Gülle 
Sayar 
Akıncı 
Alptekin 
Arash 
Atalay 
Ateş 
Babacan 
Bilgehan 
Çanakçı 
Çiçek 
Değerli 

Adı 
Uğur 
Atilla 
Abdullah 
Ömer 
Nevin Gaye 
Recep 
Vahit 
Ali 
Kemal 
Tacidar 
Ayhan Zeynep 
Abdullah 
Ziyaettin 
Mehmet Ziya 
Mahmut 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Mehmet 
Ahmet Faruk 
Sait 
ibrahim Hakkı 
Halil 
Reyhan 
Ahmet 
Mahmut 
Halil 
Naci 
Cemal 
Mehmet Melik 
Halil 
Mehmet Kerim 
Hamza 
Akif 
Mustafa 
Zekeriya 
İsmail 
Oya 
Beşir 
Yılmaz 
Ali 
Ayşe Gülsün 
A. İsmet 
Cemil 
İsmail 

Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
Ak Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

^ K Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Çekimser 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 

Denemeç 
Erdem 
Gedikli 
İpek 
Kapusuz 
Karapınar 
Kepenek 

Ankara [ Koca 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Avdın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 

Kurtulmuşoğlu 
Meral 
Özcan 
Öztoprak 
Sanay 
Sav 
Tomanbay 
Topaloğlu 
Tuna 
Yarbay 
Yazıcıoğlu 
Akman 
Badazlı 
Baloğlu 
Baykal 
Çavusoelu 
Dülger 
Ekmekçioğlu 
Emek 
Ercenk 
Kamacı 
Kaptan 
Kılıç 
Özcan 
Çorbacıoğlu 
Yıldız 
Acar 
Boztas 
Çerçioğlu 
Ertürk 
Koç 
Öyüş 
Ozakcan 
Semerci 
Aydınlıoelu 
Çömez 
Deveciler 
Özgün 
Pekel 
Şali 
Sür 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Anik 
Berdibek 
Güler 
Aksoy 
Ergezen 

Adı 

Reha 
Eşref 
Bülent 
Haluk 
Salih 
Telat 
Yakup 
Faruk 
Muzaffer R. 
Bayram Ali 
Mehmet Zekai 
Remziye 
Eyyüp 
Önder 
Mehmet 
Nur Doğan 
Mustafa 
Ersönmez 
Mustafa Said 
Osman 
Fikret 
Feridun Fikret 
Deniz 
Mevlüt 
Mehmet 
Hüseyin 
Atila 
Tuncay 
Nail 
Osman 
Burhan 
Osman 
Yüksel 
Orhan 
Ahmet Rıza 
Mehmet 
Özlem 
Ahmet 
Atilla 
Semiha 
Mehmet Mesut 
Mehmet 
Ali 
Turhan 
Ali Kemal 
İsmail 
Sedat 
Ali Osman 
Orhan 
Ahmet Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Abdurrahman 
Feyzi 
Mahfuz 
Abdurrahim 
Zeki 

Parti 

AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Çekimser 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Çekimser 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 

AK Parti ! Kabul 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 

Soyadı 
Gaydalı 
Kiler 
Coşkunyürek 
Güner 
Yılmaz 
Alp 
Ozçelik 
Özkan 
Alp 
Anbarcıoğlu 
Birine 
Çelik 
Demirel 
Dinçer 
Dündar 
Hıdıroğlu 
Karapasaoğlu 
Kızılcıktı 
Küçükaşık 
Orhan 
Özyurt 
Pakyûrek 
Tutan 
Yalçmbayır 
Danis 
Köşdere 
Küçük 
Özay 
Akbak 
Ericekli 
Özdemir 
Ayvazoğlu 
Kafkas 
Kavuştu 
Külcü 
Yıldırım 
Erdoğan 

Denizli | Filiz 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 

1 Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 

Gazalcı 
Kandoğan 
Neşşar 
Oral 
Yüksektepe 
Akgül 
Arslan 
Aslan 
Değer 
Eker 
Koçyiğit 
Merdanoğlu 
Torun 
Uyanık 
Yazıcıoğlu 
Ayağ 
Budak 

Edirne Çakır 
I Edirne Gencan 

Adı 
Edip Safder 
Vahit 
Yüksel 
Mehmet 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
Abdulmecit 
Faruk 
Şerif 
Faruk 
Kemal 
Ali 
Mustafa 
Zafer 
Mehmet Altan 
Sedat 
Mehmet 
Şevket 
Mustafa 
Niyazi 
Mehmet Emin 
Ertuğrul 
Mehmet 
İbrahim 
Ahmet 
İsmail 
Tevfık 
İsmail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Ali Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmet Salih 
Osman Nuri 
Mustafa 
Ümmet 
Mehmet Uğur 
V. Haşim 
Mehmet 
Aziz 
M. İhsan 
Osman 
Mesut 
Mehmet Mehdi 
Muhsin 
Ali İhsan 
Cavit 
Mehmet Fehmi 
irfan Rıza 
Ali 
Necdet 
Rasim 
Nejat 

Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Çekimser 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kaülmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı J 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Çekimser 
Katılmadı 
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İli 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
Mersin 

Soyadı 
Ağar 
Çetinkaya 
Demirbağ 
Murat 
Türkoğlu 
Kaban 
Karakaya 
Tınastepe 
Akbulut 
Akdağ 
Daloğlu 
Gülyurt 
Uıcah 
Ozdoğan 
Ozyılmaz 
Ankan 
Keskin 
Mercan 
Selvi 
Tozçöken 
Yücesan 
Abuşoğlu 
Aktaş 
Ateş 
Durdu 
San 
Şahin 
Tüzmen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılmazkaya 
Aydın 
Canikli 
Işık 
Tatlı 
Temür 
Varan 
Yılmaz 
Canan 
Oztunç 
Zeydan 
Amber 
Batu 
Çay 
Durgun 
Eraslan 
Ergin 
Geçen 
Soydan 
Soylu 
Yazar 
Armağan 
Bilgiç 
Coşkuner 
Mumcu 
Özel 
Benli 

Adı 
Mehmet Kemal 
Mehmet Necati 
Zülfü 
Şemsettin 
Abdülbaki 
Talip 
Tevhid 
Erol 
Mustafa Nuri 
Recep 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
ibrahim 
Ömer 
Mehmet Ali 
Fahri 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 
Mehmet Vedat 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadir 
Mahmut 
Mehmet 
Fatma 
Kürşad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Ali 
Sabri 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Züheyir 
İnal 
Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
Sadullah 
Fuat 
Mehmet 
ismail 
Abdulaziz 
Mehmet Sait 
Mehmet Emin Murat 
Mevlüt 
Erkan 
Recep 
Saffet 

Parti 
DYP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 

Soyadı 
Bulut 
Çekmez 
Er 
Eyiceoğlu 
Fırat 
Güler 
inan 
Oksal 
Ozcan 
Ozyürek 
Zengin 
Açıkalın 
Aksu 
Akşit 
Akyüz 
Albayrak 
Altıkulaç 
Anoğlu 
Atalay 
Ataş 
Ateş 
Aydın 
Sanbekir 
Ayva 
Bağış 
Baş 
Baş 
Başesgioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Büyükkaya 
Coşkun 
Çubukçu 
Denizolgun 
Derviş 
Ekren 
Elekdağ 
Erdem 
Erol 
Gülçiçek 
Gündüz 
Güneş 
Gürel 
Hacaloğlu 
Hacıoğlu 
ibiş 
İncekara 
Kaçır 
Kansu 
Kaptanoğiu 
Karslı 
Keleş 
Ketenci 
Kılıçdaroğlu 
Koral 
Kumkumoğlu 
Kuzu 

Adı 
Ersoy 
Vahit 
Ali 
Mustafa 
Dengir Mir Mehmet 
Hüseyin 
Ömer 
Ali 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdülkadir 
Güldal 
Halil 
ilhan 
Tayyar 
Ersin 
İsmet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 
Mustafa 
Yahya 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Alaattin 
Ali 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Kemal 
Nazım 
Şükrü Mustafa 
Ekrem 
Gürsoy 
Ali Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 
Zeynep Damla 
Algan 
Memduh 
Ali 
Halide 
Ünal 
Hüseyin 
Cengiz 
Muharrem 
Birgen 
Ahmet Güryüz 
Kemal 
Recep 
Ali Kemal 
Burhan 

Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Çekimser 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Çekimser 
Kabul 
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İli 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
izmir 
izmir 
izmir 
izmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
izmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 

Soyadı 
Küçükali 
Livaneli 
Okuducu 
Oy inen 
Ozal 
Özbek 
Ozdemir 
Özpolat 
Oztürk 
Sekmen 
Sevigen 
Şahin 
Şahin 
Şimşek 
Şirin 
Tamaylıgil 
Tanla 
Topuz 
Topuz 
Unakıtan 
Uslu 
Yalçıntaş 
Yazıcı 
Yi İdin m 
Akalın 
Akçam 
Akdemir 
Anadol 
Arıtman 
Aydın 
Baratalı 
Bodur 
Ensari 
Ersin 
Erten 
Göksel Hotar 
Karademir 
Karaman 
Katmerci 
Kaya 
Miçooğulları 
Oyan 
Öktem 
Tekelioğlu 
Toprak 
Uzunbay 
Ülkü 
Yıldız 
Beyribey 
Karabayır 
Yiğit 
Köylü 
Özkan 
Sıvacıoğlu 
Yıldırım 
Baştürk 
Duru 

Adı 
Göksal 
Ömer Zülfü 
Güldal 
Onur 
İbrahim Reyhan 
Ahmet Sim 
inci Gülser 
Mehmet Ali 
Yaşar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 
Idris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bihlun 
Bülent Hasan 
Ali 
Gülseren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
Binali 
Hakkı 
Zekeriya 
Vezir 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ali Rıza 
Tevfık 
Ahmet 
Abdürrezzak 
Nükhet 
Erdal 
Fazıl 
ismail 
Yılmaz 
Türkan 
Oğuz 
Enver 
Mehmet Sayım 
Muharrem 
Sedat 
Hakkı 
Serpil 
Yusuf Selahattin 
Zeki 
Selam i 
Hakkı 
Sinan 
Musa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 

Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Çekimser 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Çekimser 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli ' 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 

Soyadı 
Ehtaş 
Eskiyapan 
Gül 
Ozcan 
Yakut 
Yıldız 
Altınorak 
Kesimoğlu 
Sarıçam 
Arslan 
Bayındır 
Turan 
Ayar 
Baştopçu 
Çetin 
Doğan 
Ergün 
Gönül 
Gün 
Pepe 
Sirmen 
Angı 
Büyükakkaşlar 
Büyükcengiz 
Candan 
Çetin 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Işık 
Kart 
Kılıç 
Öksüz 
Ozkul 
Tüfekçi 
Ünaldı 
Ürün 
Aksoy 
Cantimur 
Güven 
Kınay 
Ordu 

Kütahya Yılmaz 
Malatya Akdoğan 
Malatya Aslanoğlu 
Malatya Başkurt 
Malatya Erkal 
Malatya Kılıç 
Malatya 

1 Malatya 
Ölmeztoprak 
Sanbaş 

I Manisa , Arınç 
Manisa Bilen 

| Manisa Çerçi 
| Manisa Çilingir 
Manisa | Ören 

| Manisa \ Özkan 
1 Manisa Tannverdi 
1 

Adı 
Mustafa 
Muharrem 
Abdullah 
Niyazi 
Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet S. 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
izzet 
Nevzat 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 
Halil 
Soner 
Abdullah Erdem 

Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Halil İbrahim 
Miraç 
Ferit Mevlüt 
Ali Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
İsmail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 
Ufuk 
Hüseyin 

Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Çekimser 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Çekimser 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabu! 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Çekimser 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

Soyadı 

Taşçı 
Turgut 
Yetene 
Ankan 
Bulut 
Doğan 
Mahçiçek 
Pakdil 
Parlakyiğit 
Sezai 
Yılmazcan 
Bölünmez 
Dağ 
Doğan 
Duyan 
Eri 
Hamidi 
Arslan 
Ergin 
Özyer 
Terzibaşıoğlu 
Üstün 
Yaka 
Ertuğrul 
Karayağız 
Yıldız 
Yılmaz 
Elkatmış 
Köybaşı 
S ey fi 
Çetin 
Eraslan 
Ozegen 
Fatsa 
Güler 
Tandoğdu 
Taşçı 
Türkmen 
Uysal 
Yılmaz 
Çakır 
Kart 
Sütlüoğlu 
Cebeci 
Çelik 
Dişli 
Gündüz 
Üstün 
Yıldırım 
Çakır 
Demir 
Demir 
Kılıç 
Koç 
Kurt 
Önder 
Uzunkaya 

Adı 

Hakan 
Süleyman 
Mustafa Erdoğan 
Fatih 
Mehmet Ali 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattin 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmet Beşir 
Ali 
Gürol 
Hasan 
Orhan Seyfi 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettin 
Sabahattin 
Medeni 
Mehmet 
Rıtvan 
Osman 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
İdris Sami 
Hamit 
Kazım 
Cemal 
Enver 
İlyas 
Abdülkadir 
İmdat 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Süleyman 
Ayhan Sefer 
Recep 
Mustafa 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 
Haluk 
Mehmet 
İlyas Sezai 
Musa 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

Oyu 

Katılmadı 
Kabul 
Çekimser 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Çekimser 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mük.) 
Çekimser 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Samsun 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 

Soyadı 
Yeni 
Altay 
Can 
Öztürk 
Kılıç 
Kulaksız 
Sözen 
Şener 
Taş 
Uzun 
Akbulut 
Kambur 
Kaplan 
Saygun 
Tütüncü 
Aslan 
Ayalan 
Çakmak 
Dağcıoğlu 
Diren 
Şahin 
Tosun 
Arz 
Aykan 
Cumur 
Hamzaçebi 
Dumanoğlu 
Erdöl 
Göktaş 
Ozak 
Güyüldar 
Yeri i kaya 
Akman 
Bayrak 
Cevheri 
İzol 
Kaplan 
M araş 
Melik 
Ozlek 
Tüysüz 
Yetkin 
Yıldız 
Coşkunoğlu 
Çağlayan 
Tunç 
Arvas 
Biner 
Çelik 
Haydaroğlu 
Karabıyık 
Kartal 
Kaya 
Arslan 
Bozdağ 
Çiçek 
Erdem ir 

Adı 
Ahmet 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selami 
Tevfik Ziyaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zeyid 
Şükrü 
ibrahim 
Mehmet Ergun 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
Mehmet Akif 
Ali Aydın 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V. Sinan 
Yahya 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfikar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 
Mehmet Vedat 
Mehmet 
Turan 
Abdurrahman Müfit 
Mahmut 
Osman 
Ahmet 
Alim 
Maliki Ejder 
Hacı 
Hüseyin 
Yekta 
Cüneyt 
Mehmet 
Halil 
İlyas 
Bekir 
Mehmet 
Mehmet 

Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Çekimser 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 

Batman 
Batman 
Batman 
Sımak 
Sımak 
Sımak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 
Siirt 
Siirt 
Siirt 

Soyadı 

Koç 
Oztürk 
Akın 
Erdoğan 
Saraç 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Toprak 
Yaşar 
Battal 
Güney 
Akgün 
Çavuşoğlu 
Ünlü 
Can 
Erdem 
Tiryaki 
Yılmazer 
Demirkıran 
İnal 
Nasıroğlu 
Suçin 
Birlik 
Şeyda 
Tatar 
Kabarık 
Kulak 
Altun 
Öğüt 
Akdemir 
Artantaş 
ince 
Önder 
Bilir 
Ceylan 
Öğüten 
Kara 
Kaya 
Kastal 
San 
Uzdil 
Ünal 
Çakır 
Kaşıkoğlu 
Yakış 
Erdoğan 
Ergenç 
Gülyeşil 

Adı 

Emin 
Mehmet Yaşar 
Harun 
Fazlı 
Nadir 
Koksal 
Polat 
Ruhi 
Ah Rıza 
Ramazan 
Ahmet 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 
Vahit 
Halil 
Murat 
Afif 
Ahmet 
M. Nezir 
Mehmet Ali 
İbrahim Hakkı 
Abdullah Veli 
Mehmet 
Hacı ibrahim 
Mehmet Asım 
Kenan 
Ensar 
Dursun 
Yücel 
Muharrem 
Şükrü 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Hasan 
Veli 
Durdu Mehmet 
Mehmet 
Necati 
Şükrü 
Fahri 
Metin 
Yaşar 
Recep Tayyip 
Öner 
Öner 

Parti 

CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
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AK Parti 
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Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 1 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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KISIMLAR 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

4 

5 

6 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 

8 
SÖZLÜ 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. - Daha önce Gelen Kâğıtlar Listesinde yayımlanan ve Genel Kurulda okunmuş bulunan; 

Irak halkına yöneltilen şiddet ve Türkiye'nin Irak politikası konularında, Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin, 8/14 esas 
numaralı Genel Görüşme Önergesi ile benzer mahiyetteki 8/15 esas numaralı Genel Görüşme 
Önergesinin öngörüşmelerinin birleştirilerek, Genel Kurulun 25.5.2004 Salı günkü Birleşiminde 
yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 18.5.2004 tarihli 90 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

* Çevre Komisyonu 
25.5.2004 Sah - Saat: 13.30 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* (10/10,11, 36, 39,127) Esas Numaralı 

Meclis Araştırması Komisyonu 
24.5.2004 Pazartesi - Saat: 14.30 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
25.5.2004 Sah - Saat: 14.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
- 25.5.2004 Sah - Saat: 14.30 
- 26.5.2004 Çarşamba - Saat: 11.00 
- 27.5.2004 Perşembe - Saat: 11.00 

* Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
26.5.2004 Çarşamba - Saat: 10.00 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
26.5.2004 Çarşamba - Saat: 10.00 

* İçişleri Komisyonu 
26.5.2004 Çarşamba - Saat: 11.00 

(9/4, 7) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonu 
25.5.2004 Sah - Saat: 10.00 

(9/5, 6) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonu 
25.5.2004 Sah - Saat : 14.30 

(10/12, 28) Esas Numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu 
25.5.2004 Sah - Saat: 15.00 

(9/9) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonu 
27.5.2004 Perşembe - Saat: 11.00 

Millî Savunma Komisyonu 
26.5.2004 Çarşamba - Saat: 11.00 

* Dışişleri Komisyonu 
27.5.2004 Perşembe - Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
92 NCİ BİRLEŞİM 25 MAYIS 2004 SALI Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni 
Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler 
Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/236), İçtüzüğün 37 nci 
maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi. 

2. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Kanunu ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/205), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi. 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

* 

3 - SEÇİM 

* 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

* 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

* 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

2. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

3. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet Müdürü 
Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 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 28 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 sonuçlann araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGORUŞMELER 
13. - 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) 

14. - 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) 

15. - 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) 

16. - 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) 

17. - 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) 

18. - 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) 

19. - 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) 

20. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askeri 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) 

21. - 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) 

22. - 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) 

23. - 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) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
24. - 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 uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

25. - 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) 

26. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve 23 Milletvekilinin, SEKA'nm mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

27. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

28. - 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 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

29. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

30. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

31. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/61) 

32. - 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 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

33. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 Milletvekilinin, futbol karşılaşmalarında 
meydana gelen istenmeyen olaylann araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

34. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatınmlannın 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) 

35. - 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) 
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36. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 

Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

37. - 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) 

38. - 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) 

39. - 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) 

40. - 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) 

41. - 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) 

42. - 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) 

43. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

44. - 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 uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

45. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

46. - 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) 

47. - 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) 
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48. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 

(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

49. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

50. - 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) 

51. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

52. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

53. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştınlarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

54. - 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) 

55. - 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) 

56. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

57. - 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) 

58. - 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 uyannca bir 
Meclis araştıraıası açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

59. - 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) 

60. - 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) 
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61. - 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) 

62. - 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) 

63. - 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) 

64. - 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) 

65. - 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) 

66. - 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) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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) 

73. - 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) 

- 9 - 92 NCI BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
74. - 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) 

75. - 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 uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

76. - 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) 

77. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

78. - 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) 

79. - 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) 

80. - 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) 

81. - 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) 

82. - 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) 

83. - 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 uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

84. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

85. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 
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86. - 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) 

87. - 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 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

88. - 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) 

89. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum 
Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

90. - 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) 

91. - 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 uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

92. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 23 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

93. - 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) 

94. - 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) 

95. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

96. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

97. - 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) 

98. - 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) 
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99. - 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) 

100. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hükümetin 
Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçlan konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 

101. - 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) 

102. - 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) 

103. - 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 uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

104. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya 
ait gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartları ve tahsis amaçlanna uygun kullanılıp kullanılmadığının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, kıyı balıkçılığmdaki 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) 

108. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Millî Eğitim 
Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların 
araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

109. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

110. - 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) 

111. - 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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112. - 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) 

113. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

114. - 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) 

115. - 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) 

116. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

117. - 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) 

118.- 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

119.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, TMSF'ye devredilen 
bankalar ile kamu bankalanndan kaynaklanan zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

120. - 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) 

121. - 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) 

122. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 Milletvekilinin, OHAL uygulamasının 
sonuçlannın incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/161) 

123. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticarî 
ortaklığıyla ilgili iddialann 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) 

124. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 
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125. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının 

nedenleri ve boyutlannın araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

126. - 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 uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

127. - 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) 

128. - 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) 

129. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

130. - 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) 

131. - 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) 

132. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 83 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve yöredeki turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

133. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

134. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/170) 

135. - 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) 

136. - 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) 

137. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 Milletvekilinin, TEKEL'in alkollü içkiler 
kısmının özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

138. - 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) 
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139.- 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) 

140. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

141.- 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi 
sonrasında 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) 

147. - 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) 

148. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 Milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin 
belirlenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

149. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 Milletvekilinin, don olayları nedeniyle 
kayısı üreticilerinin uğradığı zararlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

150. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen 
gençlerimizin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

151. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, İstanbul 
Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Milletvekili Lojmanlarında Mustafa 
Güngör'ün öldürülmesinin aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/185) 
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152. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 42 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliğinin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/186) 

153. - Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 Milletvekilinin töre cinayetlerinin 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

154. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki 
maden rezervlerinin araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/188) 

155. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 23 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının 
neden olduğu sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

156.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'ün 
bazı uygulamalarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) 

157.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, Samsun Milletvekili Haluk Koç, İzmir 
Milletvekili K. Kemal Anadol ve İstanbul Milletvekili Ali Topuz'un, Irak halkına yöneltilen şiddet 
ve Türkiye'nin Irak politikası konulannda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) (Görüşme günü: 
25.5.2004) 

158. - Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve 21 Milletvekilinin, Irak halkına yöneltilen şiddet 
ve işkence olaylarının ulusal ve uluslar arası düzeydeki yansımaları konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/15) (Görüşme günü: 25.5.2004) 
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1. - 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) (1) 

2. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

3. - 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) 

4. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Nevşehir karayolunun bölünmüş yol 
programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

5. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

6. - 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) 

7. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

8. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına gayri safı millî hasıla 
miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) 

9. - 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) 

10. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, LPG'li araçların taşıt vergisine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

11. - 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) 

12. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerdeki kaçak yapılara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) 

13. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, 22 nci Dönemdeki milletvekili 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/601) 

14. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesi çöplerinin 
Yüreğir İlçesinde oluşturduğu soruna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

15. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

16. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da bir köprülü kavşak inşaatında 
meydana gelen göçüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

17. - 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) 

18. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, hidrojen ve borun enerjide ve sanayide kullanımına 
yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/608) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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19. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

20. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 

21. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

22. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sayıştay denetimi dışında kalan karayolu ihalelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) 

23. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya-Dimçayı-Kargacık arasında bölünmüş 
yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 

24. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya karayolu 
bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 

25. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun 
genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

26. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

27. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

28. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve 
yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

29. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdu
rulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 

30. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

31. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve 
Aktaş sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) 

32. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

33. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlindeki belediyelere 
gönderilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

34. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

35. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, özelleştirilen KİT'lere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 

36. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tütün alımındaki açık artırma usulüne ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

37. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yolsuzlukların önlenmesi için alınması gereken 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) 

38. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 

39. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik fiyatlandırmasının 
üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

40. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki ilköğretim okullarında derslik 
başına düşen öğrenci sayısının azaltılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 
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41. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, elektrikte bölgesel fiyatlandırmanın 
doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633) 

42. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki 
Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

43. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) 

44. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Gölündeki kirliliğin giderilmesi 
için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

45. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

46. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank'ın özelleştirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

47. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne 
zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

48. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'da hayvancılığı teşvik 
çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

49. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

50. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

51. - 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) 

52. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ilaçta klinik paketlemeye gidilip 
gidilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

53. - Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, iş akitleri feshedilen Div-Han Demir Madeni 
çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/647) 

54. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın'in, Zonguldak-Devrek bölünmüş yol projesine ve 
Zonguldak-Ereğli yolundaki çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/648) 

55. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, emniyet mensuplarına ödenmekte olan dikiş 
paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

56. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol aramalarında gerekli derinliğe inilmediği 
iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

57. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, ABD'nin Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne 
destek verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

58. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün 
atanması ve görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

59. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

60. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programındaki bazı taahhütlere 
yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/655) 

61. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bölgesel sanayiin iyileştirilmesi çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 
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62. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yatırımcılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657) 

63. - 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) 

64. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayinin yeniden 
yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 

65. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayi 
bölgeleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/660) 

66. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan imalat 
sanayiiyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

67. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Devlet İstatistik Enstitüsünün bir araştırmasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

68. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı Devlet üretme çiftliklerinin kiralanmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

69. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez 
Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) 

70. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

71. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği 
korosundaki sanatçı kadrosuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

72. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

73. - 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) 

74. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlıksız 
şehirleşmeye karşı yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

75. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan doğal afetlere 
yönelik tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

76. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan bölgesel 
kalkınmaya yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/672) 

77. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizm 
potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/673) 

78. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültür 
politikalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

79. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin 
altyapı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

80. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sosyal 
güvenlik politikalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 
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81. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) 

82. - 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) 

83. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlık 
alanındaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

84. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültürel mirası 
koruma çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) 

85. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizmde 
tanıtma projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

86. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve 
öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 

87. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde 
yeniden yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

88. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim 
Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684) 

89. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-
Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) 

90. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, İnebolu Limanının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) 

91. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Tekel Şanlıurfa Suma Fabrikasının 
kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/687) 

92. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, üniversitelerin öğretim kadrolarına 
atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) 

93. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Denizcilik Müsteşarlığında bazı çalışanların işine 
son verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

94. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesine alınan ambulansla 
ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

95. - 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) 

96. - 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) 

97. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul-Edirne karayolundaki yol hizmetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693) 

98. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

99. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 

100. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) 
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101. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tüplügaz sektöründeki dağıtım paylan ile vergi 

oranına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

102. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

103. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

104. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eczanelerin kamu kurum ve kuruluşlarından 
ilaç bedeli alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

105. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa'nın Salihli İlçesinde yanan orman 
alanlarının ağaçlandırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

106. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'daki bir kavşak inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 

107. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, organize sanayi bölgelerindeki elektrik ve 
yatırım indirimlerinin kaldırılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/704) 

108. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

109. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki okulların elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

110. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, taşınmaz tarihî eserlerin çevresinde koruma alanları 
oluşturulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/709) 

111. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren 
ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) 

112. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri 
feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/711) 

113. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) 

114. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının 
ödenmeyen döner sermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

115. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) 

116. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek için 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) 

117. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların 
görev yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

118. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Çorlu Havaalanının etkin kullanımı için 
alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

119. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli 
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) 

120. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AB limanlarındaki Türk gemilerinin 
eksikliklerinin tamamlanması için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/719) 
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121. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

122. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman 
verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

123. - 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) 

124. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak 
için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

125. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Yeni Hamam'ın restorasyonuna 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

126. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Öküz Mehmet Paşa 
Kervansarayının restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

127. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Sungurbey Bedesteni'nin 
restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

128. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

129. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

130. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık 
projesine ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

131. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

132. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) 

133. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

134. - 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) 

135. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı 
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

136. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise 
açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

137. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

138. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

139. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

140. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

141. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki 
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) 
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142. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama kanallarının 

ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

143. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 
durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

144. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

145. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme 
faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

146. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik 
faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

147. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, basında yer alan bir tarım projesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) 

148. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adıyaman, Hakkâri ve Antalya'daki bazı tarihî 
eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) 

149. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve 
döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) 

150. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, belediyelere ayrılan yardım miktarındaki 
farklılıkların nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

151. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, belediyelere yapılan parasal yardıma 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

152. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretimindeki kota 
uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

153. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) 

154. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM tarafından yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

155. - 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) 

156. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

157. - 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) 

158. - 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) 

159. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY'na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/763) 

160. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

161. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 
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162. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 

Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

163. - 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) 

164. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

165. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak 
istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

166. - 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) 

167. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/771) 

168. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Bakanlığa bağlı döner sermayeden sağlık 
personeline yapılan ek ödeme matrahlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

169. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinin elektrik alt yapısının yenileme 
programına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

170. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

171. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinin kültürel yapısına ve Kuş Cennetine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

172. - 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) 

173. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

174. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

175. - 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) 

176. - 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) 

177. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781) 

178. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve 
lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

179. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, alternatif turizme yönelik çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

180. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

181. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 
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182. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Organize Hayvancılığı Geliştirme 

Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

183. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

184. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

185. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) 

186. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf 
öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

187. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını 
istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

188. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

189. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gündoğmuş-Ümitli Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

190. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme 
kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

191. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe 
yerleştirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

192. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

193. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk 
Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

194. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında Tekel'in 
uyguladığı fiyata ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 

195. - Edirne Milletvekili Rasım Çakır'ın, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması 
için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

196. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya 
pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801) 

197. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan 
silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

198. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

199.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
kurullannın çalışmalarına ve Samsun'daki sit alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/805) 

200. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sperm ve yumurta transferi yasağına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

201. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

202. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

203. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda 
istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 
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204. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve 

Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 
205. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan 

bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 
206. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel ve Tüpraş'ın özelleştirilmesinde verilen 

tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 
207. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 

Bandırma'daki Tekel depolarına nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/814) 

208. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 

209. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası 
koordinasyon ile coğrafî ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

210. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'm, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

211. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 
ihtiyacına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

212. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'm, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 
asfalt ihtiyacına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

213. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara Öğretmenevinde kütüphane 
bulunmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

214. - 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) 

215. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okul değiştirme cezasına yönelik 
düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 

216. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

217. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

218. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

219. - 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) 

220. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830) 

221. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın TEKEL'in özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) 

222. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

223. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve 
onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833) 

224. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

225. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

226. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı 
ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 
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227. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 
228. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı 

inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 
229. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki 

gayrimenkullerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 
230. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında 

doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) 
231. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TEKEL'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili 

iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841) 
232. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 

statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 
233. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Düzce'li depremzede temsilcilerinin 

gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843) 
234. - 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) 

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

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

237. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da doğrudan gelir ve mazot desteği 
ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü sonı önergesi 
(6/847) 

238. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

239. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

240. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

241. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

242. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 

243. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Gökçeada'daki sağlık hizmetlerine ve bir 
hastanın vefatıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) 

244. - 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) 

245. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV 
oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

246. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Defterdarlığmdaki bazı atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

247. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bankalardan yapılan döviz transferlerinde 
komisyon alınmasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

248. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, trafik kazaları istatistiklerine ve kazalara karşı 
alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 
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249. - 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) 

250. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

251. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

252. - 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) 

253. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Kemal ve Hakan Uzan'ın yakalanamamasının 
nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

254. - 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) 

255. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kristal-İş Sendikasının grev kararının 
Hükümetçe ertelenmesinin gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

256. - 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) 

257. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

258. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, vatandaşlık başvurusunda bulunanlarda aranan 
şartlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

259. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, spor alanında yapılan çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

260. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 

261. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Anamur Özel İdare Müdürünün 
tayininin gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

262. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Bahkesir-Balya'da bulunan maden 
bölgesindeki atıkların çevre sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/873) 

263. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma 
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

264. - 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) 

265. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 
aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

266. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, satışa çıkarılan Millî Eğitim bakanlığı sosyal 
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) 

267. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın bir televizyon kanalında reklam adı altındaki 
bir yayına ve frekans tahsisi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

268. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir televizyon kanalında reklam adı altında 
yapılan bir yayının vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

269. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'in, tarım destekleme politikasına ve çiftçi kayıt 
sistemine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

270. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a yeni bir cezaevi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 
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271. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-İshaklar Köyü sağlık ocağına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 
272. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Devlet Hastanesinin beyin cerrahı 

ihtiyacına ve hasta naklinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 
273. - 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) 
274. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a ağır ceza mahkemesi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 
275. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 
276. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavı mülakatına ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 
277. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının maliyetine 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) 
278. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının sonuçlarına 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 
279. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 
280. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın BOTAŞ eski yöneticileri hakkında verilen 

mahkeme kararına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 
281. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/892) 
282. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 
283. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının 

kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 
284. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 
285. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 

sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 
286. - 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) 

287. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 

288. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kamu görevlilerinin yargılanmalarındaki farklı 
statüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

289. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

290. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelere verilen kadrolara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

291. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 

292. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

293. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü 
yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

294. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 
sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 

295. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, açılması düşünülen üniversiteler için gerekli 
planlama ve hazırlıkların yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/915) 

296. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın dokunulmazlığı ile ilgili bir dosyanın 
Başbakanlıkta bekletilmiş olmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916) 
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297. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basın sektöründe 212 sayılı Kanunun 

uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) 
298. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelerin araştırma kaynaklarından 

yapılan gelir tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) 
299. - 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) 

300. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, trafik kazası istatistiklerine ve trafik 
sigortası uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

301. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, şeker kotalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/922) 

302. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) 

303. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi sürecine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) 

304. - 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) 

305. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/927) 

306. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, açıktan atanan özel kalem müdürlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/928) 

307. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, düşünce suçlularına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/929) 

308. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Tarım ve 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

309. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 

310. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bazı sermaye gruplarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/932) 

311. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 
kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 

312. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Davos'taki görüşmelere katılan bazı 
kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/935) 

313.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'un Evciler İlçesinde Adliye teşkilâtı 
açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 

314.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 
ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 

315. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 

316. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, haklarında açılmış dava bulunan Ziraat Bankası 
yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) 

317.- Burdur Milletvekili Razaman Kerim Özkan'ın, kredi kartı faizlerinin düşürülmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 

318. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, ÖSS'ye girecek öğrencilerin 2. dönemde 
idarî izinli sayılıp sayılmayacaklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) 

319.- 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) 

320. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bir ABD şirketinin kollandığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 

321.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki 
rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944) 

322. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 
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323. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur 

çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 
324. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen 

yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (9/947) 
325. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 

Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 
326. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 

değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 
327. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 

değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 
328. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yatırım ve işletme kredisi kriterleri ile 

organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) 
329. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vergi Barışı Kanununun sonuçlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/952) 
330. - 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) 

331. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, KOBİ'lerin ve esnafın vergi yüküne ve kredi 
şartlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

332. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

333. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun 
asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 

334. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

335. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, bankaların kredi kartlarına uyguladığı faiz oranlarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

336. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda 
istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/961) 

337. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

338. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

339. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik 
sayaçlarının yerinin değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/968) 

340. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

341. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, özelleştirme sonucu işsiz kalanların 
istihdamına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/970) 

342. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından 
bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 

343. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının 
çözümüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 

344. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

345. - 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) 

346. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis 
ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

347. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in. akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/978) 

- 32 - 92 NCİ BİRLEŞİM 



7 - SOZLU SORULAR 
348. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 
349. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsiz sayısına ve işsizlik sigortasından 

yararlananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 
350. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, dış ve iç borçlara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/983) 
351.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da Vakıflar Genel 

Müdürlüğüne ait bir iş hanına asılan pankarta ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/984) 
352. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet olanaklarını seçim gezilerinde 

kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/985) 
353. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ithalatına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/986) 
354. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ve benzeri ürünlerin üretiminin 

desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/988) 
355. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/989) 
356. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/990) 
357. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/991) 
358. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/992) 
359. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/993) 
360. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/994) 
361. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/995) 
362. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanmdan 

sözlü soru önergesi (6/996) 
363. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 
364. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) 
365. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 
366. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Halkbank ve Ziraat Bankasının görev zararlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1000) 
367. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 
368. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Uzan Grubuna yönelik operasyonda ele 

geçirilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) 
369. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, enerji sektöründe özelleştirme öncesi teknik ve 

yasal hazırlıklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) 
370. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Kargalık Barajı Projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 
371.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, işyeri açan emeklilerin aylıklarından 

kesilen destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) 
372. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 
373. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 
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374. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1010) 
375. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 
376. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 
377. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1013) 
378. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1014) 
379. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) 
380. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1016) 
381.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 
382. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 
383. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1019) 
384. - 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) 
385. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 Yılı Bütçesinden illere ayrılan paylara ve 

İğdır İlindeki bazı çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1022) 
386. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki illere Ziraat 

Bankasının verdiği hayvancılık kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) 
387. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) 
388. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, eğitim fakültelerindeki akademik personel 

yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1025) 
389. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İli sınır bölgelerinde TRT-3 ve TRT-4 

kanallarının yayınlanabilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1026) 
390. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, geçici işçilere kadro verilip verilmeyeceğine 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) 
391. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlindeki elektrik tüketimine ve elektrik 

kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) 
392. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Limanına yat tersanesi yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1029) 
393. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne-Uzunköprü İlçesine kültür merkezi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1030) 
394. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne-Meriç İlçesine askerlik şubesi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1031) 
395. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin Uzunköprü İlçesinin köprü ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 
396. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'deki çiftçilere doğrudan gelir desteği ve 

mazot desteği ödemelerine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1033) 
397. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya yöresi pancar kotasına 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 
398. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'da tütün alımlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 
399. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, zirai ilaç kullanımının denetlenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 
400. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, seçim harcamalarında şeffaflığın sağlanması için 

yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 
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401.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizdeki işsizlik sorununa ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1038) 
402. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, bir şahısla ilgili iddialara ve bir atama iddiasına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 
403. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kaçak et kesimlerinden kaynaklanan ekonomik 

kayıplara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 
404. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, aynı branş hekimler arasındaki ücret farklılığına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 
405. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'in, hayvan sağlığıyla ilgili bazı maddelerin 

uyuşturucu olarak kullanımının önlenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1042) 

406. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının 
önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 

407. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 

408. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, tüketici kuruluşlarına yapılması gereken 
ödemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 

409. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) 

410. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan 
atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 

411. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 

412. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 

413. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kayısı üreticilerinin uğradığı zarara ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 

414. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp 
açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

415.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, OHAL bölgesi dışına çıkartılan kamu 
personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 

416. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, özelleştirme mağduru işçilere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 

417. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, özelleştirilen kurumlardaki işçilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 

418. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin ekonomik sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

419. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 
çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 

420. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline ayrılan yatırım payına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 

421.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'in, Edirne İlindeki tarihî eserlerin bakım ve 
onarımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru 
önergesi (6/1059) 

422. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 

423. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 

424. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'da üniversite kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 

425. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 
projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
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426. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'in, köylere görevlendirilen sandık görevlilerinin oy 

kullanmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 
427. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'm, özelleştirme nedeniyle işten çıkarılanlara 

ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) 
428. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 
429. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ulukışla Cezaevinin kapatılmasına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) 
430. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, köy merkezli tarımsal danışmanlık merkezlerine 

sözleşmeli personel alımında yaş sınırına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1068) 

431. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İli Çiftlik İlçesi sulama kuyularına ruhsat 
verilmeme nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

432. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

433. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ziraat Bankasının hayvancılık kredilerine ilişkin 
Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1071) 

434. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, patates stoğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 

435. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

436. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya gezisine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1074) 

437. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Elmalı İlçesinde müze 
kurulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1075) 

438. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir Havalimanının 
kullanılmamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 

439. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Kaş İlçesinde bir müze açılıp 
açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) 

440. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Kaş İlçesinde sualtı turizminin 
geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) 

441. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme 
sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

442. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 

443. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, YE-PA'dan işten çıkarılan işçilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 

444. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yatırımların ve istihdamın teşviki amacıyla 
çıkarılan kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 

445. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, yerel yönetimlere kaynak aktarımında gözetilen 
kriterlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

446. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, zeytin üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) 

447. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilme 
gerekçesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 

448. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
Şahin) sözlü soru önergesi (6/1086) 

449. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, iş güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) 

450. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir'e bağlı ilçelerde domates üreticilerinin 
sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) 

451. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir bölgesi çiftçisinin desteklenmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1089) 
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7 - SOZLU SORULAR 
452. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Eğitim Fakültesi mezunu öğretmen adaylarına 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) 
453. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 

önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 
454. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için belirlenen tütün kotasına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1092) 
455. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'da üniversite kurulup 

kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 
456. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'a doğalgaz şebekesi kurulup 

kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 
457. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 
458. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 
459. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalılık yasasının uygulanmasına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 
460. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Mardin-Mazıdağı fosfat tesislerine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 
461. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 
462. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı 

kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1100) 

463. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) 

464. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

465. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Muğla İline doğalgaz getirilip getirilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1103) 

466. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmayan üreticilerin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1104) 

467. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, 2004 KPSS kitapçığında Almanca ve 
Fransızca bölümü mezunlarına yer verilmemesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1105) 

468. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, sosyal güvenlik kuruluşlarına ve iç 
borçlanmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1107) 

469. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, iş kazalarına ve işyerlerindeki çalışma 
şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) 

470. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-İbradı-Altınbeşik 
Mağarasının turizm potansiyeline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1109) 

471. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinin trafo 
sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1110) 

472. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, doğal afetlerde zarar gören çiftçilere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) 

473. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik-Bozüyük'teki öğrenci yurdu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1112) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. X - Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları 
Raporları (1/238) (S. Sayısı: 428) (Dağıtma tarihi: 27.4.2004) 

2. - 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) 

3. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

4. - 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) 

5. - Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa 
Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi: 21.1.2004) 

6. X - Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum, İçişleri ve Anayasa Komisyonları Raporları 
(1/705) (S. Sayısı: 432) (Dağıtma tarihi: 4.5.2004) 

7. - Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/770) (S. Sayısı: 
439) (Dağıtma tarihi: 6.5.2004) 

8. - Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/740) (S. Sayısı: 427) (Dağıtma tarihi: 27.4.2004) 

9. - 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) 

10. - 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) 

11. - Konya Milletvekili Atilla Kart'm, 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) 

12. - 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) (*) 

13. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'in Her Yıl 
"Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma 
tarihi: 20.5.2003) (*) 

14. - 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) (*) 

15. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih 
Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 
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) 

16. - 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) 

17. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

18. - 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) 

19. - 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) 

20. - 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) 

21. - 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) 

22. - 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) 

23. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'in Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

24. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma 
ve Karantina Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/739) (S. Sayısı: 442) (Dağıtma tarihi: 10.5.2004) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı: 444) (Dağıtma tarihi: 
10.5.2004) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
27. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/780) (S. Sayısı: 445) 
(Dağıtma tarihi: 10.5.2004) 

28. - Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/629) (S. Sayısı: 431) (Dağıtma tarihi: 3.5.2004) 

29. X - Doğu ve Orta Avrupa'da Balıkçılığın Geliştirilmesi Uluslararası Örgütünün 
Kurulması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/748) (S. Sayısı: 443) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) 

30. - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları 
(1/323) (S. Sayısı: 446) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) 

31. - Tababet ve Şuabatı San'atlarmın Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/655) (S. Sayısı: 447) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) 

32. - Yalova Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletine Bağlı Hükmi Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/783) (S. Sayısı: 448) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) 

33. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in; Tababet ve Şuabatı San'atlarmın Tarzı 
İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/280) (S. Sayısı: 449) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) 

34. X - Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ile Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın; Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Çevre; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/360, 2/128) (S. Sayısı: 451) (Dağıtma tarihi: 13.5.2004) 

35. - Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/806) (S. Sayısı: 454) (Dağıtma tarihi: 21.5.2004) 

36. X - Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/788) (S. Sayısı: 455) 
(Dağıtma tarihi: 21.5.2004) 

37. - Basın Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporlan 
(1/781) (S. Sayısı: 456) (Dağıtma tarihi: 21.5.2004) 

• 

(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: 454) 

Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/806) 

T.C. 
Başbakanlık 12.5.2004 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-322/2255 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 10.5.2004 tarihinde kararlaştırılan "Türkiye 

Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Spor ve özellikle futbol faaliyetleri günümüzde geniş kitleleri etkileyen, uluslararası ilişkileri 

geliştirerek dünya barışına katkıda bulunan evrensel bir faaliyet alanıdır. Dünya genelinde ve ül
kemizde hızlı bir değişim süreci yaşanmaktadır. İnsan haklarına verilen değerle birlikte sanat ve 
spor bugün toplumların aynası olarak kabul edilmektedir. Bedenen ve ruhen iyi yetişmiş genç bir 
nüfus ülkemizin her alanda rekabet gücünü artıracaktır. 

Sporun tarihi gelişimi sonucu ortaya çıkan profesyonel spor, sadece zevk için boş zamanlan 
değerlendirme faaliyeti olma dışında kazanç elde etme amacı güdülen bir uğraş haline gelmiştir. 
Sanayileşme ve kentleşme süreci, sporun meslek olarak seçilmesini gündeme getirmiş, bu gelişme 
sonucunda da sporun bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve yazılı hukuk kuralları ile düzenlenmesi 
gereksinimini ortaya çıkarmıştır. 

Spor mevzuatı, temel hukuk ilkelerine uygun olarak bütün ülkelerin iç hukuklarına etki edecek 
biçimde uluslararası niteliktedir. Uluslararası spor örgütlerine üye olan ülkeler bu kuruluşların 
benimsediği ilkelere ve talimatlara uyacaklarını peşinen kabul etmişlerdir. 

Ülkemizde profesyonel futbol faaliyetleri 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun uyarınca kurulmuş bulunan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 
yürütülmektedir. Kanunun 1 inci maddesine göre futbol faaliyetleri millî ve milletlerarası kurallara 
göre yürütülür, teşkilâtlandırılır ve geliştirilir. 

Futbolun sürekli gelişmesi ve uluslararası niteliği nedeniyle süratle değişen şartlara uyumun 
sağlanabilmesi için anılan Kanunda değişiklikler yapılması zorunlu hale gelmiştir. 

Tasarı ile; futbolla ilgili kişi ve kuruluşların Genel Kurulda yeterli ve etkin bir şekilde temsili 
sağlanarak, Genel Kurul üye sayısı artırılmış, sporda gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 
futbolun alt yapısını oluşturan spor kulüplerinin üye sayılan ile spor ürününün asıl sahibi olan spor 
kulüplerinin oy oranı % 42'den, % 72'ye çıkarılarak Genel Kuruldaki temsil oranları yükseltilmiştir. 
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Genel Kurul tarafından seçilen Tahkim Kurulu üyelerinin bir kısmının hukuk fakülteleri ile 
spor yüksek okullarında görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilmesi esası öngörülerek, mes
leğinde ihtisas sahibi kişilerin Tahkim Kurulunda görev yapmaları sağlanmıştır. 

Kanunun mevcut halinde Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmek için aranacak şartlar 
düzenlenmemiştir. Kanundaki bu boşluk doldurularak Kanuna bir madde ilave edilmiş, böylece 
Federasyon faaliyetlerini yürütmeye talip kişilerin; vergi ve sigorta borçlarının olmaması, seçim 
tarihinden önceki beş yıl içerisinde Kanunda belirlenen hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırıl
mamış ve Türk Ceza Kanununda öngörülen yüz kızartıcı suçlar ile Devlet aleyhine olan suçları iş
lemeyenlerden seçilmeleri sağlanmıştır. 

Başkan vekilleri ile Yönetim Kurulunun bir kısım üyelerini belirleme yetkisi Başkandan 
alınarak, Genel Kurul ile Yönetim Kuruluna verilmiş ve bu Kurulların etkinliği artırılmıştır. 

Mevcut düzenlemede Federasyon Başkanı tarafından seçilen Merkez Hakem Kurulu Başkanı 
ve üyelerinin, Genel Kurul tarafından seçilmeleri ve ayrı bütçelerinin olması öngörülerek Başkana 
bağımlılığı engellenmiş ve kamuoyunda bu Kurul ve hakemlerle ilgili tartışmaların önüne geçilmesi 
amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Madde ile, futbolla ilgili kişi ve kuruluşların Genel Kurulda yeterli ve etkin bir şekil
de temsili sağlanmış, Genel Kural üye sayısı artırılmıştır. Buna göre Türkiye'de futbolun alt yapısını 
oluşturan spor kulüplerinin üye sayıları artırılarak Genel Kuruldaki temsil oranları yükseltilmiştir. 

Türkiye profesyonel futbol en üst ligindeki kulüplerin başkanları ile yönetim kurullarınca belir
lenecek dörder temsilci, İkinci Lig (A) kategorisindeki kulüplerin başkanları ile ilk on sırada yer 
alan kulüplerden birer temsilci, İkinci Lig (A) kategorisi dışında kalan diğer gruplardaki ilk üç 
sırada yer alan kulüplerin başkanları ile yönetim kurullarınca belirlenecek birer temsilci, Üçüncü 
Ligde her gruptan ilk üç sırada olan kulüplerin başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan
lığını asaleten altı aydan fazla yapanlar, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Yönetim 
Kurulunca belirlenecek üç temsilci, FIFA ve UEFA'nm icra kurullarında görev yapanlar ile komis
yonlarında en az beş yıl görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve büyükler kategorisinde 
olimpiyat, dünya şampiyonalarında çeyrek final, Avrupa şampiyonaları ile dünya kupalarında yarı 
finallerden birini yönetmiş faal olmayan hakemler, bünyesinde futbol dalı bulunan federasyonların 
başkanları, (A) Millî Takım teknik direktörlüğünü en az altı ay yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları, en az yetmiş beş defa (A) Millî olmuş ve Genel Kurul tarihinden en az altı ay önce faal 
sporculuğu bırakmış olanlar, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı ve 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek dört temsilci, Türkiye Futbol Adamları Derneği, Profes
yonel Futbolcular Derneği ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği başkanları ve Yönetim Kurul
larınca belirlenecek birer temsilci, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek FİFA kokartlı ve Genel Kurul tarihinde faal olmayan 
hakemleri temsilen üç kişinin katılımı ile Genel Kurulun oluşacağı düzenlenmiş ve ayrıca en üst lig
de şampiyon olmuş takımlara ilave iki temsilci bulundurma hakkı verilmiştir. 

Genel Kurulun dört yılda bir futbol liglerinin tescili tarihinden itibaren en geç kırkbeş gün için
de, Malî Genel Kurulun ise her yıl Haziran ayında Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte yapıl
ması öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 454) 
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Madde 2. - Madde ile; Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulunun ondört üyesi ile Denet
leme,Tahkim ve Merkez Hakem kurulları üyelerinin seçilmesi öngörülmüştür. 

Madde 3. - Madde ile; yeni düzenleme ile yetki Yönetim Kuruluna bırakıldığından, başkan-
vekillerini atama yetkisinin madde metninden çıkartılması düzenlenmiştir. Ayrıca Başkanın üst üs
te en fazla iki dönem için seçilebileceği öngörülerek Federasyonda farklı kişilerin Başkan olarak 
görev yapması sağlanmıştır. 

Madde 4. - Madde ile; Yönetim Kurulunun oluşumu yeniden belirlenerek, Federasyon Başkanı 
ile Genel Kurulun seçeceği ondört üye olmak üzere onbeş üyeden teşekkül edeceği düzenlenmiştir. 

Madde 5. - Madde ile; 10 uncu maddenin (a) bendinde yapılan değişiklikle Yönetim Kurulunun 
görevleri kapsamına liglerin isimlerini belirleme hususu eklenmiştir. 

10 uncu maddenin (f) bendinde yapılan değişiklikle, Federasyonda görev yapan personelin sos
yal ve mali haklarının tespiti görevi ile gerek görülen hallerde kurullarda görev yapan üyelere huzur 
hakkı verilmesi düzenlenmiştir. Başkanvekilleri, Yönetim Kurulunun bir üyesi ile Merkez Hakem 
Kurulunun üç üyesinin ücretleri ve sosyal haklarını tespit etme görevi madde metninden çıkarılmış
tır. Böylece kurullarda görev yapan üyelere huzur hakkı verilip verilmemesi, verilecekse kimlere ve 
ne miktarda verileceği hususunda Yönetim Kuruluna takdir yetkisi verilmiştir. 

Ayrıca Yönetim Kuruluna; iki başkanvekilini belirlemek, ulusal ve uluslararası kuralların ve 
her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak, ülkemizde mevcut ise; akredite belgesine sahip olan 
Doping Kontrol Merkezinde, sporcuların anti doping kontrollerini yaptırmak, dopingli çıkan futbol
cularla ilgili ulusal ve uluslararası kurulların kararlarını uygulamak, Yönetim Kurulunca her yıl 
belirlenecek limiti aşan harcamalar için, Başkan ile birlikte bir Yönetim Kurulu üyesine yetki ver
mek, sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak görevleri verilmiştir. 

Madde 6. - Madde ile; Denetleme Kurulunun görevleri yeniden düzenlenmiş, yetki ve sorum
lulukları belirli hale getirilerek denetimin etkinliği artırılmıştır. 

Denetleme Kurulunun, Yönetim Kurulunca hazırlanan talimata uygun olarak Federasyonun 
mali işlemlerini Genel Kurul adına denetleyeceği, her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme rapoamu 
Genel Kurulun onayına sunacağı ve raporunu Genel Kurul delegelerine bir ay önceden göndereceği 
esası getirilerek, üyelerin Federasyonun iş ve işlemleri hakkında bilgilendirmeleri sağlanmıştır. 

Madde 7. - Madde ile; ihtisas sahibi kişilerin Tahkim Kurulunda görev alması sağlanmıştır. 

Madde 8. - Madde ile; kamuoyunda Merkez Hakem Kurulu ve hakemler ile ilgili tartışmaların 
önüne geçilmesi amacıyla, mevcut düzenlemede Federasyon Başkanı tarafından seçilen Merkez 
Hakem Kurulu üyelerinin, Genel Kurul tarafından seçilmeleri öngörülmüştür. 

Madde 9. - Madde ile; Merkez Hakem Kurulunun daha bağımsız çalışması amacıyla, Kurula 
ayrı bütçe verilerek bu bütçenin Genel Kurulda ibra edilmesi ve Yönetim Kurulunca belirlenecek 
esaslar dahilinde kullanılması düzenlenmiştir. 

Madde 10. - Madde ile; Federasyonun gelirleri arasına sponsorluk gelirleri de eklenerek, 3289 
sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna 4.3.2004 
tarihli ve 5105 sayılı Kanun ile eklenen ek 9 uncu madde hükmü ile paralellik sağlanmıştır. 

Madde 11. - Madde ile; uluslararası kurallar esas alınarak millî müsabakalarda protokol 
tribününü düzenleme yetkisi Federasyona verilmiş, isim haklarından gelir elde edilmesi ve bu 
gelirin dağıtımında İkinci ve Üçüncü Liglere öncelik verilmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 454) 
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Madde 12. - Madde ile; para cezası üst sınırı günün şartlarına uygun hale getirilmiş ve bu üst 
sınırın her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırıl
ması öngörülmüştür. 

Madde 13. - Madde ile; gelişen teknolojik gelişmelere göre millî müsabakaların yayını 
konusunda düzenleme yapılmıştır. 

Madde 14. - Madde ile; Kanunun mevcut halinde Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi seçilebil
mek için aranacak şartlar düzenlenmediğinden, Kanundaki bu boşluk doldurularak Kanuna bir mad
de ilave edilmiştir. Böylece Federasyon faaliyetlerini yürütmeye talip olan kişilerin; vergi ve sigor
ta borçlarının olmaması, seçim tarihinden önceki beş yıl içerisinde Kanunda belirlenen hak mah
rumiyeti cezası ile cezalandırılmamış ve Türk Ceza Kanununda öngörülen yüz kızartıcı suçlar ile 
Devlet aleyhine olan suçları işlemeyenlerden seçilmeleri sağlanmıştır. 

Madde 15. - Madde ile; Başkanın görevleri arasında yer alan Yönetim Kurulunun başkanvekil-
leri dahil üç üyesi ile Merkez Hakem Kurulunun üyelerini belirleme görevleri Kanunda yapılan 
düzenlemeyle Yönetim Kurulu ile Genel Kurula verildiğinden, 8 inci maddenin (h) ve (ı) bentleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 16. - Madde ile, Türk futboluna emeği geçmiş, kırk ve kırktan fazla (A) Millî olmuş ve 
faal futbolu bırakmış olanların Genel Kurul üyesi olması sağlanmıştır. 

Madde 17. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 18. - Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 454) 
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Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 

ve Spor Komisyonu 18.5.2004 
Esas No. : 1/806 
Karar No. : 29 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça 12.5.2004 tarihinde esas komisyon olarak Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonuna gönderilen "Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" (1/806), Komisyonumuzun 18.5.2004 tarihli toplan
tısında görüşülmüştür. 

Toplantımıza Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin, Futbol Federas
yonu Başkanı Sayın Haluk Ulusoy, Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Cemal Aydın, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı yetkilileri katılmışlardır. 

Ülkemizde profesyonel futbol faaliyetlerinin yürütülmesini düzenleyen 3813 sayılı Türkiye 
Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun, futbolun sürekli gelişmesi ve ulus
lararası niteliği nedeniyle hızla değişen şartlara uyumunun sağlanabilmesi amacıyla bu Tasarının 
hazırlandığı, gerekçesinde ifade edilmektedir. 

Tasarıyla, 
- Genel Kurul üye sayısı artırılmakta; futbol alt yapısını oluşturan spor kulüplerinin üye sayıları 

artırılmak suretiyle Genel Kuruldaki temsil oranları yükseltilmekte, bunun yanı sıra futbolla ilgili 
diğer kişi ve kurumların Genel Kurulda yeterli ve etkin şekilde temsilini sağlayıcı düzenlemeler 
getirilmekte, 

- Yönetim Kurulunun ondört üyesi ile Denetleme, Tahkim ve Merkez Hakem kurulları 
üyelerini Genel Kurul'un seçmesi esası öngörülmekte, 

- Federasyon Başkanının üst üste en fazla iki dönem için seçilebilmesi hükme bağlanmakta, 
- Yönetim Kurulunun oluşumu yeniden belirlenmekte, 
- Yönetim Kurulunun görevleri arasına liglerin isimlerini belirleme, iki başkanvekilini seçme, 

dopingle ilgili uygulamaları yapma, sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri alma ve aldır
ma görevleri eklenmekte, Federasyonda görev yapan personelin sosyal ve mali haklarının tespiti, 
huzur hakkı ile ilgili düzenlemeler yapılmakta, 

- Denetleme Kurulunun görevleri yeniden düzenlenmekte, 
- Tahkim Kurulunda ihtisas sahibi kişilerin görev alması sağlanmakta, 
- Merkez Hakem Kurulu üyelerinin, Genel Kurulca seçilmeleri öngörülmekte, 
- Merkez Hakem Kuruluna ayrı bütçe verilerek daha bağımsız çalışması amaçlanmakta, 
- Sponsorluk gelirleri, Federasyonun gelirleri arasına eklenmekte, 
- Milli Müsabakalarda protokol tribününü düzenleme yetkisi Federasyona verilmekte, 
- Para cezaları günün şartlarına uygun hale getirilmekte, 
- Gelişen teknoloji doğrultusuna göre Millî Müsabakaların yayını konusu yeniden düzenlen

mekte, 
- Federasyon Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmenin şartları belirlenmekte, 
- 3813 sayılı Kanuna "Geçici Madde 5" eklenerek; Türk futboluna emeği geçmiş, kırk ve kırk

tan fazla (A) Millî olmuş ve faal futbolu bırakmış olanların Genel Kurul üyesi olması sağlanmakta, 
- Yapılan düzenlemeler nedeniyle yürürlükten kaldırılması gereken hükümler düzenlenmektedir. 
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— 6 -

Öngörülen düzenlemelerle Federasyonda Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun etkinliği artırıl
maktadır. 

Tasarıyı sunuş konuşmasında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin, 
şu görüşleri ifade etmiştir: 

- Türkiye'de özerk hale gelen ilk Federasyon Futbol Federasyonudur. Federasyonun mali ve 
idari özerkliği futbolda kalitenin artmasına yol açmıştır. 

- UEFA kriterleri sürekli değişmekte ve buna uyum sağlanması zorunlu olmaktadır. 
- Tasarıyla Genel Kurulun delege sayısı artırılmaktadır. Kulüplerin temsil oranı da artmaktadır. 

Genel Kurul delegesi olabilecekler yeniden düzenlenmektedir. 
- Genel Kurul, liglerin tescilinden itibaren kırkbeş gün içinde yapılacaktır. 
- Yönetim Kurulunun sayısı muhafaza edilmekte, ancak Genel Kurulca seçilmesi esası getiril

mektedir. 
- Yönetim Kuruluna liglerin isimlerini belirleme görevi getirilmiştir. İsim hakkından elde 

edilecek gelirlerle 2 ve 3 üncü lige yardımda bulunulacaktır. 
- Denetleme Kurulu raporları bir ay önceden Genel Kurul üyelerine gönderilecektir. Denetim 

raporunda nelerin yer alacağına ayrıntılı olarak Kanunda yer verilmektedir. 
- Tahkim Kurulunun yapısı değiştirilmektedir. 
- Amaç özerkliği güçlendirmek, sorunları kendi içinde çözebilecek bir mekanizma oluşturmak

tadır. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde üyelerimiz şu görüşleri belirtmişlerdir: 
- Futbol toplumda son derece önemlidir. Uluslararası boyutu bulunmaktadır. Böyle bir alanın 

kendisini sürekli yenilemesi uluslararası standartları yakalaması zorunludur. Tasarı, bu amaca hiz
met eder niteliktedir. Kanun tarafların ortak katkılarıyla hazırlanmıştır. 

- Okullarımızda futbol son derece önemlidir. Okulların, beden eğitimi öğretmenlerinin, spor 
akademilerindeki hocaların Genel Kurulda temsili sağlanmalıdır. 

- Futbol seyircisinin eğitilmesi, sahalardaki istenmeyen olayların asgariye indirilmesi konusun
da kulüplere sorumluluk yüklenmelidir. 

- Nüfusu oldukça genç olan ülkemizde yıldız futbolcular mutlaka eğitilmelidir. Kulüpler futbol 
okullarıyla bunu sağlamalıdır. 

- Spor yapma özendirilmelidir. Toplum kitle sporuna teşvik edilmelidir. Futbol bu amaçla kul
lanılabilmelidir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

Tasarıya yeni çerçeve 1 inci maddenin eklenmesini içeren bir önerge kabul edilmiştir. 3813 
sayılı Kanunun 1 inci maddesinde değişiklik öngören bu teklifle, idari birimlerin görev yerleri 
Yönetim Kurulunca belirlenecektir. Bunun amacı Federasyonun çalışmalarına kolaylık sağlan
masıdır. Bu ilave nedeniyle diğer madde numaralan teselsül ettirilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 inci maddesi 2 nci madde olarak görüşülmüştür. Bu maddede verilen bir 
önergenin kabulü ile başarılı hakemlerimizin Genel Kurula daha fazla katkısının sağlanması amaç
lanmıştır. Madde benimsenen bu önerge doğrultusunda kabul edilmiştir.Tasarının çerçeve 2 nci 
maddesi 3, 3 üncü maddesi 4, 4 üncü maddesi 5, 5 inci maddesi 6 ncı madde olarak Komis
yonumuzca kabul edilmiştir. Çerçeve 4 üncü medde ile ilgili olarak, sayın Bakan bir kişinin en faz
la üst üste iki dönem Başkan olarak seçileceğini, ara vererek bir daha seçilme imkanının olmadığını 
ifade etmiştir. 
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Tasarının çerçeve 6 ncı maddesi 7 nci madde olarak görüşülmüş; bu maddede verilen bir öner
genin kabulü ile Denetleme Kurulunun denetleme işlemlerini hangi usul ve esaslar üzerinden nasıl 
yapacağına dair talimatın Genel Kurulca onaylanarak yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Bu düzen
leme çoğulculuk ve katılımcılık açısından uygun görülmüştür. Madde, bu değişiklikle beraber kabul 
edilmiştir. 

Tasarının Tahkim Kurulunu düzenleyen çerçeve 7 nci maddesi Komisyonumuzca 8 inci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

Alman redaksiyon yetkisi doğrultusunda maddenin 1 inci fıkrası "Tahkim Kurulu iki asıl ve iki 
yedek üyesi üniversitelerin hukuk fakülteleri veya spor yüksek okullarında görev yapan öğretim 
üyelerinden olmak üzere beş asıl beş yedek hukukçu üyeden oluşur" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 8 inci maddesi 9 uncu madde olarak görüşülmüş ve madde üzerinde verilen bir öner
genin kabulü ile aynı nitelik ve sayıda yedek üye seçilme imkânı getirilmiştir. "Kariyer sahibi" 
ibaresi fazlalık teşkil etmesi nedeniyle metinden çıkarılmış; madde kabul edilen önerge doğrul
tusunda Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 9 uncu maddesi 10 uncu madde olarak görüşülmüş ve madde üzerinde 
verilen bir önergenin kabulü ile; Merkez Hakem Kuruluna verilecek pay için "en az" ibaresi eklen
miştir. Federasyon bütçesinde meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle bu ibare gerekli görül-
müştür.Madde bu değişiklikle beraber kabul edilmiştir. 

Tasarının 10 uncu maddesi 11 inci olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 11 inci maddesi 12 nci madde olarak görüşülmüştür. Bu madde ile 3813 sayılı Kanunun 

23 üncü maddesine eklenmesi öngörülen "Millî Müsabakalarda protokol tribünü Federasyon tarafın
dan düzenlenir." fıkrasının bu maddeden çıkarılarak 28 inci maddeye eklenmesi kabul edilmiştir. 
İçerik olarak bu fıkranın 28 inci maddede yer alması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Tasarının para cezasıyla ilgili 12 nci maddesi Komisyonumuzca 13 üncü madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Çerçeve 12 nci madde görüşmelerinde kabul edilen önerge doğrultusunda, 3813 sayılı 
Kanunun 28 inci maddesinde değişiklik içeren bir önergenin kabulüyle Tasarıya yeni çerçeve 14 ün
cü madde eklenmiştir. 

Tasarının, Futbol müsabakalarının yayınlanması, yayınların düzenlenmesi ve programlan
masını düzenleyen çerçeve 13 üncü maddesi teselsül nedeniyle çerçeve 15 inci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 14 üncü maddesi 16 ncı madde olarak görüşülmüş ve madde üzerinde verilen 
bir önergenin kabulü ile yaş sınırını belirleyen "b" bendi metinden çıkarılmış, diğer bentler teselsül 
ettirilmiştir. Bu şekilde gençlere ve tecrübelilere konulan engellerin kaldırılması yararlı görülmüştür. 

Tasarının 3813 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (h) ve (ı) bentlerinin yürürlükten kaldırıl
masını öngören çerçeve 15 inci maddesi Komisyonumuzca 17 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 16 ncı maddesi 18 inci madde olarak görüşülmüş ve madde ile 3813 sayılı 
Kanuna eklenmesi öngörülen "geçici madde 5" Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Verilen bir önergenin kabulü ile Tasarıya "Geçici madde 6" eklenmiştir. Buna göre bu Kanunun 
12 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde öngörülen bir aylık süre ilk Genel Kurul toplan
tısında uygulanmayacaktır. Kanunun yürürlük tarihi ile Genel Kurulun toplanması arasındaki 
sürenin kısalığı nedeniyle bu geçici madde getirilmiştir. 
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Tasarının yürürlüğü düzenleyen 17 nci maddesi 19, yürütmeyi düzenleyen 18 inci maddesi 20 
nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü oya sunulmuş ve Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Tayyar Altıkulaç 

İstanbul 
Üye 

Zekeriya Akıncı 
Ankara 

Üye 
Ömer Özyılmaz 

Erzurum 
Üye 

Berhan Şimşek 
İstanbul 

Üye 
Hüseyin Özcan 

Mersin 

Sözcü 
Hacı Biner 

Van 
Üye 

Mehmet Tomanbay 
Ankara 

Üye 
Temel Yılmaz 
Gümüşhane 

Üye 
Mehmet Sayım Tekelioğlu 

İzmir 
Üye 

Ilyas Çakır 
Rize 
Üye 

Mehmet Çiçek 
Yozgat 

Kâtip 
Recep Garip 

Adana 
Üye 

Mustafa Gazalcı 
Denizli 

Üye 
Muharrem Karslı 

İstanbul 
Üye 

Avni Doğan 
Kahramanmaraş 

Üye 
Osman Kılıç 

Sivas 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 
KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli ve 3813 
sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 5. - Genel Kurul, çağrı tarihinde, 
aşağıdaki üyelerden oluşur: 

a) Türkiye profesyonel futbol en üst ligin
deki kulüplerin başkanları ile yönetim kurul
larınca belirlenecek dörder temsilci. 

b) Türkiye Profesyonel İkinci Ligi (A) 
kategorisindeki kulüplerin başkanları ile ilk on 
sırada yer alan kulüplerden birer temsilci. 

c) Türkiye Profesyonel İkinci Ligi (A) 
kategorisi dışında kalan diğer gruplardaki ilk üç 
sırada yer alan kulüplerin başkanları ile yönetim 
kurullarınca belirlenecek birer temsilci. 

d) Türkiye Profesyonel Üçüncü Liginde 
her gruptan ilk üç sırada olan kulüplerin baş
kanları. 

e) Türkiye Futbol Federasyonu Başkan
lığını asaleten altı aydan fazla yapmış olanlar. 

f) Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Baş
kanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek üç 
temsilci. 

g) FIFA ve UEFA'nın icra kurullarında 
fiilen görev yapanlar ile komisyonlarında en az 
beş yıl görev yapan Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları ve büyükler kategorisinde olim
piyat, dünya şampiyonalarında çeyrek final, 

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 
KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli ve 3813 

sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci mad
desinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cüm
le eklenmiştir. 

"İdari birimlerin görev yerleri Yönetim 
Kurulunca belirlenir." 

MADDE 2.-3813 sayılı Türkiye Futbol 
Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 5. - Genel Kurul, çağrı tarihinde, 
aşağıdaki üyelerden oluşur: 

a) Türkiye profesyonel futbol en üst ligin
deki kulüplerin başkanları ile yönetim kurul
larınca belirlenecek dörder temsilci. 

b) Türkiye Profesyonel İkinci Ligi (A) 
kategorisindeki kulüplerin başkanları ile ilk on 
sırada yer alan kulüplerden birer temsilci. 

c) Türkiye Profesyonel İkinci Ligi (A) 
kategorisi dışında kalan diğer gruplardaki ilk üç 
sırada yer alan kulüplerin başkanları ile yönetim 
kurullarınca belirlenecek birer temsilci. 

d) Türkiye Profesyonel Üçüncü Liginde 
her gruptan ilk üç sırada olan kulüplerin baş
kanları. 

e) Türkiye Futbol Federasyonu Başkan
lığını asaleten altı aydan fazla yapmış olanlar. 

f) Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Baş
kanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek üç 
temsilci. 

g) FIFA ve UEFA'nın icra kurullarında fiilen 
görev yapanlar ile komisyonlarında en az beş yıl 
görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 
ve büyükler kategorisinde olimpiyat, dünya, kıta 
futbol federasyonları şampiyonaları finalleri ile 
Avrupa şampiyonalarının en az yarı finallerinde 
maç yönetmiş faal olmayan hakemler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 454) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Avrupa şampiyonaları ile dünya kupalarında 
yarı finallerden birini yönetmiş faal olmayan 
hakemler. 

h) Bünyesinde futbol dalı bulunan federas
yonların başkanları. 

ı) (A) Millî Takım teknik direktörlüğünü 
en az altı ay yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları. 

i) En az yetmiş beş defa (A) Millî olmuş 
ve Genel Kurul tarihinden en az altı ay önce 
faal sporculuğu bırakmış olanlar. 

j) Profesyonel Futbolcular Derneği Baş
kanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir 
temsilci. 

k) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Kon
federasyonu Genel Başkanı ile Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenecek dört temsilci. 

1) Türkiye Futbol Adamları Derneği Baş
kanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir 
temsilci. 

m) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği 
Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek 
bir temsilci. 

n) Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Göz
lemcileri Derneği Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenecek FİFA kokartlı ve Genel Kurul 
tarihinde faal olmayan hakemler arasından üç 
temsilci. 

o) Türkiye profesyonel futbol en üst ligin
de şampiyon olan kulüplerden her biri için 
ilave iki temsilci. 

Birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde 
belirtilen profesyonel liglerdeki kulüplerin 
puan ve averajlarının eşitliği halinde; grup 
sırasının tespitinde, UEFA kriterleri de dikkate 
alınarak, kulüpler, Genel Kurul temsilcilerini 
Federasyon gözetiminde ve kendi aralarında 
çekecekleri kur'a ile belirler. Takımların maç 
sayılarında eşitsizlik bulunması halinde ise o 

(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

h) Bünyesinde futbol dalı bulunan federas
yonların başkanları. 

ı) (A) Millî Takım teknik direktörlüğünü 
en az altı ay yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları. 

i) En az yetmiş beş defa (A) Millî olmuş 
ve Genel Kurul tarihinden en az altı ay önce 
faal sporculuğu bırakmış olanlar. 

j) Profesyonel Futbolcular Derneği Baş
kanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir 
temsilci. 

k) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Kon
federasyonu Genel Başkanı ile Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenecek dört temsilci. 

1) Türkiye Futbol Adamları Derneği Baş
kanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir 
temsilci. 

m) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği 
Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek 
bir temsilci. 

n) Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Göz
lemcileri Derneği Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenecek FIFA kokartlı ve Genel Kurul 
tarihinde faal olmayan hakemler arasından üç 
temsilci. 

o) Türkiye profesyonel futbol en üst ligin
de şampiyon olan kulüplerden her biri için 
ilave iki temsilci. 

Birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde 
belirtilen profesyonel liglerdeki kulüplerin 
puan ve averajlarının eşitliği halinde; grup 
sırasının tespitinde, UEFA kriterleri de dikkate 
alınarak, kulüpler, Genel Kurul temsilcilerini 
Federasyon gözetiminde ve kendi aralarında 
çekecekleri kur'a ile belirler. Takımların maç 
sayılarında eşitsizlik bulunması halinde ise o 
ligdeki puan sıralaması dikkate alınarak hangi 
kulübün Genel Kurulda temsil edileceğini 
belirlemeye Federasyon yetkilidir. 

Türkiye liglerinde statü değişiklikleri 
yapılması veya liglerdeki takım sayılarında 
azalma veya artış olması nedeniyle yeniden 
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ligdeki puan sıralaması dikkate alınarak hangi 
kulübün Genel Kurulda temsil edileceğini 
belirlemeye Federasyon yetkilidir. 

Türkiye liglerinde statü değişiklikleri 
yapılması veya liglerdeki takım sayılarında 
azalma veya artış olması nedeniyle yeniden 
oluşturulacak lige dahil takımların temsilci 
sayısını, Genel Kurulda temsil edilen liglerin 
üye sayısının yüzde onunu geçmemek ve bir 
defaya mahsus olmak üzere, artırmaya veya 
azaltmaya Federasyon yetkilidir. 

Genel Kurul dört yılda bir futbol liglerinin 
tescili tarihinden itibaren en geç kırkbeş gün 
içinde, Malî Genel Kurul ise her yıl haziran 
ayında, Yönetim Kurulunun belirleyeceği 
tarihte olağan olarak toplanır. Toplantının gün
demi ve tarihi en az onbeş gün önceden günlük 
ulusal iki gazetede ilan edilir ve Federasyonca, 
Genel Kurul üyelerine yazılı olarak bildirilir. 
Genel Kurul gerektiğinde, toplam üye sayısının 
yüzde kırkının noter kanalıyla yazılı müracaatı, 
Federasyon Yönetim Kurulunun kararı veya 
spordan sorumlu Bakanın çağrısı üzerine 
olağanüstü toplanır. Genel Kurulun olağanüstü 
toplantıya çağrılması halinde, çağrıda bulunan
lar gündeme esas olacak toplantı sebebini de 
bildirmek zorundadırlar. 

Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabil
mesi için üye tam sayısının yarısından faz
lasının katılımı gerekir. İlk toplantıda çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi 
gün üye tam sayısının üçte biri ile yapılır. İkin
ci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdir
de üçüncü toplantı bir hafta sonra çoğunluk 
aranmaksızın yapılır. Kararlar toplantıda hazır 
bulunan üyelerin yarısından fazlasının oyu ile 
alınır. 

Olağan veya olağanüstü toplantıda 
Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer 
kurulların seçimi yenilenebilir. 

(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

oluşturulacak lige dahil takımların temsilci 
sayısını, Genel Kurulda temsil edilen liglerin 
üye sayısının yüzde onunu geçmemek ve bir 
defaya mahsus olmak üzere, artırmaya veya 
azaltmaya Federasyon yetkilidir. 

Genel Kurul dört yılda bir futbol liglerinin 
tescili tarihinden itibaren en geç kırkbeş gün 
içinde, Mali Genel Kurul ise her yıl haziran 
ayında, Yönetim Kurulunun belirleyeceği 
tarihte olağan olarak toplanır. Toplantının gün
demi ve tarihi en az onbeş gün önceden günlük 
ulusal iki gazetede ilan edilir ve Federasyonca, 
Genel Kurul üyelerine yazılı olarak bildirilir. 
Genel Kurul gerektiğinde, toplam üye sayısının 
yüzde kırkının noter kanalıyla yazılı müracaatı, 
Federasyon Yönetim Kurulunun kararı veya 
spordan sorumlu Bakanın çağrısı üzerine 
olağanüstü toplanır. Genel Kurulun olağanüstü 
toplantıya çağrılması halinde, çağrıda bulunan
lar gündeme esas olacak toplantı sebebini de 
bildirmek zorundadırlar. 

Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabil
mesi için üye tam sayısının yarısından faz
lasının katılımı gerekir. İlk toplantıda çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi 
gün üye tam sayısının üçte biri ile yapılır. İkin
ci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdir
de üçüncü toplantı bir hafta sonra çoğunluk 
aranmaksızın yapılır. Kararlar toplantıda hazır 
bulunan üyelerin yarısından fazlasının oyu ile 
alınır. 

Olağan veya olağanüstü toplantıda 
Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer 
kurulların seçimi yenilenebilir. 

Genel Kurulda birden fazla oy hakkı 
bulunan üyeler ancak bir oy kullanabilirler. 
Vekaleten oy kullanılamaz. 

Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü 
ile görev yapanlar, Genel Kurul üyesi olamazlar." 
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Genel Kurulda birden fazla oy hakkı 
bulunan üyeler ancak bir oy kullanabilirler. 
Vekaleten oy kullanılamaz. 

Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü 
ile görev yapanlar, Genel Kurul üyesi olamazlar." 

MADDE 2. - 3813 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"b) Başkanı, Yönetim Kurulunun ondört 
üyesini, Tahkim, Merkez Hakem ve Denetleme 
kurullarını seçmek," 

MADDE 3. - 3813 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Başkanın görev süresi dört yıldır. Baş
kanın seçimi, Genel Kurulda Yönetim 
Kurulunun ondört üyesinin seçiminden önce 
yapılır. Genel Kurulda Başkan adayı olabilmek 
için Genel Kurul üyelerinin beşte birinin yazılı 
teklifi gerekir. Başkanın yokluğunda görev
lerini, Başkanın belirleyeceği başkanvekili 
yürütür. Başkan Genel Kumla katılan üyelerin 
oyçokluğu ile seçilir. Başkan en fazla üst üste 
iki dönem seçilebilir." 

MADDE 4.-3813 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Yönetim Kurulu; Federasyon Başkanı ile 
Genel Kurulun seçeceği ondört üye olmak 
üzere onbeş üyeden teşekkül eder." 

MADDE 5.-3813 sayılı Kanunun 10 un
cu maddesinin (a) ve (f) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye (ö) ben
dinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler 
eklenmiştir. 

"a) Futbol takımlarını kayıt ve tescil et
mek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, lig
lerin isimlerini belirlemek, ligleri düzenlemek, 
uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belir
lemek," 

(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca 3 üncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca 4 üncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - Tasarının 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca 5 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. - Tasarının 5 inci maddesi 
Komisyonumuzca 6 ncı madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 
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"f) Federasyonun merkez, taşra ve yurt 
dışı görevlerinde çalışan personelin ücretleri ile 
sosyal haklarını ve gerekli görülen federasyon 
kurullarının huzur haklarını, tazminatlarını, 
yolculuk ve ikamet giderlerini ve yolluklarını 
tespit etmek," 

"p) İki Başkanvekilini belirlemek, 
r) Ulusal ve uluslararası kuralların ve her 

türlü talimatın uygulanmasını sağlamak, 

s) Ülkemizde mevcut ise; akredite bel
gesine sahip olan Doping Kontrol Merkezinde, 
sporcuların anti doping kontrollerini yaptır
mak, dopingli çıkan futbolcularla ilgili ulusal 
ve uluslararası kurulların kararlarını uy
gulamak, 

t) Yönetim Kurulunca her yıl belirlenecek 
limiti aşan harcamalar için, Başkan ile birlikte 
bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek, 

u) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli 
tedbirleri almak ve aldırmak." 

MADDE 6.-3813 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Denetleme Kurulunun görev, yetki ve 
sorumlulukları 

Madde 12. - Denetleme Kurulu, Yönetim 
Kurulunca hazırlanan talimata uygun olarak 
Federasyonun malî işlemlerini Genel Kurul 
adına denetler. Her yıl hazırlayacağı yıllık denet
leme raporunu Genel Kurulun onayına sunar. 

Denetleme raporunda; gelir-gider tab
loları, bilançolar ve yıllık faaliyetleri esas alan 
malî tablolar yer alır. Ayrıca kaynakların etkin, 
ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığı, 
harcamaların sportif faaliyetler için yapılıp 
yapılmadığı ve malî işlemlere ilişkin karar ve 
tasarrufların amaç ve programlarına uygun 
olup olmadığı hususlarına da yer verilir. Denet
leme Kurulu, raporunu Genel Kurul üyelerine 
bir ay önceden gönderir." 

(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7.-3813 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Denetleme Kurulunun görev, yetki ve 
sorumlulukları 

Madde 12. - Denetleme Kurulu, Genel 
Kurulca onaylanan talimata uygun olarak 
Federasyonun malî işlemlerini Genel Kurul 
adına denetler. Her yıl hazırlayacağı yıllık denet
leme raporunu Genel Kurulun onayına sunar. 

Denetleme raporunda; gelir-gider tab
loları, bilançolar ve yıllık faaliyetleri esas alan 
malî tablolar yer alır. Ayrıca kaynakların etkin, 
ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığı, 
harcamaların sportif faaliyetler için yapılıp 
yapılmadığı ve malî işlemlere ilişkin karar ve 
tasarrufların amaç ve programlarına uygun 
olup olmadığı hususlarına da yer verilir. Denet
leme Kurulu, raporunu Genel Kurul üyelerine 
bir ay önceden gönderir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 454) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 7.-3813 sayılı Kanunun 13 ün
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 13. - Tahkim Kurulu, beş asıl, beş 
yedek hukukçu üyeden oluşur. Tahkim Kurulu 
üyeleri dört yıl görev yapmak üzere Federas
yon Genel Kurulunca seçilirler. İki asıl ve iki 
yedek üyesi üniversitelerin hukuk fakülteleri 
ile spor yüksek okullarında görev yapan öğ
retim üyeleri arasından seçilir. 

Üyeler kendi aralarından bir Başkan seçerler. 

Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa 
etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yer
lerine yenisi görevlendirilemez. 

Kurul beş üyenin katılımı ile toplanır, 
kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin katıl
madığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Tah
kim Kurulunun kararları kesindir." 

MADDE 8. - 3813 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 15. - Merkez Hakem Kurulu 
Genel Kurulca seçilir ve biri Başkan olmak 
üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Üyelerin 
yedisi faal olmayan hakemlerden, ikisi ise spor 
alanında en az on yıl meslekî deneyimi olan 
kariyer sahibi kişiler arasından belirlenir. 

Bu seçimde Merkez Hakem Kurulu 
üyeleri aday listesinde Merkez Hakem Kurulu 
Başkanının kim olacağı ayrıca gösterilir. 

Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa 
etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yer
lerine yenisi seçilemez." 

MADDE 9.-3813 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Federasyonun bütçesinden yüzde iki 
oranında Merkez Hakem Kuruluna verilecek 
pay bu Kurulun bütçesini oluşturur. Bütçe 
Genel Kurulda ibra edilir. Merkez Hakem 
Kurulunun bütçesi Yönetim Kurulunca belir
lenecek esaslar dahilinde kullanılır." 

(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8.-3813 sayılı Kanunun 13 ün
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 13. - Tahkim Kurulu, iki asıl ve 
iki yedek üyesi üniversitelerin hukuk fakül
teleri veya spor yüksekokullarında görev yapan 
öğretim üyelerinden olmak üzere beş asıl, beş 
yedek hukukçu üyeden oluşur. Tahkim Kurulu 
üyeleri dört yıl görev yapmak üzere Federas
yon Genel Kurulunca seçilirler. 

Üyeler kendi aralarından bir Başkan 
seçerler. 

Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa 
etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yer
lerine yenisi görevlendirilemez. 

Kurul beş üyenin katılımı ile toplanır, 
kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin katıl
madığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Tah
kim Kurulunun kararları kesindir." 

MADDE 9.-3813 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 15. - Merkez Hakem Kurulu 
Genel Kurulca seçilir ve biri Başkan olmak 
üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Aynı sayıda 
ve aynı nitelikte yedek üye seçilir. Üyelerin 
yedisi faal olmayan hakemlerden, ikisi ise spor 
alanında en az on yıl mesleki deneyimi olan 
kişiler arasından belirlenir. 

Bu seçimde Merkez Hakem Kurulu 
üyeleri aday listesinde Merkez Hakem Kumlu 
Başkanının kim olacağı ayrıca gösterilir. 

Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa 
etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yer
lerine yenisi seçilemez." 

MADDE 10.-3813 sayılı Kanunun 21 in
ci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Federasyonun bütçesinden en az yüzde 
iki oranında Merkez Hakem Kuruluna 
verilecek pay bu Kurulun bütçesini oluşturur. 
Bütçe Genel Kurulda ibra edilir. Merkez 
Hakem Kurulunun bütçesi Yönetim Kurulunca 
belirlenecek esaslar dahilinde kullanılır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 454) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 10. - 3813 sayılı Kanunun 22 nci mad
desinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"e) Sponsorluk gelirleri," 
MADDE 11. - 3813 sayılı Kanunun 23 üncü 

maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Millî müsabakalarda protokol tribünü 

Federasyon tarafından düzenlenir. 
Türkiye futbol liglerinin isim haklarından 

elde edilen gelirlerin yüzde otuz beşi üçüncü 
lig, yüzde yirmi beşi ikinci lig kulüplerine eşit 
olarak dağıtılır. Kalan yüzde kırklık kısım ise 
Federasyon payı kesildikten sonra en üst lige 
katılan kulüplere yine eşit olarak dağıtılır." 

MADDE 12. - 3813 sayılı Kanunun 25 in
ci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Uygulanacak para cezası, beşyüz milyar 
lirayı geçemez, bu miktar her yıl 213 sayılı Ver
gi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen 
yeniden değerleme oranında artırılır." 

MADDE 13.-3813 sayılı Kanunun 29 un
cu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 29. - Futbol müsabakalarının 
televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve 
benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların 
düzenlenmesine ve programlanmasına mün
hasıran Federasyon Yönetim Kurulu yetkilidir. 
Millî müsabakalar şifreli yayınlanamaz." 

MADDE 14. - 3813 sayılı Kanuna 
aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi seçilme 
şartları 

EK MADDE 1. - Başkan ve Yönetim Kurulu 
üyesi seçilebilmek için aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Otuz yaşından küçük, altmışbeş yaşın

dan büyük olmamak, 
c) Seçim tarihinden önceki beş yıl içerisin

de, bir defada bir yıl ve toplam iki yıl hak mah
rumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak, 

d) Vergi ve sigorta borcu bulunmamak, 

(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 11. - Tasarının 10 uncu maddesi 
Komisyonumuzca 11 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. - 3813 sayılı Kanunun 23 ün
cü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

"Türkiye futbol liglerinin isim haklarından 
elde edilen gelirlerin yüzde otuz beşi üçüncü 
lig, yüzde yirmi beşi ikinci lig kulüplerine eşit 
olarak dağıtılır. Kalan yüzde kırklık kısım ise 
Federasyon payı kesildikten sonra en üst lige 
katılan kulüplere yine eşit olarak dağıtılır." 

MADDE 13. - Tasarının 12 nci maddesi 
Komisyonumuzca 13 üncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 14. - 3813 sayılı Kanunun 28 in
ci maddesine aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak 
eklenmiştir. 

"Millî müsabakalarda protokol tribünü 
Federasyon tarafından düzenlenir." 

MADDE 15. - Tasarının 13 üncü maddesi 
Komisyonumuzca 15 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 16. - 3813 sayılı Kanuna 
aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi seçilme 
şartları 

EK MADDE 1. - Başkan ve Yönetim 
Kurulu üyesi seçilebilmek için aşağıdaki şartlar 
aranır. 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Seçim tarihinden önceki beş yıl içerisin

de, bir defada bir yıl ve toplam iki yıl hak mah
rumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak, 

c) Vergi ve sigorta borcu bulunmamak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 454) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

e) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar 
ve organize suçlardan, zimmet, nitelikli zim
met, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi 
yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suç
tan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç 
kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat 
karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suç
larından dolayı hüküm giymemiş olmak." 

MADDE 15.-3813 sayılı Kanunun 8 inci mad
desinin (h) ve (ı) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 16. - 3813 sayılı Kanuna 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce en az kırk defa 
(A) Millî olmuş ve faal futbolculuğu bırakmış 
olanlar Türkiye Futbol Federasyonunun Genel 
Kurul üyesi olurlar." 

MADDE 17. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 18. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı V. 
K. Unakıtan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar 
ve organize suçlardan , zimmet, nitelikli zim
met, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık. 
sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi 
yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suç
tan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç 
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 
karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suç
larından dolayı hüküm giymemiş olmak." 

MADDE 17. - Tasarının 15 inci maddesi 
Komisyonumuzca 17 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 18. - 3813 sayılı Kanuna 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce en az kırk defa 
(A) Millî olmuş ve faal futbolculuğu bırakmış 
olanlar Türkiye Futbol Federasyonunun Genel 
Kurul üyesi olurlar." 

"GEÇİCİ MADDE 6. - Bu Kanunun 12 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde 
öngörülen bir aylık süre ilk Genel Kurul top
lantısı için uygulanmaz. 

MADDE 19. - Tasarının 17 nci maddesi 
Komisyonumuzca 19 uncu madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 20. - Tasarının 18 inci maddesi 
Komisyonumuzca 20 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. T üzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
M. H. Güler 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı V. 
B. Atalay 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlıı 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 432) 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa 
Birliği Uyum, İçişleri ve Anayasa Komisyonları Raporları 

(1/705) 

Not: Tasan, Başkanlıkça Avrupa Birliği Uyum, Plan ve Bütçe, İçişleri ve Anayasa komisyonlarına 
havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-700/5251 21.11.2003 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30.6.2003 tarihinde kararlaştırılan "Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

İdare, kamu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında açıklık, saydamlık, hesap verebilirlik, tarafsız
lık, dürüstlük, objektiflik ilkeleri teminat altına alındığında ve kamu yararına uygun işlediğinde et
kili ve verimli işleyebilir. Dürüst, güvenilir ve adil kamu hizmeti kamuya olan güveni artırdığı gibi, 
iş dünyası için de uygun bir ortam oluşturur ve bu suretle piyasaların iyi işlemesine ve ekonomik 
gelişmeye katkıda bulunur. Kamu yönetiminde etik, iyi yönetimin temel anahtarıdır. 

Etik davranış kuralları ile yasalar arasında yakın bir ilişki vardır. Yasaların kimi zaman düzen
lemekte yetersiz kaldığı öznel durumları etik davranış kuralları düzenlemekte, belli bir statüye tâbi 
olanların nasıl davranmaları gerektiği yönünde kurallar koymakta ve böylece bu kurallara uyul
masını sağlamaktadır. 

Kamu görevlilerinin hizmet verdiği kişilere karşı sorumluluk bilinci içerisinde davranmasını 
sağlayan etik davranış ilkeleri, kamu görevlilerinin hizmetten yararlananlara karşı hukuka uygun, 
adaletli ve objektif işlem ve eylemlerde bulunmalarını amaçlamakta, hizmet sunumunda kalite ve 
standardı gözetmekte ve bazı kamu hizmetlerinin yürütülmesi sürecinde karşılaşılan yakınma ve 
şikâyetleri gidererek kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli sunulmasını sağlamayı hedef
lemektedir. 
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Kamu görevlileri seçilerek ya da atanarak getirildikleri görevleri yerine getirirken kendilerini 
hukuka uygunluk, adalet ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, güven verici bir şekilde hareket etmeye 
zorlayan idari sorumlulukla bağlıdır. Bu sorumluluğun esası kamu görevinin, seçilmiş ya da atan
mış olsun kişisel bir kazanç ya da çıkar sağlamak amacıyla kullanılamamasıdır. 

Vatandaşlar, tüm kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken en yüksek ahlâkî ölçülere 
göre davranmalarını ve kamu yararına uygun hareket etmelerini beklemektedir. Kamu görevlileri 
kanun ve mevzuat hükümlerine, bunların öngördüğü yaptırımlara uygun davranmak zorunda olduk
ları gibi, kamuoyu denetimine de tâbidir. Kamu görevlilerinin, görevlerini ifa ederken kamuoyunun 
denetimine tâbi olmaları, kamu hizmeti ifa etmelerinin doğal sonucu olarak kabul edilmektedir. 

OECD tarafından 1998 yılında yayımlanan "Kamu Yönetiminde Etik İlkeler" başlıklı tavsiye 
kararında da, üye ülkelerin kamu hizmetlerinde etik davranış ilkelerini hayata geçirmek amacıyla, 
iyi işleyen kurumsal yapılar oluşturmaları ve gerekli diğer tedbirleri almaları yer almıştır. 

Öte yandan, "4. Gözden Geçirmeye İlişkin 5 Nisan 2003 Tarihli Niyet Mektubu"nda; bazı 
yapısal taahhütlerin zaman darlığı nedeniyle yerine getirilmediği, bunlar arasında kamu yöneticileri 
ve memurlar için etik kuralları belirleyen kanunun Meclis'ten geçirilmesinin de bulunduğu yer al
mıştır. Bakanlar Kurulunun 23.6.2003 tarihli ve 2003/5930 sayılı Kararıyla kabul edilen Ulusal 
Programın, kamuda yönetişimin güçlendirilmesi başlığı altında da; kamu yönetiminde saydamlığın 
artırılması ve yolsuzlukla mücadele kapsamında yapılan çalışmalardan birisinin de kamu görev
lilerinin uyacakları meslekî ve etik ilke ve kuralları belirleyen bir düzenlemenin yapılması olduğu 
belirtilerek, hazırlanan taslağın 2003 yılı içinde yasalaşmasının beklendiği ifade edilmiştir. 

Diğer ülkelerde kamu etik davranış ilkelerini yerleştirmek ve belirlenen ilkelere uygun dav-
ranılıp davranamadığını gözetmekle görevli kılınan merkezi kurumsal yapıya örnek olarak; 
Amerika Birleşik Devletlerinde The Office of Government Ethics, İngiltere'de The Committee on 
Standards in Public Life, Kanada'da The Office of the Ethics Counsellor, Japonya'da National Pub
lic Service Ethics Board, Avustralya'da The Public Service and Merit Protection Commission, İr
landa'da The Public Offices Commission ve Portekiz'de The Inspectorate - General for Public Ad-
ministration gibi kurumsal yapılar gösterilebilir. 

Tasarı hazırlanırken, kamu yönetiminde etik konusunda diğer ülkelerdeki kurumsal yapılar in
celenmiş ve ülkemiz yönetim geleneği ile sosyo-ekonomik şartlarına uygun düşecek bir model, 
Kanun Tasansına yansıtılmıştır. Tasarının yasalaşması, ülkemizde dürüst, adil ve daha iyi bir 
yönetime doğru atılmış önemli bir adım olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Madde ile; kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek 
ve uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usul ve 
esasları belirlenmektedir. 

Madde 2. - Madde ile; Başbakanlık bünyesinde kurulacağı hükme bağlanan Kamu Görevlileri 
Etik Kurulunun (Kurul), biri Başkan olmak üzere toplam 11 üyeden oluşacak şekilde Bakanlar 
Kurulunca atanması, Kurul üyelerinin niteliklerine, görev sürelerine, görevden alınabilme usul
lerine, Kurulun toplanma ve karar alma usulüne ilişkin esaslar ile Başkan ve üyelere verilecek huzur 
hakkının miktarı düzenlenmektedir. 
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Madde 3. - Madde ile; Kurulun yürütmekle yetkili ve görevli olduğu hususlar düzenlenmek
tedir. 

Madde 4. - Madde ile; başvuru usulü düzenlenerek, kapsama dahil kamu kurum ve kuruluş
larında etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla, en az genel müdür veya 
eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında Kurula başvurulabileceği, diğer kamu görevlilerinin, etik 
davranış ilkelerine aykırı uygulamaları bulunduğu iddiasıyla yapılacak başvuruların ise, ilgili 
kurumların yetkili disiplin kurullarına yapılacağı düzenlenmektedir. 

Madde 5. - Madde ile; Kurulun başvurular hakkındaki inceleme ve araştırmasını etik davranış 
ilkelerinin ihlal edilip edilmediği çerçevesinde yürüteceği, Kurulun yapacağı inceleme ve araştır
mayı en geç üç ay içinde sonuçlandıracağı, inceleme ve araştırma sonucunun Başbakanlık 
Makamına yazılı olarak bildirileceği ve etik davranış ilkelerine aykırı işlem veya eylemi olduğu tes
pit edilenlerin durumunun Kurul karan olarak Resmî Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurulacağı 
düzenlenmektedir. 

Madde 6. - Madde ile; Kurulun başvuru konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve belgeleri 
bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının vermek zorunda olduklan hükme bağlanmakta 
ve Kurulun kapsama dahil kuruluşlardan ve özel kuruluşlardan ilgili temsilcileri çağınp bilgi alma 
yetkisine sahip olduğu düzenlenmektedir. 

Madde 7. - Madde ile; uygulamaya ilişkin hususlann, Kurulca hazırlanacak yönetmeliklerle 
belirleneceği düzenlenmektedir. 

Madde 8. - Madde ile; 19.4.1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 9 uncu maddesine bir fıkra eklenmek suretiyle, Kurulun 
mal bildirimlerini gerektiğinde inceleme yetkisine sahip olduğu ve mal bildirimlerindeki bilgilerin 
doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşların (bankalar ve özel fınans kurumlan dahil) 
talep edilen bilgileri en geç otuz gün içinde Kurula vermekle yükümlü olduğu düzenlenmektedir. 

Madde 9. - Madde ile; 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 29 uncu 
maddesine bir fıkra eklenmek suretiyle, Kurulun hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve 
en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alman hediyelerin listesini 
gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkili olduğu düzenlenmektedir. 

Madde 10. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 11.- Yürütme maddesidir. 
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 16.1.2004 
Esas No. : 1/705 

Karar No. : 7 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca, 21,11.2003 tarihinde Başkanlığınıza sunulan, "Kamu Görevlileri Etik 
Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı", Başkan
lığınızca, 4.12.2003 tarihinde esas komisyon olarak Anayasa Komisyonuna tali komisyon olarak da 
İçişleri, Plan ve Bütçe Komisyonları ile Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuz, 10.12. 
2003 tarihinde ilgili Devlet Bakanlığı temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı görüşmeye başlamıştır. 

Komisyonumuz, Tasarının Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki mevzuata uygunluğunu araştır
mak amacıyla, Adana Milletvekili Vahit Kirişçi, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, İstanbul 
Milletvekili Şükrü Elekdağ, Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu, Mersin Milletvekili Ömer 
İnan'dan oluşan bir alt komisyon kurulmasını kararlaştırmıştır. Alt Komisyon, 11.12.2003 tarihinde 
yaptığı toplantıda Başkanlığına Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu'nu seçerek çalışmalarına 
başlamış; temin ettiği çeşitli AB üyesi ülkelerinin mevzuatları ve OECD'nin öneri paketi ışığında 
Tasarıyı görüşmüş ve 16.12.2003 tarihinde raporunu Komisyonumuza sunmuştur. 

18.12.2003 tarihinde, Alt Komisyon raporunun görüşmelerine başlayan Komisyonumuz, yargı 
organı mensupları, askerî personel ve siyasî kimliğe sahip olan kişilerin kurullardaki görevi ve 
kurullar karşısındaki konumunu öğrenmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Bir
liğine üye ülkelerdeki durumu araştırmayı kararlaştırmıştır. Dışişleri Bakanlığı tarafından İngiltere, 
İspanya, Finlandiya, İsveç, Fransa ve İrlanda'da araştırma yapılmış ve sonuçlar Komisyonumuza 
iletilmiştir. 

Komisyonumuz ilk toplantıda yaptığı incelemeler, Alt Komisyon Raporu ve Dışişleri Bakan
lığı tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda Tasarıyı incelemiş ve sonuçlandırmıştır. 

Tasan, kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı 
gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluşunu ve çalışma yöntemini belirlemektedir. 

Alt Komisyon, Tasarının amaç ve kapsam başlıklı 1 inci maddesinde, üç sorun bulmuştur: 
1. "Etik" Sözcüğünün Belirsizliği 
Alt Komisyonda, etik sözcüğünün tedirgin edici bir sözcük olduğu, bu nedenle mümkünse ay

nı anlama gelen Türkçe sözcük bulunmasının ve kavramın içeriğinin mutlaka tanımlanmasının 
zorunlu olduğu belirtilmiştir. Aksi taktirde uygulamada çok ciddi sorunlarla karşılaşılabileceği ve 
Kanundan beklenen sonucun elde edilemeyeceği ifade edilmiştir. Bu konuda çeşitli ülkelerin yap
tıkları düzenlemelere bakıldığında, "bulunduğu makamı kendi kişisel çıkarı için kullanmama", 
"hediyenin belli limitleri aşmaması", "görevini yaparken kimseye ayrıcalıklı davranmamak" 
biçiminde ilkelerin saptanmış olduğu görülmektedir. Bu nedenle, Alt Komisyonda, etik ilkelerin 
içeriğinin ne olduğunun mutlaka yasada yer alması ve Kamu Görevlileri Etik Kuruluna yön gös
terilmesi gerektiği görüşü ağırlık kazanmıştır. 

2. "Etik İlkeler"in Belirlenmesi Sorunu 
1 inci maddede "kamu görevlilerinin uymaları gereken etik ilkelerin belirlenmesi" görevi, 

Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bırakılmaktadır. Alt Komisyon Kurulun uyacağı ilkelerin 
çıkarılacak yasada belirlenmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. 
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3. TBMM Üyeleri ile Bakanlar Kurulunun Kapsam Dişiliği 
1 inci maddede, Cumhurbaşkanı, TBMM üyeleri ve Bakanlar Kurulu üyeleri Kanun kapsamı 

dışında bırakılmaktadır. Bunun nedeni, Cumhurbaşkanının mutlak sorumsuzluğa sahip olması ve 
Milletvekilleri ile Bakanlar Kurulu üyelerinin farklı bir yargılama usulüne tâbi olmalarıdır. Alt 
komisyonda, Milletvekilleri ile Bakanlar Kurulu üyelerinin de etik yönden sınırlamalara tâbi olması 
gereği üzerinde durulmuştur. Ancak Milletvekilleri ile Bakanların, bu Kurula tâbi olmaları, kurulun 
oluşumu dikkate alındığında çeşitli sorunlar yaratacak niteliktedir. Tasarı kamu görevlileri dikkate 
alınarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla, Alt Komisyon bu konuda milletvekilleri ile Bakanlar için de 
yasal bir düzenleme yapılması konusunda tavsiye kararı alınmasını kararlaştırmıştır. 

Alt Komisyon sonuç olarak 1 inci maddenin birinci fıkrasının şöyle düzenlenmesini kararlaştır
mıştır: 

"Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, 
hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi ilkeler çerçevesinde etik davranış ilkelerini belir
lemek ve uygulamayı gözetmek üzere kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Kuruluş, Görev ve 
Çalışma Usul ve Esaslarının belirlenmesidir." 

Komisyonumuz, Alt Komisyonun bu önerisini benimsemiş ve 1 inci maddeyi bu değişiklikle 
birlikte kabul etmiştir. 

Komisyonumuzda, siyasî kimliğe sahip kişilerin de mutlaka bir etik kuruluna tâbi olmaları 
yönündeki görüş desteklenmiş ve bu konuda ayrı bir düzenlemenin yapılması konusunda tavsiye 
karan alınmıştır. Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki uygulamalar incelendiğinde, siyasî kimlikli 
kişilerin memurların tâbi oldukları kurullardan ayrı kurullara tâbi oldukları görülmüştür. 

Tasarının 2 nci maddesi, Kamu Görevlileri Etik Kurulunun oluşumunu düzenlemektedir. Mad
denin (e) bendinde, Kurula, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında en üst kademe 
yöneticiliği yapmış olanlar arasından 1 üyenin katılması öngörülmektedir. Alt komisyon, AB'ye üye 
ülkelerdeki katılımcılık nedeniyle Kurulda işçi ve işveren sendikaları temsilcilerinin de bulunmasını 
uygun bulmuştur. 

Komisyonumuz, Avrupa ülkelerindeki uygulamayı ve özellikle idari sistemimizle benzeşen 
Fransa'daki uygulamayı dikkate alarak Kurulun yapısını yeniden düzenleyen bir önergeyi kabul et
miştir. Fransa'daki ve diğer birçok Avrupa ülkesindeki uygulamada, askerî personel ile yargı organı 
mensuplarının kurul üyesi olmadıkları görülmektedir. Diğer taraftan kurullarda, sivil toplum 
kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetim organlannda görev yapmış kişilerin olduğu saptanmıştır. 
Komisyonumuz bu amaçla maddedeki askerî personeli tümüyle maddeden çıkarmıştır. Yargı organı 
mensuplarından ise, sadece, idarî görevleri de olan Danıştay ve Sayıştay üyeleri ile teknik bil
gilerinden yararlanılması düşünülen Yargıtay üyelerine yer verilmiştir. Yine maddeye, yerel 
yönetim birimlerinden, il belediye başkanları eklenmiştir. Alt Komisyonun eklediği işçi ve işveren 
sendikaları temsilcisi yerine, kapsam genişletilerek sivil toplum kuruluşları temsilcisi konmuştur. 2 
nci madde önergede öngörülen bu değişikliklerle birlikte kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesi, Kurulun görevlerini düzenlemektedir. Alt Komisyon Kurulun 
sadece başvurular üzerine değil, re'sen de harekete geçmesinin kurulun etkinliğini artıracağı gerek
çesiyle maddeye "re'sen veya" ibaresinin eklenmesini uygun görmüştür. Komisyonumuz Alt 
Komisyonun yaptığı bu değişikliği benimsemiş ve maddeyi bu değişiklikle birlikte kabul etmiştir. 

Tasarının 5 inci maddesi, Kurulun inceleme ve araştırma yapma ilkelerini düzenlemektedir. 
Maddenin son fıkrasında, "Kurul kararları Başbakanlık Müsteşannın onayıyla Resmî Gazetede 
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yayımlanır." hükmü bulunmaktadır. Alt Komisyon, bu fıkranın kaldırılarak üçüncü fıkraya aktarıl
masını uygun görmüştür. Alt Komisyon üçüncü fıkra hükmünün şöyle olmasını önermiştir: 

"Kurulun başvuruya konu işlem veya eylemi gerçekleştiren kamu görevlisinin, etik davranış il
kelerine aykırı işlem veya eylemi olduğunu tespit etmesi halinde, bu durumu, Başbakanlık, Kurul 
karan olarak Resmî Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurur." 

Komisyonumuz, 5 inci maddeyi Alt Komisyonun önerisi doğrultusunda değiştirerek kabul 
etmiştir. 

Tasarının 4, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 10 ve 11 inci mad
deleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, havalesi gereği Anayasa Komisyonu'na gönderilmek üzere bilgilerinize sunulur. 
Başkan 

Yaşar Yakış 
Düzce 

Üye 
Vahit Kirişçi 

Adana 

Üye 
fıf Demirkıran 

Batman 

Başkanvekili 
Ömer İnan 

Mersin 

Üye 
Muzaffer Gülyurt 

Erzurum 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Aydın Dumanoğlu 

Trabzon 

Üye 
Algan Hacaloğlu 

İstanbul 

Başkanvekili 
Onur Öymen 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Hanefi Mahçiçek 
Kahramanmaraş 

Üye 
Kemal Derviş 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 
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AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, 

dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve uy
gulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usul ve esas
larının belirlenmesidir. 

Bu Kanun, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri, 
döner sermayeli kuruluşlar, mahallî idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak 
kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri 
dahil tüm personeli kapsar. 

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında 
bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Kuruluş 
MADDE 2. - Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirmek üzere Başbakanlık bünyesinde 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu (Kurul) kurulmuştur. 
Bakanlar Kurulu, bu Kanun kapsamındaki konularda her türlü kararları almak ve uygulamak 

üzere; 
a) Bakanlık görevi yapmış olanlar arasından 1 üye, 
b) İl belediye başkanlığı yapmış olanlar arasından 1 üye, 
c) Yargıtay, Danıştay, Sayıştay üyeliği görevlerinden emekliye ayrılanlar arasından 2 üye, 
d) Müsteşarlık, büyükelçilik, valilik, bağımsız ve düzenleyici kurul başkanlığı görevlerinde 

bulunmuş veya bu görevlerden emekliye ayrılanlar arasından 3 üye, 
d) Üniversitelerde rektörlük veya dekanlık görevlerinde bulunmuş öğretim üyeleri veya bun

ların emeklileri arasından 2 üye, 
e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında en üst kademe yöneticiliği yapmış olan

lar arasından 1 üye, 
f) Sivil toplum kuruluşlarında en üst kademe yöneticiliği yapmış olanlar arasından 1 üye, 
Olmak üzere toplam 11 üyeyi biri Başkan olmak üzere seçer ve atar. 
Kurul başkan veya üyeliğine atanacak kamu görevlileri hakkında, 5434 sayılı Türkiye Cum

huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü ile ek 68 inci mad
desinin dördüncü fıkrası hükmü uygulanmaz ve bu kişiler Kurulda emekli aylıkları kesilmeksizin 
çalıştırılır. 

Üyelerin görev süresi 4 yıldır. Süresi dolan üyeler Bakanlar Kurulunca yeniden seçilebilirler. 
Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak üyeler, ciddî bir hastalık 
veya sakatlık nedeniyle iş görememeleri veya atamaya ilişkin şartlan kaybetmeleri halinde, atandık
ları usule göre süresi dolmadan görevden alınır. Üyeler, görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kızar
tıcı bir suçtan mahkûm olmalan halinde ise Başbakan onayıyla görevden alınır. Görevden alma 
nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde 
Bakanlar Kurulunca yeniden atama yapılır. Bu şekilde atanan üye, yerine atandığı üyenin görev 
süresini tamamlar. 
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Kurul, Başkanın daveti üzerine en az 6 üyeyle toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun 
aynı yöndeki oyu ile karar verir. Toplantı kararları ilgililere duyurulur. Kurul üyeleri çekimser oy 
kullanamazlar. Kurul, ayda en fazla 2 defa toplanır. Kurul Başkan ve üyelerinin toplantılara katıl
maları esastır. Arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya katılmayan üyeler 
istifa etmiş sayılırlar. 

Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 
yerine getirilir. 

Kurul Başkan ve üyelerine, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak koşuluyla, 
fiilen görev yapılan her gün için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı 
sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Bu ödemeden, damga vergisi hariç herhangi bir 
kesinti yapılmaz. 

Huzur hakkı ve Kurulun diğer ihtiyaçları için her yıl Başbakanlık bütçesine gerekli ödenek 
konulur. 

Kurulun görevleri 
MADDE 3. - Kurul, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış 

ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek, etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıy
la re'sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili 
makamlara bildirmek, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak 
ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkilidir. 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

İnceleme ve araştırma 
MADDE 5. - Kurul, başvurular hakkındaki inceleme ve araştırmasını etik davranış ilkelerinin 

ihlâl edilip edilmediği çerçevesinde yürütür. Kurul, başvuru üzerine yapacağı inceleme ve araştır
mayı en geç üç ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. 

Kurul, inceleme ve araştırma sonucunu Başbakanlık Makamına yazılı olarak bildirir. 
Kurulun, başvuruya konu işlem veya eylemi gerçekleştiren kamu görevlisinin, etik davranış il

kelerine aykırı işlem veya eylemi olduğunu tespit etmesi halinde, bu durumu, Başbakanlık, Kurul 
karan olarak Resmî Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurur. 

Bu Kanuna göre yapılan inceleme ve araştırmalar, genel hükümlere göre ceza kovuşturmasına 
veya tâbi oldukları personel kanunları hükümlerine göre disiplin kovuşturmasına engel teşkil etmez. 

MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. - Tasarının 8 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 9. - Tasarının 9 uncu maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 10. - Tasarının 10 uncu maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 

edilmiştir. 
MADDE 11. - Tasarının 11 inci maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 

edilmiştir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 18.12.2003 
Esas No. : 1/705 
Karar No. : 52 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca, 21.11.2003 tarihinde Başkanlığınıza sunulan, "Kamu Görevlileri Etik 

Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı", Başkan
lığınızca 4.12.2003 tarihinde esas komisyon olarak Anayasa Komisyonuna, tali komisyon olarak da 
Plan ve Bütçe, Avrupa Birliği Uyum Komisyonları ile Komisyonumuza havale edilmiş ve Komis
yonumuz, 17.12.2003 tarihli 22 nci toplantısında, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları temsilcilerinin de 
katılımıyla Tasanyı inceleyip görüşmüştür. 

Kamu görevlilerinin hizmet verdiği kişilere karşı sorumluluk bilinci içerisinde davranmasını 
sağlayan etik davranış ilkeleri, kamu görevlilerinin hizmetten yararlananlara karşı hukuka uygun, 
adaletli ve objektif işlem ve eylemlerde bulunmalarını amaçlamakta, hizmet sunumunda kalite ve 
standardı gözetmekte ve bazı kamu hizmetlerinin yürütülmesi sürecinde karşılaşılan şikayetleri 
gidererek, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli sunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 
OECD tarafından 1998 yılında yayımlanan kamu yönetiminde etik ilkeler başlıklı tavsiye kararın
da, üye ülkelerin kamu hizmetlerinde etik davranış ilkelerini hayata geçirmek amacı ile iyi işleyen 
kurumsal yapılar oluşturmalan ve gerekli diğer tedbirleri almalan önerilmiştir. Öte yandan 4 üncü 
gözden geçirmeye ilişkin niyet mektubunda, kamu yöneticileri ve memurları için etik kurallan 
belirleyen kanunun TBMM'den geçirilmesinin zaman darlığı nedeni ile yerine getirilemediği ve 
kısa zaman içerisinde konunun yasalaşması için çalışmalar yapılacağı taahhüt edilmiştir. Tasan ile 
OECD tavsiye kararı ve 4 üncü gözden geçirme raporundaki taahhütler çerçevesinde, çağdaş ül
kelerdeki uygulamalar gözetilerek, kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış ilkelerini 
belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmakta, bu Kurulun 
görevleri, çalışma usul ve esasları ile oluşum şekli belirlenmektedir. 

Komisyonumuzda Tasannın tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında, Tasarının genel 
olarak olumlu bulunduğu vurgulanmış ve aşağıdaki görüşlerin esas komisyona önerilmesi kararlaş
tırılmıştır: 

• Tasarıdaki Kurulun yapısı, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin ve bu bağlamda mesleki 
kuruluşlar, sendika kuruluşları ve mahalli idare temsilcilerinin katılımını sağlayacak şekilde oluş
turulmalıdır. Bu suretle demokratikleşecek ve sivilleşecek olan bu Kurul daha esnek bir yapıda 
olacak ve doğru karar verecektir. 

• Tasanda, kurul üyelerinin seçimi Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. Yürütme tarafından seçilen 
bir kurulun yürütmeyi denetlemesi, denetleme mantığına ters düşen bir durumdur. Bu yapısı ile 
Kurulun, yürütmeye karşı bağımsızlığı olmayacak ve objektif karar veremeyecektir. Bundan dolayı, 
Kurul üyelerinin seçiminde Cumhurbaşkanlığının ve diğer kurumlann da yetkisi olmalıdır. 

• Bakanlar Kurulunca üst düzeyde oluşturulacak bir kurulun kararlarının Başbakanlık Müs-
teşannın onayına bırakılması bir çelişkidir. Tasarıdan, Kurulun kararlannın Müsteşar onayıyla 
yürürlüğe girmesi hükmü çıkartılmalıdır. 

• Etik kavramı, soyut bir kavramdır. Çerçevesi belirlenmemiş bir etik kavramı, uygulamada 
sübjektif ve keyfi değerlendirmelere yol açabilir. Tasarıda, etik kavramının tanımı yapılmalı ya da 
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en azından çerçevesi belirlenmelidir. Tasannın tümü üzerindeki görüşmelerden sonra, Tasan ile 
gerekçesi Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

Komisyonumuz Tasan üzerinde tali komisyon olarak belirlenmiş olduğundan, İçtüzüğün 23 ün
cü maddesi uyannca, Komisyonumuzun yukandaki önerilerle birlikte uygunluk görüşünün esas 
komisyona bildirilmesiyle yetinilmesi kararlaştınlmıştır. 

Raporumuz, Anayasa Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
ıvfîk Ziyaeddin Akbulut 

Tekirdağ 
Kâtip 

Muharrem Tozçöken 
Eskişehir 

Üye 

Şevket Orhan 
Bursa 

Üye 
Sıdıka Aydoğan 

İstanbul 
(Çekimser) 

Üye 
Serpil Yıldız 

İzmir 

Üye 

Mehmet Sefa Sirmen 
Kocaeli 

(Çekimser) 

Üye 
Şevket Arz 

Trabzon 
(Çekimser) 

Başkanvekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 
Üye 

Ali Küçükaydın 
Adana 

Üye 

Ali Yüksel Kavuştu 
Çorum 

Üye 

Nusret Bayraktar 
İstanbul 

Üye 
Sinan Özkan 
Kastamonu 

Üye 

Ali Oksal 
Mersin 

(Çekimser) 

Üye 

Mehmet Kartal 
Van 

(Çekimser) 

Sözcü 
Ümmet Kandoğan 

Denizli 

Üye 
Şevket Gürsoy 

Adıyaman 

(Çekimser) 

Üye 

Mehmet Sait Armağan 
İsparta 

Üye 

Hakkı Ülkü 
İzmir 

(Çekimser) 

Üye 
Mehmet Siyam Kesimoğlu 

Kırklareli 
(Çekimser) 

Üye 

Selami Uzun 
Sivas 

Üye 
Şükrü Önder 

Yalova 
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Anayasa Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 29.4.2004 
Esas No : 1/705 
Karar No : 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 4.12.2003 tarihinde Tali olarak Avrupa Birliği Uyum , Plan ve Bütçe, İçişleri; 

Esas olarak Anayasa Komisyonuna havale edilen "Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" (1/705), Komisyonumuzun 
1.3.2004 ve 29.4.2004 tarihli toplantılarında görüşülmüştür. 

Toplantımıza Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay ve Bakanlığın diğer yetkilileri katılmışlardır. 
Tasan ile; kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerinin belirlenmesi ve uy

gulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulunun oluşturulması öngörülmektedir. 
Kamu yönetiminde etikle ilgili olarak diğer ülkelerdeki kurumsal yapıların incelendiği ve ül

kemizin yönetim geleneği ile sosyo-ekonomik şartlarına uygun düşecek bir modelin Tasarıya yan
sıtıldığı, Gerekçesinde belirtilmektedir. 

Komisyon Başkanı Sayın Kuzu sunuş konuşmasında etik ilkelerin belirlenmesi ve hayata 
geçirilmesinin zor bir konu olduğunu; kamu hizmetlerinin açıklık, saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, 
objektiflik ilkeleri çerçevesinde yürütülmesinin toplumun tüm kesimlerince dile getirildiğini, 
Tasarının kanunlaşmasının bu anlamda bir ilk teşkil etmesi açısından önemli olduğunu ifade etmiş
tir. 

Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay Tasarıyla ilgili olarak bu konu üzerindeki çalışmaların çok 
önce başladığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bünyesinde Etik Komisyon kurulmasıyla ilgili 
çalışmaların da devam ettiğini belirtmiştir. Açık toplum, dürüst yönetimin son günlerde vurgulanan 
en önemli konu olduğunu; yolsuzluk, rüşvet, adaletsizlik, haksızlık gibi olayların önüne geçmenin 
yolunun açıklık, saydamlık, dürüstlük ve objektiflikten geçtiğini, bu yolda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin bu dönemdeki çalışmalarıyla epey mesafe kat edildiğini ifade etmiştir. Bilgi Edinme 
Kanununun bu anlamda önemine dikkat çekmiştir. Bu amaçla önemli Uluslararası Sözleşmelerin 
onaylandığını, dernek ve vakıflarla kamu kuruluşları arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlendiğini, 
Kamu maliyesinde şeffaflığı sağlayıcı yasalann çıkarıldığını, Bankalar Kanununun bu çerçevede 
değerlendirilebileceğini söylemiştir. Siyasetin finansmanının şeffaflaştınlması, gizlilik - sır kav
ramının yeniden belirlenmesi, yolsuzlukla mücadele alanında yasal düzenleme ile ilgili çalışmalann 
devam ettiğini, Tasannın da bu çalışmalardan biri olduğunu belirtmiştir. Siyasi yozlaşmanın 
temelinde kapalılık vardır. Açık - dürüst her konuda hesap verebilir yönetim gerçekleştiğinde bu 
alanda önemli bir adım atılmış olacaktır. Kamu yönetiminde etik ilkelerin hayata geçirilmesiyle il
gili pek çok uluslararası kuruluşun da tavsiyesi vardır. OECD, IMF, AB gibi Bu Tasan yargıyı, Türk 
Silahlı Kuvvetlerini, Cumhurbaşkanlığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini ve Hükümeti 
kapsamamakta sadece kamu görevlileriyle sınırlı ilke ve mekanizma öngörmektedir. Başbakanlık 
bünyesinde, kamuda üst düzeyde görev yapanlar arasından oluşturulacak bir Kurul, Tasanyla ön
görülmektedir. Bütçeye yük getirmeyecek şekilde üyelere sadece huzur hakkı öngörülmektedir. 
Sekreteryasının Başbakanlık Personel ve Prensipler Dairesince yürütülmesi kendisine has ayn bir 
sekreterya kurulmaması hükme bağlanmaktadır. 
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Mevzuatımızda kamu görevlilerine yönelik etik kapsamda değerlendirilecek çok sayıda hüküm 
bulunmaktadır. Bu Tasarının yasalaşması yeni bir uygulama olarak etik ilkelerinin hayata geçiril
mesini sağlayacaktır. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde aleyhinde şu görüşler dile getirilmiştir; 
• Etik Davranış ilkeleri kanunda yer almalı, uygulama yetki ve görevi Kurula bırakılmalıdır. 

Etik davranış ilkelerini hem belirlemek hem de uygulamak üzere Kurul oluşturulması yanlıştır. 
• Başbakanlığa bağlı olarak bir Kurul oluşturulması tarafsızlığına gölge düşürecektir. Kurulun 

bağlı olduğu makamın siyasi bir makam olmaması gerekmektedir. 
• Öncelikle milletvekilleri ve bakanlara yönelik Etik Kurulu oluşturulmalı hiç değilse bu çalış

malar eş zamanlı götürülmelidir. 
• Kurulun kararlarının Resmî Gazetede yayınlanması hususu gözden geçirilmelidir. Bir duyur

ma söz konusu olacaksa bunu toplumun daha geniş şekilde duyacağı tarzda yapmak uygun olacak
tır. 

• Disiplin kurullarının alt kademe memurlar için verecekleri kararlar mutlaka Etik Kurulca 
onaylanmalıdır. Ancak bu şekilde bir güvence sağlanabilir. 

• Etik Kurul'un kararlarına itiraz edilip edilmeyeceğinin düzenlenmemesi bir eksikliktir. 
Bu görüşmelerden sonra; kamu görevlileriyle ilgili Etik Kurulun oluşturulması konusunda top

lumda bir mutabakat olduğu, eksikliklerin kurulacak bir Alt Komisyonda giderilebileceği belirtil
miştir. Bu öneri oya sunulmuş ve Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Alt Komisyon, Başkanlığına Sayın Nimet Çubukçu'yu seçerek çalışmalarını tamamlamıştır. 
Alt Komisyon oluşturduğu metinde etik ilkeleri belirmemiş; Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay'ın 
konuşmasını da dikkate alarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensuplarının bu Tasan kapsamı 
dışında olduklarını birinci maddede belirtmiş, sivil toplum kuruluşlarında üst kademe yöneticiliği 
yapmış olanlar arasından Etik Kurula üye seçilmesini uygun görmemiş; bunun yerine Yüksek Mah
kemelerden seçilecek üye sayısını üçe çıkarmıştır. Bunun yanı sıra Alt Komisyon Kurul kararlarının 
Başbakanlık tarafından Resmî Gazete aracılığı ile kamuoyuna duyurulmasını yeterli görmüş; ayrıca 
Başbakanlık Müsteşarının onayına gerek görmemiştir. 

Anayasa Komisyonu Alt Komisyon raporunu görüşmek üzere 29 Nisan 2004 tarihinde toplan
mıştır. 

Toplantımıza Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay ve Adalet Bakanlığı temsilcileri katılmışlardır. 
Alt Komisyon metni üzerinde yapılan görüşmelerde; 

- Alt Komisyon metninin 1 inci maddesi ile ilgili olarak verilen sözlü ve yazılı önergelerin 
kabulü ile üniversiteler bu Tasarının kapsamı dışına alınmış, Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun 
bu maddenin birinci fıkrası ile ilgili düzenlemesi benimsenmiştir. Bu şekilde saydamlık, tarafsızlık, 
dürüstlük, hesap verebilirlik kamu yararını gözetme gibi örnek etik davranış ilkelerine madde met
ninde yer verilmiştir. Madde bu değişiklikler çerçevesinde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyon metninin 2 nci maddesinin görüşmelerinde kabul edilen bir önerge ile "kurul 
üyeleri çekimser oy kullanamazlar" cümlesi metinden çıkarılmıştır. Alt Komisyon metni bu değişik
lik doğrultusunda kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyon metninin 3 üncü maddesinde etik ilkeler bentler halinde belirlenmiştir. Devlet 
Bakanı Saym Beşir Atalay etik ilkelerin kanunla belirlenmesinin doğru olmayacağını, bu konunun 
pek çok ülkede yönerge ya da yönetmeliklerle belirlendiğini, bu ilkelerin hukuk kuralları şeklinde 
pek çok kanunda zaten yer aldığını; davranış kalıpları ya da tutumlardan ibaret olan etik ilkeleri 
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kanun maddesi haline getirmemek gerektiğini ifade etmiştir. Böyle bir uygulamanın başlamasının, 
bu konuda bir atmosfer yaratılmasının önemine dikkat çekmiştir. Bu değerlendirmelere katılan 
Komisyonumuz 1 inci maddede etik ilkelerin genel olarak ifade edildiğini de göz önünde tutarak 
Alt Komisyon metninin 3 üncü maddesinin Tasan metninde yer almamasına karar vermiştir. 

- Alt Komisyon metninin 4 üncü maddesi 3 üncü madde olarak görüşülmüştür. Kurulun görev
lerini düzenleyen bu maddede Komisyonumuz Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun metnini benim
semiştir. Kurula hem resen hem de başvuru üzerine inceleme ve araştırma imkânı getirilmiştir. 

- Tasarının kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru başlıklı 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca düzenlenen 6 ncı madde 5 inci madde olarak görüşülmüş; kabul edilen bir 
önerge ile birinci fıkrasının ikinci cümlesi" Kurul, kendisine şikâyet veya ihbar yoluyla ulaşan baş
vurular üzerine yapacağı inceleme ve araştırmayı en geç 3 ay içinde sonuçlandırmak zorundadır." 
şeklinde değiştirilmiştir. Bu şekilde başvuru kavramının kapsamı biraz daha genişletilmiş, ihbar 
sonucu da inceleme ve araştırma yapabilme imkânı getirilmiştir. Yine bu madde ile ilgili olarak söz
lü bir önergenin kabulü ile Kurula, inceleme ve araştırma sonucunu ilgililere de yazılı olarak bildir
me zorunluluğu getirilmiş; aynca son fıkrada kararın Resmî Gazete ile duyurulması için tespitin 
kesinleşmesi öngörülmüştür. Madde bu değişiklikler doğrultusunda kabul edilmiştir. 

- Tasarının bilgi ve belge istenmesi kenar başlıklı 6, yönetmeliği düzenleyen 7,3628 sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 9 uncu maddesinde 
değişiklik öngören 8, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 29 uncu maddesinde değişiklik ön
gören 9, yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 10 ve 11 inci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Komisyonumuza redaksiyon yetkisi verilmesi ve Tasarının tümü, oya sunulmuş ve Komis
yonumuzca kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Burhan Kuzu Atilla Koç Mehmet Ali Bulut 
İstanbul Aydın Kahramanmaraş 

Kâtip Üye Üye 
Ayhan Sefer Üstün UğurAksöz Abdullah Torun 

Sakarya Adana Adana 
(Ekteki şerhle) 

Üye Üye Üye 
F. Hüsrev Kutlu İbrahim Hakkı Aşkar Halil Ünlütepe 

Adıyaman Afyon Afyon 
(1. Maddeye muhalefet (1. Maddeye muhalefet (Muhalefet şerhi eklidir) 

şerhi ektedir) şerhi ektedir) 
Üye Üye Üye 

Haluk İpek Atila Emek Tuncay Ercenk 
Ankara Antalya Antalya 

(Muhalifim) (Muhalefet şerhi ekte) 
Üye Üye Üye 

Mehmet Salih Erdoğan Metin Kaşıkoğlu Mustafa Nuri Akbulut 
Denizli Düzce Erzurum 
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Uye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Uye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 
(1. Maddeye muhalifim) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

MUHALEFET ŞERHİ 
Komisyonumuzda görüşülmekte olan 1/705 esas nolu Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurul

ması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile ilgili muhalefet şer-
himizdir. 

Tasan ile ilgili genel gerekçede de ifade edildiği gibi; kamu yönetimine etik, iyi yönetimin 
temel anahtarıdır. Kamu görevlileri seçilerek olsun, atanarak olsun, getirildikleri görevi ifa ederken 
hukuka uygunluk, adalet ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde ve güven verici bir şekilde davran
malıdırlar. Bu sorumluluğun esası kamu görevinin her iki halde de kişisel, siyasî kazanç ya da çıkar 
sağlamak amacıyla kullanılamamasıdır. Kamu görevlileri yüksek ahlakî ölçülere göre ve kamu 
yaranna uygun hareket etmelidirler. Bu konuda gerekli etkinliğin sağlanabilmesi adına, kamu 
görevlileri ile birlikte Milletvekillerini de kapsayacak şekilde siyasî etik düzenlemesinin yapılması 
gerekir. Siyasî etiğin başlangıcı ve temeli ise yasama dokunulmazlığının smırlandmlmasından 
geçer. 

Yukandaki kaygılarla hazırladığımız önergelerimizin nazara alınmaması nedeniyle yasadan 
beklenen amaç zayıflayacaktır. 

Tasan esası itibariyle olumlu olmakla birlikte ve özüne katılmamıza rağmen yukanda açık
ladığımız gerekçelerle eksiklikler içerdiğinden muhalefet ediyoruz. 

Atilla Kart Tuncay Ercenk İlyas Sezai Önder 
Konya Antalya Samsun 

Atıla Emek Halil Ünlütepe Uğur Aksöz 
Antalya Afyon Adana 

(Aynca, kurulun Başbakanlık 
bünyesinde olması ve Resmî 

Gazetede ilan konusuna 
muhalifim) 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

MUHALEFET ŞERHİ 
Tasannın 1 inci maddesine "Üniversitelerin yasa kapsamı dışında bırakılması" nedeniyle 

muhalif bulunuyoruz. Üniversitelerin ayn bir yapısı, dokusu, disiplini olması ve özerk yapıda ol-
malan nedeniyle kapsam dışında bırakılması gerekçesine katılmak mümkün değildir. Zira yasanın, 
üniversitelerin mevcut özerkliğini zedeleyici ve ortadan kaldıncı bir etkisi bulunmamaktadır. 

E Hüsrev Kutlu Musa Sıvacıoğlu İbrahim Hakkı Aşkar 
Adıyaman Kastamonu Afyon 
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ANAYASA ALT KOMİSYON RAPORU 
15.4.2004 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
1/705 esas nolu "Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nı görüşmek üzere 4.3.2004 tarihinde toplanan Anayasa 
Komisyonunca oluşturulan Alt Komisyonumuz Başkanlığına Sayın Nimet Çubukçu'yu seçmiş ve 
14.4.2004 tarihinde çalışmasını tamamlamıştır. 

Anayasa Komisyonunun 4.3.2004 tarihli toplantısında beliren görüşler çerçevesinde Tasarıyı 
değerlendiren Alt Komisyonumuz özellikle Tasan üzerindeki itirazları giderici düzenlemeler yap
mıştır. Bu yönde etik ilkelerin kanunda belirlenmesinin uygun olacağına karar vermiştir. Böylece 
Kurulun tarafsız ve objektif çalışması sağlanabilecektir. Tasarıya eklenen 3 üncü Madde ile ilkeler 
metin kapsamına alınmıştır. Tasarının ilgili diğer maddelerine de bu değişiklik yansıtılmıştır. 

Bunun yanı sıra Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay'ın sunuş konuşması da dikkate alınarak Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensuplarının kendi mekanizmaları olmaları nedeniyle bu Tasan kap
samı dışında oldukları birinci maddede belirtilmiştir. 

Alt Komisyon üyemiz Sayın Yılmaz Kaya özerk kuruluşlar için ayn düzenleme yapılmasının 
daha doğru olacağını, bu kanun kapsamında olmasının Anayasaya aykınlık oluşturacağını; Etik 
Kurulun özerk bir şekilde düzenlenmesinin ve kararlanna karşı yargı yolunun açık olduğunun 
Tasanda belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Alt Komisyonumuzun çalışmalan sonucunda oluşturduğu metin ektedir. Raporumuz, Anayasa 
Komisyonu Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Nimet Çubukçu Mehmet Ali Bulut Mustafa Nuri Akbulut 
İstanbul Kahramanmaraş Erzurum 

Atilla Kart Yılmaz Kaya 
Konya İzmir 

(Muhalefet şerhi ektedir) 
MUHALEFET ŞERHİ 

1/705 esas nolu "Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasansı" ile ilgili olarak kurulan Alt Komisyon çalışmalanna ilişkin 
görüşlerimi ve "muhalefet şerhimi" içeren tutanaktır. 

Tasarıyla ilgili genel gerekçede de ifade edildiği gibi; kamu yönetiminde etik, iyi yönetimin 
temel anahtandır. Kamu görevlileri; seçilerek olsun, atanarak olsun getirildikleri görevleri yerine 
getirirken hukuka uygunluk, adalet ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, güven verici bir şekilde dav
ranmalıdırlar. Bu sorumluluğun esası, kamu görevinin her iki halde de kişisel, siyasi kazanç ya da 
çıkar sağlamak amacıyla kullanılamamasıdır. Kamu görevlileri yüksek ahlâki ölçülere göre ve kamu 
yaranna uygun hareket etmelidirler. Bu konuda gerekli etkinliğin sağlanabilmesi adına, kamu 
görevlileriyle birlikte Milletvekillerini de kapsayacak şekilde "siyasi etik" düzenlemesinin yapıl
ması gerekir. Siyasi etiğin başlangıcı ve temeli ise "yasama dokunulmazlığının sınırlandınlmasın-
dan" geçer. 
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Bu sebeple, tartışmasız olarak kabul edilmesi gereken öncelikli husus; görüşülmekte olan bu 
tasanyla birlikte, siyasi etiğe ilişkin düzenlemenin de yapılması gerekir. Tasanya öncelikle bu 
gerekçeyle muhalifim. 

Bu temel gerekçenin dışında; 

Kurulun oluşturulmasının tamamen Bakanlar Kurulu inisiyatifine bırakılmış olması hatalıdır. 
Bu mutlak hâkimiyetin bertaraf edilmesi gerekir. Kurul kararlanna karşı yargı yolunun açık olması 
ve bu aşamadan sonra ilan yapılması uygun olur. En nihayet; etik kavramının unsurlannın olabil
diğince somut ölçülerle düzenlenmesi ve bu hususun yönetmelik aşamasına bırakılmaması gerekir. 

Tasanyı genel olarak olumlu bulmakla birlikte, yukanda açıkladığım eksiklik ve sakıncalann 
da giderilmesi gerektiği düşüncesiyle tasarıya muhalefet ettiğimi saygıyla bildiririm. 

Atilla Kart 
Konya 
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ANAYASA ALT KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma 

usul ve esaslarının belirlenmesidir. 
Bu Kanun, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri, 

döner sermayeli kuruluşlar, mahallî idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak 
kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri 
dahil tüm personeli kapsar. 

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve Yargı mensupları hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Kuruluş 
MADDE 2. - Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirmek üzere Başbakanlık bünyesinde Kamu 

Görevlileri Etik Kurulu (Kurul) kurulmuştur. 
Bakanlar Kurulu, bu Kanun kapsamındaki konularda her türlü kararlan almak ve uygulamak üzere; 
a) Bakanlık görevi yapmış olanlar arasından 1 üye, 
b) İl belediye başkanlığı yapmış olanlar arasından 1 üye, 
c) Yargıtay, Danıştay, Sayıştay üyeliği görevlerinden emekliye aynlanlar arasından 3 üye, 
d) Müsteşarlık, büyükelçilik, valilik, bağımsız ve düzenleyici kurul başkanlığı görevlerinde 

bulunmuş veya bu görevlerden emekliye ayrılanlar arasından 3 üye, 
e) Üniversitelerde rektörlük veya dekanlık görevlerinde bulunmuş öğretim üyeleri veya bun

ların emeklileri arasından 2 üye, 
f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında en üst kademe yöneticiliği yapmış olan

lar arasından 1 üye, 
Olmak üzere toplam 11 üyeyi biri Başkan olmak üzere seçer ve atar. 
Kurul başkan veya üyeliğine atanacaklar hakkında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 40 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü ile ek 68 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası hükmü uygulanmaz ve bu kişiler Kurulda emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştınlır. 

Üyelerin görev süresi 4 yıldır. Süresi dolan üyeler Bakanlar Kurulunca yeniden seçilebilirler. Kurul 
üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak üyeler, ciddi bir hastalık veya 
sakatlık nedeniyle iş görememeleri veya atamaya ilişkin şartlan kaybetmeleri halinde, atandıklan usule 
göre süresi dolmadan görevden alınır. Üyeler, görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kızartıcı bir suçtan 
mahkum olmalan halinde ise Başbakan onayıyla görevden alınır. Görevden alma nedeniyle veya süresi 
dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde Bakanlar Kurulunca 
yeniden atama yapılır. Bu şekilde atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. 

Kurul, Başkanın daveti üzerine en az 6 üyeyle toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun 
aynı yöndeki oyu ile karar verir. Toplantı kararları ilgililere duyurulur. Kurul üyeleri çekimser oy 
kullanamazlar. Kurul, ayda en fazla 2 defa toplanır. Kurul Başkan ve üyelerinin toplantılara katıl-
malan esastır. Arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya katılmayan üyeler 
istifa etmiş sayılırlar. 

Kurulun sekreterya hizmetleri Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 
yerine getirilir. 

Kurul Başkan ve üyelerine, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak koşuluyla, 
fiilen görev yapılan her gün için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu 
bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Bu ödemeden, damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. 

Huzur hakkı ve Kurulun diğer ihtiyaçlan için her yıl Başbakanlık bütçesine gerekli ödenek konulur. 
İlkeler 
MADDE 3. - Etik İlkeler şunlardır; 
a) Kamu hizmeti, kamu görevlilerinin her türlü kişisel kazancın üzerinde Anayasaya yasalara 

ve ahlâk ilkelerine göre yerine getirdikleri kamu görevidir. 
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b) Kamu görevlileri, görevlerinin hakkaniyet ölçülerine göre yerine getirilmesini engelleyecek 
malî menfaat elde edemezler. 

c) Kamuya açık olmayan devlet bilgilerini kullanarak malî işlemler yapamazlar ve bu bilgilerin 
bir başka özel çıkar için uygunsuz kullanımına izin veremezler. 

d) Yasal düzenlemelerde ifade edilen istisnalara uygun olanlar dışında, kurumun alacağı resmî bir 
karan bekleyen, kurumla iş yapan ya da kurumca düzenlenen faaliyetleri yürüten veya kamu görev
lisinin görevini yerine getirip getirmemesinden menfaatleri esas olarak etkilenen kişi ya da kuruluştan 
herhangi bir hediye ya da parasal değeri olan başka bir eşya alamaz ve onlardan bunu talep edemezler. 

e) Görevlerini yerine getirirken onurlu davranmak, resmî sıfatlarının gerektirdiği itibar ve 
güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadır. 

f) Yetkileri dışında, devleti bağlayıcı yorumlar ve vaatlerde ve aldatıcı ve gerçek dışı beyanlar
da bulunamazlar. 

g) Kamu binalarını ve taşıtlarını özel amaçlarla kullanamazlar. 
h) Devlete ait mallan korur, kollar, bunlan yetkisiz faaliyetlerde kullanamazlar ve her an hiz

mete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar. 
i) Tarafsız davranırlar ve herhangi bir özel kuruluş ya da kişiye öncelikli uygulamada 

bulunamazlar. 
j) Kendi görevleri dışında resmî devlet görevi ve sorumluluğuyla bağdaşmayan iş ve faaliyet

lerde bulunamazlar; bu amaçla iş arayamaz ya da anlaşma yapamazlar. 
k) İsraf, sahtekârlık, kötüye kullanma ve rüşvet olaylarını yetkililere ve yargıya bildirirler. 
1) Yasa tarafından zorunlu kılınan, özellikle kamuya ödenen vergiler gibi tüm malî yükümler de dahil 

olmak üzere vatandaş olarak bütün yükümlülüklerini süresinde yerine getirirler. Yurttaşlara örnek olurlar. 
m) Görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce felsefî inanç, din, mezhep, 

yaş ve bedensel engeller gibi ayrım yapamazlar, fırsat eşitliğini sağlayan tüm yasa ve yasal düzen
lemelere bağlı kalırlar. 

n) Kamu görevlilerinden sürekli veya geçici görevli veya yetişme, inceleme ve araştırma yap
mak için yabancı memleketlerde bulunanlar, devlet itibannı veya görev haysiyetini zedeleyici fiil 
ve davranışlarda bulunamazlar. 

Kurulun görevleri 
MADDE 4.- Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılacak başvurular üzerine 

gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek, kamuda etik kültürünü 
yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek 
olmakla görevli ve yetkilidir. 

MADDE 5. - Tasarının 4 üncü maddesi, 5 inci madde olarak Komisyonumuzca, başlığıyla bir
likte aynen kabul edilmiştir. 

İnceleme ve araştırma 
MADDE 6. - Kurul, başvurular hakkındaki inceleme ve araştırmasını etik devranış ilkelerinin 

ihlal edilip edilmediği çerçevesinde yürütür. Kurul, başvuru üzerine yapacağı inceleme ve araştır
mayı en geç üç ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. 

Kurul, inceleme ve araştırma sonucunu Başbakanlık Makamına yazılı olarak bildirir. 
Kurul, başvuruya konu işlem veya eylemi gerçekleştiren kamu görevlisinin, etik davranış il

kelerine aykm işlem veya eylemi olduğunu tespit etmesi halinde, bu durumu Başbakanlık, Kurul 
karan olarak Resmî Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurur. 

Bu Kanuna göre yapılan inceleme ve araştırmalar, genel hükümlere göre ceza kavuşturmasına 
veya tâbi olduklan personel kanunlan hükümlerine göre disiplin kovuşturmasına engel teşkil etmez. 

MADDE 7. - Tasannın 6 ncı maddesi Komisyonumuzca 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 8. - Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca 8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 9. -Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 10. - Tasannın 9 uncu maddesi Komisyonumuzca 10 uncu madde olarak aynen kabul 

edilmiştir. 
MADDE 11.- Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca 11 inci madde olarak aynen kabul 

edilmiştir. 
MADDE 12. - Tasannın 11 inci maddesi Komisyonumuzca 12 nci madde olarak aynen kabul 

edilmiştir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU 
KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, kamu 

görevlilerinin uymaları gereken etik davranış 
ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek 
üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 
kuruluş, görev ve çalışma usul ve esaslarının 
belirlenmesidir. 

Bu Kanun, genel bütçeye dahil daireler, 
katma bütçeli idareler, kamu iktisadî teşebbüs
leri, döner sermayeli kuruluşlar, mahallî 
idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel 
kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, 
enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla 
kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluş
larında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile 
kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm 
personeli kapsar. 

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri ve Bakanlar Kurulu üyeleri 
hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Kuruluş 
MADDE 2.- Bu Kanunda yazılı görevleri 

yerine getirmek üzere Başbakanlık bünyesinde 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu (Kurul) kurul
muştur. 

Bakanlar Kurulu, bu Kanun kapsamındaki 
konularda her türlü kararları almak ve uy
gulamak üzere; 

a) Bakanlık görevi yapmış olanlar arasın
dan 1 üye, 

b) Anayasa Mahkemesi Başkan veya 
üyeliği, Yargıtay Başkanlığı, Danıştay Başkan-

ANAYASA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU 
KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, kamu 

görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, 
tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu 
yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri 
belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere 
Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş, 
görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlen
mesidir, 

Bu Kanun, genel bütçeye dahil daireler, 
katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüs
leri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli 
idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel 
kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, 
enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla 
kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluş
larında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile 
kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm 
personeli kapsar. 

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Yargı mensupları ve 
üniversiteler hakkında bu Kanun hükümleri 
uygulanmaz. 

Kuruluş 
MADDE 2.- Bu Kanunda yazılı görevleri 

yerine getirmek üzere Başbakanlık bünyesinde 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu (Kurul) kurul
muştur. 

Bakanlar Kurulu, bu Kanun kapsamındaki 
konularda her türlü kararlan almak ve uy
gulamak üzere; 

a) Bakanlık görevi yapmış olanlar arasın
dan 1 üye, 

b) İl belediye başkanlığı yapmış olanlar 
arasından 1 üye, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

lığı, Sayıştay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı ile Yargıtay, Danıştay ve Sayış-
tayda daire başkanlığı görevlerinden emekliye 
ayrılanlar arasından 3 üye, 

c) Müsteşarlık, generallik, amirallik, 
büyükelçilik, valilik görevlerinde bulunmuş 
veya bu görevlerden emekliye ayrılanlar 
arasından 3 üye, 

d) Üniversitelerde rektörlük veya dekan
lık görevlerinde bulunmuş öğretim üyeleri 
veya bunların emeklileri arasından 3 üye, 

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarında en üst kademe yöneticiliği yap
mış olanlar arasından 1 üye, 

olmak üzere toplam 11 üyeyi biri Başkan 
olmak üzere seçer ve atar. 

Kurul başkan veya üyeliğine atanacaklar 
hakkında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 40 inci mad
desinin birinci fıkrası hükmü ile ek 68 inci 
maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uygulan
maz ve bu kişiler Kurulda emekli aylıkları 
kesilmeksizin çalıştırılır. 

Üyelerin görev süresi 4 yıldır. Süresi 
dolan üyeler Bakanlar Kurulunca yeniden 
seçilebilirler. Kurul üyelerinin görev süresi 
dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak 
üyeler, ciddi bir hastalık veya sakatlık 
nedeniyle iş görememeleri veya atamaya iliş
kin şartları kaybetmeleri halinde, atandıkları 
usule göre süresi dolmadan görevden alınır. 
Üyeler, görevi kötüye kullanmaktan veya yüz 
kızartıcı bir suçtan mahkum olmaları halinde 
ise Başbakan onayıyla görevden alınır. Görev
den alma nedeniyle veya süresi dolmadan her
hangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine 
bir ay içerisinde Bakanlar Kurulunca yeniden 
atama yapılır. Bu şekilde atanan üye, yerine 
atandığı üyenin görev süresini tamamlar. 

Kurul, Başkanın daveti üzerine en az 
6 üyeyle toplanır ve üye tam sayısının salt 

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

c) Yargıtay, Danıştay, Sayıştay üyeliği görev
lerinden emekliye ayrılanlar arasından 3 üye, 

d) Müsteşarlık, büyükelçilik, valilik, 
bağımsız ve düzenleyici kurul başkanlığı 
görevlerinde bulunmuş veya bu görevlerden 
emekliye ayrılanlar arasından 3 üye, 

e) Üniversitelerde rektörlük veya dekan
lık görevlerinde bulunmuş öğretim üyeleri 
veya bunların emeklileri arasından 2 üye, 

f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarında en üst kademe yöneticiliği yap
mış olanlar arasından 1 üye, 

olmak üzere toplam 11 üyeyi biri Başkan 
olmak üzere seçer ve atar. 

Kurul başkan veya üyeliğine atanacaklar 
hakkında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 40 inci mad
desinin birinci fıkrası hükmü ile ek 68 inci 
maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uygulan
maz ve bu kişiler Kurulda emekli aylıkları 
kesilmeksizin çalıştırılır. 

Üyelerin görev süresi 4 yıldır. Süresi 
dolan üyeler Bakanlar Kurulunca yeniden 
seçilebilirler. Kurul üyelerinin görev süresi 
dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak 
üyeler, ciddi bir hastalık veya sakatlık 
nedeniyle iş görememeleri veya atamaya iliş
kin şartlan kaybetmeleri halinde, atandıkları 
usule göre süresi dolmadan görevden alınır. 
Üyeler, görevi kötüye kullanmaktan veya yüz 
kızartıcı bir suçtan mahkum olmaları halinde 
ise Başbakan onayıyla görevden alınır. Görev
den alma nedeniyle veya süresi dolmadan her
hangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine 
bir ay içerisinde Bakanlar Kurulunca yeniden 
atama yapılır. Bu şekilde atanan üye, yerine 
atandığı üyenin görev süresini tamamlar. 

Kurul, Başkanın daveti üzerine en az 
6 üyeyle toplanır ve üye tam sayısının salt 
çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile karar verir. 
Toplantı kararları ilgililere duyurulur. Kurul, 
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çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile karar verir. 
Toplantı kararlan ilgililere duyurulur. Kurul 
üyeleri çekimser oy kullanamazlar. Kurul, ayda 
en fazla 2 defa toplanır. Kurul Başkan ve 
üyelerinin toplantılara katılmalan esastır. Arka ar
kaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam on 
toplantıya katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. 

Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakan
lık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
tarafından yerine getirilir. 

Kurul Başkan ve üyelerine, 6245 sayılı 
Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak 
koşuluyla, fiilen görev yapılan her gün için 
(3000) gösterge rakamının memur aylık kat
sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda 
huzur hakkı ödenir. Bu ödemeden, damga ver
gisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. 

Huzur hakkı ve Kurulun diğer ihtiyaçları 
için her yıl Başbakanlık bütçesine gerekli 
ödenek konulur. 

Kurulun görevleri 
MADDE 3.- Kurul, kamu görevlilerinin 

görevlerini yürütürken uymalan gereken etik 
davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmelik
lerle belirlemek, etik davranış ilkelerinin ihlal 
edildiği iddiasıyla yapılacak başvurular 
üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı 
yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek, 
kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere 
çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu 
konuda yapılacak çalışmalara destek olmakla 
görevli ve yetkilidir. 

Kurula veya yetkili disiplin kurullarına 
başvuru 

MADDE 4.- Bu Kanun kapsamındaki 
kamu kurum ve kuruluşlannda etik davranış il
kelerine aykırı uygulamalar bulunduğu id
diasıyla, en az genel müdür veya eşiti 
seviyedeki kamu görevlileri hakkında Kurula 
başvurulabilir. Hangi unvanlann genel müdür 
eşiti sayılacağı kurum ve kuruluşların teşkilât 

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ayda en fazla 2 defa toplanır. Kurul Başkan ve 
üyelerinin toplantılara katılmalan esastır. Arka 
arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam 
on toplantıya katılmayan üyeler istifa etmiş 
sayılırlar. 

Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakan
lık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
tarafından yerine getirilir. 

Kurul Başkan ve üyelerine, 6245 sayılı 
Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak 
koşuluyla, fiilen görev yapılan her gün için 
(3000) gösterge rakamının memur aylık kat
sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda 
huzur hakkı ödenir. Bu ödemeden, damga ver
gisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. 

Huzur hakkı ve Kurulun diğer ihtiyaçlan 
için her yıl Başbakanlık bütçesine gerekli 
ödenek konulur. 

Kurulun görevleri 
MADDE 3.- Kurul, kamu görevlilerinin 

görevlerini yürütürken uymalan gereken etik 
davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmelik
lerle belirlemek, etik davranış ilkelerinin ihlal 
edildiği iddiasıyla resen veya yapılacak baş
vurular üzerine gerekli inceleme ve araştır
mayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildir
mek, kamuda etik kültürünü yerleştirmek 
üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu 
konuda yapılacak çalışmalara destek olmakla 
görevli ve yetkilidir. 

MADDE 4.- Tasarının 4 üncü maddesi, 
Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen 
kabul edilmiştir. 
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yapısı ve yürüttükleri hizmetlerin niteliği dik
kate alınarak Kurul tarafından belirlenir. 

Diğer kamu görevlilerinin, etik davranış 
ilkelerine aykırı uygulamaları bulunduğu id
diasıyla yapılacak başvurular, ilgili kurumların 
yetkili disiplin kurullarında, Kurul tarafından 
çıkarılan yönetmeliklerde belirlenen etik dav
ranış ilkelerine aykırılık olup olmadığı yönünden 
değerlendirilir. Değerlendirme sonucu alınan 
karar, ilgililere ve başvuru sahibine bildirilir. 

Başvurular, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının 
Kullanılmasına Dair Kanunda belirlenen esas
lara göre, medeni haklan kullanma ehliyetine 
sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile 
Türkiye'de ikamet eden yabancı gerçek kişiler 
tarafından yapılabilir. Ancak, kamu görev
lilerini karalama amacı güden, haklı bir gerek
çeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili 
yeterli bilgi ve belge sunulmamış başvurular 
değerlendirmeye alınmaz. 

Yargı organlarında görülmekte olan veya 
yargı organlarınca karara bağlanmış bulunan 
uyuşmazlıklar hakkında Kurula veya yetkili 
disiplin kurullarına başvuru yapılamaz. İn
celeme sırasında yargı yoluna gidildiği an
laşılan başvuruların işlemi durdurulur. 

İnceleme ve araştırma 
MADDE 5. - Kurul, başvurular hakkın

daki inceleme ve araştırmasını etik davranış il
kelerinin ihlal edilip edilmediği çerçevesinde 
yürütür. Kurul, başvuru üzerine yapacağı in
celeme ve araştırmayı en geç üç ay içinde 
sonuçlandırmak zorundadır. 

Kurul, inceleme ve araştırma sonucunu 
Başbakanlık Makamına yazılı olarak bildirir. 

Kurul, başvuruya konu işlem veya eylemi 
gerçekleştiren kamu görevlisinin, etik davranış 
ilkelerine aykırı işlem veya eylemi olduğunu tes
pit etmesi halinde, bu durumu Kurul karan olarak 
Resmî Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurur. 

Kurul kararları, Başbakanlık Müsteşarının 
onayıyla Resmî Gazetede yayımlanır. 

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

İnceleme ve araştırma 
MADDE 5. - Kurul, başvurular hakkın

daki inceleme ve araştırmasını etik davranış il
kelerinin ihlal edilip edilmediği çerçevesinde 
yürütür. Kurul, kendisine şikayet veya ihbar 
yoluyla ulaşan başvurular üzerine yapacağı 
inceleme ve araştırmayı en geç üç ay içinde 
sonuçlandırmak zorundadır. 

Kurul, inceleme ve araştırma sonucunu il
gililere ve Başbakanlık Makamına yazılı 
olarak bildirir. 

Kurul, başvuruya konu işlem veya eylemi 
gerçekleştiren kamu görevlisinin, etik davranış 
ilkelerine aykın işlem veya eylemi olduğunu 
tespit etmesi ve kesinleşmesi halinde, bu 
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Bu Kanuna göre yapılan inceleme ve araş
tırmalar, genel hükümlere göre ceza kovuştur
masına veya tâbi oldukları personel kanunları 
hükümlerine göre disiplin kovuşturmasına en
gel teşkil etmez. 

Bilgi ve belge istenmesi 
MADDE 6.- Bakanlıklar ve diğer kamu 

kurum ve kuruluşları, Kurulun başvuru konusu 
ile ilgili olarak istediği bilgi ve belgeleri ver
mek zorundadırlar. 

Kurul, bu Kanunun kapsamındaki kuru
luşlardan ve özel kuruluşlardan ilgili temsil
cileri çağırıp bilgi alma yetkisine sahiptir. 

Yönetmelik 
MADDE 7.- Bu Kanunun uygulanmasına 

ilişkin hususlar, Kurulca hazırlanacak yönet
meliklerle belirlenir. Kurul tarafından hazır
lanacak yönetmelikler Başbakan onayı ile 
yürürlüğe konulur. 

MADDE 8.- 19.4.1990 tarihli ve 3628 
sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 9 un
cu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Ancak, Kamu Görevlileri Etik Kurulu 
mal bildirimlerini gerektiğinde inceleme yet
kisine sahiptir. Mal bildirimlerindeki bilgilerin 
doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve 
kuruluşlar (bankalar ve özel fınans kurumlan 
dahil) talep edilen bilgileri en geç otuz gün 
içinde Kurula vermekle yükümlüdürler." 

MADDE 9.- 14.7.1965 tarihli ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 29 uncu 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye al
ma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az 
genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey 
kamu görevlilerince alınan hediyelerin lis
tesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu 
görevlilerden istemeye yetkilidir." 

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

durumu Başbakanlık Kurul karan olarak Res
mi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurur. 

Bu Kanuna göre yapılan inceleme ve araş
tırmalar, genel hükümlere göre ceza kovuştur
masına veya tâbi olduklan personel kanunlan 
hükümlerine göre disiplin kovuşturmasına en
gel teşkil etmez. 

MADDE 6.- Tasarının 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7.- Tasannın 7 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8.- Tasarının 8 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9.- Tasarının 9 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Yürürlük 
MADDE 10. - Bu Kanun, yayımı tarihin

de yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 11. - Bu Kanun hükümlerini, 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 10. - Tasarının 10 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 . - Tasannm 11 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı V. 
M. H. Güler 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı V. 
K. Una/atan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı V. 
M. V. Gönül 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. 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 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı V. 
H. Çelik 
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