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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın organik tarımın önemine, 

bu konuda karşılaşılan sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gün
demdışı konuşması 

2. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Denizli-Çardak Özdemir 
Sabancı Organize Sanayi Bölgesinin mevcut durumu ile bölgenin 5084 
sayılı Yasa kapsamına alınmasına ilişkin gündemdışı konuşması ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı 

3. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Irak'ta yaşanan olay
lara ilişkin gündemdışı konuşması 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - Belçika Temsilciler Meclisi Başkanı Herman De Croo ve 
beraberindeki parlamento heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-

Savfa 

396 
397 

405,431 
405:413 

405:406 

406:410 

411:413 

431:434 



T.B.M.M. B : 20 23 . 11 . 2004 O : 1 

Sâ*fa 

kanının konuğu olarak ülkemize resmî ziyarette bulunmasına ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/703) 431 

2. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun (6/1255, 1307, 
1308 ve 1319) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi 
(4/227) 432 

3. - Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığının, (1/861) esas 
numaralı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasındaki Malî İşbirliği 
Çerçevesinde Temin Edilecek Malî Yardımların Uygulanmasına İlişkin 
Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının, Avrupa Birliğini ilişkilendiren boyutunun da olması nedeniyle 
Komisyonlarına havale edilmesine ilişkin tezkeresi (3/709) 432 

4. - Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanun Tasarısının, 5237 
sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde yeniden değerlendirilerek gerekli 
değişikliklerin yapılması amacıyla, geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi (3/704) 432:433 

5. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sadık Yakut'un, 
KKTC'nin 21 inci Kuruluş Yıldönümü Kutlamalarına katılmak üzere 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın resmî 
davetine icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/705) 433 

6. - TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve üyelerinden oluşan 
Parlamento heyetinin, Almanya Federal Meclisi Savunma Komisyonunun 
resmî davetine icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/706) 433:434 

7. - Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 2 üyenin, Avrupa Par
lamentosu ile AB Komisyonu TAIEX Ofisi tarafından Belçika'nın başkenti 
Brüksel'de Avrupa Parlamentosu üyeleri ile diğer AB kurumlarının yüksek 
düzeydeki görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan "Yeni Çevre 
Politikası" konulu kollokyuma resmî davetine icabetine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/707) 434 

8. - TBMM'den ilgili üyelerin, Hollanda Parlamentosunca gerçekleş
tirilmesi planlanan "Hayvan Hastalıkları Üzerine Toplumsal Sorumluluk 
Politikaları" konulu toplantıya resmî davetine icabetine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/708) 434 

IV. - KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 414 

1. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/307) (S. Sayısı : 541) 414:415 

2. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/308) (S. Sayısı : 542) 415:417 
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3. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/309) (S. Sayısı : 543) 

4. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/310) (S. Sayısı : 544) 

5. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ve Kahramanmaraş Millet
vekili Nevzat Pakdil'in yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden 
kurulu Karma Komisyon Raporu (3/311) (S. Sayısı : 545) 

6. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/312) (S. Sayısı: 546) 

7.- Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/313) (S. Sayısı : 547) 

8. - Mersin Milletvekili Ali Er'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/328) (S. Sayısı : 548) 

9. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/334) (S. Sayısı : 549) 

10. - İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/335) (S. 
Sayısı : 550) 

V. - ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. - Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlen
mesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlem

lere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/611) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun 
cevabı 

2. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim 
okulunda yapılan teftişe ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/622) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
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3. - 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) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

4. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın," Burdur-Bucak-
Kızılkaya Beldesindeki Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

5. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank'ın 
özelleştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

6. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize 
Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/644) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı 

7. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, hükümet programında yer 
alan yatırımcılarla ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/657) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı 

8. - 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) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı 

9. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, hükümet programında yer 
alan sanayiin yeniden yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ali Coşkun'un cevabı 

10. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı şirketlerin Doğu 
ve Güneydoğu Anadoludaki petrol arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/645) 

11.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ilaçta klinik paketlemeye 
gidilip gidilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/646) 

12. - Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, iş akitleri feshedilen 
DİVHAN Demir Madeni çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/647) 

13. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, emniyet mensuplarına 
ödenmekte olan dikiş paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/649) ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, bazı seçim bölgelerinde 

görev yapan seçim kurulu üyelerinin ücretlerinin hâlâ ödenmemiş olmasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı 
(7/3394) 
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2. - İstanbul Milletvekili Zülfü LİVANELİ'nin, Adlî Tıp Kurumunun 
uygulamalarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı 
(7/3420) 485:488 

3. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da Adalet Teş
kilâtını Güçlendirme Vakfının faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/3421) 488:489 

4. - Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOGLU'nun, cezaevinde 
hayatını kaybeden bir tutuklu hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/3424) 490:492 

5. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, 5187 sayılı Basın Kanununu 
ihlal ettiği iddia edilen yayın organı ve gazetecilere ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/3699) 493:498 

6. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Türkçenin korunması ve 
zenginleştirilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3707) 498:501 

7. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Emekli Sandığı ve SSK 
emeklileri arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı (7/3719) 502 

8. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, SSK emeklilerinin 
TUFE'den kaynaklanan maaş farklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun 
cevabı(7/3720) 503:504 

9. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, bilgisayarlı 
eğitim projesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı(7/3741) 504:505 

10. - Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR'ın, İskenderun Limanının 
bir kısmının tersane olarak kiraya verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/3757) 506:507 

11. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, SSK emeklilerinin 
yargı kararıyla kesinleşen alacaklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Maliye Bakanından sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOGLU'nun cevabı (7/3783) 508:509 

12. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Meke Gölünün doğal yapısını 
korumak amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman 
Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/3806) 510:511 

13. - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, orman niteliğini kaybeden 
alanlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı 
(7/3807) 512:513 

14. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Elmalı Avlan 
Gölünün yeniden canlandırılması çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/3808) 513:515 
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15. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, TRT'nin yeni yayın 
dönemi programlarına, 

- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, TRT'nin 2003-
2004 sezonunda Almanya ve İspanya Futbol Ligi maçlarını yayınlama an
laşmasına, 

- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, bir TRT çalışanı hakkındaki id
dialara, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3813, 
3814,3815) 515:529 

16. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İli Gemlik İlçesin
de balıkçı limanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/3832) 530:531 

17. - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, 58 ve 59 uncu hükümetler 
döneminde Samsun İl Telekom Müdürlüğünden il dışında görevlere atanan 
personele ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı 
(7/3833) 532:536 

18. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, SSK ödemelerinin usul 
ve esasları ile kurumun ödemelerden kaynaklanan zararlarına ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı 
(7/3835) 537:538 

19. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Et ve Balık Kurumuna iliş
kin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'm cevabı (7/3836) 538:540 

20. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Emlak Bankasının 
bankacılık faaliyeti dışında kalan mal varlığının devrine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/3848) 540:551 

21. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, SSK ve Bağ-Kurun sağ
lık harcamaları ile prim ödeyenlere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı (7/3875) 552 

22. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Duacılar 
Köyündeki ağaç kesimine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman 
PEPE'nin cevabı (7/3876) 553:554 

23. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde-Bor İlçesindeki 
Deri Organize Sanayiine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali 
COŞKUN'un cevabı (7/3893) 554:555 

24. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde-Bor Karma Or
ganize Sanayi Bölgesi inşaatına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ali COŞKUN'un cevabı (7/3894) 556:558 

25. - Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Bağ-Kura ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı 
(7/3910) 558:560 
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26. - İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, Isparta'daki elma 
üreticilerinin soğuk hava deposu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çevre ve Or
man Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/3918) 

VII. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR
MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜLMELER 
1. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 milletvekilinin, futbol 

karşılaşmalarında meydana gelen istenmeyen olayların araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/63) 

2. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 milletvekilinin, futboldaki 
şike iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

3. - 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 Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/138) 

4. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 milletvekilinin, Türk 
sporunun içinde bulunduğu olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/179) 

5. - Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz Özak ve 22 milletvekilinin, Türk 
sporunda rüşvet, şiddet, şike, haksız rekabet iddialarının araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/228) 
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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 yeter sayısı bulun
madığı anlaşıldığından; 23 Kasım 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.14'te 
son verildi. 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Türkân Miçooğullan 
İzmir 

Kâtip Üye 

Hanın Tüfekçi 
Konya 

Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR No. : 26 

19 Kasım 2004 Cuma 
Raporlar 

1. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı : 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

2. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı : 469*a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) (GÜNDEME) 

3. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/93) (S. Sayısı : 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

4. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

5. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) (GÜNDEME) 

6. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı : 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

7. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı : 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

8. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/98) (S. Sayısı : 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

9. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) (GÜNDEME) 

10. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/100) (S. Sayısı : 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

11. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/101) (S. Sayısı : 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

12. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 479'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

13. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/104) (S. Sayısı : 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

14. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı : 481 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) (GÜNDEME) 

15. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/132) (S. Sayısı : 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

16. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı : 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 
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17. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı : 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

18. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/162) (S. Sayısı : 486'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

19. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı : 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

20. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/212) (S. Sayısı : 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

21. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı : 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

22. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı : 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

23. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/223) 
(S. Sayısı : 500*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

24. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı : 50l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) (GÜNDEME) 

25. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı : 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

26. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/230) 
(S. Sayısı : 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

27. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/231) 
(S. Sayısı : 504'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

28. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/244) (S. Sayısı : 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

29. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçck'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı : 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) (GÜNDEME) 

30. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı : 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

31. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Rapoaı ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) (GÜNDEME) 

32. - Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dukalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/914) (S. Sayısı : 681) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 

33. - Özel Öğretim Kurumlan Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 
19.11.2004) (GÜNDEME) 

34. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağ
lık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/884) 
(S. Sayısı : 685) (Dağıtma tarihi : 19.11.2004) (GÜNDEME) 
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23 Kasım 2004 Salı No. : 27 

Raporlar 

1. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Gö
re Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı : 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 23.11.2004) 
(GÜNDEME) 

2. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/250) 
(S. Sayısı : 51 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 23.11.2004) (GÜNDEME) 

3. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı : 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 23.11.2004) (GÜNDEME) 

4. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Mad
desine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı : 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 23.11.2004) 
(GÜNDEME) 

5. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelen
mesine Dair Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/268) (S. Sayısı : 516'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 
23.11.2004) (GÜNDEME) 

6. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı : 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 23.11.2004) (GÜNDEME) 

7. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı : 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 23.11.2004) (GÜNDEME) 

8. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis-
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yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/271) 
(S. Sayısı : 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 23.11.2004) (GÜNDEME) 

9. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı : 520'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 23.11.2004) 
(GÜNDEME) 

10. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 23.11.2004) (GÜNDEME) 

11. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Mad
desine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı : 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 23.11.2004) 
(GÜNDEME) 

12. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Gö
re Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı : 530'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 23.11.2004) 
(GÜNDEME) 

13. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Er
mesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 1 5 Millet
vekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/284) (S. Sayısı : 531'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 23.11.2004) (GÜNDEME) 

14. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/285) (S. Sayısı : 532'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 23.11.2004) (GÜNDEME) 

15. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelen
mesine Dair Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/286) (S. Sayısı : 533'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 
23.11.2004) (GÜNDEME) 
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16. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlık
larının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/287) (S. Sayısı : 534'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 23.11.2004) (GÜNDEME) 

17. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelen
mesine Dair Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/288) (S. Sayısı : 535'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 
23.11.2004) (GÜNDEME) 

18. - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve Muzaffer 
Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Millet
vekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/289) 
(S. Sayısı : 536'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 23.11.2004) (GÜNDEME) 

19. - Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyon
ları Raporları (1/880) (S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 23.11.2004) (GÜNDEME) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Alaaddin Çakıcı'nın yurtdışına çıkışından sonra 

yaşanan olaylara ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3411) 
2. - Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Kızılay'ın yardım konvoyuna Irak'ın Tel Afer 

kentinde yapılan saldırıya ve yaralanan vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından yazılı soru önergesi (7/3726) 

3. - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, Irak'ta rehin alınan vatandaşlarımıza ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3727) 

4. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Gümrü Antlaşmasından kaynaklanan bazı sorunlara 
ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3728) 

5. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa Çınarcık Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3735) 

6. - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Samsun-Atakum Belediyesinde yapılan bazı görev
lendirmelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3736) 

7. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, Ankara Emniyet Müdürlüğünce can 
güvenliği olmadığını belirten öğrencilere verilen belgeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/3737) 

8. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, ilköğretim öğrencilerine dağıtılan ders kitap
larının giderlerinin SYDTF tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3742) 
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9. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, vekil öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3743) 

10. - Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, Yurtdışı Mesleki Yeterlilik sınavı ile ilgili iddialara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3745) 

11.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle 
okul değiştiren öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3747) 

12. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, sağlık teşkilatında görevlendirilen din görevlilerine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3751) 

13. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Gemlik-Karacaali Köyü balıkçı barınağı 
projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3758) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 
23 Kasım 2004 Salı 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER : Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yaşar TUZUN (Bilecik) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, organik tarım hakkında söz isteyen Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'a 

aittir. 
Buyurun Sayın Arvas. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I. - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın organik tarımın önemine, bu konuda karşılaşılan 

sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması 
MALİKİ EJDER ARVAS (Van) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, organik tarım 

konusunda şahsım adına söz talebinde bulundum. Bu talebimi kırmayan Sayın Başkanıma, özellik
le, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Başta siz sayın milletvckillerimizin ve bizleri televizyonları başında izleyen, radyoları başında 
dinleyen vatandaşlarımızın geçmiş ramazan bayramını tebrik ediyor, hepinizi, saygı, sevgi, muhab
betle selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, neden organik tarım, diğer adıyla ekolojik tarım?.. Elli yaşın 
üzerinde olan değerli arkadaşlarım bunu hatırlarlar, karasaban döneminde, zaten, bizim elde et
tiğimiz ürünlerin tümü organik tarım ürünleriydi. Organik tarım, Avrupalının, geçmişte, dünya 
nüfusunun artacağını baz alarak ve biraz daha fazla ürün elde etme hesabıyla yola çıktığı bir sistem 
ve bir tedbirdir; ama, ne yazık ki, bugün, günümüzde, o azotlu gübreler, asit, fosfor, ürünü biraz 
daha artırmışsa da, diğer taraftan kaliteyi tamamen düşürmüş ve sağlığımızı büyük çapta etkilemiş
tir. Onun için, bugün, AK Parti Hükümeti olarak, organik tarıma geçmemiz ve bunu yürürlüğe koy
mamız, hakikaten büyük bir atılımdır. Geç de olsa, ecdadımızın karasaban dönemindeki hormonsuz 
ve kaliteli ürünleri tekrar yetiştirme şansını yakalayacağız; buna inanıyorum. 

Bakınız, arazilerimizin çoğu erozyona uğramıştır. Yani, derinliklere kadar inen asit, fosfor ve 
azot, hakikaten topraklarımızı çoraklaştırmış, bu da yetmemiş gibi, diğer taraftan tatlı sulara kadar 
bulaşmış ve sağlığı büyük çapta etkilemiştir. Bakın, bugün, hastanelere gittiğiniz zaman, her tarafın 
tıklım tıklım hastayla dolup taştığını görürsünüz. 

Bugün, Avrupalı, organik tarıma neden iştahlanıyor?.. Bu konu, Avrupa'da 1910'larda ele alın
mıştır. Almanya, 1930'larda bunu ele almış ve kendi çapında bir örgüt kurmuş, dünyaya açılmıştır. 
Bunun bir şubesi de şu anda Türkiye'dedir ve Ege Bölgesinden, organik tarımın ilk ürünleri olarak, 
ithalat ve ihracat rejimi doğrultusunda, kendi şirketleri vasıtasıyla, ilk etapta kuruüzüm ve kuruin-
cirden başlamışlardır ve daha sonra, kayısı, fındık ve hatta kuruelma buna eklenmiştir. Avrupalı, 
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burada, bizim çiftçilerimiz vasıtasıyla bunları üretip, ithal etmektedir. Peki, Avrupalı, bunu bizim 
topraklarımızda üretip, kendi ülkesine götürüp, bu sağlıklı ürünlerle yaşamını sürdürmeyi biliyor 
da, bu kadar güzel toprakları, bu kadar güzel havası, bu kadar güzel güneşi olan bir ülkede biz neden 
bunu yapmıyoruz?! Bunu yapmak zorundayız; çünkü, her tarafımızı hormon sardı. Hormondan bir 
an önce kurtulmak amacıyla organik tarıma geçmek, hepimiz için kaçınılmaz bir eylem olmalıdır 
diye düşünüyorum. Hakikaten, bugün, toprağımız hasta. Bu toprağı nasıl tedavi edeceğiz; bu yön
temi uygulamak zorundayız. Nedir bu yöntem; eskiden... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Arvas, toparlayabilir misiniz. 

Buyurun. 
MALİKİ EJDER ARVAS (Devamla) - Çok önemli bir yere geldik de, onun için bir iki dakika 

daha istirham edeceğim. 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, eskiden, karasaban döneminde ürettiğimiz buğdaydan 

yapılan -belki köylere gidenleriniz bilir- ekmeğin kokusunu köye girmeden alırdık; ama, şimdi 
fırınların kapısından geçiyoruz, ekmek kokusu yok; en basit örneği bu. Bu işin içinden gelen biri 
olarak, bunun tecrübesini yaşayan biri olarak, buradan, çiftçi kardeşlerime bir öneride bulunacağım 
-çok fazlaya kaçmasınlar, çok fazlaya heveslenmesinler, azdan başlasınlar; çünkü, her şeyin azı çok 
kıymetlidir, çok makbuldür- nadasa ayrılan araziyi dört dilime bölsünler, dört dilime böldükleri 
araziyi de boş bırakmasınlar. Eskiden, karasaban döneminde yonca ve korunga ekilirdi. Bakın, Tür
kiye'de, bizim kabayeme ihtiyacımız var; hayvancılık sektöründe çok önem arz eden bir unsurdur 
bu; biz dışarıdan yem ithal ediyoruz. Nadasa kalan araziye yonca, korunga ekerlerse, hem arazi boş 
kalmaz hem de bir gelir elde etmiş olurlar -zaten hükümetimiz buna teşvik de ödüyor- ve biz 
kabayem ihtiyacını temin ettiğimiz gibi yapılan bu işlem, o dört yıl zarfında toprağın hastalığını 
tamamen öldürür, yok eder, toprağı yeniden eski sağlığına kavuşturur ve güzel de ürün elde etmiş 
oluruz. Ben, bunu, buradan, çiftçilerime öneriyorum. 

Ondan dolayı, organik tarımın da... Konuşma süresi çok az; yani, bunu 5 dakikalık bir zamana 
sığdırmamız mümkün değil. Ben, Sayın Başkanımın müsamahasına çok çok teşekkür ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
MALİKİ EJDER ARVAS (Devamla) - O bakımdan organik tarıma geçmemiz, hakikaten ülkemiz 

ve insanlarımız açısından çok önem arz etmektedir. Organik tarımla ilgili yasa tasarısı, inşallah, bu 
hafta içerisinde Meclise geliyor. Siz parlamenter arkadaşlarımın, bu organik tarımla ilgili tasarıda 
gönül birliği, el birliği yapıp, bunu bir an önce yürürlüğe koymamız hepimizin görevi olmalıdır. 

Bu düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arvas. 
Gündemdışı ikinci söz, Denizli-Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili söz 

isteyen Denizli Milletvekili Sayın Haşim Oral'a aittir. 

Buyurun Sayın Oral. 
2. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oralın, Denizli-Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi 

Bölgesinin mevcut durumu ile bölgenin 5084 sayılı Yasa kapsamına alınmasına ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı 
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V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Sayın Başkanım, sayın milletvekili arkadaşlarım; Denizli-Çardak 
Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Denizli Sanayi Odasının hukukî ve malî sorumluluğuy
la gerçekleştirilen, Denizli'ye 50 kilometre mesafede, Çardak Havaalanı ve Denizli-Afyon karayolu 
bitişiğinde, kuzeyinden geçen demiryolu ve Denizli Serbest Bölgesi yakınında, yaklaşık 3 250 000 
metrekarelik bir alanda kurulmuştur. 

Bölgemiz altyapı inşaatları 13.9.1996 tarihinde başlamış ve 22.10.1997 tarihinde tamamlan
mıştır. Altyapı harcamaları için yaklaşık 13 500 000 Amerikan Doları + KDV tutarında bir harcama 
yapılmıştır. 

Altyapı inşaatları kapsamında; 14 kilometre asfalt yol, 15 kilometre içmesuyu hattı, 27 
kilometre yeraltı orta gerilim elektrik hattı, 1 000 abonelik yeraltı telekomünikasyon şebekesi 
tamamlanmıştır. 

Organize sanayi bölgemizde, 97 adet sanayi parseli, 2 adet yeşilalan, 1 adet sosyal tesis ve idarî 
bina alanı, 1 adet su deposu alanı, 1 adet TIR parkı ve gümrükleme alanı bulunmaktadır. 

Organize sanayi bölgemizin altyapı inşaatları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından tek kuruş kredi 
alınmadan -tekrar söylüyorum, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından tek kuruş kredi alınmadan- tamam
lanmış olup, sanayicilerimizin yatırımlarını gerçekleştirmeleri için çok elverişli bir ortam yaratıl
mıştır. 

Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'de, altyapısı tamamlanmış, 97 adet 
sanayi parselinin tahsisi yapılmış, 50 adet sanayicinin tapusunu aldığı; ancak, yatırımlarını gerçek
leştiremedikleri ve ülkemizde başka bir örneği mevcut olmayan bir bölgedir. Avrupa Birliğine giriş 
kriterlerini gerçekleştirmeye çalıştığımız bir ortamda sanayicilerimize tek merkezden hizmet 
verecek olan ve kurulacak arıtma tesisiyle çevrenin korunmasına önemli bir katkı sağlayacak olan 
bölgemizin önemi, bu suretle bir kat daha artmaktadır. 

Sınırları içinde bulunduğu Çardak İlçesinin, 5084 sayılı Kanunun imkânlarından yararlanan 
Afyon İline sınırı bulunmaktadır. Organize sanayi bölgemizin Afyon İli sınırına uzaklığı sadece ve 
sadece 3 kilometredir; yani, Denizli'nin çevresini saran Uşak ve Afyon İllerinin teşvikle ödüllen-
dirildiği bir noktada -ki, bu, 5084 sayılı Yasadır- Denizli'nin bu ayrıcalığa olan mesafesi, altyapısı 
bitmiş bir hizmet alanıyla, sadece ve sadece 3 kilometredir. 

Organize sanayi bölgemizin Afyon İli sınırına olan uzaklığı sadece 3 kilometre olup, bu durum, 
Çardak İlçesi ve özellikle organize sanayi bölgemiz için, yatırımların gelmesinde önemli bir etken 
oluşturmakta ve haksız rekabete sebep olmaktadır. Yani, şunu söylemek istiyorum: Örneğin, Deniz
li'de bornozu imal ederken sanayiciye bir bornozun maliyeti 6 sterlinken, bu, Afyon'da, Uşak'ta 3 
sterline mal olacaktır; yani, yaklaşık yan yarıya bir katkı vardır Denizli'nin hemen çepeçevresini 
saran illerde. 

Bütün bu kriterler çerçevesinde, Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgemizin, 
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5084 sayılı 
Kanun kapsamına alınmasını fazlasıyla hak ettiğini Denizlililer olarak düşünüyoruz ve bu 
talebimizin de özellikle Yüce Meclis tarafından değerlendirilmesini istirham ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuyla ilgili dosyalar Sayın Başbakanımıza ve 
Bakanımıza iletilmiştir. Demin de arz ettiğim gibi, özellikle, bir tesisten, organize sanayi bölgesin
den, altyapısı tamamen bitmiş ve altyapısı tamamen Denizlililer tarafından yapılıp bitirilmiş bir 
çalışma merkezinden, organize sanayi bölgesinden bahsediyorum. Devletten istediğimiz tek şey 
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var, her zaman olduğu gibi; bizi, Denizli'yi boğdurmaması, Denizlili sanayicinin cesaretini kır
maması. Onun için, 5084 sayılı Yasayla, uzaklığı sadece ve sadece 3 kilometre olan bu organize 
sanayi bölgesinin bu kapsam içerisine alınmasını istemek, herhalde çok haksız bir davranış, çok 
haksız bir talep olmasa gerek diye düşünüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Oral, toparlayabilir misiniz. 

Buyurun. 

V. HAŞİM ORAL (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Dolayısıyla, bu 5084 sayılı Yasanın içerisine Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Böl
gemizin girmesini istiyoruz. Başka bir isteğimiz yok. 

Bakın, Denizli'deki organize sanayi bölgesinde yaklaşık 20 000 kişi ekmek yiyor. Bunları 4'le 
çarparsanız -her ailenin 4 ferdi olduğu için- bu, 80 000 kişi demektir. Bu organize sanayi bölgesiy
le bir 80 000 kişiye daha ekmek, aş sunmuş olacağız, Meclis olarak, hükümet olarak ve buradaki 
birtakım organlar olarak. 

Denizli'nin ihracatı 1 200 000 000 dolardır; ama, Denizli'nin ekonomik hacmi yaklaşık 3 500 
000 000 dolar civarındadır; yani, bunu yeterince hak ettiğini belirtmek açısından bunları özellikle 
söylemek istiyorum. Bir de, Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin bir önceliği var, Sayın Baş
bakanım bunu Denizli'ye geldiğinde, Adliye Sarayımızın açılışında söylemişti. "Yatırım olarak en 
az yatırım yapan bir hükümet olmasına rağmen, bitmeye en yakın, kullanıma en hazır işletmelerin 
bir an evvel yürürlüğe girmesi konusunda biz, daha cüretkârız, daha akıllı davranıyoruz" demişti. O 
zaman, ben, buradan, Sayın Başbakanıma, Sayın Bakanıma söylüyorum: Altyapısı bitmiş, sizden 
hiçbir şey istemiyoruz; ama, Denizli sanayicisinin hemen 3 kilometre sınırından geçen bir teşvikin 
Denizli'ye katkı koymasını istiyoaız. Bir de, bu konuda deneyimli bir şehir, şimdiye kadar yaptık
ları yapacaklarının garantisi olan bir şehir. Bu konudaki talebimizin özellikle dikkate alınmasını is
tiyorum. 

Bununla ilgili talebi, ben, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak dile getirmiş olabilirim; 
ama, size temin ediyorum ki, bu talebin arkasında Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili arkadaş
larım da var. Bu talebin arkasında, Denizli'deki Cumhuriyet Halk Partililer, Adalet ve Kalkınma 
Partililer, Doğru Yolcular, ANAP'lılar, MHP'liler, bütün Denizli var; dolayısıyla, olayın siyasî yönü 
yok. Olayın, bir iş, bir de aş yönü var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Oral. 
V. HAŞİM ORAL (Devamla)- Bunları söyledikten sonra, vergi vermede 20 nci sırada olan, 81 

ilin içinde 20 nci sırada olan Denizli'nin bu sermayesinin Afyon'daki işsize de katkı koyacağını 
özellikle söylemek istiyorum. Yani, burada bir hazır sermaye var, hazır bir işletme var ve Afyon'a 
da bu konuda ciddî katkı konulacaktır. Bunun için, daha önce, Sayın Başbakanımızın iplikte KDV 
indirimine gidileceğine dair sözünü Denizli sanayicisi unutmamıştır. 

Dolayısıyla, sözlerimi tamamlarken, ihracatçımızın özellikle kur sıkıntısıyla ciddî sıkıntılar 
yaşadığı bu süreçte 1 200 000 000 dolarlık ihracatıyla, çok içtenlikle söylüyorum, çok iddialı 
üniversitesiyle, demokratik kitle örgütleriyle, meslek odalarıyla, yerel basınıyla, Denizlisporuyla, 
sanat etkinlikleriyle, Denizli, bu kapsamın içine alınmayı fazlasıyla hak ediyor diyorum. Bu konuda 
Denizli kamuoyunun hassasiyetini Yüce Meclise aktarmak istiyorum. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
V. HAŞİM ORAL (Devamla) - Konuyla ilgili dosyaların Sayın Başbakanımıza ve Sayın 

Bakanımıza iletildiğini söylüyorum. Olayın siyasî yönü yok, iş ve aş yönü var. Bu suretle herkese 
saygılar sunuyorum. 

İki gün önce İstanbul'da katledilen 16 yaşındaki çocuğumuzun anısı önünde saygıyla 
eğiliyorum. Burada, bununla ilgili tedbirler alacak olan Yüce Meclise de başarı diliyorum. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oral. 
Gündemdışı konuşmaya, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Coşkun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli mil

letvekilleri; Değerli Denizli Milletvekili Haşim Oral'ın Denizli - Çardak Özdemir Sabancı Organize 
Sanayi Bölgesine ilişkin gündemdışı konuşmasını cevaplandırmak üzere söz almış bulunuyorum; 
bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmamın başında, Sayın Milletvekilimizin, Denizli'yle ilgili gösterdiği hassasiyete de 
teşekkür ediyorum. 

Denizli-Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi alanı, daha önce Maliye Bakan
lığının Çardak Belediye Başkanlığına muhatap 20.12.1995 tarih ve 46027 sayılı yazısıyla Çardak 
Belediyesi sanayi alanı olarak tahsisi uygun görülen ve 19.2.1996 tarih 3/3 sayılı Çardak Belediye 
Meclisinin Meclis kararıyla sanayi alanı olarak satın alınan bir alandır. 

Denizli Valiliği, daha sonra, 26.7.1996 tarih ve 2827 sayılı yazısıyla, belediye sanayi alanı 
olarak ilan edilen alanın organize sanayi bölgesi olarak tescil edilmesini talep etmiş olup, Bakan
lığımız koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan Organize Sanayi Böl
geleri Yer Seçimi Komisyonunca 8.10.1996 tarihinde mahallinde yer seçimi yapılmıştır. 

Organize sanayi bölgesi yeri olarak incelenen, havaalanı mevkiindeki yaklaşık 323 hektar 
büyüklüğündeki alan, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 13.12.1996 tarih ve 4970 sayılı 
yazısıyla organize sanayi bölgesi yeri olarak uygun bulunmuş olup, 2.1.1997 tarih ve 7 sayılı 
yazımızla, Denizli Valiliğine kamulaştırma talimatı yazılmıştır. 28 sicil numarasıyla özel hukuk 
tüzelkişiliğini kazanmıştır. 

Jeolojik ve jeoteknik etüt raporu, Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 3.2.1999 tarihinde onaylan
mıştır. 

1/5 000 ve 1/1 000 ölçekli imar planları, Organize Sanayi Bölgesi Kanunu yürürlüğe girmeden 
önce, 18.2.2000 tarih ve 3/2 sayılı Çardak Belediye Meclisi Meclis kararıyla onaylanmış olup, 
yürürlüktedir. 

Bölgede 98 adet sanayi parseli bulunmakta olup, 97 adedinin tahsisi yapılmıştır. Tahsisi 
yapılan parsellerde 2 adet sanayi tesisi üretime geçmiş bulunmaktadır. 

Proje maliyeti müteşebbis heyetçe karşılanmış olup, bölge hizmete sunulmuştur. 
Denizli-Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesinin, dünyanın ve Türkiye'nin sayılı 

alkali göllerinden biri olan ve aynı zamanda Türkiye'nin tek, dünyanın ise ikinci büyük ve temiz, 
toksik madde içermeyen doğal sodyumsülfat potansiyeline sahip kapalı havza niteliği taşıyan 
Acıgöle yakın olması nedeniyle, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Çevre Bakanlığınca bildirilen 
şartlar aşağıda sunulmuştur. 
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Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 2.7.1997 tarih ve 23188 sayılı yazısıyla bildirilen; Acıgölün 
dünyanın ve Türkiye'nin sayılı alkali göllerinden biri olduğu, bu gölün, aynı zamanda Türkiye'nin 
tek, dünyanın ise ikinci büyük ve temiz, toksik madde içermeyen doğal sodyumsülfat potansiyeline 
sahip kapalı havza niteliği taşıdığı, kâğıt, cam, deterjan, tekstil gibi sanayilerin ana girdisi olan sod-
yumsülfatın üretiminin sürdürülebilmesi için Acıgöl havzasının doğal dengesinin korunması gerek
tiği, 

Gölün dengesinin korunabilmesi için her türlü su ihtiyacının havza dışından karşılanması ve 
atıksuların kapalı devreyle havza dışında arıtıldıktan sonra tekrar kullanımına olanak verilmesi, 

Doğal dengeyi bozabilecek zararlı boya ve toksik madde içeren atıkları bulunan sanayi tür
lerinin kurulmaması, 

Taraf olduğumuz sözleşmelere (Ramsar ve Bern) uygun hareket edilmesi, 
Şartları, 28.7.1997 tarih ve 9828-9830 sayılı dağıtırdı yazımızla, Çardak Organize Sanayi Böl

gesi Müteşebbis Heyet Başkanlığına, Çardak Belediye Başkanlığına ve Denizli Valiliğine; 

Çevre Bakanlığının 28.11.1997 tarih ve 7911 sayılı yazısıyla bildirilen; sıvı atıkların ileri 
derecede arıtıldıktan sonra Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 28 inci maddesi çerçevesinde 
sulamada kullanılması ya da Acıgöl'e verilmeden 3 kilometre mesafedeki Beşiktepe ve Akkaştepe 
arasında bulunan boyun noktasından geçirilerek kuru dereler vasıtasıyla Emirçayına ulaştırılması 
şartı, 12.12.1997 tarih ve 16244-16245 sayılı dağıtımlı yazımızla Müteşebbis Heyet Başkanlığına 
ve Denizli Valiliğine, 

Bildirilmiş, bu şartlarla ilgili müteaddit defa olmak üzere, en son 7.4.2004 tarih 4041 sayılı 
yazımızla yapılan çalışmalar hakkında bilgi istenmiştir. 

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından alınan cevabî 19.4.2004 tarih ve 17 
sayılı yazıyla; kurumların yazılı görüşlerinde belirtilen hususlara aynen uyulduğu, organize sanayi 
bölgesi faaliyete geçtiğinde Acıgöl havzasına zararı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Deniz
li Valiliği Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, Çevre İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü yet
kililerinden oluşan bir komisyon kurulduğu ve bu komisyonun 30.7.1997 tarihinde hazırladığı rapor 
çerçevesinde Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesinde herhangi bir sakınca olmadığı, 

Organize Sanayi Bölgesinin içme ve kullanma suyıı ihtiyacının, firmaların inşaata baş
lamamaları ve bir firmanın faaliyette olması nedeniyle geçici olarak Çardak Belediyesi tarafından 
sağlandığı, yeraltı suyu etüt çalışmalarının devam ettiği, 

Denizli Valiliği Çevre İl Müdürlüğünün 12.12.2000 tarih ve 1039 sayılı, Çevre Bakanlığı Çev
re Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 28.11.2000 tarih ve 13113 sayılı yazıları 
doğrultusunda atıksuların arıtıldıktan sonra sızdırmaz isale kanalı vasıtasıyla Emirçayına verileceği, 
bu hattın, fabrikaların faaliyete geçmesiyle, Organiza Sanayi Bölge Müdürlüğünce yapılacağı bil
dirilmiştir. 

Bu çerçevede, Bakanlığımız olarak, belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde herhangi engel 
olmadığını arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Coşkun. 
Gündemdışı üçüncü söz, Irak'ta yaşanan katliamlar hakkında söz isteyen, Adıyaman Millet

vekili Mahmut Göksu'ya aittir. 

Buyurun Sayın Göksu (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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3. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Irak'ta yaşanan olaylara ilişkin gündemdışı 
konuşması 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Irak'ta yaşanan olaylarla 
ilgili gündemdışı söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Son iki haftadır Felluce'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Ramazanda başlayıp bayramda devam 
eden bu savaştaki katliamlar, hepimizin yüreğini yakmaktadır. Tarih, kültür ve inanç birliği olan 
komşumuz Irak'ta yaşanan bu insanlık trajedisine hiçbir insan kaygısız kalamaz. Nitekim, Sayın 
Başbakanımız ve Dışişleri Bakanımız da, halkımızın rahatsızlığını ve derin üzüntüsünü ilgili kişi ve 
kurumlara iletmişlerdir. 

Ben de, milletin bir vekili olarak, halkımızı derinden yaralayan bu durumu sizlerle paylaşmak 
istedim. 

Değerli arkadaşlar, insanlık tarihi savaşlarla doludur. Bu savaşlar, milyonlarca canın yitiril
mesine ve milyonlarca masum kanın akmasına sebebiyet vermiştir; ancak, semavî dinler ve özellik
le de Dinimiz, savaşta kadınlara, çocuklara, eli silah tutmayan yaşlılara, ibadethanelere sığınmış in
sanlara, hayvanlara, hatta, ağaçlara zarar verilmemesini telkin eder. Ne var ki, Irak'ta iki yıla yakın 
süredir devam eden işgalde, herhangi bir ayırım gözetmeksizin Irak Halkına reva görülen zulümler 
insanın kanını donduracak boyutlara ulaşmıştır. İşgal kuvvetleri, ileri teknolojik güç kullanarak, 
ramazan, Kadir Gecesi, bayram demeden, çocukları, kadınları, yaşlıları, herkesi katlediyor, camileri 
basıyor, evleri sakinlerine mezar ediyor, yerde inleyen yaralıları infaz ediyor. Bir yanda bu cinayet
ler işlenirken, öbür yanda bir yunus balığının yaralı kuyruğunu tedavi etmek için yüzbinlerce dolar 
harcayanlar, masum çocuklar, kadınlar ve ihtiyarlar bombalarla kolsuz kanatsız kalırken, görmez
likten gelebiliyorlar; buzula sıkışan balina için seferber olan süper dünya, kulaklarını tıkayıp, göz
lerini kapatabiliyor. 

Ya "her şey insanlık için" diyen hümanistler veya "kadın her şeyden üstündür" diyen feminist
ler, ya sınır tanımayan o gazeteciler, doktorlar, insan hakları savunucuları, aydınlarımız; bütün bun
lar nerede diye sormak istiyorum... 

Birbirine bağlanarak namusları pâymal edilenleri, işkence altında insanlıkdışı muamelelere 
maruz bırakılan rehineleri, yok edilen aileleri, yerle bir edilen şehirleri, yıkılan kültür ve tarihî var
lıkları, işgal edilen bu topraklan hangi gözle, hangi kalple seyrediyoruz? 

Hele, şu Birleşmiş Milletlere gelince; hiç düşündük mü, acaba ne işe yarıyor bu kurum? Bol 
ışıklı mutantan salonlarda yüzbinlerce insanın el kaldırıp indirdiği folklorik bu kurum hangi savaşı 
durdurmuş, hangi mazlumu kurtarmıştır acaba? Birleşmiş Milletlerin, ısrarla "yok" demesine rağ
men, yine de Irak'a bu bahaneyle girmediler mi. Göz göre göre, Filistin'de, bir milletin etrafına iş
galciler duvar çekmediler mi. Koca şehirleri bir cezaevi haline getirmediler mi. Ama, ne var ki, Bir
leşmiş Milletlerin sesi soluğu çıkmamaktadır. Şu anda bütün dünya ve özellikle Amerika İran'daki 
nükleer silahla ilgilenirken, Rusya çıkıp "ben atom bombası yaptım" dediği zaman, yine, Birleşmiş 
Milletlerin sesi çıkmamakta, yine, suspus olmakta. Bu silahın yapımı suç ise, Rusya, ABD, Çin, 
Fransa, İngiltere ve İsrail yapınca niçin suç değil, doğrusu, bunu anlamakta insan olarak zor
lanıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Amerika'nın uluslararası meşruiyet aramaksızın giriştiği işgalin hangi 
boyutlarda olduğunu ve gelecekte neyin habercisi olduğunu kavramak için şu dehşetli rakamlara 
bakmak gerekir: Savaş yorumcularına göre, Irak işgalinin başladığı 2003 Mart ayından bu yana, iş
gal kuvvetleri, direnişçiler hariç, 100 000 sivili katletti. Yine, uzmanlara göre, bu rakam, bir soy-
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kırımın hukukî tanımını karşılamaya yeter sayıdadır. Yine, The Sydney Morning Herald 
Gazetesinin haberine göre, Amerika, Irak'ta kimyasal ve biyolojik silah kullanmaktadır. Bunu bir 
albay da teyit etmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MAHMUT GÖKSU (Devamla) - Kısacası, kitle imha silahlan var bahanesiyle gelen ABD, ay

nı silahları kullanmaktan çekinmiyor. 
2004 Temmuzunda, ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Irak'la ilgili yayımladığı raporda, baş

ta CIA olmak üzere, istihbarat servislerinin işgale gerekçe olarak gösterdikleri bütün bilgilerin sah
te olduğunu açıkladı. 

Kısacası, ne kitle imha silahı ne de Saddam'ın El Kaide örgütüyle ilişkisi tespit edildi. Hatta, 
New York Times ve Washington Post gazeteleri bir tür günah çıkararak, haksız ve adil olmayan bir 
işgale alet olduklarını, resmî kaynaklardan gelen asılsız bilgilerle kamuoyunu yanılttıklarını itiraf 
ettiler. 

Yeni dönemde, eğer, Başkan Bush, çizgisinde ısrar edecek olursa -ki, öyle gözüküyor- çok daha 
vahim katliamların yaşanacağı, bu trajedi zincirinin başka ülkelerle de devam edeceği kanaatimi 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerika'nın bu işgalle nereye varmak istediği, mevcut stratejik 
hesapların ötesinde bir anlama sahiptir. 

Eğer, sahiden, işgal ve katliamın gerçek sebepleri itiraf edilecek olsa, bugünlere rahmet 
okutacak çok daha vahim zamanların içerisinde olunacağı endişesini taşıyorum. 

Değerli arkadaşlar, açık ve kamuoyunda hâkim olan kanaat şudur: İşgalin gerçek sebebi, ne 
petrol ne dikta rejiminin yıkılması ne de Irak'a demokrasinin getirilmesidir. Dünyaca ünlü filozof 
John Naisbitt bu görüşü destekliyor ve diyor ki: "Bush bu savaşı petrol için yapmıyor. Bush, kök-
tendinci bir Hıristiyan ve onun dinî inançları çok kuvvetlidir." (AK Parti sıralarından alkışlar) Bu, 
aynı zamanda, öldürülen Kennedy'ye de danışmanlık yapmış bir filozoftur. 

Başkan Bush'un, geçmişte yaptığı konuşmalarda iki kez haçlı savaşından bahsetmesi, bu 
yaşananlardan sonra bu ifadelerin bir dil sürçmesi olmadığını ortaya koymaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Göksu, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
MAHMUT GÖKSU (Devamla) - Amerikan askerlerinin Felluce'ye girmeden önce, başındaki 

generalin "Tanrı tek tek hepinizi kutsasın" ifadesi, askerlerin tankların üzerlerine haç asmaları ve 
Müslümanların kutsalını saygısızca çiğnemeleri de, maalesef, bu endişelere haklılık kazandırmak
tadır. 

Kısacası, Başkan Bush, Tanrının kendisine böyle yapmasını emrettiğine inanıyor ve bir misyon 
üstlendiğini düşünüyor. Bütün bu olup bitenlerden son derece memnun görünen İsrail, söz konusu 
inancın diri tutulması için elinden geleni yapıyor; çünkü, Şaron'un İsrail'i, Amerika'yı kendisine 
benzettikçe, yayılma politikasını gerçekleştirebileceğine inanıyor. 

Değerli arkadaşlar, buradan, Başkan Bush'a ve Amerikan Halkına da seslenmek istiyorum: 
Tarihte ortak bir kaderi paylaştığımız Irak Halkı ile Türk Halkı, bugün de aynı coğrafyanın kaderini 
paylaşmaktadır. Tarihi ve coğrafyasıyla kendi dünyamızdan ayıramadığımız bu topraklarda halen 
devam etmekte olan savaş... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MAHMUT GÖKSU (Devamla) - ...beni ve benim gibi milyonlarca insanı tedirgin etmektedir. 
Halkımızın vicdanını kanatan ve insanlıktan nasibi olan herkese ıstırap veren bu sahnelerin, bir an 
önce sona ermesini istiyorum. 

Artık, savaşların, işgal ve katliamların olmadığı, barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün hâkim ol
duğu bir dünya istiyoruz. Medeniyetler çatışmasının yaşandığı yer değil, medeniyetler buluşmasına 
sahne olan bir dünya istiyoruz. 

Ey Amerikan Halkı, yeryüzünü insanlığın hizmetine sunan Yüce Allah, savaşı değil, barışı bize 
telkin etmekte. Bu geniş ve güzel dünyayı niçin kendinize ve başkalarına dar ediyorsunuz? Barışın 
ve özgürlüğün dünyada hâkim olması, herkesin temennisidir. Ancak, bu barışın soykırıma varan 
katliamlarla olmayacağını da bilmeniz gerekir. Amerika, bu tavrıyla dünyaya ve özellikle de İslam 
dünyasına kin ve nefret tohumlarını ektiğini çok iyi bilmelidir. Güzel bir atasözümüzü sizlerle pay
laşmak istiyorum: Zulm ile âbâd olanın âhiri berbad olur! (AK Parti sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MAHMUT GÖKSU (Devamla) - Bu işgalle konuşulmaya başlanan kıyamet savaşı, dünyanın 
değil ama, belki ABD'nin kıyameti olabilir. Amerikan Halkının da, böyle bir kıyametin başlarında 
kopmaması için Başkanlarına "dur" demesini dünya kamuoyu beklemektedir. Bir internet sitesinde 
Amerikan Halkının bütün dünya kamuoyundan Irak'ta olup bitenler karşısında özür dilemesi yeter
li değildir. 

Sayın Bush, demokrasiyi getirme adına girdiğiniz Irak'ta böyle giderse, demokratik düzeni 
görecek insan kalmayacak. Eğer, bir gün Irak Halkı, Saddam'ı arar hale gelirse, bunun yegâne 
sorumlusu da siz olacaksınız. ABD yönetiminin, kendi halkının tasvip etmediği işgali dünya halk
larına izahı hiç mümkün olmayacaktır. Irak'ta daha fazla gözyaşı ve kanın akmaması için, atılan kin 
ve nefret tohumlarının yeşermemcsi için elinizi çabuk tutunuz. Yoksa, Basra harap olduktan sonra 
alacağınız kararlar hiçbir işe yaramayabilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Göksu, teşekkür eder misiniz. 

MAHMUT GÖKSU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, temennimiz ve duamız, Irak'ın bir an ön
ce barışa ve esenliğe kavuşmasıdır. Bu temenniyle sözlerimi bitiriyor, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Göksu. 

Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyonun, bazı sayın millet
vekillerinin yasama dokunulmazlıklarına ilişkin raporları vardır; ayrı ayrı okutup, bilgilerinize 
sunacağım. 

Kâtip Üyenin oturduğu yerden okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

İlk raporu okutuyorum : 
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IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

/. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/307) (S. Sayısı : 541) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Zimmet suçunu işlediği iddia olunan Tokat Milletvekili Feramus Şahin hakkında düzenlenen 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki 
hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşül
müştür. 

Tokat Milletvekili Feramus Şahin Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Tokat Milletvekili 
Feramus Şahin hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Burhan Kuzu 

İstanbul 

Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 

Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

(x) 541 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum : 

2. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/308) (S. Sayısı : 542) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Zimmet ve görevi ihmal suçlarını işlediği iddia olunan Tokat Milletvekili Feramus Şahin hak

kında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dos
ya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplan
tısında görüşülmüştür. 

Tokat Milletvekili Feramus Şahin Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

(x) 542 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Tokat Milletvekili 
Feramus Şahin hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyonu Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tııtulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutııklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırabilmektedir. 

Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 
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Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Diğer raporu okutuyorum : 
3. - Trabzon Milletvekili Asım Ayhan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/309) (S. Sayısı : 543) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevi ihmal suçunu işlediği iddia olunan Trabzon Milletvekili Asım Aykan hakkında düzen

lenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki 
hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşül
müştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Trabzon Milletvekili 
Asım Aykan hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Burhan Kuzu 
İstanbul 

Komisyon Başkanı ve üyeler 
Karşı Oy Yazısı 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

(x) 543 S. Sayılı Bas m ayazı tutanağa eklidir. 
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Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırabilmektedir. 

Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldınlmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Diğer raporu okutuyorum : 

4. - Kars Milletvekili Selamı Tığit'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/310) (S. Sayısı: 544) (x) 

(x) 544 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İhaleye fesat karıştırmak suçunu işlediği iddia olunan Kars Milletvekili Selami Yiğit hakkında 
düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hak
kındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında 
görüşülmüştür. 

Kars Milletvekili Selami Yiğit Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiştir. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kars Milletvekili Selami 
Yiğit hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Burhan Kuzu 
İstanbul 

Komisyon Başkanı ve üyeler 
Karşı Oy Yazısı 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu rutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasım, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırabilmektedir. 

Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kam oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 
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Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üneü maddesinin değiştirilmesi ve geçiei 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum : 
5. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ve Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in 

yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (S/311) (S. Sayısı : 545) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Zimmet suçunu işlediği iddia olunan Kayseri Milletvekili Adem Baştürk hakkında düzenlenen 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki 
hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşül
müştür. 

Kayseri Milletvekili Adem Baştürk Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiştir. 
Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kayseri Milletvekili 

Adem Baştürk hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 

Komisyon Başkanı ve üyeler 
Karşı Oy Yazısı 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarla-

(x) 545 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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mak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı verilen 
ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşüncelerini 
serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 

Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Zimmet suçunu işlediği iddia olunan Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil hakkında 

düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hak
kındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında 
görüşülmüştür. 

Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını gön
dermiştir. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kahramanmaraş Millet
vekili Nevzat Pakdil hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Burhan Kuzu 
İstanbul 

Komisyon Başkanı ve üyeler 
Karşı Oy Yazısı 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
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taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Diğer raporu okutuyorum : 

6. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/312) (S. Sayısı : 546) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün hak
kında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dos
ya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplan
tısında görüşülmüştür. 

Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Muğla Milletvekili Fah
rettin Üstün hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Burhan Kuzu 

İstanbul 

Komisyon Başkanı ve üyeler 

(x) 546 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasmı; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 
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Bu nedenlerle, komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Diğer raporu okutuyorum : 
7. - Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/313) (S. Sayısı : 547) (xj 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 
suçunu işlediği iddia olunan Edirne Milletvekili Ali Ayağ hakkında düzenlenen yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu 
raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Edirne Milletvekili Ali Ayağ Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırılması 
talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Edirne Milletvekili Ali 
Ayağ hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

(x) 547 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum : 

8. - Mersin Milletvekili Ali Er'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/328) (S. Sayısı : 548) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Mersin Milletvekili Ali Er hakkında düzenlenen yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu 
raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

(x) 548 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Mersin Milletvekili Ali 
Er hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar ver
miştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Burhan Kuzu 
İstanbul 

Komisyon Başkanı ve üyeler 
Karşı Oy Yazısı 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 
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Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum : 
9. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/334) (S. Sayısı ; 549) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hakaret suçunu işlediği iddia olunan Trabzon Milletvekili Şevket Arz hakkında düzenlenen 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki 
hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşül
müştür. 

Trabzon Milletvekili Şevket Arz Komisyonda sözlü olarak savunmasını yapmıştır. 
Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Trabzon Milletvekili 

Şevket Arz hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir, 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilcmemesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

(x) 549 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırabilmektedir. 

Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum : 
10. - istanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/335) (S. Sayısı : 550) (x) 

(x) 550 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İhaleye fesat karıştırmak suçunu işlediği iddia olunan İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin 
hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki 
dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli top
lantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak İstanbul Milletvekili İd
ris Naim Şahin hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 
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Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize 

sunacağım. 

Okutuyorum : 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Belçika Temsilciler Meclisi Başkanı Herman De Croo ve beraberindeki parlamento 

heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının konuğu olarak ülkemize resmî ziyarette bulun
masına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/703) 

10 Kasım 2004 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

TBMM Başkanlık Divanının 15 Ocak 2004 tarih ve 25 sayılı Kararıyla Belçika Temsilciler 
Meclisi Başkanı Herman De Croo ve beraberindeki heyetin, 28 Kasım-1 Aralık 2004 tarihleri 
arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Arınç'm konuğu olarak ülkemize res
mî ziyarette bulunması uygun bulunmuştur. 

Söz konusu heyetin ülkemizi ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine 
sunulur. 

Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum : 
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2. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun (6/1255, 1307, 1308 ve 1319) esas 
numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/227) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 489, 537, 538 ve 549 uncu sıralarında yer alan (6/1255, 
1307, 1308 ve 1319) esas numaralı sözlü soru önergelerimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 

BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığının, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği 
Arasındaki Malî İşbirliği Çerçevesinde Temin Edilecek Malî Yardımların Uygulanmasına İlişkin 
Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında İç
tüzüğün 34 üncü maddesi uyarınca verilmiş bir tezkere vardır; okutuyorum : 

3. - Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığının, (1/861) esas numaralı Türkiye Cum
huriyeti ile Avrupa Birliği Arasındaki Malî İşbirliği Çerçevesinde Temin Edilecek Malî Yardımların 
Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının, Avrupa Birliğini ilişkilendiren boyutunun da olması nedeniyle Komisyonlarına havale 
edilmesine ilişkin tezkeresi (3/709) 

2.11.2004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasındaki Malî İşbirliği Çerçevesin
de Temin Edilecek Malî Yardımların Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/861) 16.07.2004 tarihinde, esas komisyon olarak 
Dışişleri Komisyonuna, tali komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. 

Kanun Tasarısının Avrupa Birliğini ilişkilendiren boyutunun olması nedeniyle, İçtüzüğümüzün 
34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Komisyonumuza da havale edilmesini müsaadelerine 
saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Yakış 

Düzce 

AB Uyum Komisyonu 

Başkanı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan tezkeredeki Avrupa Birliği Uyum Komis
yonunun talebi Dışişleri Komisyonunca da uygun bulunduğundan, İçtüzüğün 34 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrası uyarınca, Başkanlığımızca yerine getirilmiştir. 

Başbakanlığın İçtüzüğün 75 inci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

4. - Ceza ve Tedbirlerin infazı Hakkında Kanun Tasarısının, 5237sayılı Türk Ceza Kanunu çer
çevesinde yeniden değerlendirilerek gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla geri gönderilmesine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/704) 
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20.11.2004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10/9/2003 tarihli ve B.02.0.KKG.0.10/101-706/4166 sayılı yazımız. 
İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza arz edilen Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanun 

Tasarısının, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde yeniden değerlendirilerek gerekli değişik
liklerin yapılması amacıyla İçtüzüğün 75 inci maddesine göre geri gönderilmesini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

BAŞKAN - Adalet Komisyonunda bulunan tasarı geri verilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 4 tezkeresi daha vardır; okutup, oylarınıza 

sunacağım. 

5. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sadık Yakut'un, KKTC'nin 21 inci Kuruluş Yıl
dönümü Kutlamalarına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denk-
taş'ın resmî davetine icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/705) 

11 Kasım 2004 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın vaki davetine icabet
le, KKTC'nin 21 inci kuruluş yıldönümü kutlamalarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili 
Sadık Yakut'un katılması hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi 
Hakkında 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer tezkereyi okutuyorum : 

6. - TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve üyelerinden oluşan Parlamento heyetinin, 
Almanya Federal Meclisi Savunma Komisyonunun resmî davetine icabetine ilişkin Başkanlık tez
keresi (i/706) 

17 Kasım 2004 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

22-26 Kasım 2004 tarihleri arasında TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve üyelerin
den oluşan Parlamento heyetinin, Almanya Federal Meclisi Savunma Komisyonunun daveti üzerine 
resmî bir ziyarette bulunmaları öngörülmektedir. 

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

Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer tezkereyi okutuyorum : 

7. - Türkiye Büyük Millet Meclisini temsılen 2 üyenin, Avrupa Parlamentosu ile AB Komisyonu 
TAIEX Ofisi tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu üyeleri ile diğer AB 
kurumlarının yüksek düzeydeki görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan "Yeni Çevre 
Politikası" konulu kolokyuma resmî davetine icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/707) 

17 Kasım 2004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Avrupa Parlamentosu ile AB Komisyonu TAIEX Ofisi tarafından gönderilen davet mektubun

da 30 Kasım 2004 tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu üyeleri ile diğer 
AB Kurumlarının yüksek düzeydeki görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan "Yeni Çevre 
Politikası" konulu kolokyuma Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen iki parlamenterimiz davet 
edilmektedir. 

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

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 

8. - TBMM'den ilgili üyelerin, Hollanda Parlamentosunca gerçekleştirilmesi planlanan "Hay
van Hastalıkları Üzerine Toplumsal Sorumluluk Politikaları" konulu toplantıya resmî davetine 
icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/708) 

23 Kasım 2004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Hollanda Parlamentosunun himayeleri altında 25-27 Kasım 2004 tarihleri arasında gerçekleş

mesi planlanan "Hayvan Hastalıkları Üzerine Toplumsal Sorumluluk Politikaları" konulu toplantıya 
TBMM'den de ilgili üyeler davet edilmiştir. 

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

İsmail Alptekin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
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V. - ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. - Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 108 Tarih : 23.11.2004 

23 Kasım 2004 Salı günkü birleşimde sözlü sorulardan sonra gündemin "Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ongörüşmeler" kısmının 33 üncü sırasında yer alan (10/63) 
esas numaralı, futbol karşılaşmalarında meydana gelen istenmeyen olaylar konusundaki Meclis 
araştırması önergesi, 76 ncı sırasında yer alan (10/113) esas numaralı Meclis araştırması önergesi, 
98 inci sırasında yer alan (10/138) esas numaralı Meclis araştırması önergesi, 143 üncü sırasında 
yer alan (10/179) esas numaralı Meclis araştırması önergesi ile 193 üncü sırasında yer alan (10/228) 
esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşmelerinin birlikte yapılmasının ve görüşmelerin 
bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasının; 

24 Kasım 2004 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesinin, gündemin 
"Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 4 üncü sırasında yer 
alan tasan ve tekliflerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasının; 

25 Kasım 2004 Perşembe günkü birleşimde gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komis
yonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 4 üncü sırasında yer alan 653 sıra sayılı Organik Tarım 
Kanunu Tasarısı ile 5 inci sırasında yer alan 662 sıra sayılı Tohumculuk Kanunu Tasarısının görüş
melerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasının; 

Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Salih Kapusuz Ali Topuz 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 

Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun, "Sözlü Sorular" kısmının 6, 

14, 15 ve 16 ncı sıralarındaki soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. 
Sayın Bakanın bu istemini, sırası geldiğinde yerine getireceğim. 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu'nun cevabı 
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BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 

Soru önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başcsgioğlu tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ensar Öğüt 
Ardahan 

1- Üniversite mezunları başta olmak üzere, gençlerimiz işsizlik yüzünden psikolojik bunalıma 
girmektedir. Gençlerimizin iş sahibi olabilmeleri için ne gibi çalışmalar yaptınız? 

2- Toplumun geniş bir kesimi yoksulluk ve işsizliğin etkisiyle geleceğe güvenle bakamıyor. Ül
kemizde, resmî rakamlara göre işsizlik oranı yüzde 12,3; tarım ve diğer kesimlerde gizli işsizlik 
oranı ise yüzde 20 civarındadır. Yani, şu ana kadar 14 000 000 işsiz insanımız mevcuttur. AK Par
ti Hükümeti olarak, bir yıllık Acil Eylem Planı ile yedi aylık dönemde işsizliği önleyecek hangi 
çalışmaları yaptınız? 

3- İşsizlik fonunda kaç işçiye para ödendi? İşsiz insanlara ödediğiniz aylıkta artırma yapmayı 
düşünüyor musunuz? Fonda biriken paralarla işsizliği önleyecek yatırımlar yaptınız mı? 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başes-
gioğlu cevaplandıracaklardır. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sayın 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt'ün soru önergesini 
cevaplandırmak üzere huzurunuzdayım; bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, soru önergesinde de değinildiği üzere, şu anda, toplum 
olarak, önümüzdeki çözüm bekleyen en önemli sorunların başında işsizlikle mücadele konusu gel
mektedir. İşsizlik konusu, maalesef, Türk ekonomisinin yaşamış olduğu önemli travmalardan son
ra, yapısal bir sorun haline gelmiştir. Şu anda, Devlet İstatistik Enstitüsünün verilerine göre, işsiz
lik oranımız, 2004 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 9,3 olarak açıklanmıştır. Bir önceki yılın, yani 2003 
yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında işsizlik oranı, 2003 yılı ikinci döneminde yüzde 10'dur. 
Dolayısıyla, bu bir yıllık süreçte, nispî de olsa, işsizlik oranında bir gerileme olduğunu görmekteyiz. 

Türkiye'nin her yıl yaklaşık 750 000-800 000 civarında iş bekleyen genç nüfusuyla işsizlik 
sorununun bir an önce çözümlenmesi konusunda hem kamunun hem de özel sektörün ve ilgili bütün 
kuruluşların işbirliği yapma ihtiyacı ortadadır. Kamu olarak, her yıl, yaklaşık 35 000-40 000 
civarında yeni istihdam alanı yaratabilmekteyiz. Bunun dışında, demin de ifade ettiğim gibi, 750 
000-800 000 kişinin geriye kalan bölümüne iş bulmak için, mutlaka, Türkiye'de yatırım ortamının 
ve yeni istihdam alanlarının açılmasına ihtiyaç vardır. 

Değerli arkadaşlarım, işsizlik sorunu, sadece Türkiye'nin sorunu değil; gelişmiş ekonomilerin, 
gelişmekte olan ekonomilerin, bütün ekonomilerin en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Ör
neğin, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 7-8 civarında işsizlik oranı söz konusudur. Türkiye gibi, bir 
Polonya, bir İspanya'da da işsizlik oranlarının yüksek olduğunu görmekteyiz; ancak, bu ülkelerde sos
yal koruma sistemlerinin daha gelişmiş olması nedeniyle, bu ekonomiler, işsizlik oranlarının yaratmış 
olduğu sosyal rahatsızlığı daha yumuşak, daha ılımlı geçirme imkânına sahip bulunmaktadır. 
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Hükümet olarak, karşı karşıya bulunduğumuz bu sorunun ve tablonun bilinci içerisindeyiz. Bu 
sebeple de, Hükümetimiz, işsizlikle mücadeleyi ve istihdamı artırmayı öncelikleri arasına almış 
bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bir ülkede işsizliği makul seviyelere çekebilmenin en önemli yollarından 
birisi, o ülkedeki ekonomik büyüme performansının sürekli bir şekilde pozitif değer yaratmasından 
geçmektedir. Eğer ekonominiz her yıl yüzde 5'ler, yüzde 6'lar seviyesinde bir büyüme performansı 
sergileyemezse, bu yüzde 9'lar, yüzde 10'lar nispetindeki işsizlik oranlarını daha aşağıya çekmeniz 
mümkün değildir. 

Memnuniyetle ifade etmek gerekir ki, Türk ekonomisi, büyüme açısından, iki yıldır iyi bir per
formans sergilemektedir. Hükümet olarak kararlılığımız, ekonomideki bu büyümeyi sürekli hale 
getirmek ve kalıcı bir şekilde devam etmesini sağlamaya yönelik tedbirleri almaktır. Şu anda 
hepinizin de yakinen izlediği gibi, makro ekonomik dengelerdeki göstergeler, bize, ekonomimizin 
bu iyiye doğru gidişatının, gelecekte işsizlik oranlarını indirme konusunda büyük faydaları 
olacağını göstermektedir. 

Bunun dışında, işsizliği önleme konusunda, elbette, yatırım ortamının iyileştirilmesinin, işgücü 
piyasalarındaki çeşitli düzenlemelerin de yapılması gereğine işaret etmekte fayda var. Hükümet 
olarak bu bilinçle, özellikle işgücü piyasalarına yönelik olmak üzere, Yüce Meclisimizin desteğiy
le, geçmiş dönemde önemli yasalar çıkardık. Bunların başında, 1475 sayılı Yasanın yerine kaim 
olacak yeni İş Yasasını çıkardık. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa, hem çalışanın hukukunu koruma işlevini üstlenmiş durumdadır 
hem de yeni iş arayanlara iş arama kanallarında yardımcı olmayı -yani, işsizleri de düşünen, işsiz
lerin de iş bulmalarında yardımcı olmayı- amaçlayan bir misyonu yüklenmiş bulunmaktadır. 

Bunun dışında, İŞKUR Yasası önemli bir yasamızdır. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - İş 

Kurumu, geleneksek olarak iş hizmetlerine aracılık etmesi yanında, meslekî eğitim fonksiyonunu 
yüklenmesi ve diğer aktif işgücü programlarını uygulamak suretiyle de işsiz vatandaşlarımızın işe 
kavuşmaları konusunda önemli bir görevi üstlenmiş bulunmaktadır. 

Diğer önemli bir yasa, ülkemizde çalışacak yabancıların izinlerinin verilmesine dair bir 
yasadır. Ülkemizde, hepinizin bildiği gibi, kaçak yabancı istihdamı hepimizin şikâyetleri arasında 
yer almaktadır. Hem bu şikâyetleri aza indirmek hem de kendi vatandaşlanmızın açık işlerde daha 
fazla çalışma imkânı bulabilmelerini temin edebilmek için bu konudaki dağınık mevzuat bir disip
lin altına alınmış ve birkaç istisna dışında, ülkemizde çalışacak yabancılara Çalışma Bakanlığı 
tarafından izinler verilmeye başlanmıştır. Şu ana kadar yaklaşık 6 000 civarında yabancıya çalışma 
izni verilmiştir. Bununla birlikte, yaklaşık 4 500 civarındaki vatandaşımıza da, yabancıların çalış
ma izinleriyle birlikte, bu sektörlerde iş imkânı, çalışma imkânı sağlanmış bulunmaktadır. 

Yine, İŞKUR vasıtasıyla "Özelleştirme Sosyal Destek Projesi" adı altında işsiz vatandaş
larımıza uygulanan bir program hâlâ devam etmektedir. 

Yine, Yüce Meclisimizden çıkan bir yasayla, özelleştirme sonucunda işsiz kalan, emekliliğini 
hak etmemiş işçi arkadaşlarımıza da, memurlarda olduğu gibi, diğer kamu kurumlarında çalışma 
imkânı sağlanmış bulunmaktadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabiî, işsizlikle mücadele konusu çok kapsamlı bir 
konudur; sadece yatırım ortamının iyileştirilmesiyle sınırlı değildir; bunun dışında, ülkedeki kayıt-
dışı istihdamla mücadele ve diğer sosyal politikaların da birlikte uygulanması gerekmektedir. 
Hükümetimiz de, bu anlayış içerisinde, çıkarmış olduğu bütün yasalarda istihdam odaklı bir anlayışı 
kendisine rehber edinmiş bulanmaktadır. 

Türkiye'de ekonomik büyümenin performansının gayet yüksek olmasına rağmen, bu 
büyümenin istihdam oranlarına çok kısa sürede ve bire bir yansımaması konusunda bazı tereddüt
ler vardır, doğrudur; ekonomideki büyümeye paralel olarak istihdam oranlarında bir artış gözlen
memiştir; ancak, ekonomideki bu büyümenin, daha yeni yeni, 2004'ün ikinci çeyreğinde istihdama 
yansıdığını görmekteyiz. Bu, sadece bizde değil değerli arkadaşlar, aynı süreci yaşayan bütün ül
kelerde de ekonomik büyümenin istihdama yansıması tedricî bir süreçten geçmiş bulunmaktadır; 
aynı sürecin Türkiye'de de yaşanacağını gözlemlemekteyiz. 

Bunun dışında, yine işletmeler üzerindeki işgücü maliyetlerinin önemli olduğunu vurgulamak 
istiyorum. İşletmelerin, gerek ulusal pazarlarda gerekse uluslararası pazarlarda rekabet edebil
melerine imkân sağlayacak bir maliyet yapısının da oluşturulması önem kazanmaktadır. Buna 
yönelik olarak da Hükümetimiz, hem bürokratik manada işlemleri azaltma yanında hem de Sosyal 
Sigortalar Kurumunda yapmış olduğu düzenlemelerle bu konuda önemli adımlar atmıştır. Örneğin, 
iki yıldır işsizlik sigortası işçi ve işveren hissesi prim oranları l'er puan düşürülmek suretiyle uy
gulanmaktadır. Hükümete ilk geldiğimizde Sosyal Sigortalar Kurumu prim oranlarının artışı yüzde 
40 mesabesindeydi; biz, bunu iki kademeye bölerek bir ölçüde işverene maliyetini azaltmış olduk. 
2004 yılı başında yüzde 26 nispetinde artış uygulanması gerekirken, bu oranı yüzde 20'ye çektik. 
Yine, 2004 yılında, asgarî ücretteki yüzde 34 nispetinde net artışın yükünü tamamen işletmelere 
yıkmadık, bunun yüzde 20'yi aşan bölümü Hazine tarafından karşılandı. 

Diğer önemli bir düzenleme, asgarî ücret ile -ki, ülkemizde çalışanların büyük çoğunluğu as
garî ücret üzerinden çalışmaktadır, çalıştırılmaktadır- SSK primine esas alt kazanç sınırını eşitledik; 
yani, işletmelerimizin yakındığı, işçisine ödemediği paranın primini verdiklerim yolundaki bütün 
şikâyetlerini de bu şekilde önlemiş olduk. 

Değerli arkadaşlarım, bu yapmış olduğumuz düzenlemeleri alt alta koyduğumuz zaman, sadece 
Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde yapılan bu değişikliklerin parasal maliyeti 3,6 katrilyon 
liradır; yani, 3,6 katrilyon liralık bir yük, bu yapmış olduğumuz düzenlemeler neticesinde işlet
melerimizin sırtından alınmış bulunmaktadır. Tabiî, bütçe imkânları çerçevesi içerisinde, gerek 
Sigorta olarak gerekse Maliye olarak bu işgücü maliyetlerini daha hafifletmek, elbette düşün
celerimiz arasındadır; ama, takdir edersiniz ki, burada, tabiî, bir bütçe yapısı, bir malî disiplin de 
söz konusu olduğu için, bu adımların da tedrici olarak atılmasında fayda mülahaza etmekteyiz. 

Evet, bu özet bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra, sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum: 
İşsizlik konusu, sadece Çalışma Bakanlığının, sadece hükümetin sorumluluk alanıyla sınırlı 

değildir. Bu konuyu, bütün toplum olarak, kendi sorumluluğumuz içerisinde görmemiz lazım. 
Kamu, özel sektör ve bütün ilgili kuruluşların, bu manada, mutlaka, bir koordinasyon altında işbir
liği yapmasının da, ihtiyaç olduğunu sözlerime eklemek istiyorum ve ekonomimizdeki bu iyiye 
gidişat devam ettiği sürece, önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki dönemde Türkiye'deki işsizlik 
oranının da makul seviyelere çekilebileceğini birlikte göreceğimizi, bunun mutluluğunu birlikte 
yaşayacağımızı ifade ediyorum; ama, karşı karşıya kaldığımız sorunun çok zor bir sorun olduğunu, 
yapısal bir sorun olduğunu, bir anda mucizevî bir şekilde, sihirli bir değnekle işsizlik oranının çok 
düşük seviyelere inmesinin mümkün olmadığını da bilmemiz gerektiğini ifade ediyor, hepinize say
gılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru önergesi cevaplandırılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu sözlü sorular kısmının 22, 23, 25, 

44 ve 46 ncı sıralarındaki soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir; Sayın Bakanın bu istemini 
sırası geldiğinde yerine getireceğim. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)- Sayın Başkan, benim değil, Sayın 
Zeki Ergezen'in cevapları... 

2. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yer alan konunun Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak 

yanıtlanması için gereğini arz ederim. 
Ali Arslan 

Muğla 

Öğrencilerimizin Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kişiliğini tanımalarını, Atatürk ilke ve devrim
lerini öğrenmelerini, Atatürkçülüğü özümsemelerini ve davranışa dönüştürmelerini sağlamak millî 
eğitimin temel amaçları içerisindedir. 

Ulusal ve yerel basında çıkan haberlerden de anlaşılacağı gibi Marmaris'te faaliyet gösteren 
Özel Ufuk İlköğretim Okulundaki öğrencilere ise Atatürk, iyi ve doğru tanıtılmıyor. 

1-13 Mayısta yapılan teftiş sırasında müfettişin sorusuna bir öğrenci "Atatürk Yunandı" demiş 
ve bazı öğrenciler de bu cevabı onaylamışlardır. Adı geçen okul yönetimi ve öğretmenleriyle ilgili 
hangi yasal işlemler yapılmıştır? 

2- Genel temayüllerin aksine, teftişi yapan müfettiş, inceleme yapan müfettiş olarak görevlen
dirilmiştir. Bu görevlendirmenin dayanağı var mıdır? 

BAŞKAN - Soruya, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Muğla Milletvekili Sayın Ali Arslan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için tarafıma tevcih 
edilen soruya cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygılarımla selam
lıyorum. 

Muğla Valiliğince yaptırılan inceleme sonucu; 

a) Marmaris İlçesindeki Özel Marmaris Ufuk İlköğretim Okulunda, 13.5.2003 günü ilköğretim 
müfettişlerince yapılan teftiş ve rehberlik çalışmaları sırasında, 4/A sınıfının teftişini üstlenen ilköğ
retim müfettişi Emin Arık'ın, Türkçe dersinde "örnek almanın iyi bir şey olmadığı" tartışılırken, öğ
rencilere Atatürk'ün davranışlarından örnekler verdiği sırada, iki öğrencinin, Atatürk'ün Yunan ol
duğunu ileri sürmesi üzerine, bunun yanlışlığını anlatmaya çalıştığı, gerçeğe aykırı bu iddianın 
nereden kaynaklandığıyla ilgili bir bulguya rastlayamadığı, ancak, durumun hassasiyeti ve önemi 
nedeniyle konunun incelenmesi için İlköğretim Müfettişleri Başkanlığına bu durumu ilettiği, 
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b) Konunun incelenmesi için, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları 
Yönetmeliğinin "Müfettişlerin görev ve yetkileri" başlığı altında yer alan 43 üncü maddesinin (d) 
bendinin dokuzuncu fıkrasında belirtilen; "görev alanı ile ilgili aldıkları şikâyet ve ihbar üzerine 
veya bizzat görmeleri durumunda, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan 
verebilecek hallerde delilleri toplayarak, olaya el koymak ve soruşturma emri istemek" hükmü 
uyarınca, muhakkik olarak söz konusu tespiti yapan ilköğretim müfettişinin görevlendirildiği, 

c) Anılan ilköğretim müfettişi tarafından hazırlanan inceleme raporunda getirilen teklifler 
uyarınca, Valilikçe, raporda adı geçenler hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından gerekli 
yasal işlemin yapılmasının, disiplin yönünden de gerekli inceleme ve soruşturma için Bakanlık 
müfettişi görevlendirilmesinin istenildiği, 

Anlaşılmıştır. 

Valiliğin talebi üzerine, konu, mahallinde durumu tespit eden ilköğretim müfettişi tarafından 
incelenmiş ise de, Bakanlığımıza intikali üzerine incelemeyi yapan ilköğretim müfettişi ve iddialar
da adı geçen okul yönetimi ve öğretmenleri hakkında Bakanlık müfettişlerince 21.10.2003 tarih ve 
8807/49,54 sayılı inceleme raporu düzenlenmiş, iddialar sübuta ermemiştir. 

Saygılarımla arz ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Soru önergesi cevaplandırılmıştır. 
3. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki ilköğretim okullarında derslik başına 

düşen öğrenci sayısının azaltılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/632) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 

Soru önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak yanıt
lanmasını arz ederim. 

Vezir Akdemir 
İzmir 

Yoğun göç alan ilimizde mevcut duruma göre büyükşehir sınırları içindeki ilçelerimizde 
bulunan ilköğretim okullarının yüzde 69'unda ikili, yüzde 3 Tinde normal öğretim yapılmakta olup, 
derslik başına düşen öğrenci sayısı da ortalama 55 kişidir. Lokal değerlendirme yapıldığında ise, 
bazı ilköğretim okullarımızda derslik başına düşen öğrenci sayısının 65'e kadar çıktığı görülmek
tedir. Devlet İstatistik Enstitüsünün verilerine göre, ilimize, her yıl ortalama 100 000 insan göç et
mekte ve her yıl ilköğretime ortalama 55 000 öğrenci kaydolmaktadır. 

1.- Sağlıklı bir eğitim ve öğretimin yapılabilmesi için okul yapımına ağırlık verilmesi gerekir. 
Bakanlığınızca bu konuda bir çalışma var mıdır? 

2.- Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve hükümet programlarınız çerçevesinde ilimizdeki il
köğretim okullarında tekli öğretime geçebilmek ve dünya standartlarında olduğu gibi derslik başına 
düşen öğrenci sayısını 30'a çekebilmek için bir çalışmanız var mıdır? 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandırmak üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik; buyurun. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İz
mir Milletvekili Sayın Vezir Akdemir'in, İzmir'deki ilköğretim okullarında derslik başına düşen öğ
renci sayısının fazlalığı ve bununla ilgili Millî Eğitim Bakanlığı olarak bizim ne tür tedbirler al
dığımızla ilgili sorusuna cevap veriyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Akdemir'in de ifade ettiği gibi, her yıl, İzmir'e 100 000 civarın
da insan göç etmektedir. Siz, bu yıl bütün ihtiyaçları karşılaşanız bile, gelecek yıl 100 000 insanın 
okul çağındaki çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılamak üzere yine bir boşluk ortaya çıkacaktır. Bu, 
sadece İzmir'in problemi değil, özellikle, büyük şehirlerimiz, metropollerimizde, maalesef, bu prob
lem devam etmektedir; başta, İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere, Bursa, Adana, Mersin, Antal
ya gibi illerimizde okul ihtiyacı, derslik ihtiyacı geometrik olarak artmaktadır. Her yıl buraya bin
lerce insan göçtüğü için, bu sene ihtiyaçları karşılaşanız bile, bir sonraki yıl, tekrar, aynı ihtiyaçla 
karşı karşıyayız. Kırsal kesimdeki bazı okullarımız boş dururken veya öğrenci sayıları 10'un altına 
düşmüşken, özellikle, doğu ve güneydoğudaki bazı köylerimizde, Karadeniz Bölgesindeki kırsal 
kesimde bu durum yaşanırken, metropol şehirlerimizde büyük bir derslik ihtiyacıyla karşı kar
şıyayız; ama, biz, tabiî, göç vardır diye bu mazerete sığınarak bu meseleyi bir kenara atmıyoruz, er
telemiyoruz, ötelemiyoruz. 

İzmir İliyle ilgili olarak, bakın, bazı rakamlar vereceğim şimdi. İktidara geldiğimiz günden 
beri, 2003 ve 2004 yıllarında konsolide bütçeden ve özel idare kaynaklarından derslik inşa edilmek 
üzere, yani, okullarımızın, eğitim kurumlarımızın fizikî mekân ihtiyacını karşılamak üzere tahsis 
edilmiş olan miktar, 97 trilyon Türk Lirasıdır ve yine, Hükümetimizin çıkarmış olduğu bir yasaya 
dayalı olarak, 4842 sayılı Yasaya dayalı olarak başlattığımız Eğiteme Yüzde 100 Destek Kampan
yası çerçevesinde, İzmir İlinin eğitime olan katkısı, bu süre içerisinde, 11 Eylül 2003 tarihinden 
itibaren 40 trilyon Türk Lirası olmuştur. Bu şu demektir: 2003 ve 2004 yıllarında İzmir'deki eğitim 
kurumlarının fizikî mekân ihtiyacını karşılamak üzere devlet-millet işbirliğiyle tahsis edilmiş, or
taya konulmuş olan kaynak 137 trilyon Türk Lirasıdır. Ben bu vesileyle, eğitime en büyük payı 
ayıran ve çokça önem veren Değerli İzmir Valimize, özellikle, özel idare bütçesinden eğitime ciddî 
kaynaklar ayırdığı için de huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biz, eğitimimizin fizikî mekân ihtiyacını karşılamak üzere sadece kon
solide bütçenin imkânlarıyla yetinmiyoruz. Bir taraftan Avrupa Birliğinden aldığımız hibelerle, 
Dünya Bankasından aldığımız kredilerle, İMKB'nin EFİKAP programı çerçevesinden aldığımız 
kaynaklarla, Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyasıyla, eğitimimizin fizikî mekân ihtiyacını gider
meye çalışıyoruz. 

Bakın, iktidara geldiğimiz günden beri Türkiye çapında 40 000 derslik inşa ettik. Zaman zaman 
gazetelerde "80 000 yeni dersliğe, 100 000 yeni dersliğe ihtiyaç vardır; biz bu işi yapamayız, biz bu 
işin üstesinden gelemeyiz"anlamına gelebilecek çok karamsar bazı yayımlar ve mesajlar veriliyor. 
Bu süre içerisinde 40 000 derslik yaptığımıza göre, bu şu demektir: Bakın, bu trendin bile devam 
etmesi halinde, ikibuçuk üç yıl içerisinde bu meselenin üstesinden gelebileceğimiz ortaya çıkmak
tadır. Hükümetler, iktidarlar, problemleri çözmek için vardır. Göç olsa bile, nüfus artışımız Batı ül
keleriyle mukayese edilmeyecek düzeyde olsa bile, biz, bu mazeretlere sığınıp, bu meseleyi bir 
tarafa itmiyoruz. 

Bakın, Türkiye'de 2004-2005 öğretim yılında ilk defa ilköğretime başlayan öğrenci sayısı 
1 340 000'dir. Nüfusu 60 000 000'a yakın olan İngiltere'de bu sayı 300 000'dir. Dolayısıyla, karşı 
karşıya bulunduğumuz sorumluluk ve karşı karşıya olduğumuz nüfus ortadadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Hükümetimiz, eğitimimizin gerek 
fizikî ihtiyaçlarını gerekse teknolojik ihtiyaçlarını, donanım, dokümantasyon ihtiyaçlarını, personel 
ihtiyaçlarını ve yasal düzenlemeye dayalı ihtiyaçlarını karşılamak üzere büyük bir gayret göster
mektedir. 

Hepiniz çok iyi biliyorsunuz, 2004 yılında en büyük bütçe eğitime ayrıldı; bu, 2005 yılında da 
böyledir. Hükümetimiz, bundan sonra da, eğitimi, Türkiye'nin en önemli ve öncelikli meselesi 
olarak görmeye devam edecektir. 

Tekrar ifade ediyorum: İzmir İlimizde 2003-2004 öğretim yılında sadece fizikî mekân inşası 
için 137 trilyonluk kaynak oluşturulmuştur; ancak, bazı okullarımızın henüz temeli atılmıştır, 
bazılarının inşaatı tamamlanmıştır, bazılarıyla ilgili protokol imzalanmıştır. 

Yüce Heyetinize saygılarımla arz ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Sözlü soru önergesi cevaplandırılmıştır. 

VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Akdemir, yerinizden açıklama talebiniz mi var? 

VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Evet. 

BAŞKAN - Yerinizden, buyurun Sayın Akdemir. 

VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakanımıza açıklamalarından dolayı çok teşekkür 
ediyoruz. Geç de olsa, soruma, nispeten birkısım cevap verebildiler; çok teşekkür ediyorum ken
dilerine. 

Sayın Bakanımızın da söyledikleri gibi, dedikleri gibi -ben de, zaten, sözlü soru önergemde 
belirtmiştim- İzmir'in eğitimle ilgili büyük sorunları vardır. Hele hele, İzmir'e her yıl 100 000 nüfus 
ilave olmaktadır; bunun yaklaşık yüzde 30'u öğrencidir. 

Şu anda, İzmir'deki ilköğretim okullarının yüzde 69'unda ikili, yüzde 31'inde de normal öğ
retim yapılmaktadır; yani, şu anda, bir derslikte okuyan öğrencilerin sayısı 55'e yakındır. Lokal 
değerlendirmeler yapıldığında ise, bazı ilköğretim okullarımızda derslik başına 65 kişi düşmektedir. 

Tabiî ki, bu, sadece İzmir'de değildir, Türkiye'nin genelinde de buna benzer durumlar vardır. 

Sayın Bakanımızın dediği gibi, İzmir İline 137 trilyon lira ayrılmıştır; özel sektörün ve devletin 
kanalıyla, bu para millî eğitime ayrılmıştır; ama, şu bir gerçektir ki, eğitime ayrılan pay çok düşük 
kalmaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Akdemir, Sayın Bakandan açıklama istediğiniz konuyu belirtir misiniz. 

VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Tabiî ki, yani, Sayın Bakanımızın verdiği cevaplar nispeten yeter
lidir; ama, biz, bunun daha fazlasını istiyoruz, eğitime daha fazla önem verilmesini istiyoruz, büt
çeden eğitime ayrılan payın daha artırılmasını istiyoruz; sadece özel sektörlerle katkı koymaları 
yeterli değildir diye düşünüyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. 

Sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akdemir. 
Cevap verecek misiniz Sayın Bakan? 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Hayır. 
BAŞKAN - Soru önergesi cevaplandırılmıştır. 
4. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki 

Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
5. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbankın özelleştirilmesine ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun Sözlü Sorular kısmının 6,14, 

15 ve 16 ncı sıralarındaki soruları birlikte cevaplandırmak istemiştir. Şimdi, bu kısmın 6, 14, 15 ve 
16 ncı sıralarındaki soruları okutuyorum : 

6. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coş-
kun'un cevabı 

7. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, hükümet programında yer alan yatırımcılarla ilgili 
çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657) ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun'un cevabı 

8. - 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) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı 

9. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, hükümet programında yer alan sanayiin yeniden 
yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz 

ederim. 
Ramazan Kerim Özkan 

Burdur 
Burdur Organize Sanayi Bölgesi, 85 hektar arazi üzerinde kurulmuştur. Bölgede yeni parsel 

bulunmaması nedeniyle yeni alanlar oluşturulması ve bu alanların da endüstri bölgesi kapsamına 
alınması için Bakanlığınıza başvuruda bulunulmuş; ancak, arıtma tesisinin bulunmaması nedeniyle 
olumsuz cevap alınmıştır. 

9 Ocak 2002 tarihinde yayımlanan Endüstri Bölgeleri Yasası, yatırımları teşvik etmek, yurt 
dışında çalışan Türk işçilerinin tasarruflarını yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye girişini 
sağlamak üzere, endüstri bölgelerinin kurulmasını hedeflemektedir. Ayrıca, bu yasa, yatırımların 
önündeki bürokratik engellerin kaldırılması için radikal düzenlemeler getirmekte ve mevcut or
ganize sanayi bölgelerinin endüstri bölgeleri haline dönüştürülmesine olanak sağlamaktadır. 

1 - Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan arıtma tesisinin yatırım teşviki şeklinde bölgeye kazandırıl
masını düşünür müsünüz? 
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2 - Bu çerçevede Bakanlığınızca yeni alanlar oluşturulmasını ve bölgenin endüstri bölgesi kap
samına alınmasını uygun bulur musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atilla Başoğlu 

Adana 

Hükümet programının 17 nci sayfasında yer alan "yatırımcının önündeki bürokratik engeller 
kaldırılacak, mükerrer belge ve bilgi talepleri önlenecektir" ifadelerinizin gereği yürüttüğünüz çalış
manız ne durumdadır? Çalışmanızın ne zaman sonuçlandırılması düşünülmektedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atilla Başoğlu 
Adana 

Hükümet programının 32 nci sayfasında yer alan "büyük sanayi kuruluşlarının yurt dışında 
faaliyette bulunarak rekabet güçlerini dış piyasalara taşımaları teşvik edilecektir" ifadelerinin gereği 
olarak; 

a. Hangi çalışmaları yürütmektesiniz? 
b. Hangi çalışmaları tamamladınız? 
c. Bugünden sonrası için nasıl bir çalışma takvimi hazırladınız? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atilla Başoğlu 

Adana 
Hükümet programının 32 nci sayfasında yer alan "ulusal kalkınma hedefleri ve stratejileri 

ışığında sanayii yeniden yapılandırma süreci hızlandırılacaktır" ifadelerinin gereği olarak; 
a. Hangi çalışmaları yürütmektesiniz? 

b. Hangi çalışmaları tamamladınız? 
c. Bugünden sonrası için nasıl bir çalışma takvimi hazırladınız? 
BAŞKAN - Soru önergelerini cevaplandırmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coş

kun; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALÎ COŞKUN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Burdur Milletvekili Sayın Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin olarak yönelttiği (6/644) esas numaralı sözlü soru önergesini cevaplandırmak üzere 
huzurunuzda bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

5195 sayılı Kanunla değiştirilen 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununda, organize sanayi 
bölgelerinin endüstri bölgelerine dönüştürülme kriterleri belirlenmiştir. 
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1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren yeni kanun uyarınca, arıtma tesisinin tamamlanmış 
olması şartı bulunmamaktadır. Kanunda öngörülen kriterler aşağıda verilmektedir. 

Kanunun yürürlük tarihinden önce, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hüküm
lerine göre kurulmuş olması, sanayi parsellerinin tahsis oranının yüzde 50'den düşük olması, tahsisi 
yapılmamış parsellerin bütünlük arz edecek şekilde bir arada bulunması, yol kaplaması ve/veya 
atıksu arıtma tesisi hariç, diğer altyapı inşaatının tamamlanmış olması, karayolu, demiryolu, liman, 
havaalanı yakınlığı gibi yatırımcı için cazip olacak altyapı avantajı bulunması. 

Cevap 2: Burdur Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının 7.5.2002 tarih ve 333 
sayılı yazısıyla, endüstri bölgesi olma talepleri Bakanlığımıza iletilmiş, talepleri dikkate alınarak, 4737 
sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu esaslarına göre inceleme ve değerlendirmeler yapılmış olup, 
26.2.2003 tarih ve 1949 sayılı yazımızla, endüstri bölgeleri hakkında bilgi verilerek, taleplerinin 
devam edip etmediği sorulmuştur. Ancak, Burdur Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan
lığının 25.4.2003 tarih ve 340 sayılı yazısında, mevcut organize sanayi bölgesinin endüstri bölgesine 
dönüştürülmesine gerek olmadığı, tevsi alanlarının oluşturulamamasındaki pürüzlerin bir an önce kal
dırılarak, yeni oluşturulacak alanlann endüstri bölgesi ilanı için yeniden başvuru yapılmasına karar 
verildiği belirtilmiş olup, endüstri bölgesi taleplerinden vazgeçildiği bildirilmiştir. Yeni talep olması 
durumunda, Endüstri Bölgeleri Kanunu ve yönetmeliği çerçevesinde değerlendirme ele alınacaktır. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi ise, izninizle, Adana Milletvekili Sayın Atilla 
Başoğlu'nun yönelttiği (6/657), (6/658) ve (6/659) esas numaralı sözlü soru önergelerine cevap ver
mek istiyorum. Sorular okunduğu için, müsaadenizle sadece cevaplan okuyacağım. 

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigor
talar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 11.6.2003 tarihinde 4884 kanun 
numarasıyla kabul edilmiş, 17 Haziran 2003 tarih ve 25145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla, anonim ve limitet şirketlerin kuruluş ve anasözleşme değişikliği iş
lemlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izni kaldırılmıştır. Geliştirilen tek tip şirket kuruluş dilek
çesi ve bildirim formuyla yapılacak başvuruların ticarî sicil memurluklarınca ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarına, vergi dairelerine, Bağ-Kura ve Sosyal Sigortalar Kurumuna gönderilmesi suretiyle, 
mükellef tarafından yapılması gereken işlem yerine getirilmiş olmaktadır. Şirket işlemlerinin, tek 
merkezde, ticaret ve sanayi odaları bünyesinde kurulu ticaret sicil memurluklarınca aynı gün sonuç
landırılması sağlanmaktadır. Böylece, şirket kuruluş işlemlerinde yaşanan 19 kademe 3 kademeye 
indirilmiş ve müteşebbislerin emek ve zaman kaybı önlenmiştir. 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci mad
desi ve 56 ncı maddesinin (g) fıkrası gereğince, yurt içinde düzenlenecek fuarlara verilecek izinler 
ile fuar düzenleme yetki belgesi verilmesi yetkisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine devredilmiş
tir. Ancak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yeterli altyapı çalışmaları henüz tamamlan
madığından, personel ve ekipman temini ve kanuna uygun yönetmelik çalışmalarının yerine getiril
mesi için yapmış olduğu müracaat sonucunda Bakanlık makamından alınmış olan 9.8.2004 tarih ve 
72 nolu onay doğrultusunda, halen uygulamadaki yönetmelik çerçevesinde ve kanunun yürürlük 
tarihi olan 1.6.2004 tarihinden itibaren altı ay süreyle, 1.12.2004 tarihine kadar, bu işlemler Bakan
lığımız tarafından yürütülmektedir. 

552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılacak değişiklikle, toptancı halleri kuruluş izin
lerinin mahallî idarelere devredilmek üzere, Bakanlığımız ilgili birimlerinde çalışmalar devam et
mektedir. 
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Oda ve borsalarda yıllık aidat ve munzam aidatların tespiti yetkisi 5174 sayılı Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre asgarî ücrete bağlanmıştır. 

Bakanlıkça yapılmakta olan görevlerin sivil toplum ve meslek kuruluşlarına devri çerçevesin
de, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, Bakanlığımızca hazırlanan ve uygulaması 
yapılan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında (AİTM) Yönetmelik kapsamında, tip onayı ol
mayan araçlara imalat yeterlilik belgesi verilmesi, araçların ithalatından önce proforma faturalarının 
vize işlemleri, il müdürlüklerince yapılmakta olan ithal araçların gümrüklerdeki denetimi ve uygun
luk yazılarının yazılmasıyla araç tadil projelerinin onaylanması, likit petrol gazı (LPG) ve sıkıştırıl
mış doğalgazla çalışan araçlara verilen imalat yeterlilik belgesi işleri, (N) sınıfı araçların üstyapı uy
gulamasıyla ilgili tadilat projelerinin onaylanması, 15.12.2004 tarihinden itibaren Türk Standartları 
Enstitüsüne devredilmiştir. 

Ayrıca, araçların AİTM konularında mühendislerin belge düzenleme yetkisi ise, 23.6.2003 
tarihinde Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odasına devredilmiş
tir. 

Hizmetin yerinden verilmesi prensibinden hareketle, sanayi sicil belgeleri il müdürlüklerince 
verilmeye başlanmıştır. 

Vatandaşlarla ilgili işlemlerin basitleştirilmesi, istenilecek belgelerin asgarîye indirilmesi ve 
hizmetlerin en kısa sürede sonuçlandırılması bakımından, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu gereği, 
kuruluş aşamasında talep edilen 10 adet anasözleşmenin -fazla olduğu gerekçesiyle- 4 adede indiril
mesi için çalışmalar yapılmıştır. 

Garanti belgesi için firmaların yapacağı müracaatlar, e-devlet düzenlemeleri çerçevesinde, 
Bakanlığımız internet sayfasından yapılmaktadır. 

Satış sonrası servis hizmetleri belgelendirme müracaatları, Türk Standartları Enstitüsüyle 
yapılan müşterek çalışmalar sonucunda, kısa sürede sonuca ulaştırılmaktadır. 

İkinci sorunun cevabı: Sanayiin yeniden yapılandırılması çalışmaları, yukarıda açıklandığı 
üzere, devam etmektedir. Bu bağlamda, sanayimizin dış rekabet gücünün artırılmasına yönelik 
olarak enerji, hammadde, teknolojik gelişme, ar - ge, işçilik, kalite ve bütün konularda çalışmalar 
ilgili diğer kurumlarla birlikte sürdürülmektedir. Bunların neticesinde, imalat sanayiinin rekabet 
gücü artacak, dolayısıyla büyük sanayi kuruluşlarımız, yurt dışında daha fazla sayıda yatırım 
yapabilme imkânı bulabileceklerdir. 

Üçüncü sorunun cevabı : Sanayiin yeniden yapılandırılması sürecinde Bakanlığımızca 
yürütülen çalışmalar şu şekildedir: 

1.- Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Ulusal Program kapsamında yer alan 
teknik mevzuatın uyumlaştırılması ve uygulamaya konulmasıyla ilgili çalışmalar, büyük ölçüde 
tamamlanmıştır. 

2.- Ulusal Programda yer alan tedbirlerin uygulamaya konulması amacıyla yürütülen proje 
çalışmaları. 

3.- Türk sanayiinin rekabet edebilirliğini sağlamak üzere, Avrupa Birliği sanayi ve KOBİ 
politikalarına uyum sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetler. 

Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Ulusal Program kapsamında yer alan tek
nik mevzuatın uyumlaştırılması ve uygulamaya konulmasıyla ilgili çalışmalar. 
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1/95 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararı, 2/97 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği 
Ortaklık Konseyi Kararı, Ulusal Program, 4073 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlan
ması ve Uygulamasına Dair Kanun gereği yürütülen Avrupa Birliği teknik mevzuat uyumu çer
çevesinde, 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, toplam 160 direktif Bakanlığımız sorum
luluğuna verilmiştir. 

4073 sayılı çerçeve Kanun gereği, ayrıca, uyumlaştırılmasını yaptığımız yönetmeliklerin kap
samına giren ürünlerin uygunluk değerlendirme işlemlerini yapacak üçüncü taraf bağımsız test, 
muayene ve belgelendirme kuruluşlarının atamalarının yapılması ve yine, aynı ürünlerin piyasa 
denetimlerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Bakanlığımız, 160 direktifin 155 
adedini uyumlaştırmış ve yürürlüğe sokmuştur. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İliş
kin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Yayımlanan 12 adet 
yeni yaklaşım yönetmeliğine dayanılarak onaylanmış kuruluşların atamalarına dair Bakanlığımız 
kriterleri de hazırlanmış ve Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

Teknik mevzuat alanında sanayie hizmet verecek Türkiye'deki laboratuvar altyapısının güçlen
dirilmesine yönelik olarak, Bakanlığımızca, Türkiye-Avrupa Birliği 2002 Yılı Malî İşbirliği Prog
ramı kapsamında sunulan otomotiv alanındaki proje, Avrupa Birliği Komisyonunca onaylanan ve 
otomotiv teknoloji ar-ge merkezi projesi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesine ait laboratuvar-
ların güçlendirilmesi için gerekli ekipman alımı ve personelin eğitimi amacıyla Avrupa Birliğinden 
2003 yılında sağlanan hibe desteğiyle, anılan laboratuvar ekipmanları ihale edilerek alımı sağlanmış 
ve 2004 yılında açılışı gerçekleştirilmiştir. Bilindiği gibi, aynı zamanda, İstanbul Teknik Üniver
sitesiyle, teknoloji geliştirme bölgeleri kurulduğundan, çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. 

Ayrıca, çalışmaları Bakanlığımız ve KOSGEB tarafından yürütülmekte olan Avrupa Birliği iş
letme, girişimcilik ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için çokyıllı programa katılıma iliş
kin mutabakat zaptı da Bakanlığımızca 23 Ekim 2002 tarihinde imzalanmış ve 29 Aralık 2002 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bakanlığımızca, Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamasına 
yönelik olarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı koordinasyonunda yürütülen ve Yüksek 
Planlama Kurulunca onaylanan Türkiye Sanayi Politikası dokümanının hazırlanmasında gerekli 
destek verilmiş ve bu, Planlama tarafından yayımlanmaktadır. 

Bu yılın sonuna kadar, kalan yönetmeliklerin tamamlanması, piyasa denetiminde kullanılacak 
stratejinin kesinleştirilip, kullanılacak test ve laboratuvarların atanması, laborantların da atanması, 
onaylanmış kuruluşların, Avrupa Birliği uzmanlarınca izlenip, uygun bulunmasını müteakip gerek
li işlemler gerçekleştirilecektir. 

İdarî İşbirliği Fonu kapsamında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında uygun bir teknik ve idarî alt
yapının ve piyasa gözetimi ve denetimi sisteminin kurulması amacıyla bir proje uygulamaya konul
muştur. Bunun yanı sıra, teknik mevzuatın uygulanabilmesi için eğitim çalışmaları yapılmaktadır ve 
bu çalışmaların yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, Bakanlığımız il müdür
lükleri personelinin ve Bakanlığımız denetçilerinin, uygulanacak yeni piyasa gözetimi ve denetimi 
sistemine ilişkin olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, söz konusu personelin ve 81 il 
müdürlüğünün piyasa gözetim ve denetimi konusunda eğitim alması sağlanmaktadır. 

KOBİ'ler alanında Avrupa Birliği politikalarına uyum sağlamak ve KOBİ'lerimizin rekabet 
edebilirliğini artırmak üzere, küçük işletmeler için Avrupa Şartının benimsenmesine ilişkin Maribor 
Deklarasyonu 23 Nisan 2002 tarihinde, Türkiye adına, Bakanlığımız tarafından imzalanmıştır. Av-
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rupa Birliğinin, bilgiye dayalı ekonomik ortamda iş dünyasının büyümesini ve rekabet edebilirliğini 
sağlamak amacıyla yürüttüğü bu programlara ülkemizin katılması, işletmelerimizin rekabet 
edebilirliğinin artırılması bakımından önemli bir gelişmedir. 

Ayrıca, Bakanlığımız, KOSGEB, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Odalar ve Borsalar Bir
liği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu gibi tüm ilgili kuruluşların katılımıyla KOBİ 
Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, 10 Kasım 2003 tarihinde 
2003/57 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla onaylanmıştır. 

Ülkemizde kullanılan KOBİ tanımlarının Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun bir şekilde 
uyumlaştırılmasını teminen Avrupa Birliği KOBİ tanımıyla uyumlu bir KOBİ tanımına ilişkin yasa 
tasarısı Bakanlığımızca hazırlanmış ve Başbakanlığa sunulmuştur. 

Böylece, Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlu'nun (6/657), (6/658), (6/659) esas numaralı 
sözlü sorularını cevaplandırmış bulunuyorum. 

Sabrınız için teşekkür eder, saygılar sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Soru önergeleri cevaplandırılmıştır. 
10. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı şirketlerin Doğu ve Güneydoğu 

Anadoludaki petrol arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
//. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ilaçta klinik paketlemeye gidilip gidilmeyeceğine 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
12. - Sivas Milletvekili Nurettin Sözen 'in, iş akitleri feshedilen DİV-HAN Demir Madeni 

çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/647) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
13. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, emniyet mensuplarına ödenmekte olan dikiş 

paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
Aksu 'nun cevabı 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 
Bihlun Tamaylıgil 

İstanbul 
1.- İki yıldır emniyet mensuplarının resmî ve sivil dikiş paraları ödendi mi? Ödenmediyse 

neden ödenmemiştir? 

- 4 4 8 -



T.B.M.M. B : 20 23 . 11 . 2004 O : 1 

2.- Dikiş paralarının değeri tespit edilirken hangi birim fiyatlar baz alınmaktadır? Rakamların 
çok düşük olması emniyet mensuplarının gurur ve haysiyetleri ile temsil ettikleri teşkilatı küçült-
memekte midir? 

3.- Emniyet Genel Müdürlüğünün resmî istihkaklarının ihalesi yapılırken fahiş fiyatla resmî 
kurumlardan malzeme alındığı doğru mudur? 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandırmak üzere, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu; buyurun. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; İstanbul Milletvekili Sayın Bihlun Tamaylıgil'in, emniyet görevlilerinin dikiş istihkak
ları hakkındaki sözlü soru önergesini cevaplandırmak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi en 
derin saygılarımla selamlıyorum. 

Malumları olduğu üzere, Emniyet Teşkilatımızda sivil ve resmî olarak hizmet yürüten emniyet 
hizmetleri sınıfı personele dikiş bedeli olarak ödeme yapılmaktadır. Bu ödemelerin dayanağı, Dev
let Memurlarına Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğidir. Bu yönetmeliğin içeriğinde her 
kıyafete bir miat belirlenmiş olup, ihtiyaçlar bu zaman dilimine göre karşılanmaktadır. Giyecek ih
tiyaçlarının önemli bölümü hazır ürünler olarak temin edilmekle birlikte, pantolonlar kumaş 
biçiminde teslim edilerek dikiş parası ödenmektedir. Ödenecek dikiş paralarının ve hazır mal
zemelerin birim fiyatları da Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan tebliğe göre belirlenmektedir. 

Bu çerçevede, 2001, 2003 ve 2004 malî yıllarında resmî kıyafetle görev yapan personele pan
tolon dikiş bedeli olarak, sırasıyla, 12 000 000, 24 000 000 ve 28 500 000 Türk Lirası ödenmiştir. 
Sivil olarak görev yapan personele ise, o yılki miat çizelgesinde gösterilen istihkak karşılığı olarak, 
yine, sırasıyla, 61 750 000, 168 000 000 ve 56 500 000 Türk Lirası ödeme yapılmıştır. Yıllar arasın
daki parasal farklar, istihkakların o yılki miktarıyla alakalıdır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, polisinin her türlü ihtiyacını 
piyasa koşullarına uygun olarak temin edecek şekilde fiyatlandırma yapmaktadır. Bu nedenle, em
niyet mensupları, başları dik bir biçimde, görevlerini şevkle sürdürmektedirler. Ayrıca, Emniyet 
Teşkilatımız, kendisine teslim edilen ödeneği yasaların öngörüsüne uygun ve en tutumlu olarak kul
lanmayı da şiar edinmiştir. 

Nitekim, 2001 ve 2002 malî yıllarında teşkilatın giyim kuşam ihtiyaçlarının bir kısmı serbest 
piyasadan temin edilmişken, bir bölümü de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71 inci maddesi 
uyarınca, Sümer Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüyle protokol akdedilmek suretiyle satın 
alınmıştır. 2003 yılından itibaren, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince, giyim kuşam mal
zemelerinin tamamı serbest piyasa koşullarında piyasadan temin edilmektedir. 

Durumu bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sözlü soru önergesi cevaplandırılmıştır. 
Sözlü sorular için ayrılan 1 saatlik süre tamamlanmıştır. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.14 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.28 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına 
geçiyoruz. 

Alınan karar gereğince, 33 üncü sırada yer alan, Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 
milletvekilinin, futbol karşılaşmalarında meydana gelen istenmeyen olayların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla; 76 ncı sırada yer alan, İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 
26 milletvekilinin, futboldaki şike iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla; 98 inci sırada yer alan, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekilinin, futbol
daki şike, Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesiyle ilgili iddiaların ve maçlardaki şiddet 
olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla; 143 üncü 
sırada yer alan, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 milletvekilinin, Türk sporunun içinde 
bulunduğu olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla ve 193 
üncü sırada yer alan, Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz Özak ve 22 milletvekilinin, Türk sporunda 
rüşvet, şiddet, şike, haksız rekabet iddialarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergelerinin birlikte yapılacak öngörüşmesine başlıyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 milletvekilinin, futbol karşılaşmalarında mey

dana gelen istenmeyen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

2. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 milletvekilinin, futboldaki şike iddialarının araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/113) 

3. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekilinin, futboldaki şike, Futbol Federasyonu 
ve Merkez Hakem Komitesi ile ilgili iddiaların ve maçlardaki şiddet olaylarının nedenlerinin araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/138) 

4. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 milletvekilinin, Türk sporunun içinde bulunduğu 
olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 
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5. - Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz Özak ve 22 milletvekilinin, Türk sporunda rüşvet, şiddet, 
şike, haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

BAŞKAN - Hükümet?.. Yerinde. 

Meclis araştırması önergeleri, Genel Kurulun 16.4.2003 tarihli 67 nci, 24.6.2003 tarihli 97 nci, 
11.11.2003 tarihli 16 nci, 13.4.2004 tarihli 72 nci, 10.11.2004 tarihli 16 nci Birleşimlerinde okun
duğundan tekrar okutmuyorum. 

İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, hükümete, 
siyasî parti gruplarına ve önergelerdeki birinci imza sahibine veya onların göstereceği bir diğer im
za 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 Trabzon Millet
vekili Faruk Özak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat. 
Önerge sahibi olarak, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya, Adana Milletvekili Abdullah Torun, 
Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer, İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü, İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin. 

İlk söz, Hükümet adına, Sayın Mehmet Ali Şahin'in. 

Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 

Muhtelif tarihlerde verilmiş, aynı amaca yönelik 5 ayrı araştırma önergesini, bugün, Genel 
Kurulumuzda birleştirerek görüşeceğiz. Biraz önce, önerge sahibi arkadaşlarımızı Sayın Baş
kanımız takdim ettiler. 

Diyarbakır Milletvekili arkadaşımız Sayın Değer, araştırma önergesinde özetle şöyle diyordu: 
"Son günlerde, sahalarda, tribünlerde ve maç sonrası meydana gelen olaylar hoş karşılanmamakla 
birlikte, meydana gelen anarşinin bir an önce durdurulması ve bu konuda Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bir araştırma komisyonu oluşturulup bu olayların araştırılmasıyla, meydana gelişi ve 
nedenleri aydınlığa kavuşturulmalıdır." 

Diğer bir milletvekili arkadaşımız, İzmir Milletvekili arkadaşımız Sayın Ülkü, 26 arkadaşıyla 
birlikte vermiş olduğu araştırma önergesinde "futbolun güzelliğine gölge düşüren şike ve bunun 
gibi iddiaların araştırılıp açıklığa kavuşturulması, sadece iddiaları öne sürülen ya da suçlamalara 
maruz kalanlar için değil, temiz toplum için gereklidir; bu konuda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
bir araştırma komisyonu kurarak bunların üstüne gitmelidir" diyor. 

Yine, aynı şekilde, İzmir Milletvekili arkadaşımız Sayın Ersin "bir süreden beri, bazı yazılı ve 
görsel basında yer alan ve kamuoyunu rahatsız eden şike haberleri ve itiraflar, bu başarıları göl
gelemekle kalmayıp, genel olarak Türk sporunu zan altında bırakmaktadır" değerlendirmesini yap
mak suretiyle, bütün bu iddiaların araştırılmasını, 23 arkadaşıyla birlikte, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulundan talep etmişler. 

Yine, Musa Uzunkaya, aynı şekilde, bu araştırma önergesiyle, hakem hataları ve varsa kasıtlı 
kural ihlallerinin, genelde Anadolu takımları için kullanılan taraflı davranılıyor iddialarının, çete, 
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mafya ve şike iddialarının varlığı ve sporun sonuçlarını etkilediği ve bazılarının bundan maddî men
faat sağladığı iddialarının, spor sahalarına hiç yakışmayan kötü tezahüratın ve şiddetin önüne 
geçilebilmesi için alınacak önlemlerin ortaya konulması amacıyla, 26 arkadaşıyla birlikte bir Mec
lis araştırması önergesi vermiş ve bir komisyon kurulmasını talep ediyor. 

Son olarak da, Sayın Özak, 22 arkadaşıyla birlikte, başta futbol olmak üzere, diğer spor dal
larında şike ve benzeri durumların olup olmadığının araştırılması, teşvik primi denilen uygulamanın 
hukukî ve ahlakî açıdan değerlendirilmesi, Türk sporuna katkısının araştırılması, televizyonlarda 
yayınlanan spor programlarının Türk sporuna katkısının ve taraftar şiddetine etkisinin araştırılması 
ve gereken önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması önergesi vermiş. 

Tüm arkadaşlarıma, böylesine önemli bir konuyu, Türkiye'nin, özellikle spor camiasının gün
deminde hep yer alan konuları araştırma önergelerine konu yapıp Genel Kurulun önüne getirdikleri 
için teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, spor, belki bireysel olarak başladı; ama, daha sonra bir yarış
ma sporu hüviyetine büründü. Belki, sporun faaliyet alanı önce yöreseldi, daha sonra ülkesel hale 
geldi; daha sonra da bölgesel oldu, bölge ülkeleri, kendi aralarında her türlü spor alanında 
müsabakalar yapmaya başladılar ve daha sonra, bu, evrensel hale geldi. Dolayısıyla, bugün, dün
yada, spora önem vermeyen, özellikle performans sporcusu yetiştirmeyen ülke hemen hemen yok 
gibidir. Nitekim, en son yapılan Atina Olimpiyatlarına 202 ülkenin sporcularıyla birlikte katılmış 
olması, ülkelerin spora vermiş oldukları önemi gösterir; çünkü, başarılı sporcu yoluyla ve spor 
alanında başarılar yoluyla, ülkeler kendilerini tanıtmayı arzu etmektedirler. 

Dünyada, bazı ülkelerin anayasalarında spordan bahsedilir; ama, bizim Anayasamız -geçmiş
teki anayasaları da kastediyorum, şimdiki, yürürlükte bulunan Anayasamızı da kastediyorum- 59 
uncu maddesinde, spora yer veren, sporun tabana yayılması gerekliliğini vurgulayan ve başarılı 
sporcunun korunmasını amaçlayan bir düzenlemeyi bünyesinde barındırmaktadır. 

Kuşkusuz, spor, diyalog, barış, dostluk gibi güzel kavramların gelişmesine hep yol açmıştır, yol 
açmalıdır. Hagi'nin Türkiye-Romanya ilişkilerinin gelişmesine katkısını inkâr edebilir miyiz?! İb
rahim Kutluay'ın Atina'da bir basketbol takımında oynamış olması Türk-Yunan ilişkilerinin normal
leşmesine önemli katkılar sağlamıştır; Atina'da, olimpiyatlar esnasında, bizzat, kendisiyle birlikte 
bulunduğum bir gün bunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Denvall'ın, Schumaer'in Türk-Alman 
ilişkilerine katkısını inkâr edebilir miyiz?! Dolayısıyla, başarılı sporcular, bana göre, gönüllü birer 
elçilerdir. O nedenle, her ülke, başarılı sporcular yoluyla hem kendisini tanıtmakta hem de diğer ül
kelerle olan ilişkilerinin olumlu istikamette gelişmesine çalışmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, her büyüyenin, her gelişenin sorunları da oluyor. Dünyada ve ülkemizde 
spor gelişiyor; ama, tabiî, gelişen ve büyüyen sorunlarla birlikte karşımıza çıkıyor. Bugün, burada, 
demin söylediğim güzellikleri daha geniş şekilde görüşmeyi, konuşmayı, sporun faziletlerini, ondan 
yararlanma sonucunda elde ettiğimiz güzellikleri dakikalarca anlatmayı arzu ederdim; ama, 
maalesef -biraz önce önergelerin özetinde de ifade etmiştim- genelde sporun, özelde de futbolun 
sorunlarını konuşmak zorunda kaldık. Bu niçin böyledir; niçin sporun ve özelde de futbolun olum
suz yönlerini burada konuşmak durumunda kaldık? 

Değerli arkadaşlarım, hem dünyada hem ülkemizde özellikle futbol bir ekonomik sektör haline 
geldi. Rakamlar doğru mudur, bilemiyorum; ancak, basın yayın organlarında yer alan haberlerde, 
bir yıl içerisinde tüm dünyada futbol sektöründe 250 milyar doların döndüğü ifade ediliyor; bu çok 
önemli bir rakamdır. Ülkemizde de, özellikle son yıllarda, futbol sektörü, kuşkusuz ki, büyük 

- 4 5 2 -



T.B.M.M. B : 20 23 . 11 . 2004 O : 2 

paraların işlem gördüğü bir sektör haline geldi. Bu durum, zaman zaman, futbolun görsel bir sanat 
olma özelliğinin önüne geçiyor; yani, ekonomik bir sektör olması, futbolun güzelliğinin, bir seyir 
sanatı olmasının önüne geçiyor. O nedenle, işte şu anda konuşmakta olduğumuz, biraz sonra 
konuşacağımız sorunları yaşıyoruz. 

Birtakım menfaat odaklan "çete" diyebileceğimiz "mafya" diyebileceğimiz birtakım örgütler, 
böylesine önemli bir kaynaktan pay alabilmek için, bu işin içerisine girme ihtiyacını duyuyorlar. 
Tabiî, muvaffak oluyorlar mı olamıyorlar mı, onu kamuoyunun ve siz değerli milletvekili arkadaş
larımın takdirine bırakıyorum; ama, konuşulanlar ve iddialar, bu konuda hiç de başarısız olmadık
ları şeklinde bir kanaati, ifade etmeliyim ki, pekiştiriyor. 

Tabiî, bu, birtakım menfaat çatışmalarını da gündeme getiriyor. Tabiî, bundan bir şiddet 
türüyor, fanatizm doğuyor ve aynı zamanda haksız rekabet de gündeme geliyor. "Doping" 
dediğimiz, yasak maddelerin kullanılması da, sporun bugün içinde bulunduğu olumsuzluklardan 
biridir. Nitekim, bunca kontrole rağmen Atina Olimpiyatlarında, 10'dan fazla sporcunun, doping 
maddesi kullandıkları için, ya yasaklandığını yahut da bazılarının almış olduğu madalyalarının geri 
alındığını hepiniz biliyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu olumsuzluklar var diye, bunları yaşıyoruz diye, biz, spordan, 
sporu geliştirmekten, başarılı sporcu yetiştirmekten vazgeçecek miyiz? Anayasanın 59 uncu mad
desinde ifadesini bulan, biraz önce ifade ettiğim, sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmekten, 
başarılı sporcuları korumaktan, kollamaktan, yetiştirmekten vazgeçecek miyiz? Nasıl ki, affeder
siniz, mikrop var, hastalık var diye yaşam mücadelesinden vazgeçmiyorsak, bu olumsuzluklar var 
diye spordan ve sporu geliştirmekten de vazgeçecek değiliz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, spor, önce, ifade edeyim ki, sivil bir alandır; çünkü, spor 
kulüpleri sivil toplum örgütleridir ve Dernekler Kanununa göre faaliyette bulunurlar. Devletin 
görevi, bu alanı daha da genişletmek ve daha da özgürleştirmektir. Nitekim, Futbol Federasyonu, 
yanılmıyorsam, bundan oniki yıl önce, spor alanını genişletmek ve sporun gerçek aktörleri tarafın
dan yönlendirilmesini sağlamak amacıyla özerk hale getirilmiştir. Nitekim, bu yılın başlarında, 
Yüce Parlamentomuz, iktidarıyla muhalefetiyle sizler, benim Bakanlığımca hazırlanıp, Parlamen
toya hükümet tasarısı olarak sevk edilen, diğer federasyonlara da özerklik yolunu açan kanun 
tasarısını kabul ettiniz, şu anda yürürlüktedir. Yanılmıyorsam, şu ana kadar, futbol dışında 8 tane 
federasyonumuz da özerklik statüsüne kavuşmuştur. 

Biz, Hükümet olarak, yani, devlet erkini kullanan organlar olarak, spor alanının özerk bir 
statüde olmasını, kuşkusuz ki, arzu ediyoruz. Nitekim, bununla ilgili de, içerisinde bulunduğumuz 
yılın başında, demin söylediğim yasal düzenlemeyi yaptık; ama, değerli arkadaşlarım, özerklik 
başıboşluk değildir, denetimsizlik değildir. Nitekim, çıkarmış olduğumuz yasalarda da bu önlemleri 
alacak düzenlemelerimiz vardır. 

Eğer, spor alanında, özellikle futbolda, sporla bağdaşmayan işler oluyorsa, devlet, hükümet, 
herhalde, bunlara seyirci kalamaz, kalmamalıdır. Bugün, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yaptığı da budur. Millet iradesinin tecelli ettiği yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, sivil bir alan 
olmasına rağmen, sporda meydana geldiği ifade edilen, iddia edilen hususlar karşısında sessiz kal
mıyor, seyirci kalmıyor; bütün bu iddiaları araştırmak için önergeleri gündemine alıyor, büyük bir 
ihtimalle de, bu önergelerin görüşülmesinden sonra, sizlerin oylarıyla bir araştırma komisyonu 
kurulacak. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama görevinin dışında ikinci önemli bir görevi 
olan denetim görevinin de bir gereğidir, bir sonucudur. 
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Bendeniz, biliyorsunuz, hükümette aynı zamanda spordan da sorumluyum; ama, yasaların bana 
vermiş olduğu yetki, sporla ilgili, özellikle futbolla ilgili denetim ve gözetim yetkisidir. Ben, bu 
görevimi Başbakanlık Teftiş Kurulu kanalıyla kullanabiliyorum. Peki, göreve geldiğiniz süre 
içerisinde bu yetkinizi kullandınız mı; kuşkusuz ki, kullandım. Basında, kamuoyunda yer alan ve 
bu araştırma önergelerine konu olan iddiaların doğru olup olmadığı, doğru ise sorumlularının tes
piti amacıyla Başbakanlık Teftiş Kurulunu görevlendirdim, kendilerinden bir rapor da aldım. An
cak, bu raporda, Başbakanlık Teftiş Kurulu, başka hususların da araştırılmasına ihtiyaç duyduğu 
için yeniden onay istedi. Bu onayı da vermek suretiyle daha geniş çaplı bir araştırma yapılmasını 
arzu ettik, bu talimatı verdik; şu anda o çalışma devam ediyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, özellikle sporda şiddet ve düzensizlikle ilgili, bana göre, üzerine 
düşeni bu yılın nisan ayında yerine getirdi. 7 Mayıs 2004 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, bu Par
lamentoda iktidar ve muhalefet partilerinin işbirliğiyle ve destekleriyle çıktı. 

Şimdi, bu olaylar niye oluyor; neden bu olumsuzlukları yaşıyoruz; bu şike söylentileri nereden 
kaynaklanıyor; bunların aslı var mı; neden spor sahalarımızda, tribünlerde şiddete maruz kalıyoruz? 
Şiddet görüntüleri hepimizi rencide ediyor, yaralıyor. Nitekim, pazar günü akşamı, bir futbol kar
şılaşmasında, tribünde gencecik bir vatandaşımızı maalesef kaybettik. Kendisine Cenabı Hak'tan 
rahmetler, ailesine de sabır diliyorum. 

Peki, bizim çıkarmış olduğumuz yasa, hâlâ yürürlükte olan Spor Müsabakalarında Şiddet ve 
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa neler öngörüyordu, şöyle, ne gibi düzenlemeler getirdiğimize 
bakarsak, bu olayların niçin meydana geldiğinin de cevabını buluruz. 

Bakın, o Yasa neler öngörmüştü: "Spor alanlarında sağlık ve güvenlikle ilgili her türlü düzen
lemeyi yapma görevi, evsahibi kulübe aittir." En önemli maddelerden biri; evsahibi kulüp, güven
likle ilgili tedbirler alma konusunda görevlendirilmiş. Kim görevlendirmiş; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, sizler, bizler görevlendirdik. 

"Spor alanlarında çocuklar ve engellilerin müsabakaları izleyebilmeleri için, durumlarına uy
gun yerler tahsis edilir" demişiz ve devam etmişiz "spor alanlarında seyircilerin oturma yerleri 
numaralandırılır. Koltuk sayısı kadar bilet bastırılır ve satışa sunulur. Spor alanlarına kapasitenin 
üzerinde ve biletsiz seyirci alınamaz." Ne zaman demişiz bunu; işte, bu yılın nisan ayında demişiz 
ve bu konuda yapmış olduğumuz yasal düzenleme de, Resmî Gazetede 7 Mayısta yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş. 

Şimdi, işte, bu olaylar neden oluyor, neden tribünlerde bir kargaşa var sorusunun cevabı aslın
da burada yatıyor. Biz, yasama organı olarak, bu tür olayların meydana gelmemesiyle ilgili, aslın
da, yasal önlemleri almışız, bunu yürürlüğe de koymuşuz. 

Ayrıca "spor alanlarında güvenliğin sağlanması ve yasalara aykırı davrananların tespiti amacıy
la, gerekli teknik donanımlar kurulur" demişiz. Bunlar ne; bunlar, güvenlik kameralarıdır. Bunlar, 
giriş-çıkışta biletsiz seyirci girmesin diye, elektronik sistemlerin kurulmasıyla ilgili düzenlemeler
dir. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli)- Turnikeler... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla)- Tur
nikelerdir kuşkusuz; ama, bir de, bu yasayı uyguladınız, il güvenlik kurulları, bu olaylara sebep 
olanları tespit etti, müsabakalara belirli süre girmesine men cezası verdi. Peki, o kişinin stada ertesi 

- 4 5 4 -



T.B.M.M. B : 20 23 . 11 . 2004 O : 2 

hafta girmemesini nasıl temin edeceksiniz? Bununla ilgili, orada, görüntüsünden, resminden 
tanıyacak olan bir sisteme ihtiyaç var. Kuşkusuz ki, bütün bunların kurulması gerekliliğini, biz, 
çıkarmış olduğumuz yasada öngörmüşüz. 

Başka neleri öngörmüşüz; "spor kulüpleri, güvenliği sağlamaya yetecek sayıdaki güvenlik 
elemanlarını müsabaka öncesinden müsabakanın tamamlanıp seyircinin ve sporcuların tahliyesine 
kadar geçecek dönem içerisinde, müsabakanın yapılacağı yerde bulundurmak ve spor alanının iç 
güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler" demişiz. 

"Müsabakaların yapılacağı spor alanına, güvenlik güçlerince gerçekleştirilecek kontrolden son
ra seyirci alınır" demişiz. 

Genel güvenlik güçlerince veya genel güvenlik güçlerinin denetiminde, özel güvenlik güçlerin
ce üst araması yapılacağını ve bu kanunun amacına aykırı madde ve cisimlere elkonulacağını ön
görmüşüz. Bunların sağlıklı şekilde yapılmaması veya yakalanması halinde bu maddelerin, bunların 
para cezası, hapis cezası, müsabakadan men cezası gibi müeyyidelerini öngörmüşüz. 

Çıkarmış olduğumuz yasanın gerekçelerine ve çıkış amacına uygun tatbik edilmemesinden, 
şöyle söylemek daha da uygun olur, tam olarak tatbik edilmemesinden kaynaklanan birtakım sorun
ları yaşadığımızı huzurunuzda ifade etmek zorundayım. 

Ayrıca "emniyet teşkilâtı tarafından; fanatizmin önlenmesi, faillerin tespiti, eylemlerin delillen-
dirilmesi, verilen cezaların takibi ve bu kanuna aykırı eylem ve davranışların engellenmesi amacıy
la bilgi bankası oluşturulur." Nerelerde; illerimizde, emniyet müdürlüklerinde ve "toplanan bilgiler 
üç ayda bir ilgili federasyonlara bildirilir" demişiz; yani, bu işin takibiyle ilgili de bilgi bankası oluş
turulmasını il güvenlik kurullarına ve dolayısıyla, il emniyet... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Sayın Başkan, özetliyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Çok teşekkür ederim. 

Bu kadar kısa sürede... 20 dakika ne kadar çabuk doldu. Bazen heyecanlı maçlarda da böyle 
oluyor, zamanın nasıl geçtiği belli olmuyor. 

Evet, sözlerimi toparlamak durumundayım. 
Değerli arkadaşlarım, bu yasanın, şu anda kamuoyunda tartışılan, hepimizi rahatsız eden ve 

araştırma önergelerine konu olan olumsuzlukların yaşanmamasıyla ilgili eksikleri olabilir. Biz, 
yasama organı olarak, bir yasal düzenlemeyi ortaya koyduk. Şimdi, görünen o ki -biraz önce de 
ifade ettim- bu yasanın tam olarak uygulanmamasından doğan sıkıntıları ve problemleri yaşıyoruz. 
O halde, bu yasayla görevli ve sorumlu kılınan herkese, bundan sonra bu tür olayların yaşan
mamasıyla ilgili sorumluluklar düşüyor. Önce, spor kulüplerimizin başkanlarına ve değerli 
yöneticilerine önemli sorumluluklar düşüyor. 

Birtakım spor kulübü taraftarlarının taşkınlıklarının arkasında, spor kulüp yöneticilerinin 
bazıları tarafından desteklenmesi, kendilerine ekonomik destek sağlanması iddiaları var. Bunlar çok 
ciddî iddialardır. Sahadaki futbolcu profesyoneldir, para karşılığı o kulüpte top oynamaktadır. Çok 
az da olsa, birtakım seyirciler, kendilerini profesyonel seyirci olarak görmeye ve sadece o profes-
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yonelliğin gereğini yapmaya başlamışlardır. Sorun buradan kaynaklanıyor. O halde, önce kulüp
lerimiz, il güvenlik kurullarımız, valilerimiz, emniyet müdürlerimiz ve tabiî ki Futbol Federas
yonumuz -bu yasa, Futbol Federasyonumuza da, bütün bu önlemlerin takibiyle ilgili görevler yük
lemiştir- herkes, görevini en iyi şekilde yerine getirecek. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, toparlayabilir misiniz. 

Buyurun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
Ben, ortaokul sıralarındayken, çok sık, futbol müsabakalarını seyretmeye giderdim. O zaman da 
tribün liderleri, önderleri vardı. Mesela, Allah rahmet eylesin, ben şimdi çok iyi hatırlıyorum, bir 
Karıncaezmez Şevki vardı... Karıncaezmez... Şimdi, bizim Karıncaezmezlere ihtiyacımız var. 
Karınca ezmezlerin yerine, şimdi, aynı takım taraftarı olduğu halde, arkadaşını öldüren, insan ezen 
insanlar türemişse, bunun üzerinde düşünmemiz lazım. Olay, sadece bir futbol olayı olmaktan 
çıkıyor, bir sosyal boyuta ulaşıyor. İnsan malzememizi de, bizim, yeniden gözden geçirmeye ih
tiyacımız var. Bu çocuklar bizim çocuklarımızdır, ölen de, öldüren de bu ülkenin çocuklarıdır. 
Neden bizim insanlarımız bu hale gelmiştir, bunların üzerinde de ayrıca durulmasında büyük yarar 
olduğu kanaatindeyim. Geçmişte karıncayı dahi incitmeyen tribün liderleri yerine, şimdi, aynı 
takımın seyircisi konumundaki arkadaşına her türlü ezayı, cefayı yapacak insanlar türemişse, kuş
kusuz ki, bununla ilgili, devletimizin, devlet erkini kullananların üzerine düşenleri yapması gerekir. 

Tabiî ki, ben, Hükümet adına, Hükümetin bir üyesi olarak, bu konuda sorumluluk duyuyorum. 
Millî eğitim sistemimizde yapılması gereken değişiklikler vardır kuşkusuz, bunları yapmalıyız ve 
Anayasanın 5 inci maddesinde ifade edilen, vatandaşlarını maddî ve manevî açıdan en iyi şekilde 
yetiştirme görevi devletin bir görevidir, devlet erkini kullanan kurumların görevidir. O halde, insan
larımızın, maddî ve manevî açıdan gereksinimlerini de karşılayacak olan bir uygulamayı sağlamak 
durumundayız ki, bu olaylarla karşılaşmayalım. 

Değerli arkadaşlarım, özetle, kuşkusuz ki, bu iddialar ve yaşananlar araştırılmaya değer 
konulardır. Biz, Hükümet olarak, bu araştırma önergelerinin birleştirilerek görüşülmesi sonucunda 
bir komisyon kurulmasını arzu ediyoruz; tabiî ki, takdir Yüce Heyetinizindir. Bu komisyonun cid
dî bir çalışma yaparak, bu olaylar neden meydana geliyor, müsebbipleri kimlerdir, sebepleri nedir... 
Birtakım şike iddiaları var, bu şike iddialarıyla ilgili konuşmak isteyen insanlar "çekiniyoruz, 
konuşamıyoruz" diyorlar. Herhalde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin içerisinden çıkan bir komis
yonun güven vermesi gerekir; çünkü, demokrasilerde, Meclisin üzerinde, millî iradenin üstünde 
başka bir güç yoktur. 

O bakımdan, ben, bu komisyonun kurulmasını ve bütün bu iddiaların üzerine gidilerek ortaya 
somut öneriler getirilmesini, eğer, suçlular var ise, bunların tespitini ve kuşkusuz ki, savcılığa in
tikalini arzu ettiğimizi ifade etmek istiyorum ve yeniden önerge sahibi arkadaşlarıma duyarlılıkları 
sebebiyle teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

AK Parti Grubu adına, Trabzon Milletvekili Faruk Özak. 

Buyurun Sayın Özak, (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
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AK PARTİ GRUBU ADINA FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Sayın Başkanım, değerli mil
letvekilleri; Türk sporunda rüşvet, şiddet, şike ve haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin, milletvekili arkadaşlarımla birlikte vermiş ol
duğumuz önergeyle ilgili olarak Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 
Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Tabiî, spor ile şiddeti, spor ile şikeyi, spor ile haksız rekabeti aynı cümlede konuşmak kadar, 
böyle, anlamsız ve üzücü bir şey yok, bunu işin başında söylemek istiyorum; ama, maalesef, bugün 
geldiğimiz nokta bu; özellikle, gündemimiz de bu. 

Spor, insanlık tarihi boyunca ve özellikle, 20 nci Yüzyılın başından itibaren toplumların, kül
türlerin ve insanların birbirlerini tanımalarında, kaynaşmalarında ve ilişkilerinde önemli bir görevi 
yerine getirmektedir. Spor, küreselleşen dünyada asıl fonksiyonu olan kardeşlik, barış gibi kavram
ları geliştirirken, bir yandan da, devletlerin, takımların, insanların birbirleriyle yarıştıkları bir sos
yal olgu ve toplumsal bir hareket haline gelmiştir. Bu büyüklükte ve anlamda bir değer haline gelen 
sporun, her türlü kötülükten arındırılması, sporu seven her kişinin hedefi olmalıdır. 

Dünya ve ülkemiz sporu için en zararlı olgulardan biri de şiddettir. 21 inci Yüzyılın bu ilk 
bölümünde özellikle, futbol sahalarında ve tribünlerde yaşanan şiddet, gösterilen tüm çabalara, ay
rılan maddî ve manevî kaynaklara rağmen rahatsız edici bir problem olarak devam etmektedir; biraz 
evvel Sayın Bakanımız da çok güzel takdim ettiler- özellikle bugün de, maalesef, gündemimizin 
birinci maddesidir. 

Avrupa'daki her ülke gibi ülkemiz de bu olaydan olumsuz olarak etkilenmektedir. Özellikle fut
bol müsabakalarında şiddet, futbol alanlarından dışarılara, kentsel alanlara ve şehir merkezlerine 
taşınmaktadır. Bu tür olaylar, yasalara uyan gerçek seyirciler, taraftarlar ve kent sakinleri üzerinde 
olumsuz etkiler yaratmaktadır; ayrıca, spor organizasyonlarının toplum üzerindeki tedirginliğini ar
tırıcı olmaktadır. Özellikle şiddetin hasar verici etkisi ya da spor müsabakalarındaki şiddet tehdidi, 
bunlara maruz kalan kurbanların ötesinde diğer masum insanlara kadar uzanmaktadır; özellikle spor 
alanları etrafındaki yerli sakinler arasında korku atmosferi yaratmaktadır. Şiddet, aileleri, bayanları, 
çocukları, yaşlı insanları, özürlü insanları aktif olarak müsabakalara katılmaktan, izlemekten, 
heyecanını yaşamaktan, tadını çıkarmaktan alıkoymaktadır. 

Bugün bir köşeyazarı şöyle yazıyor."Ben, bir daha çocuğumu, eşimi maçlara yollamayacağım." 
Bu, son derece acı bir tablodur arkadaşlar. Maalesef, daha iki gün önce İstanbul'da oynanan bir 
süper lig müsabakası sırasında yaşanan ve genç bir futbolsever kardeşimizin ölümüyle sonuçlanan 
son şiddet olayı hepimizi son derece üzmüştür. Merhum kardeşimizin ailesine ve Türk spor 
kamuoyuna başsağlığı diliyorum. 

Gerçek sporseverler, bu gibi olaylara karşı bir an önce gerekli ve yeterli önlemlerin alınması 
için, yetkililerden, bizlerden somut çabalar beklemektedir. Her sağduyulu vatandaşımız, 
müsabakalarda artan şiddet, düzensizlik ve özellikle küfrün önlenerek, spora, sporcuya ve ilgililere 
yakışır bir centilmenlik tablosunun oluşmasını istemektedir. Bu konuda, medya, spor kulübü 
yöneticileri, federasyonlar ile ilgili her kişi ve kurum, artık, hemfikir olup, herkes bir çözüm arayışı 
içerisine girmiştir; bugünkü tablo böyledir. 

Sporu, özellikle futbolu şu hale getirmedikten sonra, gerçekten, bu konuda çok başarılı 
olamayız: Bir tiyatroya nasıl gidiyorsak, bir pikniğe nasıl gidiyorsak, bir sinemaya nasıl gidiyorsak 
ve nasıl, bir düğüne gidip, oradan zevk alıyorsak, moral alıyorsak, aynı şeyi sporda da yapmak 
durumundayız. 
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Bilindiği üzere, şiddete yönelik bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla -Sayın 
Bakanım da söyledi- 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 
Yasayı çıkardık; yönetmeliği de geçti. Bu, gerçekten güzel bir yasadır. Dört dörtlük müdür; hayır. 
Uygulamada hatalar olabilir mi; olabilir. Nitekim, hatalardan, yanlışlardan, eksiklerden de bah
sedeceğim. 

Ancak, ben şuna inanıyorum: Dopingle ilgili, kullananların cezalandırılmasıyla ilgili bir 
talimat çıkmıştı. Dopingde azalma var. Niye; yapan belli, teşhisi kolay. 

Ben, bu yasanın, sporda şiddet ve düzensizlikle ilgili de son derece önemli sonuçlar 
doğuracağına inanıyorum. Elimde birtakım bilgiler var. Özellikle Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğümüz bu konuda çalışmalar yapıyor, gidiyor, incelemeler yapıyor. Muhtelif illerde 84 tane vaka 
tespit edilmiş ve bunlarla ilgili cezalar verilmiş. 

Eksiklerimiz nedir; x-ray cihazlarımız hepsinde yoktur; isme bilet kesilmemektedir, fazla bilet 
kesilmektedir, biraz evvel Sayın Bakanımız da söyledi; merdivenlere insanlar oturtulmaktadır; suç
lu insanların sahaya girmeleri önlenememektedir. Ben inanıyorum, bunlar önlenecektir. Özellikle 
spor kulüplerimiz, bu konuda, daha, henüz tam hazırlıklarını yapamamışlardır; bu konuda onlara bir 
müddet de verilmişti. İl güvenlik kurullarımız, özellikle valilerimiz, emniyet müdürlerimiz bu 
konuda hassasiyet göstermelidirler; çünkü, siyasî irade, burada, CHP'siyle, AK Partisiyle arkasın
dadır. Artık, bunda, daha, hiçbir tavize tahammülü olmayan bir tabloya gelmişizdir, öyle söy
lüyorum. 

Satılması, kullanılması ve taşınması yasak olan madde ve cisimler, kötü tezahürat, seyir güven
liğinin ihlali, usulsüz bilet satışı... Bunlarla ilgili eksikleri söyledim. 

Özellikle bedava bilet verme konusunda son derece önemli tartışmalar var. Taraftar-yönetici 
ilişkilerine iyi bakmak lazım. Taraftarın tarifini yeniden yapmamız lazım. Taraftar derneklerine 
yeniden bir çekidüzen verilmesi lazım. Taraftar, yakan, yıkan, söven, döven ve yalnızca kulüpten 
bir menfaat elde eden kişi olmaktan çıkarılmalı, taraftar, sporu spor için yapan insanlardan oluşan 
kitleler olmalıdır. Özellikle bu konuda son derece önemli çalışmalar yapmamız gerekir diye 
düşünüyorum. Zaten, yasada da var; taraftar temsilcilikleri tespit ediliyor, taraftar derneklerinin 
statüsü belirlenmiş; onlar da bu yasaya uymak durumundalar. Özellikle bu konuda çalışmalar yap
mamız lazım. 

Taraftar-yönetici ilişkilerinde birtakım maddî ilişkilerin olduğu doğrudur. Bunları zaman 
zaman okuyoruz, duyuyoruz, yaşıyoruz. Bu nedenle, özellikle, dürüst, karakterli ve kararlı 
yöneticilere ihtiyaç var. Bu yöneticilere yalnız spor kulüplerinde değil, federasyonlarda da var, 
hakemlik bazında da var, il yönetimleri açısından da var, vali olarak da var, emniyet müdürü olarak 
da var. Özellikle kararlı olursak, sabırlı olursak ve bu işte ısrarcı olursak, ben, bu konudaki iyileş
melerin önümüzdeki dönemde olabileceğini, çok yakın bir dönemde olabileceğini düşünüyorum. 

Özellikle olayın bir eğitim boyutu var. Ben, burada ve Plan ve Bütçe Komisyonunda şunu söy
lemiştim: Bu yasayı geçirdik; ama, bu yasa geçti diye hemen şiddet ve düzensizlik önlenmez. 
Neden önlenmez, neden bu hale geldi; birden gelmedi, birden de önlenmez. 

Dün, Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür Bakanlığı bütçesinde şunu söyledim ve sizlerle 
bunu paylaşmak istiyorum: Özellikle, 2 yaş, 3 yaş, 5 yaş, 6 yaş çocuklarımız, bugün, çizgi filmler
le, yabancı, ithal çizgi filmlerle, şiddet içeren, anane ve geleneğimize, millî kültür ve değerlerimize 
uygun olmayan, tamamen karşıtı olan bu çizgi filmlerle, böyle, yoğun bir baskı altındalar. Bizim, 
işe, evvela buradan başlamamız lazım. 
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Ben, yine burada söylemiştim; özellikle okullarda spor bilincini değiştirmemiz lazım, spor kül
türünü, sporun centilmenlik, barış, hoşgörü olduğunu anlatmamız lazım. Özellikle, Millî Eğitim 
Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzün bir çalışması var ve bir de, şu eseri gördüm, 
çok mutlu oldum; Türk Millî Olimpiyat Komitesi, İlköğretim Okullarında Spor Kültürü ve Olimpik 
Eğitim Kılavuz Kitabı hazırlanmış; bunu devam ettirmemiz lazım. Spor ve sosyal hayat, spor ve 
kuralları, spor ve arkadaşlık, sporda başarılı olma, sporda centilmence davranış, yasadışı rekabet ve 
doping gibi konular var. Yani, bir maçın sonucunun her şey olmadığını anlatmamız lazım, spora 
katılmanın çok şey olduğunu anlatmamız lazım, sporun bir eğlence olduğunu, biraz evvel de bah
settiğim gibi, işte, bir düğüne gider gibi, bir geziye gider gibi, bir nişana gider gibi, bir pikniğe gider 
gibi buraya gidip zevk almamız gerektiğini anlatmamız lazım. Özellikle, medyadaki kışkırtıcı 
beyanlardan vazgeçilmesi lazım. Zaten, bu, yasamızda da var; ama, ben, özellikle medyaya ses
leniyorum; medyamızın bu konuda çok duyarlı olması lazım; kışkırtıcı yayınlar, maalesef, genç
lerimizi etkiliyor; özellikle bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. 

Kulüp yöneticilerinin, olayı bir namus olayından çıkarıp, bir yarışma olduğunu, yarışmanın 
sonunda her türlü sonuca saygı gösterilmesi gerektiğini yüzde yüz belirtmeleri lazım. Aksi takdir
de, rüzgâr ekip fırtına biçiyoruz, Allah korusun. İnşallah, bu olay sondur diye düşünüyorum. 

Özellikle, bu, insan kalitesiyle ilgilidir. İnsan kalitesi, özellikle futbol kulüplerimizin yönetim-
leriyle de ilgilidir. Yöneticileriyle ilgili, üyelerimizle ilgili, genel kurullarla ilgili son derece çalış
mamız lazım. Özellikle, yüzmilyonlarca dolar -ki, Türkiye'deki rakam 400 000 000 dolardır- bu 
sektörde harcanıyor. 20 000 000-30 000 000 dolar harcayan bir kulüple -dernek statüsüyle- (A) der
neğini aynı statüde tutmamız doğru değildir. Bu malî hareketlerin şeffaf olması lazım, denetlenebilir 
olması lazım. Çünkü, bu Meclis, özellikle bu dönemde CHP'siyle, AK Partisiyle futbol kulüp
lerimize çok önemli katkılar yapmıştır. Ne yapmıştır; stopajları yüzde 40'tan yüzde 15'e düşürmüş
tür. Ne yapmıştır; vergi barışıyla vergiler affedilmiştir; sonra, vergi affı olmuştur. En son, temmuz 
ayında, yine, vergi borçları 5 yıla yayılmıştır ve yüzde 36 faiz yüzde 6'ya düşürülmüştür. Daha, ar
tık, himaye edecek bir durum yok. Sporcularımız da vergi verecek ve özellikle, futbol kulüp
lerimizin çift defter uygulamasından tek defter uygulamasına geçmeleri lazım. Buradaki para iliş
kilerinin, özellikle, biraz sonra geçeceğimiz, işte, şike ve haksız rekabet konusunda denetlenebilir 
olması lazım. 

Özellikle, bu yasanın uygulanmasına ilişkin yapılan incelemelerde, işte, bu söylediğim x-ray'le 
ilgili biraz eksiklikler var. Statlarımızın UEFA standartlarında olması gerekiyor. UEFA'nın idarî, 
malî, teknik kriterlerine kulüplerimizin tamamının uyması lazım. Aksi takdirde, müeyyideler var. 
Özel güvenlik güçlerinin tabiî ki, hizmet yönünden eksikleri olduğunu görüyoruz. Özel güvenlik 
kolay bir iş değildir. Özellikle, hadise olmadan önce, hadiseyi sezebilen, insan psikolojisi bilen ve 
son derece yetiştirilmiş insanlara ihtiyaç vardır. Bu konuda biraz sıkıntı çekebiliriz; ama, bu konuda 
İçişleri Bakanlığımızın deneyimlerinden yararlanmamız gerekiyor. Özellikle, spor kulüpleri, taraf
tar dernekleri, taraftar temsilcileri, federasyonlar, il spor güvenlik kurulu ve Gençlik Spor Genel 
Müdürlüğünün, yasanın amaçlanan biçimde uygulanması için üzerlerine düşen görev, yetki ve 
sorumlulukları yerine getirmeleri gerekmektedir. Yasa, ancak bu yolla şiddet ve düzensizliği ön
leyebilecektir. Bu şiddet ve düzensizlikle ilgili yasaların çıktığı ülkelere bakıyoruz, mesela, İtal
ya'da yüzde 25 azalma görüyoruz. Ben inanıyorum ki, ülkemizde de bu azalma olacak; ama, burada 
birlikte hareket etmemiz gerekiyor. 

Özellikle aileden, ilköğretim seviyesinden başlayarak eğitime son derece önem vermemiz 
gerekiyor. Eğiticilerin hedefi, küçük yaşlarda spora başlayan çocuklarımızın sadece spora karşı 
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yeteneklerini geliştirmek değil, onların spor kavramına olan saygılarını tesis etmek ve sporu tümüy
le doğru algılamalarını sağlamak olmalıdır. 

Aile büyüklerinin çocuklarına ilk öğreteceği şey, bir takımın taraftan olması değil, önce sporu, 
sporcuyu ve sporun içindeki tüm unsurları anlatmak ve sevdirmek olmalıdır. Yeni nesiller, sevgisiz
liğe de nefrete de şiddete de aldatmaya da haksız kazanca da gerçek sporda asla yer olmadığını 
bilerek yetiştirilmelidir. Bu da bizim en büyük görevimizdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; insan yaşamının vazgeçilmez bir unsuru olan spor, 
yaşamın diğer alanlarını da etkilemektedir. Sportif mücadelelerin belli kurallar içerisinde gerçekleş
mesi, bireysel ve toplumsal yaşamda önemli bir işleve sahip olan sporda, ahlak, olmazsa olmaz bir 
olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sporun ve özellikle futbolun etki alanının geniş olması, yasadışı yollarla rant peşinde olan 
kişilerin de bu sektöre yönelmesine neden olmuş ve bu yarış ister istemez sporun ruhuna aykırı olan 
şike ve benzeri bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Sporumuzda, özellikle futbolumuz
da ortaya atılan şike iddiaları, konuyla ilgili yazılı ve görsel basında yapılan yayınlar, hem Türk 
sporunu ve sporcularını hem de kamuoyumuzu rahatsız etmekte, Türkiye'nin ve Türk sporunun 
itibarını uluslararası platformda zedelemektedir. 

Özellikle kayıtdışı ekonominin, maalesef, yaygın olduğu ülkemizde yılda yaklaşık 400 000 000 
doların dolaştığı futbol, bir hobi olmaktan artık çıkmış, bir sektör haline gelmiş. Bu durum, olumlu 
olduğu gibi olumsuz bazı gelişmelere de yol açmıştır. Futbola olan ilgi ve sahip olunan ekonomik 
gücün büyüklüğü, futbolun tertemiz ve kendi ilkeleri içerisinde yol alabilme imkânlarını zorlamak
tadır. Bu zorluklardan biri ve en önemlisi, futbol alanında yaşanan şike olaylarıdır. Dünya fut
bolunun bir gerçeği olan şike, ne yazık ki ülkemizde de bir sorun haline gelmiştir. Özellikle bir şir
ketin yapmış olduğu istatistikte, "Türkiye'de şike var mıdır" sorusuna, halkımızın yüzde 93,6'sı"evet 
vardır" diye, maalesef, cevap vermiştir. 

Spor karşılaşmalarında şikenin tanımı, müsabakanın ya da yarışın sonucunun önceden belirlen
mesi, anlaşmalı karşılaşma, danışıklı dövüş, haksız bir çıkar sağlamak amacıyla bir işin sonucunu 
gizli ve önceden yapılan bir anlaşmayla belirlemedir. Gizli bir anlaşma, aldatma ve haksız çıkar söz 
konusudur. Tanımdan anlaşılacağı gibi, şike, spor olayının bütün ilkelerini ve ahlak kurallarını yok 
sayan, fair play uygulamalarını ortadan kaldıran, ahlakdışı bir olgudur. 

Eski olimpiyat oyunlarının kayıtlarından bakıyoruz; ikibin yıl öncesine dayanan, milattan son
ra 2 nci ve 3 üncü yüzyıllara ait Likya Antik Kenti yazıtlarında da şikeyle ilgili, maalesef, belgeler 
bulunmaktadır. Demek ki, bu dünya kuruldu kurulalı bu tip ahlakdışı uygulamalar olmuştur. 

Dört şeklinden bahsediliyor; sosyal ya da siyasî baskıyla yapılan şike, hatır şikesi, maddî 
kazanç şikesi ve en önemlisi de, özellikle İtalya'da "kara toto" olarak bilinen bahis şikesi. Tabiî, 
özellikle, İtalya'da, bu konuda, çok önemli cezalar verildi; çok önemli iki tane kulüp küme düşürül
dü; birtakım oyuncular men cezası aldı. Marsilya Kulübü küme düşürüldü biliyorsunuz; başkanı 
hapis cezası yedi. En son yaşanan en önemli olay da Litvanya'daki Ekranas Kulübü ligden düşürül
dü. Bunları da size bilgi olarak vereyim. 

Bizde tarihçe 1963-1964 yıllarına kadar gidiyor. Daha sonra -bu olay çok az tespit edilir; ama-
ceza verilen hiçbir hadise yok. 

Tabiî ki, özerkliğe geçildikten sonra, 1994'te, özellikle bir Şike Araştırma Kurulu oluşturulmuş, 
onun da çalışmaları devam etmekte. Bunun amacı "futbol müsabakalarında, öncesi, yapılması 
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sırasında veya sonrasında, müsabakanın sonucu üzerinde tarafların anlaşma yapıp yapmadıklarını 
araştırmak" olarak belirtilmiştir. Şike Araştırma Kurulu çalışmalarını belirleyen talimatta şikenin 
tanımı ise "bir futbol müsabakasının sonucunu hukuka aykırı, gayrimeşru veya normal olmayan 
biçimde değiştirmek üzere tarafların anlaşmaları" şeklinde yer alıyor; özellikle, bu Araştırma 
Kurulunun soruşturmaya başlama biçimi "Federasyona yapılan ihbar, şikâyet ve bildirimler, yazılı 
veya sözlü olsun, Federasyon Yönetim Kurulunca incelenmek üzere Kurula intikal ettirilir" şeklin
de yer almaktadır. 

Özellikle Futbol Disiplin Talimatımızın 37 nci maddesinde "hileli ve danışıklı futbol 
müsabakası yapan, yaptıran kişiler ve aracıları en az bir yıl müsabakadan men cezası veya o kadar 
süreyle Futbol Federasyonunca küme düşümü cezasıyla cezalandırılır" hükmü getirilmiştir. 

Tabiî, 3289 sayılı Yasaya dayanılarak yürürlüğe konulan Amatör Spor Dalları Ceza Yönet
meliğinde 63 üncü, 64 üncü maddeler, 49 ve 50 nci maddeler, 47 nci madde, yine, bu konuda yap
tırımlar getirmektedir. 

Futbol olayı, oynayanlar, seyredenler, yönetenler, haber yapanlarla bir bütündür; şike, bu 
bütünün parçasıdır. Sorunun yalnızca bir parçasını halletmek sorunu çözmüyor; dolayısıyla, 
sorunun çözümü için tüm sorumlu parçaların çözümlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, şikeyle 
ilgili bir ya da birkaç parçanın üzerine gidilip diğer unsurlar halledilmezse, şike yine sorun olarak 
kalacaktır. 

Özellikle futbol, toplumun ayrılmaz bir parçasıdır; bu özelliğini de her zaman sürdürecektir. 
Bizler, bu denli toplumla birlikte olan futbolun, gençlerimizin toplumsal bir varlık olarak geliş-
melerindeki gücünü olumlu olarak kullanabilmeliyiz. Bu anlamda, futbolda şike olaylarını değil, 
şikesiz bir futbol ortamını gelecek nesillere bırakma gayretini göstermeliyiz. 

Özellikle teşvik primi konusunda, maalesef, ülkemizde, hâlâ bir yasal statü belirli değil; ahlakî 
ve yasal olup olmadığı konusunda. O bakımdan, Futbol Birliğinin, Federasyonumuzun ve bizlerin, 
buna hemen karar vermemiz gerekiyor. Özellikle birtakım kulüp başkanları, bu olsun diyor, bunun 
bir mahzuru yok; ama, tabiî ki bunun ahlakî bir şey olmadığını düşünüyorum; ama, bununla ilgili 
hiçbir müeyyide yok. Biz teşvik veriyoruz, verdik diyor; ama, hiçbir cezaî müeyyide olmadı. Bunu 
da özellikle gündeme getirmemiz gerekiyor. 

Öneriler ne olabilir: 

Genel hukuk kurallarına göre ispatı çok zor olan şike konusunda, müsabakanın hakem ve göz
lemci raporlarının Tahkim Kurulunca değerlendirilmesi neticesinde kanaate dayanarak karar 
verilebilir. 

Şike Komisyonunun işlevi genişletilebilir. 

Kulüp bütçelerinin belirli periyotlarla, ciddî bir biçimde denetlenmesi -ki, biraz evvel söy
ledim, UEFA kriterlerinde zaten bu var- tek deftere geçilmesi gerekiyor, para hareketinin gözlen
mesi gerekiyor. 

Spor medyasının, şikenin önlenmesinde olumlu katkılarıyla yol gösterici olarak konuya eğil
mesi, kendi deneyimlerini hem okuyucularına hem de bu sporu fiilen yapanlara aktarmaları olay
ların önlenmesinde etkili bir yol olarak düşünülebilir. 

Sportif başarının yanında, vazgeçilmez unsurlardan olan erdemlilik ve dürüstlük de isten
melidir diye düşünüyorum, 
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Özellikle, profesyonel kulüplerimizin dernek statüsünden mutlaka çıkarılması gerektiğini 
düşünüyoruz. Tabiî, bu konu, oluşturulacak komisyonumuzda tartışılacak ve ortaya bir rapor 
çıkarılacaktır. 

Meclisimiz, bu konuya özellikle el atmıştır; spora çok yatkın, sporu çok seven bir Meclisimiz 
var, Başbakanımız var; o bakımdan, tüm... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Özak, toparlayabilir misiniz. 

Buyurun. 
FARUK NAFİZ ÖZAK (Devamla) - Tabiî ki, toplumun Meclisimizden büyük beklentisi var. 

İnşallah, güzel çalışmalar yaparak, yasanın uygulanması suretiyle, eksiklikler varsa giderilmesi 
suretiyle, özellikle sporda şiddet ve düzensizliği asgarîye indirmek durumundayız. Şikeyi, haksız 
rekabeti, sporla ve futbolla bağdaşmayan diğer olguları ortadan kaldırmak, en azından asgarîye in
dirmek hepimizin görevi diye düşünüyorum. 

AK Parti Grubu olarak, sporda şiddet, rüşvet, şike, haksız rekabet iddialarının üzerine gidil
mesi konusunda yapılması gereken her türlü çalışmaya sonuna kadar katkı sağlayacağımızı bir kez 
daha ifade ediyorum; bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özak. 

Önerge üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet 
Ali Özpolat; buyurun. 

Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET ALİ ÖZPOLAT (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; son günlerin önemli gündem maddesi futbolda şike iddiaları ve tırmanan şiddet olaylarıy
la ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, şahsım 
ve Grubum adına, Meclisi selamlıyorum. 

Hatırlayacağımız gibi, ekim ayının son haftasında, spor camiasına, âdeta bir bomba düştü. 
Medya, bir kez daha, önemli bir vurguna ışık tuttu. İddialar gerçekten de dehşet vericiydi. Bir maf
ya liderinin ve adamlarının bazı telefon konuşmaları dinlenmeye takılmıştı. Futbolda şike iddiaları 
öteden beri vardı; ancak, ilk kez, bu denli deşifre oluyor, su yüzüne çıkıyordu. Bu konuşmalarda, 
süper lig maçlarına gölge düşürecek çok önemli iddialar vardı; süper lig üzerine oynanan kirli oyun
lar ortaya döküldü, medya ve kamuoyu bu konunun genel adını "şike sohbetleri" olarak belirledi. 
Şike sohbetleri, mafya üyeleri ile futbol camiasından isimler arasında geçiyordu. Konuşmalar dudak 
uçuklatacak türdendi ve ihale dağıtılır gibi futbol maçlarını dağıttıkları, konuşmalarından an
laşılıyordu. 

Emniyetin Sedat Peker ve grubuna karşı başlattığı operasyon, çetelerin ve mafyanın 
hayatımızın her alanını nasıl kuşattığını bir kez daha gösteriyordu; yani, babalar, artık, her yerde; 
siyasette, ticarette, futbolda bir babalar koalisyonu oluşmuştu sanki. Her şey kendi olağan seyrinde 
gelişmiyor, her şeye müdahale ediyorlar, her olayı kendi lehlerine çevirmeye, her şeyden çıkar sağ
lamaya çalışıyorlar; futbol camiası da, bu müdahale ve kirlenmeden fazlasıyla nasibini almış 
görünüyor. 

Ne yazık ki, formalara ve yeşil çimlere de çamur sıçramıştır. Kulüp kongrelerini bile 
himayelerine almışlar. Milyonlarca insan futbol karşılaşması izlediğini sanırken, aslında, mafya ve 
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işbirlikçilerine güç aktarıyor, kaynak yaratıyor. Oysa, insanlarımızın en temel eğlencesi futboldur. 
Futbol karşılaşmaları büyük bir ilgiyle izlenir. Taraftarın önemli bir oranı yoksul ve dargelirlidir; tek 
eğlencelerine kaynak ayırırken zorlanırlar, her şeye rağmen taraftarlıklarını büyük bir sadakatle, 
fedakârlıkla korurlar, temiz duygularla futbol karşılaşmalarına gider, sevdikleri renklere destek 
verirler; ama, iddialara bakılırsa, onlar futbol oyununu seyrettiklerini sanırken, aslında, mafyanın 
kendilerine oynadığı oyunu izlemektedirler. Mafya, taraftarla, spor kamuoyuyla, âdeta dalga 
geçiyor, maçların sonuçları baştan belli oluyor. Mafya, bahisçiler, futbolcular, kulüp yöneticileri ve 
hakemlerle sağladığı işbirliği sayesinde, sporun ruhunu yok ediyor. 

Sporun ruhunu barış ve dostluk oluşturur. Sporun amacı, adaletli ve eşit koşullarda yarıştır, 
sağlıktır, iyiliktir, güzelliktir, eğlencedir. Öyle anlaşılıyor ki, burada da eğlenenler var. Mesela, bu 
karanlık kişiler pek eğleniyor, hem de taraftarların duygularıyla eğleniyorlar. 

"Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" demişler. Bu sözde, spor yapmanın önemi de vur
gulanır; ama, bakıyoruz da, şu anda Türk futbolu, hasta kafaların yarattığı karanlıkların gölgesi al
tında. Gerçekten çok yazık. Mustafa Kemal Atatürk'ün "ben, sporcunun zeki, çevik ve akıllısını 
severim" sözünü şimdi utanarak hatırlıyoruz. Atatürk, zeki ve çevik olmak yetmez demek istemiş
tir; sporcu, asıl, ahlâklı olduğunda değerlidir. 

Peki, nasıl oluyor da, futbolumuzda kirlenme bu denli yaygın olabiliyor?.. Sorunun kaynağı, 
mafya babalarını bu denli baş tacı eden anlayışta gizlidir. Kimi dönemlerde, kimi görevlerde maf
ya üyelerini kullanan devlet yöneticileri, sporumuza sirayet eden karanlık ilişkilerin de başta gelen 
sorumlusudur. Mafya elebaşıları, âdeta şımartılmıştır, baş tacı edilmiştir, kendilerine inanılmaz 
olanaklar, fırsatlar sağlanmıştır. Onlar da, semirdikçe semirmiştir. Bir süre sonra, bu olanaklar on
lara az gelmeye başlamıştır. Pervasızca, hayatın her alanında söz sahibi olmak, egemenlik alanlarını 
genişletmek istemişlerdir. Bu çetelerin nasıl itibar gördüklerini hepimiz izliyor ve görüyoruz. Elleri 
her yere uzanıyor, önlerinde bütün kapılar kolayca açılıveriyor. Çatlı, Kırcı, Çakıcı örneklerini hatır
layınız. Kolayca pasaportlar alıyor, etkili ve yetkili kişilerle içli dışlı olunuyor, işlerini kolayca hal
lediyorlar. Futboldaki iddiaların temelinde de, uzun yıllara dayanan bu anlayış yatmaktadır. 

Bu çeteler, gördükleri itibar ve yarattıkları korku imparatorlukları sayesinde, şimdi, her şeyi ele 
geçirmek istiyorlar. Artık, kendilerini yaratan ve büyütenlerin de kontrolünden çıkmış durumdalar. 
Mafya dizileri de, ne yazık ki, yaratılan bu güçlü etkinin bir parçası haline gelmiştir. Yoksul ailelerin 
çocukları bu çetelere özenmekte ve kolayca ağlarına düşmektedir. Böylece, çeteler bol eleman bul
maktadır. Sonuçta da, her alana müdahale cesaretini kendilerinde görmektedirler. 

Bu noktadaki en temel sorun ise, hukuk devleti anlayışının yerleşmemiş olmasındandır; zira, 
hukukun güçlü ve üstün olduğu bir ülkede, mafya ve çeteler bu denli etkili olamazlar. En önemli bir 
eksiklik de, yolsuzluk ekonomisiyle ciddiyet, cesaret ve samimiyet gerektiren bir mücadele baş-
latılamamasıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin üzerinde ısrarla durduğu dokunulmazlıkların kaldırılması, bu 
mücadelenin ilk adımıdır; bu adım derhal atılmalıdır. Ülkemiz, bir an önce, yakın tarihiyle yüzleş-
meli, hesaplaşmalıdır. Mafyanın siyasetten beslendiği süreçler artık geride kalmalıdır. Mafya-
siyaset-ticaret ilişkileri, bu ülkenin geleceği önündeki en büyük engeldir. Sadece futbolumuza değil, 
karanlık ilişkilerin kirlettiği her alana itibarını yeniden kazandırmak gerekiyor. Bu görevi bu Mec
lis yapabilir. Cumhuriyet Halk Partisi, bu konuda üzerine düşeni yapmaya ve her tür desteği sağ
lamaya hazırdır. Milyonlarca taraftar, futbol-mafya ilişkilerinin boyutlarını merak ediyor; onların 
yüreğini ferahlatmak zorundayız. 
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Şike olaylarına karışanlar, bunlara olanak sağlayanlar deşifre edilmeli ve haklarında yasal 
süreç başlatılmalıdır. Olaylar ve iddialar sıcaklığını korurken işin üzerine gidilmelidir. Böylece, 
yeni hukukdışı girişimler önlenmeli, yeşil sahalar kirlilikten, korku ve şiddetten arındırılmalıdır. 

Tribün terörü ve son olarak 16 yaşındaki genç taraftarın öldürülmesi, futbolumuzun sorunlarıy
la ilgili önlemlerin ciddiyetle ele alınması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. 

Son zamanlarda, neredeyse her maçta olay var; olaysız geçen hafta yok gibi. Olaylar, öyle 
küçümsenecek türden de değil; cinnet türünden kavgalar çıkıyor; çünkü, tribünlerde rant çeteleri 
var. İddialara bakılırsa, tribünde daha güçlü görünmek adına, bu çocuklar, sahte bilet verilerek 
içeriye alınıyorlar veya biletsiz içeri alınıyorlar. Üstelik burada önemli bir vergi kaçağı da oluşuyor. 
Bunu yapanlar da kulüp yöneticileri. 

Yine, değerli bir spor yazarının iddiasına göre, çoğu 14-20 yaş arasındaki bu taraftar çocuklara 
maçlara gitmeden önce uyuşturucu veriliyor; çünkü, kendilerinden geçerek takımlarını destek
lemeleri isteniyor. Böylece, tribün üstünlüğü sağlanmış olacak. 

Yine, tribünde güçlü olmak adına statlara bıçak, tornavida benzeri kesici, delici aletler sokul
masına göz yumuluyor. 

Yine, iddia odur ki, bazı kulüp yöneticileri, üst araması yaptırmadan biletsiz olarak stada taraf
tar alınmasını... İçeriye içki bile sokuluyor. Bunca kötülük kaynağının içeriye alındığı bir yerde han
gi futbol maçı sağlıkla yapılır?! 

Mafya üyelerine pasaport sağlanmasının altından bile kulüp yöneticileri çıkıyor. 
Düşünün, burada, futboldan, spordan bahsediyoaız; ama, içinde uyuşturucu var, şiddet var, cin

net var, cinayet var, sahtecilik var, şike var, mafya var, küfrün en ağırı var; ne kadar çirkinlik varsa 
hepsi futbolda; ortada, bir tek, sporun ruhu yok, gerçek futbol yok; çünkü, denetim yok, müeyyide 
yok; çünkü, yasalar olsa da uygulama yok. 

Futbolumuzun bu denli şiddete ve kirliliğe teslim olmasının temel nedenleri işsizlik, açlık, yok
sulluk, eğitimsizlik, kimsesizlik ve çaresizliktir. İşsizliğin, yoksulluğun, sosyal adaletsizliğin genç
lerde yarattığı öfke tribünlerde patlıyor. Eğitim şansı olmayan idealsiz gençler, kimlik bunalımıyla 
kendilerini ait hissedebilecekleri bir mecra arıyor. Futbol, bu anlamda biçilmiş kaftan. Bir takımın 
taraftan olmak, işte o aidiyet eksikliğini gideriyor. Hayatlarındaki belirsizlik ve boşluk, takım 
fanatizmiyle doluyor. Böylece, takımını ölümüne destekleyen bir cinnet durumu ortaya çıkıyor. Bu 
ölümüne bağlılıkla, her tür tuzağa düşmeye hazır hale geliyorlar. Uyuşturucu tüccarları için, mafya 
için, her tür karanlık durum için potansiyel oluyorlar, maşa haline geliyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, işsizlik, yoksulluk ve buna bağlı olarak eğitimsizlik, gençlerimizi birer 
suç makinesi haline çeviriyor. Gelecek kaygısı, gençlerimizi öfkeye, öfke de şiddete teslim ediyor. 
Böylece, ülkemiz iki temel terörün kıskacında çarcsizleşiyor; biri tribün terörü, diğeri kapkaç 
terörü. Bu çocukların kaybedecekleri hiçbir şey yok, kolayca karanlık ilişkilerin içerisine düşüyor, 
kolayca suç işleyebiliyorlar. 

Sahip çıkmadığımız, sokağa ittiğimiz, sorunlarını çözemediğimiz, iş vermediğimiz, eğitim şan
sı tanımadığımız, yok saydığımız, unuttuğumuz çocuklarımız, bize, kendilerini, işte böyle dehşet ve 
şiddetle hatırlatıyorlar. Açlık ve yoksulluk büyüdükçe, suç da büyüyor. Toplumsal barış ve güven
lik yok oluyor. Kentlerimiz, şiddete, suça teslim. Bir şiddet ve kirlenme kültürü oluşuyor. Şiddeti 
yücelten anlayış genişliyor. Medyaya sıkça yansıyan şiddet olaylarının görüntüleri, şiddeti kanık
satıyor, olağanlaştırıyor. 
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Dolayısıyla, her alandaki kirlenme ve şiddeti çözmek için, sorunun kaynağına inmek gerekiyor. 
Yoksulluk ve eğitimsizlikle, planlı ve programlı bir mücadele başlatmak zorunlu. Öyle, geçici ted
birlerle bu olayların önüne geçilemez. Yoksunluğu ve yoksulluğu yenmeden, ne şikeyi ne de şiddeti 
yenebiliriz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; taraftarın ve kamuoyunun güvenini yeniden sağlayacak, 
güçlü tedbirlere acilen ihtiyaç vardır. Milyonlarca masum taraftarın futbol keyfi, çetelerin ve işbir
likçilerinin ve basiretsiz yöneticilerin rant ve güç sevdasına kurban edilmemelidir. Futbol camiasın-
daki bazı kötü niyetliler de, ayıklanmalı ve haklarında bir an önce hukuk süreci başlatılmalıdır. 

Bu anlamda, futbol camiasının yürekli ve temiz unsurlarının da katkısına ihtiyaç olacaktır. Her
kes bildiklerini paylaşmalıdır. Futbolu kirletenleri içlerinden ayıklamalıdırlar. Elbette, Meclise, 
hükümete ve tabiî ki Futbol Federasyonuna, kulüp yöneticilerine, önümüzdeki süreçte önemli 
görevler düşüyor; bir daha, 16 yaşındaki genç fidanlar toprağa zamansız düşmesin diye. 

Cihat Aktaş'a, bu gencecik çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve gerçek futbol taraftar
larına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına sabır ve başsağlığı diliyorum. 

Bu cinayeti azmettirenler, buna zemin hazırlayanlar ve tüm sorumlular, kesinlikle yargıya 
hesap vermelidirler. 

Buradan, genç taraftarlara da bir çağrıda bulunmak istiyorum: Futbol, güzellikler için oynanır, 
barış ve dostluğu geliştirir, pekiştirir. Futbolu gerçekten seviyorsanız, tribünlerde barışı koruyunuz. 
Bugünlerde, statlarda barışı korumak, ülkede barışı korumakla eşdeğerdedir. Futbolumuzu AB 
normlarına yükseltmek üzere yeniden ele almalı, ortak duyarlılıkla sorunlarını çözmeliyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak, bu ortak duyarlılık için önemli bir fırsat 
doğmuştur. Sporun sorunlarının çözümü noktasında, şu anda, hem kamuoyunda hem Mecliste bir 
uzlaşma vardır. Her tür karar, yasa ve yönetmelik, bu uzlaşı ortamında rahatlıkla çıkarılabilir. Üs
telik, sadece futbolu değil, sporun tüm dallarını bir bütün olarak ele almak gerekiyor; haksız rant
tan, şikeden, şiddetten, tacizden dopinge kadar tüm konuları masaya yatırmak gerekiyor. Araştırma 
komisyonu, bu anlamda çok değerli bir görevi yerine getirecektir. 

Değerli arkadaşlarım, daima bilgi ve belgelerden söz ediliyor; ancak, bu belgeler bir türlü or
taya çıkanlamıyor; çünkü, insanlar, bildiklerini paylaşmaktan korkuyorlar. Zira, ortada çok büyük 
bir rant var. Bu ranttan olmak istemeyenler, insanlara korku salıyorlar; ancak, Meclis araştırması 
komisyonu için bu delillere ulaşmak daha da kolay olabilir; Meclisin güvenilirliği bu işi kolaylaş
tıracaktır. Bu noktada, bilgi sahiplerinin güvenliğinin sağlanması, sonuca ulaşmada büyük önem 
taşımaktadır. 

Elbette, kurulacak komisyonda, tüm milletvekili arkadaşlarımız çok değerli ve titiz bir çalışma 
yapacaklardır, o duyarlılığa sahiptirler; ancak, kafalarda soru yaratmamak için, komisyonda, taraf
tarlığı öne çıkmayan arkadaşlarımızdan yararlanılması daha doğru olur diye düşünüyorum. Ben, 
komisyonda, her iki parti grubumuzun da bu duyarlılığa önem ve özen göstereceğini bekliyorum. 

Olaylar sıcakken, bu geniş uzlaşı varken, Yüce Meclisimiz, sporu yeniden centilmenlik ruhuna, 
spor etiğine uygun hale getirecek çalışma ve düzenlemeleri aciliyetle yapmalıdır. Bu anlamda, tüm 
spor camiasını da göreve çağırıyoruz. Özellikle kulüp yöneticilerine görev düşüyor. Taraftarı 
onikinci oyuncu yapma sevdasından vazgeçmelidirler. Spor, savaş değil, oyun olmalıdır. Sporun 
sorunlarını diğer toplumsal sorunlardan soyutlamadan, çok yönlü olarak ele alma fırsatı elimiz
dedir; bu fırsatı iyi değerlendirelim. 

- 4 6 5 -



T.B.M.M. B : 20 23 . 11 . 2004 O : 2 

Bu düşüncelerle teşekkür eder, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özpolat. 
Önerge üzerinde, önerge sahibi olarak, Samsun Milletvekili Sayın Musa Uzunkaya; buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; beş ayrı önergenin bir

leştirilerek görüşüldüğü, kısaca, sporun encamını ortaya koyacak bir araştırma önergesinin Meclis 
gündemine alınmasıyla ilgili önergeler arasında, ben ve 26 arkadaşımın da imzalayıp sekiz ay önce 
Yüce Parlamentonun gündemine taşıdığı bir gündemle huzurunuzdayım; bu vesileyle, Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Bugüne kadar spordan "zede" olanlara, yaralananlara, son olarak kaybettiğimiz genç kar
deşimizi de rahmetle yâd ederek, geçmiş olsun diyor, spordan zade olanların da -yani, bunun bir 
"zedesi", bir de "zadesi" var- sorgulanması imkânının hazırlanacağı bir çalışmanın burada yapıl
masını umut ve temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, Yüce Parlamento, toplum içerisinde meydana gelen bu ve benzeri olayları, 
kurumlar ve kuruluşlar özerk de olsa, ele almak, değerlendirmek, bunların üzerine araştırma komis
yonları aracılığıyla gitme, sonuca ulaştırma hususunda bugüne kadar ciddî gayretler sarf etmiştir. 
Umuyorum, bu görüşmelerden sonra sizlerin oylarıyla bir araştırma komisyonu oluşacak. Bütünüy
le sporu masaya yatırarak Parlamento zemininde yanlışlarına dur diyecek, doğru olanlara da beraber 
gönül ve destek verecek bir anlayışı burada ikame etme fırsatımız, inşallah, olur. Çünkü, bir ara, bir 
anket yapıldı, bildiğim kadarıyla, Parlamentoda takım tutmayan arkadaşımız hemen hemen yok; 
ama, nedense, Türkiye'de spor denilince akla futbol, futbol denilince de akla süper lig, süper lig 
denilince de akla üç tane İstanbul büyükleri geliyor. Bu tabir bile rencide edici bana göre değerli ar
kadaşlarım. Sporun büyüğü yok. Stada çıkan, sahaya çıkan, gücünü ortaya koyar. Büyüklük, futbol-
sa 90 dakika, diğer aktivitelerse, kaç dakikaysa -güreş, minder vesaire- o süredir. Dolayısıyla, bu 
yaklaşım, bir İstanbul yaklaşımı ortaya koymuştur ve nedense, bu tür olaylar, hep, İstanbul takım
larının, ya Anadolu'ya çıkışında ya da Anadolu'nun İstanbul'a taşınmasında meydana gelmektedir. 
Böyle bir ayırımı yapmaya belki mecbur olduğum görüntüye sebep olanlar adına üzüntü verici; 
ama, şahsen böyle bir değerlendirmeyi yapmada da haklı olduğumu lütfen kabul buyurunuz. 

Değerli arkadaşlar, spor, ahlâktır, dürüstlüktür, centilmenliktir; insanların akıl ve vücut sağ
lığının gelişimine yardımcı olan, ülkelerin, milletlerin ve takımların tanıtımına, aralarında kardeş
lik, dostluk ve barışın yaygınlaşmasına vesile olan önemli bir aksiyondur. Ülkemiz, başta futbol ol
mak üzere, sporun her dalında, ata sporumuz ve diğer dallarda bugüne kadar sayısız başarılar gös
termiş ve isimleri unutulmayan çok sayıda sporcuları, gerek ferdî gerek kolektif sporcu olarak or
taya koymuştur. 

Tabiî, bu arada, sporda şaibeler, dedikodular ne kadar yaygınlaşıyorsa, ahlakî erozyon ne kadar 
fazla oluyorsa, alanlarda da kayıp ve zaaflar o ölçüde artıyor. Mesela, Millî Takımımızın geçen haf
taki yenilgisi her birimizi fevkalade üzmüştür, üzmektedir. Dünya üçüncüsü olan bir takımın kendi 
ülkesinde "sıradan bir takıma" böylece yeniliyor olması, başta Değerli Devlet Bakanımız olmak 
üzere, tüm spor camiasını yakından ilgilendiren bir husus olmalıdır. 

AHMET ERSİN (İzmir) - İlgileniyor mu, ilgilendi mi? 

MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Neden, niçin, nasıl, buraya niye geldik? 
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Değerli arkadaşlar, üzülerek söylüyorum -var mıdır yok mudur bilmiyorum, ama- şaibe odur 
ki, sporda rüşvet var, sporda tehdit var, sporda tedhiş var, sporda doping var, sporda şike var, spor
da şantaj var, sporda taciz var, sporda mafya-medya ilişkisi var; sporda, özellikle spor adına yapılan 
yayınlar içerisinde, spor programlarında, spora ilgi duyan insanları, gençleri farklı bir psikolojiye 
sürükleme var. Yani, dedim ki, şu kürsüye gelirken acaba şöyle mi desem, hani statlarda var ya "öl
meye, ölmeye, ölmeye geldik!" Bu ne demek, stada gelirken böyle bir beyan?! 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Tekbir getiriyorlar, tekbir!.. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Hiç duyar mısınız bunları siz? Değerli Bakanım, bu sözlerin 

bir suç olduğuna inanıyorum. Statlara ölmeye değil gülmeye ve insanların, alkışlanmaya, alkış
lamaya, stres atmaya gittiğini ve gitmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Bir takım düşünün ki, psikolojik olarak hazırlanmış, stadın içine giriyor. İşte -geliş nedenlerini 
az önce Sayın Bakanımız da açıkladı, arkadaşlar açıkladı, açıklayacağız- bir gençlik düşünün orada, 
bütün enerjisiyle, ölmeye, ölmeye, ölmeye gelmiş!.. Niye ölmeye gelmiş?! Başka çaresi yok, biz, 
bu maçı alacağız; başka yolu yok. Bunun anlamı şudur: mafyaysa mafya, çeteyse çete, işbirliğiyse 
işbirliği, hakem satın almaysa hakem satın alma... 

Değerli arkadaşlar, Anadolu takımları, hakem satın alınmasından dolayı feryat ediyor. 
Üzülerek söylüyorum, son Beşiktaş-Rize maçında bile, ciddî boyutta bir fiilî cinayet olmuştur; ama, 
bir de hakem cinayeti olmuştur; penaltı olmayan bir hadise penaltıya çevrilmiş, bütün spor 
otoritelerinin söylediği... Gözlerimiz var; biz de az çok anlıyoruz. Böyle şey olmaz!.. Bunlar, top
lumu tahrik eder, statları gerer. Psikolojisi henüz yerinde olmayan... İşte haberlerde var, bu genç, 
eroin kullanıyormuş, esrar alıyormuş, bali içiyormuş; bugünkü gazetelerin haberleri... Doğru mudur 
yanlış mıdır, bunu Emniyet Teşkilatı takip edecek. 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Bali içilmez Sayın Vekilim. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Bali alınır mı? 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Koklanır... 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Koklanır... Vallahi, bilmediğim için, elhamdülillah da bil

miyorum bunu, içilir mi, alınır mı... 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Sayın Vekilim, bak, bilenler var!.. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Hayır, herhalde tanıyanlar var; ben tanımıyordum. 
Değerli arkadaşlar, bunu şunun için söylüyorum: Burada ciddî bir olumsuzluk var. Bu olum

suzluğun giderilmesinin yolu, hukukun kurallarını çok iyi uygulamaktır. Sayın Bakanım az önce 
ifade ettiler; doğrudur. Yasa metinleri de burada elimde. Gayet güzel bir yasa çıktı ve güzel de bir 
yönetmelik yayımlandı. Peki, uygulama?.. Neden İstanbul olunca... Neden... Tırnak içinde söy
lüyorum: Ben, büyüklük kavramını, 90 dakikada hakemlerin, falanların filanların desteği olmadan 
ortaya konulan kahramanlığa, centilmenliğe bağlıyorum. Bunun dışında büyüklük yoktur. Ne falan 
ne filan takım... İşte görüyorsunuz, son hafta bütün hepsi hercümerç oldu. Beklenenler tersine dön
dü, yenileceği zannedilenler farklı bir şey ortaya koydu; ama, Anadolu takımları, üzülerek söy
lüyorum, tabir yerindeyse, ayakları titreyerek gidiyor bazı takımların karşısına; acaba bu takımın ar
kasında hangi mafya gücü var, hangi çete bağlantısı var, bu hakem neye göre verildi... 

Değerli arkadaşlar, Merkez Hakem Kurulunu suçlamak için söylemiyorum bunları. Bunlar 
vakıalar, bunlar basma yansıyanlar, bunlar geçmişe ait konuşmalarımın içinde, metinlerde, ibareler
de, televizyon programlarında... Çıkıp, hakemlerin hangi maça, niçin, kim tarafından, nasıl verdiril
diğini söylüyor; yani, sonucu baştan belirlenen bir spor anlayışı. 
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Demek ki, sporda centilmenlik anlayışı da büyük oranda erozyona uğratıldı. Dolayısıyla, 
bizim, burada, bu araştırma önergeleriyle, gerek bu son, çok ciddî olay... Ben, tabiî, son olayı, çok 
ciddî boyutta bir olay olarak varsayıyorum; ama, bardağı taşıran son damla olduğunu düşünüyorum. 
Bugüne kadar statlarda onlarca yaralanma oldu; ama, bir ölüm olunca, tabiî, dikkat çekti. Halbuki, 
hemen hemen her gün elinde bıçaklar... 

Ben, şimdi, merak ediyorum ve yine, soruyorum Sayın Bakanıma: Bir ilden bir ile takım gider
ken, fanatikleri, taraftarları, kasap bıçaklarıyla gidiyor, koskoca saldırmalar, kasap bıçakları... 
Yakalanıyor, emniyet biraz sonra koyuyor arabaya gönderiyor. Allahaşkına bu ne demektir?! 

Mesela, geçende, bir ile giderken, ilin girişinde, 30-40 kilometre dışarıda böyle bir fanatik 
grup, üç dört otobüs durduruldu ve içinden koca saldırmalar, bıçaklar... Ekranlarda görüyoruz. 
Maşallah, Irak'a gitselerdi Amerika'nın işini bitirirlerdi bunlar. Nereye gidiyorlar; filan yere maça 
gidiyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, konuşmanız çok güzeldi; ama, süre tamamlandı. 

MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Konuşmamın daha başındayım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Toparlayabilir misiniz... 
Buyurun. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Sonra, sekiz aydır bekliyorum ben bu önergemi. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Uzunkaya.. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Şimdi, koca saldırmalarla gidiyorlar. Nasıl bunlar bırakılır 

arkadaşlar; bu mümkün mü?! Bu adam bıçakla Trabzon'a gidiyorsa faraza, Trabzon'da boğaz
lanacak, af buyurun, hayvanlar için götürmüyor, kasaplığa gitmiyor. Neye gidiyor?.. Bu saldırmalar 
elinde ve geri dönüyor bunlar. Serbest, tekrar gidiyor. Bunun bir müeyyidesi olmazsa, önümüze 
böyle facialar gelir. Müeyyidesi var; uygulamayan valiyse vali, emniyetse emniyet, jandarmaysa 
jandarma... Bu devlet, bu millet hesabını sormalıdır. ( "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu tedbir alınmak 
zorundadır. Yani, böyle bir şey olamaz. Ondan sonra ah, vah ediyoruz. 

Hakem hata yapıyor. Geçenlerde bir hakem hata yapmış, lütfen ve keremen, hakemler adına 
işin iffetini koruma anlamında istifa buyurmuşlar; büyük ve onurlu bir davranış yapmışlar. Hakem 
hataları sonuçta toplumsal bir gerilime sebep oluyor. Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, ben, haksız 
hakem kararlarının, Federasyonun tutumunun, Merkez Hakem Kurulunun tavırlarının, spor yazar
larının özellikle kalemlerini kullanırken... Sevgi diyoruz, barış diyoruz, kardeşlik diyoruz, allahaş
kına bir yoklayın bakın... Yani, bir spor yazarı, bir televizyon programcısı üç gün sonra, beş gün 
sonra ayağından yaralandı, bir arkadaşımız vuruldu; yani, o, bundan ufak bir olay değildi. Şu veya 
bu şekilde açıklama yaptı. Yani, nereye bu işi taşıyacağız. Sporun sevgi, sporun kardeşlik, sporun 
temel ahlak değerleriyle bütünleşen, ki, Mustafa Kemal'in "ben sporcunun ahlaklısını severim" 
dediği gibi, sporun da ahlakı, sporcunun da ahlaklısı, taraftarın da ahlaklısı olması gerekiyor. 

Korkunç bir fanatizm var. Sayın Bakanım az önce ifade buyurdular, statlara istiab haddinden 
fazla, biletsiz... İşte, gazetelerde okuyoruz. Bu bıçaklayan delikanlı bile turnike altından biletsiz 
olarak girmiş; böyle girermiş zaman zaman. Şimdi birkısım takımlar, taraftarlarını statlara toplamak 
için yüzlerce bileti bedava olarak birkısım sokak çocuklarına dağıtır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Hemen cümlemi toparlıyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Uzunkaya. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Bunlara biletleri dağıtır ve bunlar da elinde... Maşallah, 16 

santimetrelik bıçağı ayakkabısının içinde saklayıvermiş; nasıl saklamış bilmiyorum doğrusu. Bir 
taraftan insanların cebinden paraları dahi toparlayabileceğiz; ama, onun bıçağını alamayacağız!.. 
Mümkün değil, alamıyoruz, saldırmalarla gidiyorlar, illerin kapılarında, illerin girişlerinde 
yakalanıyorlar. 

Değerli arkadaşlar, bu vaka önemli bir vakadır. Hani bizim Temel'in meşhur bir fıkrası var ya, 
idama gidiyormuş "son isteğin nedir" demişler. "Ha, bu bana ders olsun demiş. 

Sayın Bakanım, umarım ki, bu bize bir ders olur. Kararlılığınıza inanıyorum, Heyetinizin bu 
konudaki gayretine de güveniyorum; ama inanıyorum ki, ciddî bir komisyon araştırmasıyla bu işin 
içinde neler varsa -af buyurun, bağışlayın- "hangi kirlilik varsa" üzerine şiddetle gidilmelidir. Bu 
"şiddet" sözcüğünü, sporun merhameti anlamına söylüyorum, yoksa, bildiğimiz o şiddet anlamında 
değil; yani, sert bir şekilde; çünkü, idarede merhamet zaaf doğurur. 

Efendim, merhametli davranırsınız, iki kurban... Garibanın suçu neydi; Adana'dan ailesine, 
komşularına, akrabasına gelmiş, bayram tatili, sevdiği bir takımın maçına gitmiş. Allah rahmet ey
lesin, ailesine sabır versin. Ciddî bir araştırma komisyonuyla, iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. 

Sayın Bakanım, behemehal ve acilen, yasanın yetersiz maddeleri varsa, hızlı bir şekilde getirin. 
Bu yasada cezaların hafif olduğunu söyleyebilirim burada. Yasa metni elimde, özellikle inceledim. 
Yukarıda, komisyonda görüşülürken de -bendenizin oradaki açıklamalarında da var- bu cezalar hafif 
gelir dedim ve hakikaten cezalar hafif; ama, bu kadar uygulansa bile gam değil, bu kadarının da uy
gulanmadığını üzülerek görüyoruz. 

Sonucun hayırlı olması temennisiyle, spor mağdurlarına, camiasına, zedelerine, bütünüyle 
beraber, geçmiş olsun diyoaım. Zadelerin de hesabının sorulmasını umuyor, saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uzunkaya. 

Önerge üzerinde, önerge sahibi olarak, Adana Milletvekili Abdullah Torun; buyurun. (AK Par
ti sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 

ABDULLAH TORUN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; spor müsabakalarında 
meydana geldiği iddia edilen şike ve şiddet olaylarının önlenmesi için verilen araştırma önergesiy
le ilgili olarak, önerge sahipleri adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Büyük Millet Mec
lisinin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Şike ve şiddet olaylarının önlenmesi için vermiş olduğumuz araştırma önergesinin ne kadar 
önemli olduğu, pazar günü oynanan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında çıkan müessif olaylarla bir 
kez daha gözler önüne serilmiştir. Spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için 
çıkardığımız yasalara rağmen, maalesef, statlarımızda olaylar eksik olmamaktadır. Statlarımıza, her 
türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, 
yanıcı, yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek her türlü maddelerin ve çevreyi kir
letebilecek konfeti ve benzeri cisimlerin girmesi ve satılması yasak olmasına rağmen, statlarımıza 
sokulmaktadır. 
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Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında, tribünde çıkan olay sonucu gencecik bir vatandaşımız 
hayatını kaybetmiştir. Bu olayı esefle kınıyor, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı 
diliyorum. 

Bizler, kanunları, spor faaliyetlerinin daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapılması ve izlen
mesi için çıkardık; fakat, görüyoruz ki, bazı görevliler sorumluluklarını yerine getirmediği için, 
vatandaşlarımız hayatlarını kaybedebiliyorlar. Bu kesici aletler içeriye nasıl sokuluyor?! Maç baş
larken sahaya atılan konfetiler, yakılan maytaplar nasıl içeriye giriyor?! Saha içinde spora yakış
mayan davranışlarda bulunan sporculara kulüp yöneticileri tarafından niçin sahip çıkılıyor?! Bu 
şekilde davranan sporculara göz yumuldukça, seyirciler tahrik edilmekte, tribünler ve spor karşılaş
maları kaosa sürüklenmektedir. Bunların mutlaka araştırılması gerekmektedir. Suçlular kimlerse, 
bulunup cezalandırılmalıdır. 

Spor centilmenliktir. Sporun temel amacı, insanın beden ve ruh sağlığını geliştirmek, toplum
da dayanışma ve kardeşlik duygularını yaymaktır. Spor ile şiddet, asla yan yana gelemez; fakat, 
görüyoruz ki, bazı fanatik ve organize gruplar sayesinde, spora yakışmayan, sporla bağdaşmayan 
olaylar yan yana gelebilmektedir. Ne yapıp edip, bu fanatik ve organize gruplarla mücadele etmek 
gerekmektedir. Spor kulüpleri, tribün terörünün durdurulması ve şike olaylarının aydınlatılması için 
kamu görevlilerine gerekli yardımda bulunmalıdırlar. Fanatik grupların bazı kulüp yöneticileri 
tarafından ücretsiz bilet verilerek beslendiğinden medyada bahsedilmektedir. Bu gruplar da, maçla 
ilgisi olmayan slogan ve şarkılarla, hakemlere ve istemedikleri yöneticilere hakaretlerle ve yaptık
ları taşkınlıklarla kendilerini kanıtlamaya çalışmaktadırlar. 

Futbol müsabakalarında alınan önlemlere rağmen, maç başladıktan sonra, sahaya binlerce kon
feti atılmakta, maytaplar yakılmaktadır. Acaba, bu cisimler, maç başlamadan önce, bazı kulüp 
yöneticileri veya görevlilerince mi statlara sokulmaktadır? Bunların önüne geçmek için, kulüp 
yöneticilerinin fanatik gruplara göz yummaması gerekmektedir; ancak, bu tür olayların önlenebil
mesi için, spor kulüplerinin, medyanın ve kamu görevlilerinin birlikte çalışması da, ortaya çıkan bir 
zorunluluktur. 

Tüm bu olanlara rağmen, seyircilere ceza verilmekte, statlar kapatılmakta, sporculara ceza 
verilmekte, hakemlere ceza verilmekte; fakat, kulüp yöneticileri hakkında hiçbir müeyyide uy
gulanmamaktadır. 

Spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için 22 nci Dönem Parlamentosu 
olarak nisan ayında çıkarmış olduğumuz 5194 sayılı Kanunun işlerliğinin sağlanması için, Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü, Uygulama Etkinliği Projesini yürürlüğe koymuştur. Bu proje kapsamın
da, birinci, ikinci futbol liglerinde ve birinci voleybol liginde proje uygulayıcıları tarafından muh
telif müsabakalara gidilerek, kanunun uygulanışı yerinde izlenmiş, görülen aksaklıklar ve noksan
lıklar gözlem raporlarıyla tespit edilmiştir. 

Şimdi, kısaca, bu raporun sonuç bölümünden size bahsetmek istiyorum. Bu raporlara göre: 
1- Genel olarak UEFA kriterlerine uygun futbol statlarında kanunda ve yönetmelikte belirtilen 

fizikî şartların yerine getirildiği; ancak, diğer statlar ile kapalı spor salonlarında söz konusu şartların 
sağlanamadığı görülmüştür. 

2- Federasyon temsilcisi ve müsabaka güvenlik amirinin bulunduğu, taraftar temsilcisinin ise 
mülkî amirlerce atamasının yapılmadığı tespit edilmiştir. 

3- Özel güvenlik güçlerinin genellikle kurulmadığı, kurulanların da yetersiz olduğu; genel 
güvenlik güçlerinin ise hizmet yönünden eksiklikleri bulunduğu gözlemlenmiştir. 
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4- Ayrıca, kulüp yönetimlerinin kendi taraftarlarına karşı tavizkâr bir tutum sergilediği 
müşahede edilmiştir. 

5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun uy
gulanması sonucunda, 81 ilden sadece 7 ilde ve 15 müsabakada suç işlenmiştir. Bu da gösteriyor ki, 
kanunun yürürlüğe girmesiyle mevzuatlarda önemli bir boşluk doldurulmuştur; ama, ne yazık ki, 
çıkan olaylar, gerek uygulamada gerekse de kanunî müeyyideler açısından eksikliğin olduğu ger
çeğini ortaya çıkarmıştır. Çıkardığımız kanunun etkinliği artırıldıkça, varsa yaptırımlar açısından 
eksiklikler tamamlandığı takdirde, şiddet ve düzensizliğin önüne geçileceğine inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, sporumuzda diğer bir gündem maddesi de şikedir. Son yıllardaki geliş
melerle spor, hem endüstriyel bir sektör hem de şov haline dönüşmüştür. Dünyada, sporla ilgili 
olarak yaklaşık 3 trilyon doların dolaştığı tahmin edilmektedir; bunun da yaklaşık 250 milyar 
dolarının futbolla ilgili olduğu tespit edilmiştir. Dünyada artık her maç için bahis oynanabiliyor. 
Legal veya illegal olan bu bahis örgütlerinin maçlar üzerinde etkili olabileceğini düşünüyorum. 
Ulusal gazeteler, zaman zaman futbolcuların da maçlar üzerinde bahis oynadıklarını yazmaktadır. 
Maalesef, bu tür olaylar ligimizi şaibe altında bırakmaktadır. 

Son zamanlarda, ulusal medyamızda, bazı şahısların geçmiş sezonlarda maç sonuçlarını et
kileyecek girişimlerde bulunduğu izlenimini uyandıran telefon konuşmaları ortaya çıkmıştır. Eski 
hakem Ali Aydın'ın yapmış olduğu açıklamalar da futbolda şike olayını kuvvetlendirmektedir. Fut
bol Federasyonu Başkanı Sayın Levent Bıçakçı, kendisiyle yapılan bir röportajda "Türkiye'de şike 
olmadığını söyleyemem" demiştir. Yine Sayın Başkan, katıldığı bir televizyon programında tarihî 
itiraflarda bulunarak, Malatyasporun zamanında şikeyle küme düşürüldüğünü söylemiştir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, sizlere sorarım, futbolu yöneten kişilerin yapmış olduğu bu 
açıklamalar sonucunda, ligimizde şike olmadığını kim söyleyebilir? Peki, şike olaylarını önlemek 
için ne yapmamız gerekiyor? Bildiğiniz gibi, şikenin de rüşvet gibi, belgesi yoktur. Kırk yıl önce, 
yani 1963-1964 sezonunda, Karşıyaka Sporun yapmış olduğu bir müsabakada şike yapıldığı 
duyumunu alan o zamanki Futbol Federasyonu, iki ay süren bir araştırma sonucunda, Karşıyaka 
Sporun şike yaptığını delile göre değil, kanaate dayanarak tespit etmiş ve Karşıyaka Sporu küme 
düşürmüştü. Bunun içindir ki, kanaate göre karar verilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapıl
ması gerektiği kanaatindeyim. 

Beşiktaş eski teknik direktörü Mircea Lucescu, NTV'de Okay Karacan'a vermiş olduğu bir 
demeçte "Romanya Millî Takımı eski güzel günlerine dönemez; çünkü, orada illegal işler oluyor, 
futbolcuyu çökerttiler. Siz de dikkat edin, Türkiye'yi de bozmasınlar" demişti. Maalesef, bizim 
ligimiz de, çıkan haberlerle güvenini yitirmeye başlamıştır. Futbol ligimizdeki şaibe bulutlarının 
dağıtılması ve futbolumuzun geleceğinin kurtarılması için çalışmalar yapmak zorundayız; çünkü, 
bu olaylar Türk sporunu ciddî anlamda tehdit etmektedir, en büyük organ olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin de bunlara seyirci kalmayacağı aşikârdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ABDULLAH TORUN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Torun. 

ABDULLAH TORUN (Devamla) - Değerli milletvekili arkadaşlarım, önemli olan diğer bir 
konu da. takımlar arasındaki müthiş standart farkıdır. Bazı kulüplerimiz çok zengin, bazı kulüp
lerimiz de çok fakirdir. Aynı ligde mücadele ederek şampiyon olmaya veya küme düşmemeye 
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çalışıyorlar. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar, genellikle -dört büyükler dediğimiz, 3 İstan
bul takımı, artı, Trabzonspor- dört büyükler dediğimiz kulüpler yayın haklarının yüzde 50'sini, 14 
kulübümüz de diğer yüzde 50'sini alıyorlar. Bu paylaşımın adil olmadığı kanaatindeyim. 

Bakınız, İngiltere birinci liginde oynayan tüm takımların, hem şampiyon olma hem de küme 
düşme ihtimali mevcuttur; ama, bizim Türkiye liglerinde, yıllardır, 4 takım haricinde şampiyon 
olabilecek bir takımın çıkmasına uygun zemin, uygun fırsat hazırlanmamıştır. İşte, bu paylaşımın 
adil olmadığı, bu haksız rekabetin ortadan kaldırılarak, düzgün hale getirilmesi kanaatindeyim. 

Yine, aynı şekilde, ikinci ve üçüncü ligdeki kulüplerimize çok az bir ödenek verilerek baş
kalarına muhtaç ediliyorlar; daha sonra da, Türk futbolunun kalkınması isteniyor. Bu nasıl olacak 
çok merak ediyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, ne var ki, sporumuzda ve özellikle futbolumuzda ortaya 
atılan şike iddiaları, konuyla ilgili yazılı ve görsel basında yapılan yayınlar, hem Türk spora ve 
sporcularını hem de kamuoyunu rahatsız etmekte, ülkemizin ve Türk sporunun, hem yurt içindeki 
hem de yurt dışındaki itibarını zedelemektedir. Spor camiasında yaşandığı söylenen iddiaların in
celenmesi, kaynağına inilmesi, varsa malî ve diğer boyutlarının ortaya çıkarılması gerekmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Torun, toparlayabilir misiniz. 
ABDULLAH TORUN (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ABDULLAH TORUN (Devamla) - Bu gerekçelerle, gerekli araştırma komisyonunun kurul

masını, komisyonumuzun yapacağı çalışmalarla da sporumuzun üzerindeki şaibelerin ve şiddet 
olaylarının azalacağını umut ediyor, Büyük Millet Meclisinin siz değerli üyelerini saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Torun. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.07 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 19.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER : Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

VII. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 

1. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 Milletvekilinin, futbol karşılaşmalarında mey
dana gelen istenmeyen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) (Devam) 

2. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 milletvekilinin, futboldaki şike iddialarının araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/113) (Devam) 

3. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekilinin, futboldaki şike, Futbol Federasyonu 
ve Merkez Hakem Komitesi ile ilgili iddiaların ve maçlardaki şiddet olaylarının nedenlerinin araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/138) (Devam) 

4. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 milletvekilinin, Türk sporunun içinde bulunduğu 
olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/179) (Devam) 

5. - Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz Özak ve 22 milletvekilinin, Türk sporunda rüşvet, şiddet, 
şike, haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) (Devam) 

BAŞKAN - Hükümet?.. Burada. 

Şimdi, konuşma sırası, önerge sahiplerinden Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut Değer'e aittir. 

Buyurun Sayın Değer. 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 

MESUT DEĞER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; futbol karşılaşmalarında 
meydana gelen istenmeyen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasamızın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin yirmi ay önce vermiş olduğum önergem üzerinde söz almış bulunmaktayım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geldiğimiz süreçte Türk sporunda doping, şike, rüşvet ve 
özellikle terör artmıştır; son zamanlarda da cinsel taciz olayı gündeme gelmiştir. Dünyada ve bizde 
en çok sevilen spor durumuna gelmiş olan futbol, bütün sosyal sınıfları büyüler ve bir araya getirir; 
bu gücüyle, bir bölge, bir ulus içindeki sosyal ilişkileri de etkiler. Başarılı takımlar halka mal olur, 
oyuncuları yıldızlaşır, hatta idolleşir; ancak, yarattıkları coşku, tutku ve uyandırdıkları beklentiler 
bazen tribünlerde ve stadın çevresinde şiddete dönüşür. Bu şiddet sonucunda istenmeyen olaylar 
meydana gelir ve karşılaşmalara gölge düşer. 

Futbolda terör, artık, futbolcuların, kulüp yöneticilerinin veya taraftarların yanı sıra, spor 
yazarlarından Sayın Fatih Altaylı'nın da şeref tribününde saldırıya uğraması ve yaralanmasının yanı 
sıra, bir milletvekilimizin de saha ortasında kan revan içinde kalacak şekilde dövülmesine kadar 
vardı. Son olarak, 21.11.2004 tarihinde, Beşiktaş-Çaykur Rizespor Maçında, İnönü Stadyumunda 
öldürülen 16 yaşındaki Cihat Aktaş'la -Cihat Aktaş'a Allah'tan rahmet ve ailesine başsağlığı dileriz-
olayın vahameti ortaya çıkmıştır. 

Beşiktaş maçında çocuğun öldürüldüğü ana da bir bakalım. İtalya'da, geçen yıl, bir taraftar 
maçta ölünce, maç tatil oldu; ama, bizde maç devam etti. Cihat Aktaş'ı yaralı şekilde herkes 
görüyor; ama, yardım eden de yok. Her taraf kan içinde; el uzatan da yok. Taraftarlar şarkı söylüyor. 
Bu nasıl anlayış?! 

Futboldaki terörün içyüzünün sosyolojik değil, örgütsel olduğu da aşikârdır. Fanatik denilen 
bazı taraftarların aşırı davranışları sonucu, maçtaki tüm seyirci suçlanır. 

Elbette, toplumumuzda şiddet eğilimi var ve hiç kuşkusuz, bu şiddet eğilimi, özellikle, polisin 
müdahale ettiği toplumsal ve siyasal olayların yanı sıra, futbol karşılaşmalarındaki şiddet eğiliminin 
ardında yatan temel belirleyici öğeyi açıklamıyor. 

Bu temel öğe; kulüplerdeki yönetici kişiler, menfaatları sebebiyle ateşi körüklüyor. 
Bu temel öğe; aklı başında olmayan fanatiklere adresi belli mesajlar gidiyor. 
Bu temel öğe; Yrd. Doç. Dr. Mehmet Acet'in yapmış olduğu araştırmada ortaya koyduğu 10 

değişik futbol seyircisi profilinden en tehlikelileri; yani, yeni holiganlar. Bu holiganlar, futbol 
sahalarını kana buluyor; yöneticilere korku, tribünlere dehşet salıyor; kulüpleri haraca bağlıyor ve 
çoğu uyuşturucu kullanıyor. Tribünde de "ölmeye geldik" sloganıyla, kendilerinden geçiyorlar. 

Bu temel öğe; 15-18 yaş arası gençlere kulüplerden bedava bilet temin eden fanatiklerin bu 
gençleri kendilerine bağlamasıyla, âdeta, yasadışı bir örgüt kuruluyor. Bu örgüt, tüm tribüne hâkim 
olmaktadır. Bu örgüt, kontrolden çıkmıştır. 

Bu temel öğe; kulüp yöneticilerinin hataları yüzünden ve ayrıca desteklenmeleri, özellikle 
kulüplerden ayrılan parayla beslenmeleri yüzünden, statlarda terörün oluşmasıdır. 

Bu temel öğe; Türkiye'de terör olayları azalmıştır; ancak, asayiş olaylarında bir yılda 5 600 kişi 
ölmüştür. Bu da, halkı işsizlik, açlık, sefalet, yoksulluk içinde bulunan Türkiye'nin gerçek yüzü, ay
nası, sosyal patlamanın bir göstergesidir. 

Bu temel öğe; futboldaki terör veya kulüp yöneticilerinin işyerinin basılmasında... Polisin 
bunu, hâlâ, spor içinde bir olay olarak değerlendirmesi sonucu, olay masumlaştırılıyor. Polisin bun
lara bakış açısının değişmesi lazımdır. 

Bu temel öğe; taşlanan otobüsün, dayak yiyen kişinin hangi takımın otobüsü veya yöneticisi, 
taraftarı olması önemli değildir, önemli olan bu olayların yaratılmasıdır. 
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Bu temel öğe; her küme ligin yaklaşan sonları olayları daha da tahrik edecektir. 

Bu temel öğe; kendisi şaibeli Futbol Federasyonunun aldığı önlemlerin olayları önlemeye yet
mediği açık; bugüne kadar açılan soruşturmalar da çok iyi bilinen karanlık çevrelerin baskısıyla ört
bas edildi, hiçbir güvencesi olmayan müfettişlerle sonuç alınamayacağı görüldü. 

Bu temel öğe; televizyonlardan gelen büyük paralar sonucunda müthiş bir rant yaratan futbol 
ve kulüplerde yönetici olmanın açtığı dev kapılar, fena halde iştah çekmeye başladı; hem çeteler 
beslenmeye başlandı hem de yeraltı futbola hızla sızmaya başladı. 

Örnek: Son dönemde Beşiktaş Kulübü Yöneticisinin karanlık ilişkiye girerek pasaport çıkar
ması ve bu aranan kişinin yurtdışına kaçmasındaki mafya ilişkisini unutmayalım. Bu olay masum-
laştırılamaz. Bu olay "Susurluk"tur. 

Örnek: Futbol kulüplerinin ve özellikle üç büyük takımın başkanlık seçimlerinde kulislerde 
konuşulan aday isimlere bir bakmak gerekir. Bu, olayın boyutları hakkında fikir sahibi olmamız için 
yeterlidir. 

Örnek: Millî Takım Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sekreterinin Star Gazetesinin Spor 
Müdürü Serhat Ulueren'i tehdit şekli de mafya usulüdür; "bundan sonra sekerek yürürsün." 

Bu temel öğe; gidiş hızlıdır, gidiş tehlikelidir. 
Bu temel öğe; siyasetçilerin de akrabası veya çocuklarının bir spor kulübünün yöneticisi ol

masında siyasal rant, ekonomik ranttır. 

Bu temel öğe; Yolsuzluk, Rüşvet ve Terörle Mücadele Kanununun, Türk Ceza Kanununun 
hükümleri uygulanamıyor, yani, hukuk uygulanamıyor; çünkü, spor olayı denilmekte, olay masum-
laştırılmaktadır. Bu olayda hukukun uygulanması gerekir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; futbol maçlarının dostluk içerisinde yapılması gerekirken, 
futbol karşılaşmalarında rüşvetin, hakeme şikenin, sahalarda futbol öncesi veya sonrasında terörün 
arttığı bir dönemdir. Futboldaki şike, rüşvet ve terör gibi gelişmeleri önlemek amacıyla, tam yetkili 
bir Meclis komisyonunun konuyu araştırması gerekmektedir. Bu konuda komisyon kurulması 
yönünde AKP'nin de desteklemesini önemsiyoruz. Bu Meclis araştırması komisyonunun, bunların 
gerekçelerini anlatan ve çözümlerini içeren raporu sonucunda... 

28.4.2004 tarih ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine 
Dair Kanunun yeterli olmadığı açıktır; çünkü, cezai müeyyide yoktur. Burada para cezasından bah
setmiyorum. Kanunun uygulanması için, ispat hükümlerinde zorluk vardır. Az önce anlattığım 
gerekçelerle, kanunun uygulanmasında sıkıntılar vardır Sayın Bakanım. Bu konuda çıkaracağımız 
özel yasalarla bu olayları önleyebiliriz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; statlarda görülen ve tribünlere yansıyan terör, buzdağının 
suyun üzerindeki kısmıdır. Bu yüzden, durmadan polisiye önlemler alınarak çözüm aranmaktadır. 
Oysa, tribün terörü, buzdağının suyun altında kalan kısmı tarafından beslenmekte, tahrik edilmekte 
ve işte, buraya, ne medya ne Federasyon ne de Bakanlık ulaşabilmektedir. 

Zaman zaman, böylesine olaylar, pusudaki provokatörler için de bulunmaz bir fırsattır. Bugün 
masumane şekilde izlediğimiz bu olayların içerisine Türkiye'yi karıştırmak isteyen provokatörler 
karıştığı zaman, işin önemi anlaşılacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu konuda bir araştırma 
komisyonunun kurulması yönünde oy kullanacağınız için şimdiden teşekkür ederim. 

- 4 7 5 -



T.B.M.M. B : 20 23 . 11 . 2004 O : 3 

Ayrıca, spor yazarımız Sayın Hıncal Uluç'un da bu konuda yazdıkları uyarılar nedeniyle, ken
dilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Uzun süre Diyarbakırspor Kulübü yöneticiliğini ve avukatlığını yapmış bir kişi olarak, düşün
celerimi sizlerle paylaşmak istedim. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Değer. 

Sayın Aslanoğlu, söz istemişsiniz; hangi konuda söz istiyorsunuz? 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Yerimden, bu konuyla ilgili sadece bir iki kelime 

söyleyeceğim efendim. 
BAŞKAN - Yalnız, çok kısa olmak şartıyla, buyurun Sayın Aslanoğlu. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım, 1989-1990 futbol sezonunda 

Malatyaspor küme düşürüldü. Türkiye'de, ilk defa, belgeli, bilgili ve yargı kararıyla şike ispat edil
di; fakat, yargı kararı uygulanmadı. Malatyaspor küme düştüğüyle kaldı ve Federasyon, başka bir 
karar alsın diye Tahkim Kurulunu değiştirdi ve yeni bir kurul getirdi. Şike ispatını yapmamıza rağ
men, yasalar, mahkemeler ve Yargıtay şikeyi onaylamasına rağmen, maalesef, 1989-1990 futbol 
sezonunda Malatyaspor bu nedenle küme düşmüştür. Bugün, Federasyon olsun, diğer kurullar ol
sun, eğer, kararları ve hukuk kurallarını uygulamayacaksa, böyle bir komisyonun kurulması da boş
tur. Onun için, Türkiye'de öncelikle hukukun üstünlüğü ele alınmalıdır. Ayrıca, bu kulüplerimizin, 
özellikle, birinci ligdeki Anadolu takımlarının, ikinci ve üçüncü liglerdeki takımlarımızın ekonomik 
özgürlükleri olmadığı sürece Sayın Bakanım, biz bu olayların önünü alamayız. Bu kulüplere kendi 
alanında ekonomik özgürlükler yaratacak tedbirler almalıyız. 

Efendim, teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu. 
Önerge sahibi olarak, İzmir Milletvekili Sayın Hakkı Ülkü söz istemişlerdir; buyurun. (CHP 

sıralarından alkışlar) 

Sayın Ülkü, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bugün, burada konuştuğumuz konu 

her ne kadar Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve şike ise 
de, ben, meselenin sadece şike bölümünü sizlere anlatmaya çalışacağım, şiddet bölümü de, zaten, 
yeteri kadar söylenildi ve söylenilecektir. Bu duygularla, hepinizi selamlıyorum. 

Bu arada, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında 16 yaşında yaşama veda eden genç arkadaşımız 
Cihat Aktaş'ın ailesine ve tüm spor dünyasına başsağlığı diliyorum. 

Evet, konumuz şike. Değerli arkadaşlar, şikenin kısa bir tarifini yaparsak, şike, yolsuzluğun 
futboldaki adıdır diyebiliriz. Nasıl oluyor bu? Çeşit çeşit biçimlerde ortaya çıkıyor. Hatır için -buna 
"hatır şikesi" deniliyor- teşvik primi vererek, karşı taraftan oyuncu satın alarak, korku ve terör 
yaratarak ve buna benzer maddeler halinde sıralanabilecek olan şikeler vardır. 

Geçmişte bizim çok örnek olmamız gereken başka bazı ülkelerdeki şike olaylarının nasıl geliş
tiğini ve sonucunda nelerin olduğunu, kısa bir iki örnekle açıklamaya çalışayım sizlere. 

1979-1980 yılında şike nedeniyle Milan nasıl ikinci lige düşürülmüşse, Fransa'da da şampiyon
luğa oynayan ve o yıl şampiyon olan Marsilya ile Fransa'nın kuzeyindeki Lille yakınlarındaki 
Valencia Kenti takımı, yaptıkları maç sonucunda 1-1 berabere kalmışlar; ama, Fransa Federasyonu, 
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Marsilyayı ikinci lige, Valenciayı da üçüncü lige düşürmüştü; çünkü, maçtan önce Valencia kaptanı 
ve antrenörü, arkadaşlarının karşı takımdan -ki, o zaman Marsilyanın ünlü başkanı Bernard Tapiesi 
vardı; belki şimdi de halen devam ediyordur- aldığı 300 000 franklık rüşveti evinin bahçesine 
gömerek sakladığını söylemiş, bunun üzerine polisin yapmış olduğu araştırma sonucunda, gerçek
ten de evinin bahçesinden o 300 000 frank parayı çıkarmışlar, hemen akabinde de, futbol federas
yonu Marsilyanın şampiyonluğunu elinden almış, ikinci lige düşürmüş ve diğer takımı da üçüncü 
lige düşürmüştür. Marsilya, yine birinci ligde oynamakta; ama, öteki takımın esamesi bile okun-
mamakta. 

Türkiye'de de böylesine bir durumun olması halinde, takımların kolay kolay şike 
yapamayacağına inanıyorum. Türkiye'de böylesine bir şey oldu zaten 1991 yılında. Demin de bir 
arkadaşımızın söylediği gibi, bir şike tahkim komisyonu kuruldu. Alan "aldım" dedi, veren de "ver
dim" dedi ve şike kararı çıktı. Bunu, Tahkim kabul etti, Yargıtay onayladı; ama, sonrası çok kötü; 
Federasyon, Tahkim Kurulunu lağvetti, yerlerine gelenler de "hayır, şike yoktu" kararı verdi; çün
kü, devrede o dönemin Başbakanı vardı. 

Oysa, geçmişte, Türkiye'de çok örnek olabilecek bir başka olay gelişmişti; 1991'de, o günkü 
koşullarda, ceza, ona dayanılarak bile verilmiş olsaydı, şimdi bu durumları yaşamıyor olabilirdik. 
Sözgelimi, Türkiye'de, kanaate dayalı şikeyle takım düşürüldü. O günün Gençlik ve Spor Bakanı 
Sayın Yüksel Çakmur, o günün Gençlik ve Spor Genel Müdürü ve Milletvekilimiz Sayın Fikret Ün
lü, o günün Federasyon Başkanı Sayın Sahir Gürkan, birlikte, bir maçın sonucunda şike yapıldığına 
kanaat getirildiğinden dolayı, iki takımı da ligden düşürdüler. Bu, ülkemiz için yüzakı bir örnektir; 
ama, her nedense, şimdilerde böylesine bir şeye başvurmak yerine, işte, şimdi olduğu gibi, araştır
ma komisyonu kurma çabasıyla bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. 

Biz, bu araştırma önergesini neden verdik; bu araştırma önergesini vermemizin en temel nedeni 
-birden fazla nedeni var ama- özellikle Altay Kulübünün, geçen yıl, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına, Başbakanlık Denetleme ve Teftiş Kuruluna ve Türkiye Futbol Federasyonuna yazmış 
olduğu bir yazıdır. 3.6.2003 tarihinde, Altay Spor Kulübü Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına ve demin söylemiş olduğum diğer muhataplara yazdığı yazıda "31.5.2003 tarihinde 
oynanan Diyarbakır-Elazığ müsabakası, şike iddialarının ayyuka çıktığı bir müsabaka olmuştur. 
Maçın devre arasında Diyarbakırspor oyuncularının Diyarbakırsporlu yöneticiler tarafından silahla 
tehdit edildiği duyumları alınmıştır. Diyarbakırspor Takımının ataklarında kendi seyircileri tarafın
dan oyuncularının yuhalanması ve aleyhe yapılan tezahürat futbolculara yapılan baskıyla birlikte 
değerlendirildiğinde, maçın hangi koşul ve etkiler altında, sonucu âdeta önceden kararlaştırılan 
şekilde sonuçlandırıldığı açıktır" diyor ve "Elazığsporun attığı ilk gol, golden önce, golü atan oyun
cunun, topu, en az 70 metreden az olmamak üzere, tek başına ve âdeta hiçbir savunma ve engel
lemeyle karşılaşmaksızın, boş sahada top sürercesine, kaleciyle karşı karşıya kalıp gol atması, 
pozisyonda yapılan müdahalelerin, kalecinin topu içeriye âdeta kabul etmesinin, Futbol Disiplin 
Talimatnamesinin 37 nci maddesi..." diye devam ediyor. Buna istinaden, biz, bu araştırma öner
gesini verirken... Tabiî ki, spor yazarları da o zamanlar devreye girmişti ve Türkiye'nin yakından 
tanıdığı "Erman Hoca" diye bilinen ve haftalık yorumları herkes tarafından izlenilen eski hakem
lerimizden Ennan Toroğlu da bunu tatlı tatlı anlatmıştı. 

Şimdi, sadece Altayspor mu demin dediğim gibi; değil tabiî. Bu, bir şikâyetçi. 

Dünyada, bankalarda, borsalarda, yatırım enstrümanlarında 3 trilyon dolar sıcak para dolaşıyor. 
Bunun 250 milyar doları da futbola gidiyor. Bahis örgütleri var. Bu da mafyayı örgütlüyor. Evvel-
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ce pehlivanlarda "ustanın çırağa yol vermesi" şeklinde tanımlanan bu şike olayları şimdi çok büyük 
boyutlarda ve o anlamda da algılanınca, artık, şike sözcüğünün telaffuzu farklı farklı anlamlar 
taşımakta. 

Skor tabelaları da öne çıkınca, artık pehlivanlara söylenen o söz skor tabelalarıyla sona ermiş 
ve "kazan da, nasıl kazanırsan kazan" sözüne dönüşmüştür. Hele bedava bilet de verilmeye baş
lanınca "vur, kır, parçala, bu maçı kazan" sloganları, tüm Türkiye'de, tüm takımların sloganları 
haline gelmiştir. 

Ayrıca, menajerler türemiştir. Bunların da bir kısmı mafya babalarının yakınları olmuştur. Böy
lelikle faaliyet gösterenler çoğalmıştır. 

Sadece bunlar değil ki. Bazen spor yazarları da mafyayla ilişkilerini geliştirerek takımların ger
gin olarak sahaya çıkmalarına neden olmaktadırlar. Evvelce hiçbir takımın ayrı bir spor yazarı yok
tu. Şimdilerde hemen her takımın kendisine göre bir spor yazarı var ve resmî olarak var üstelik de. 
Durum böyle olunca, Yılmaz Vural, devre arasında "şike var" diye maçı bırakıp gidebilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ülkü, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
HAKKI ÜLKÜ (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Ama, çağırılıp da "nereden kaynaklanıyor bu şike" denildiğinde "hayır, ben öyle bir şey demek 

istemedim" diye kıvırmaktadırlar. 
Ali Aydın da çeşitli nedenlerle hakemliği bırakmıştır. 
Durum böyle. Durum böyle olunca, ister istemez, Lucescu'nun dediğini hatırlıyor insan. Luccs-

cu diyor ki "Romanya, futbolun eski günlerine dönemez; çünkü, orada illegal işler oluyor, futbol
cuyu çökerttiler, siz de dikkat edin, Türkiye'yi de bozmasınlar." Yani, Çavuşesku dönemindeki 
Romanya ile şimdiki Romanya'yı kıyaslıyor. Oysa, çoktan bozuldu bizimkiler, çoktan bozuldu Tür
kiye'de bu konular. Şike iddiaları öylesine ayyuka çıktı ki, Genelkurmay, asker kökenli hakemleri 
çekti. Tabiî, bu boşluğu da, Susurluk çeteleri doldurdu. Arkasından, bazen kadınlar devreye sokul
du, bazen bahis oyunlarına kurban edildi gençler. En sonunda, işin içinden çıkamayınca, devlet, 
Diyanet devreye girdi ve şike yapmanın İslama uygun olmadığını açıkladı. 

Ama, bir çaresi olmalı bu işlerin. Komisyon da zaten onun için kurulacaktır. Bu komisyonun 
yapacağı çok iş var. Önerileri de olmalı. Başta da söylediğim gibi, mademki, şike, yolsuzluğun fut
boldaki adıydı, o halde ne yapmalı? 

Değerli arkadaşlarım, benim önerim, tıpkı, şu anda bazı konularda olduğu gibi, bağımsız kurul 
oluşturulmalı. Bu bağımsız kurul, süreklilik arz eden bir kurul olmalı ve teyakkuz halinde, sürekli 
maçları takip eden bir kurul olmalı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ülkü. 
HAKKI ÜLKÜ (Devamla) - Ama, bu kurul, tabiî, hiçbir bakanlığa bağlı olmadan, özerk 

çalışabilmen ve bu kumlun alacağı kararlar, bu kurulun saptadığı şike iddiaları, şike konuları, mut
laka, adliyeye, doğrudan o kurul tarafından intikal ettirilmeli. 

Şikenin önüne böyle geçilebilir diye düşünüyoruz. Bu düşüncelerimizle, tabiî ki, olumlu oy 
vereceğimizi bildiriyoruz. 

- 4 7 8 -



T.B.M.M. B : 20 23 .11 . 2004 O : 3 

Kurulacak olan komisyonun hayırlı olması dileğiyle, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ülkü. 
Önerge sahiplerinden, İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin. 
Buyurun Sayın Ersin. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygılarımla selam

lıyorum. Bu arada, geçmiş ramazan bayramınızı kutluyorum, hepinize sağlıklar diliyorum. 

Kuşkusuz, pazar günü yaşanan tribün terörü sonucu, 16 yaşındaki bir gencimizin yaşamını 
yitirmiş olması son derecede üzüntü verici. Ama, bu olaylar, yıllardan beri, her maçta yaşanıyordu. 
Nitekim, geçtiğimiz sezonda, İzmir'de yapılan Göztepe - Karşıyaka maçında da benzer olaylar ol
du ve o olaylar sırasında da 2 vatandaşımız yaşamını yitirdi ve eğer o zaman önlemler çok ciddî 
biçimde ele alınsaydı, belki de, muhtemelen, bu son olay yaşanmayabilirdi. 

Değerli milletvekilleri, birkaç yıldan beri futbol, maalesef, Türkiye'de spor olma özelliğini 
kaybetti. Kulüp yöneticileri, futbolcular, taraftarlar, artık, futbolu bir spor olarak değerlendirmiyor
lar, şike ve onun baş tetikçisi ve düzenleyicisi olan mafyanın yarattığı kirlenme ve bu kirlenmenin 
parçası olan kulüp yöneticileri ve federasyonlar, maalesef, futbolu spor olmanın dışına çıkardılar. 
Üstelik, bu kirlenme sanki olağanmış gibi değerlendiriliyor. Öyle ki, kulüplerin ve futbolcuların 
mafya bağlantıları kimseyi rahatsız etmiyor. Öyle ki "futbolun içerisinde bu da var" anlamına 
gelecek değerlendirmeler yapılabiliyor. Başkan ya da yönetici olmak için mafyadan yardım isteyen, 
mafyayla kol kola giren yöneticiler, futboldaki bu kirlenmenin baş sorumlusu değil mi?! Mafya 
reisini mutlu etmek için Eyüp Sultan'da kurban kestiren federasyon başkanı dünyanın neresinde 
var?! 

Son olarak, aklıma geldi, bahsedeyim; yine, geçtiğimiz haftalarda bir maçta bir futbolcunun 
diğer bir futbolcuya aTılakdışı yaklaşımını gördük. Genci çocuğu, kadını erkeği yetmiş milyon, bu 
görüntüyü günlerce izledi ve sonunda Ceza Kurulu bir karar verdi; ama, Tahkim Kurulu bu cezayı 
ortadan kaldırdı. Ortaya koyduğu gerekçeler de, aslında son derecede komik. Peki, şimdi, büyük 
umutlarla seçilen bu yeni Federasyon yönetimi, o Tahkim Kurulu, Ceza Kurulu, bundan sonra 
vereceği kararlarda adaletli olabileceğine kimi inandırabilir?! Kim, artık bu Federasyonun, Tahkim 
Kurulunun, Ceza Kurulunun, bundan sonra vereceği kararlarda adil davranacağına, adaletli dav
ranacağına inanır?! Dolayısıyla, bu son olay bile, büyük umutlarla seçilen, göreve gelen bu Federas
yonun bu tedirgin davranışı, bu Tahkim Kurulunun tedirgin davranışı bile, futbolda kirlenmenin 
devam edeceğini gösteriyor. Değerli arkadaşlarım, bu anlayışla mevcut Federasyon acaba futbolda 
düzeni, disiplini nasıl sağlayacak?! Seçildiğinin hemen ertesinde böyle bir talihsiz olayla karşılaş
mış olması doğrusu düşündürücü. 

Değerli milletvekilleri, bir gözü siyasîlerde, bir gözü babalarda olan Federasyon yöneticileri, 
futbolu spor olmaktan çıkarmış, şike ve mafyanın bataklığı haline getirmiştir. Artık, futbol Asiye'ye 
benzetilirse, "Asiye nasıl kurtulur" anlayışı, bugün "futbol bu bataklıktan nasıl kurtulur" anlayışına 
geldi ve bizler toplum olarak, futbolumuzu, içerisine girdiği bu kirlilikten ve bataklıktan kurtarmak 
için çabalıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, futboldaki bu kirlenme, futboldaki şike ve mafya iddiaları birbuçuk yıl
dan beri Meclisimizin gündeminde. En azından, birbuçuk yıldan beri, ben bu konuyu birkaç kez 
gündeme getirdim; ama, Sayın Bakan, nedense, bu iddialara karşı hep reddeden bir tavır içerisine 
girdi. 
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Bakm, elimde, bir Meclis Tutanak Dergisi var. Sayın Bakan, yine bana cevap olarak yaptığı bir 
konuşmasında "şike ve mafya var diyorsanız, belgesini getirin de görelim" diyor. 

Şimdi, hepimiz biliyoruz ki, bazı şeylerin belgesinin olamayacağı, yıllar önce bilinen üslup 
içerisinde söylendi; bunu hepimiz biliyoruz. Şikenin belgesini ben nereden bulayım Sayın Bakan?! 
Siz Bakansınız, hükümetsiniz; elinizde emniyet var, MİT var, jandarma var... Bunları bulmak sizin 
göreviniz; ama, şimdiye kadar reddettiğiniz bir olguyu bugün kabul etme noktasına geldiniz. Biraz 
önceki konuşmanızda "gerçekten futbolun içerisine mafya girmiş olabilir, bunu araştıralım" deme 
noktasına geldiniz. 

Aradan birbuçuk yıl geçtikten sonra bu noktaya gelmiş olmanız bile bir kazançtır Sayın Bakan 
ve futbolun temizlenmesi, bu kirlilikten arınması konusunda ciddî bir kazançtır. Geç de olsa bu nok
taya gelmenizden ötürü sizi tebrik etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, Sayın Bakan, konuşmasının büyük bölümünü, geçtiğimiz aylarda 
çıkardığımız yasaya dayandırdı ve o yasadan maddeler okudu. O yasanın son derecede düzgün bir 
yasa olduğunu, en azından iyi niyetle çıkarıldığını söyledi. Sevgili Bakanım, eğer, yasalar kitapta 
kaldığı şekilde sorunları çözüyor olsaydı, bugün cezaevlerinde kimse olmazdı. Uygulayıcılarıdır o 
yasaları yaşama geçiren. 

Şimdi, ben size bir soru sorayım Sayın Bakanım, bunu daha önce de sordum; ama, cevabını 
alamadım, umarım, bu kez cevabını verirsiniz. Gerçi, benim soracağım bu sorunun asıl muhatabı 
İçişleri Bakanı; ama, siz de hükümetin bir üyesi olarak, üstelik de spordan sorumlu Bakan olarak, 
bu soruya cevap vermek durumundasınız diye düşünüyorum. Sayın Bakanım, "mafya yok" diyor
dunuz; peki, ben size bir şey sorayım: Bu konulan, şike ve mafya sorunlarını yazılarında işleyen 
gazeteciler, köşeyazarları, yorumcular, bunlardan bazıları sokak ortasında silahlı saldırıya uğradılar, 
hatta, ölümden döndüler, bazıları öldüresiye dövüldüler. Bu olayları, bu silahlı saldırıları yapanlar
dan, bu faillerden kimleri yakaladınız? Elinizde emniyet var, elinizde MİT var, elinizde jandarma 
var, hükümetsiniz, muktedir olmanız lazım. Peki, soruyorum tekrar: Bu faillerden kaçını 
yakaladınız ve adalete teslim ettiniz? Ya da yakalayamadınız mı, yakalamadınız mı; bunu da 
sorayım size Sayın Bakanım. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, şike, mafya gerçekleri, artık, buna gerçek demek lazım, çünkü, 
kamuoyu da aynı görüşte, en son Sayın Bakan da aynı görüşe geldiğine göre, demek ki, futbolun 
içinde şike var, mafya var ve mafya, sadece var olmakla kalmıyor, mafya futbolun damarlarına gir
di. O halde, bunu temizlememiz gerekiyor, futbolu bu kirlilikten arındırmamız gerekiyor. İşte bu 
konuda Sayın Bakana, geç de olsa bu noktaya geldiği için tekrar teşekkür etmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ersin. 
AHMET ERSİN (Devamla) - Bu Meclis araştırmasının önünü açtığı için; ki, birkaç kez er

teleyerek önünü açtığı için... Çünkü, burada, Genel Kurul salonunda birkaç ay önce, Sayın Bakan, 
bu konuyu artık ele alalım dediğimde, "önce süper lig tamamlansın, ondan sonra" dedi. Süper lig 
bittikten sonra tekrar söylediğimde, "federasyon seçimleri tamamlansın, ondan sonra" dedi. 
Neticede, taa ki 16 yaşındaki bir gencin yaşamına son verildikten sonra Sayın Bakan da artık bu 
noktaya gelmiş oldu. Geç oldu; ama, olsun, yine de kendisine teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, umuyorum, bu araştırma komisyonu kurulur. Öyle anlaşılıyor. Ancak, 
bu araştırma komisyonunun, kuşkusuz, çok ciddî ve gizli çalışma yapması lazım ve bu araştırma 
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komisyonu üyelerinin dışarıya bilgi sızdırmama konusunda bir defa yeminli olarak göreve baş
laması lazım; çünkü, bilgi vermek isteyenlerin can güvenliğini sağlamakta sorunlar yaşanabilir. O 
açıdan, o komisyona gelip bilgi vermek isteyen kişiler, bilmelidir ki ve emin olmalıdır ki, söyledik
leri orada kalacak, dışarıya sızmayacak. Bu güveni vermemiz lazım. Komisyonun bu güveni ver
mesi lazım, bunu kamuoyuna ilan etmesi ve kamuoyunu tatmin etmesi lazım. O açıdan, bu noktada 
çok ciddî ve dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. 

Bu arada, bir şeyi daha son olarak söyleyeyim: Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sporun 
terörden arındırılması, sporun şike ve mafyadan arındırılması için yapılan çalışmalara iyi niyetle 
destek veriyoruz. Nitekim, getirdiğiniz tasarılara destek verdik. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AHMET ERSİN (Devamla) - Sayın Başkan, izin verirseniz 30 saniye yeterli. 

BAŞKAN - Sayın Ersin, buyurun. 

AHMET ERSİN (Devamla) - Ancak, sporu siyasîleştirme doğrultusunda bazı gelişmeler ol
duğunu görüyoruz. Şimdi, 11 Aralıkta, federasyon başkanlarının seçimleri var. Yönetmeliği değiş
tirerek, federasyon başkanlarının yükseköğrenimli olması ve yabancı dil bilmesi şartını ortadan kal
dırdınız. Neden; ne zararı vardı? Dil bilen, yükseköğrenim yapmış kişilerin federasyon başkanı ol
masının spora ne gibi zararı var? Neden kaldırdınız bu hükmü? Bu yönetmelik değişikliğini neden 
yaptınız? Yoksa, yeni bir kadrolaşma alanı olarak mı görüyorsunuz? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri -sözlerimi tamamlıyorum- umarım, sizlerin de oylarıyla, 
desteğiyle, bu komisyon kurulur. Ancak, benim araştırma önergemin diğer arkadaşların verdiği 
önergelerden bir farklılığı var. Benim araştırma önergemde de tribün terörü var, şike var, mafya var; 
ancak, ben, ayrıca, bu şike ve mafyalaşmaya karşı gerekli önlemleri almayan, hatta, bu şikenin için
de olduğu, mafyayla beraber olduğu izlenimi veren yöneticilerin de -bu iddialarla karşı karşıya kal
mış olan Futbol Federasyonu yöneticilerinin ve Merkez Hakem Komitesi yöneticilerinin- mal var
lıklarının araştırılmasını istiyorum. Benim önergemde bu da var. Dolayısıyla, önergeler birleştirilir
ken, bu konunun atlanmaması gerektiği konusunda hepinizin dikkatini çekmek istiyorum ve Sayın 
Bakana sorduğum soruların cevaplarını oturduğum yerden takip edeceğimi arz eder, saygılar 
sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ersin. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -
Efendim, izin verirseniz, Sayın Ersin'in dile getirdiği sorulara bir iki cümleyle cevap vereyim; ar
kadaşımızın soruları havada kalmasın. 

BAŞKAN - Hangi konuda Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -
Konuşması esnasında bana bazı sorular yöneltti. 

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Bakan, soruya cevap yok; ancak, sataşma mı var diyorsunuz 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Yok, 
hayır. Yani, benim cevaplandırmamı arzu ettiği bazı konuları gündeme getirdi. Eğer, Divan olarak 
uygun görürseniz cevaplandırayım; eğer, uygun görmezseniz, kendisine biraz sonra şifahî olarak da 
cevap verebilirim, gerekirse yazılı olarak da cevap verebilirim, şimdi de cevaplandırabilirim; 
tamamen takdir sizin efendim. 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, soruya cevap verme şeklinde, İçtüzüğümüzde herhangi bir konu 
belirlenmemiştir. Ancak, sataşma olarak değerlendiriyorsanız... 

Kısa bir açıklama yapmak üzere, buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Çok 

teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Ersin ne zaman sporla ilgili bir konuda görüşlerini arz etmek için kürsüye çıksa, mutlaka 

bana bu tür sorular yöneltiyor. Tabiî, bu sorulardan da rahatsız olmuş falan değilim; kendisine, yine 
de katkıları sebebiyle teşekkür ediyorum. 

Sporun terörden ve şaibeden arındırılmasıyla ilgili düşüncemiz ve tavrımız, bizim bu göreve 
geldiğimiz andan itibaren aynı titizlikle devam eder; yani, birbuçuk yıl sonra bu konulara ilgi duy
maya başlamış değiliz. Ben, spordan sorumlu Bakan olarak, gerek şaibe gerek şike gerekse spora 
ve futbola yönelik basına ve kamuoyuna yansıyan her türlü iddianın araştırılmasıyla ilgili -biraz ön
ce konuşmamda da ifade ettim- yasa gereği yetkim gözetim ve denetim sınırları içerisinde olduğu 
için, Başbakanlık Teftiş Kurulunu görevlendirmişimdir. 

Biraz önce de ifade ettim; basında ne kadar iddia çıkmış ise -yazılı ve görsel basını kas
tediyorum- televizyonlarda yayınlanan haberlerin ve yorumların kasetlerini dahi çözdürmek 
suretiyle, Başbakanlık Teftiş Kuruluna bu iddiaların araştırılması talimatını vermişimdir. 

Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ele alınması keyfiyeti, bir organize suç ör
gütünün konuşma kasetlerinin, telefon dinlemeyle ilgili kasetlerin deşifresinden sonra çok daha cid
dî şekilde gündeme oturduğu için, bunların mutlaka ilgili kurumlarca araştırılmasını -ki, biliyor
sunuz, Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu bu konuyla ilgili bir çalışma yapmaktadır- ayrıca, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin de konuya el atması gerekliliğine inandım. Nitekim, her iki partimizin 
grup başkanvekili arkadaşlarımızla da şifahen görüşmek suretiyle, bunun gündeme alınmasında, 
Hükümet olarak ve Bakanlık olarak fayda gördüğümüzü ifade ettim. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, tamamlar mısınız. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Tamamlıyorum. 
O bakımdan, bizim, Hükümet olarak ve spordan sorumlu Bakanlık olarak, iddiaları örtmemiz, 

varsa bir suç onu yok farz etmemiz gibi bir anlayışımız asla olmamıştır, bundan sonra da ol
mayacaktır. 

11 Aralıkta federasyon seçimleri var. Biz, yüksekokul mezunu şartı aranan federasyon başkan
larıyla ilgili bu koşulu kaldırmış falan değiliz. Bu bilgi nereden geldi bilemiyorum. Biz, böyle bir 
düzenleme yapmadık. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Yabancı dille ilgili... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Bunun dışında, bazı spor yorumcularının saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili faillerin yakalanıp 
yakalanmadığını sordu. Tabiî, ben İçişleri Bakanı değilim. Bunu İçişleri Bakanımızdan... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, İçtüzüğün 69 uncu maddesine göre söz verdim; tamamlar mısınız 
lütfen. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
Sayın Başkanım, tamamlıyorum. 
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Bu konuda bir bilgi sahibi değilim. İçişleri Bakanımızdan öğrenir, Sayın Ersin'i bu konuda da 
bilgilendiririm. 

Ben, tüm arkadaşlarıma, katkıları sebebiyle, teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkanım, size de teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Meclis araştırması önergeleri üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım. Meclis araştır

ması açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Meclis araştırması açılması kabul edilmiştir. 

Meclis araştırmasını yapacak komisyonun 12 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyenin seçimi tarihinden 
başlamak üzere, üç ay olmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

Sayın milletvekilleri, bugün Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe 
Spor Kulübüne Sparta Prag karşısında Başkanlık Divanı olarak başarılar diliyoruz. (Alkışlar) 

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 24 Kasım 2004 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.00 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, bazı seçim bölgelerinde görev yapan seçim kurulu 

üyelerinin ücretlerinin hâlâ ödenmemiş olmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/3394) 

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 'İN A 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan » a y ı n T a y i p EED05AN 

tarafından Anayasa 'n ın 98 ' inc i , T B M M İçtüzüğü'nün 96 ve 99 'uncu maddeleri uyarınca 
yazılı olarak cevaplandırı lmasını saygılarımla arz ederim. 

Nail K A M A C I 
C H P Antalya Milletvekili 

Demokratik bir rejimde vatandaşlar siyasi tercihlerini ve iradelerini, yerel ve genel seçimler 
kapsamında yapılan oylamalar aracılığıyla gerçekleştirirler. Seçimlerin amacına ulaşması ise oylama 
sürecine ilişkin yasal mevzuatın yanında, sandık başında ve seçim kurullarında çalışan görevliler 
tarafından sağlanır. Yani, seçim sürecinde çalışanlar, çok önemli bir rolü yerine getirirler. 

Bana ulaşan bilgilere göre, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Antalya merkez 1., 3. , ve 4. 
seçim bölgelerinde görev yapan seçim kurulu üyelerine ücretleri hâlâ ödenmemiştir. Sadece 2. 
bölgenin seçim kurulu üyelerinin ücretleri geçtiğimiz günlerde ödenmiştir. Seçimlerin üzerinden 4 
aydan fazla zaman geçmesine rağmen, kurul Üyelerinin ücretlerini alamamış olmaları kesinlikle 
anlaşılır bir durum değildir. Bu bağlamda, 

1. Antalya-merkez 1., 3. ve 4. bölgelerinin seçim kurulu üyelerine ücretlerinin hâlâ 
ödenmemiş olmasının gerekçesi nedir? 

2. Yukarıda anılan seçim kurulu üyeleri toplam kaç kişidir? 
3. Bu kişilerin her birinin alacakları ve hepsinin toplam alacağı ne kadardır? 
4. Bugüne kadar, Türkiye genelinde seçimlerde görev alan vatandaşlarımızdan kaçının 

ücreti hâlâ ödenmemiştir ve toplam alacakları ne kadardır? 
T . O A N K A R A 

A D A L E T BAKANLIĞI « . / / J . / 2004 
Bakan 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27/9/20O4 tarihli ve A.Ol.O. 
GNS.O 10 .00 .02 -7 /3394-6991 /223 16 sayılı yazınız. 

b ) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 4 / 1 0 / 2 0 0 4 
tarihli v e B . 0 2 . 0 . K K G . 0 . 1 2 / 1 0 6 - 3 7 8 - 3 3 / 4 6 1 7 sayılı yaza. 

c ) 14 /10 /2004 tarihli ve 1103 sayılı yazamız. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen. Başbakanlığın ilgi (b) yazıs ı i le 
Bakanl ığımıza intikal ettirilen Antalya Milletvekili Nail Kamacı tarafından Sayın 
Başbakan'a yönelt i l ip Bakanl ığ ımızca cevaplandırılması tensip olunan 7 /3394 Esas 
N o lu yazalı soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi 
iç in ilgi (c ) -yaafenuzla, Türkiye Büyük Mil le t Mecl is i İçtüzüğünün 9 9 . maddesinin 
beş inci fıkrası u y a n M a bîr aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

S ö z konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 
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Sayın Nail KAMACI 
Antalya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Saym Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde 
cevaplandırılması tensip olunan 7/3394 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur. 

28/3/2004 tarihinde yapılan Mahallî İdareler Genel Seçimlerinde Antalya İlinde 
görevli sandık kurulu üyelerine ve muhtarlara 1 No.lu Merkez tlçe Seçim Kurulunun 
57.088.330.400.- TL., 3 No.lu Merkez İlçe Seçim Kurulunun ise 28.425.000.000.-TL. 
borcunun bulunduğu; 4 No.lu Merkez İlçe Seçim Kurulunca tüm görevlilere 
çalışmalarının karşılıkları ödenmiş olup, ücretini almayan hiçbir görevlinin olmadığı, 

Anılan seçimlerde görev alanların ücretlerinin zamanında ve eksiksiz olarak 
ödenebilmesi için daha önceden Antalya 1 No.lu Merkez İlçe Seçim Kurulunun 
bildirdiği 125.500.000.000.-TL. harcamaya karşılık fazlasıyla 137.500.000.000.-TL. 3 
No.lu Merkez İlçe Seçim Kurulunun bildirdiği 74.556.000.000.-TL. harcamaya 
karşılık fazlasıyla 92.000.000.000.-TL. ödeneğin 19/3/2004 tarihinde gönderildiği, bu 
ilçelerin 19/10/2004 tarihine kadar konuya ilişkin bilgi vermedikleri gibi ek ödenek 
talebinde de bulunmadıkları; 

Antalya 1 No.lu Merkez İlçe Seçim Kurulunca görevlendirilen 2761, 3 No.lu 
Merkez İlçe Seçim Kurulunca görevlendirilen 1895 olmak üzere toplam 4656 sandık 
kurulu üyesi ve muhtarın ücretlerinin ödenmediği; bu kişilerin beher günlük 
çalışmaları karşılığı 86.000.000.000.-TL. alacaklarının bulunduğu; 

Anılan seçimler nedeniyle Antalya 1 ve 3 No.lu Merkez İlçe Seçim Kurulları 
dışında 27/10/2004 tarihine kadar ücreti ödenmeyen seçim görevlisi bulunmadığı, 
olayın sorumluları baklanda gereğinin yapılması hususunda Antalya İl Seçim Kurulu 
Başkanlığına müzekkere yazıldığı; 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 27/10/2004 tarihli ve 08806 sayılı 
yazısının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

2. - İstanbul Milletvekili Zülfü Livaneli'nin, Adlî Tıp Kurumunun uygulamalarına, ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/3420) 

05.08.2004 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I NA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasa 'n ın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ve talep 
ederim. 

Zülfü LÎVANELİ 

İstanbul Milletvekili 

- 4 8 5 -

Bakan 



T.B.M.M. B : 20 23 . 11 . 2004 O : 3 

Bilindiği gibi 2000 yılında cezaevlerindeki koşullan protesto etmek için başlatılan ölüm 
oruçlarında çok sayıda tutuklu hayatını kaybetmiş, daha sonra yapılan operasyonlarda ölü 
sayısını artırmıştır. 
Ölüm oruçlarından kurtulabilen yüzlerce kişi ise aylarca süren beslenememe sonucu 
Wernicke-Korsakof adlı hastalığa yakalanmıştır. Bu kişiler yürüme, görme, hatırlama, sağlıklı 
düşünme gibi birçok yetiden yoksun kalmışlar ve ancak yardımla hayatlarını idame ettirebilir 
duruma gelmişlerdir. 
Hasta tutuklulardan bazıları Sayın Cumhurbaşkanı'nın affıyla, bazıları ise Adli Tıp 
Kurumu'nun "cezaevinde yatamaz" raporuyla tahliye edilmişlerdir. 
Ne var ki 2003 yılı kasım ayından itibaren Adli Tıp Kurumu'nun bu konuda fikir değiştirdiği 
ve eskiden cezaevinde yatamaz dediği için tahliye edilen kişiler hakkında bu kez "yatabilir" 
karan verdiği görülmektedir. Bunun sonucu olarak Wemicke-Korsakof hastası pek çok kişi 
cezaevine geri götürülmeye başlanmıştır. 
Tek başına bir hücrede yaşaması ve ilaçlarını alması mümkün olmayan bu hastalarla ilgili 
durum Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'ne de intikal ettirilmiştir. 

Bu açıklamalara göre; 

- Bu garip ve insan vicdanını sızlatacak uygulamanın sebepleri ile Adli Tıp Kurumu'nun 
kararlannı değiştirme gerekçelerini tarafımıza cevaben bildirilmesini saygıyla talep ederim. 

T r ANKARA 

ADALETBAKANLIĞI ^ / 2 0 0 4 

Bakan 
aî3> 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27/9/2004 tarihli ve AO 1.0. 
GNS.0.10.00.02-6929 sayılı yazınız. 

b) 12/10/2004 tarihli ve 1091 sayıh yazımız. 

Ögi (a) yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Zülfü Livaneli tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandmlması istenilen 7/3420 Esas No Ju 
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 ÇİÇI 
Bakan. 
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Sayın Zülfü LİVANELÎ 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3420 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun "Hürriyeti tahdit eden 
cezaların tehiri sebepleri" kenar başlıklı 399. maddesinin birinci fıkrasında, "Akıl 
hastalığına tutulan mahkûmlar hakkında hürriyeti bağlayıcı cezanın infazı iyileştikten 
sonraya bırakılır."; ikinci fıkrasında ise "Diğer bir hastalık dahi hürriyeti bağlayıcı bir 
cezanın infazı hâlinde mahkûmun hayatı için kat'i bir tehlike teşkil ediyorsa bu 
hastalıkta dahi aynı hüküm tatbik olunur." hükümlerinin yer aldığı; 19/12/2000 
tarihindeki "hayata dönüş operasyonu" sonrasında cezaevlerinde uzun süreli açlık 
grevlerine katılan mahkûmların sağlık muayenelerinin yapılarak anılan madde 
kapsammda infazlanmn tehirinin gerekip gerekmediği hususlarının tespitinin 
Cumhuriyet başsavcılıklarınca talep edilmesi üzerine, Adlî Tıp Kurumu 3. İhtisas 
Kurulunca 2001 yılı Mayıs ayından itibaren 200 günü aşkın bir süredir açlık grevine 
devam etmekte olan kişilerde ileri derecede beslenme yetersizliğine bağlı genel durum 
bozukluğu, Wemicke ensefalopatisi ve/veya Korsakoff Sendromu geliştiğinin 
belirlenmesi üzerine Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 399. maddesinin ikinci 
fıkrası hükmü uyarınca cezaevi şartlarında hayatî tehlikeleri olduğundan haklarında 
altı ay süreyle infaz tehiri gerektiğine dair raporlar düzenlendiği; altı ay aralıklarla 
muayeneye gelen kişilerden Wernicke Korsakoff Sendromu ya da Korsakoff 
Sendromu bulguları devam etmekte olanlar hakkında da aynı maddenin birinci fıkrası 
gereğince organik akıl hastalığı bulguları nedeniyle cezalarının infazlanmn tekrar 
ertelenmesi yönünde raporlar verildiği; 

Bu raporlar düzenlenirken Adlî Tıp 3. İhtisas Kurulu muayenelerinin yanı sıra 
beyin MR, EEG, EMG gibi tetkikler ve psikometrik değerlendirmelerin yapıldığı, 
ayrıca kişinin tutum ve davranışlarını karşılaştırmak amacıyla cezaevi psikolog ve 
sosyal hizmet uzmanı gözlem raporu ile ölüm orucuna devam edilen sürelerin de 
incelendiği; 

Hastalıkları nedeniyle haklarında infazın tehiri yönünde rapor verilen 
mahkûmların bu sürelerin sonunda kontrol ve muayenelerinin yapılarak bulguların 
yeniden değerlendirildiği; yapılan tetkikler sonucunda, bu kişilerde mevcut fizikî 
bulgular ve hafıza kusurlarının cezaevi şartlarında yaşayabilecekleri seviyede bulunup 
bulunmadığının saptandığı; Adlî Tıp Kurumunun yıllardır süregelen uygulamalarına 
göre infazın tehiri bakımından önemli olan hususun, kişinin hastalık bulgularının 
tamamen düzelmesinin değil, cezasının infazını etkileyecek mahiyet ve derecede 
bulunup bulunmamasının olduğu; cezasının infazının tehiri gerekmediği yönünde 
görüş bildirilen mahkûmların son muayene bulguları göz önüne alındığında, bir hekim, 
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı tarafından durumlarının izlenmesinin, 
beslenmelerine dikkat edilmesinin ve gerektiğinde nöroloji ve psikiyatri uzmanınca, 
bir üniversite ya da Devlet hastanesinde kontrollerinin yapılmasının yeterli olacağı 
yönünde raporların düzenlendiği; 

Dünya Sağlık örgütü ICD-IO Ruhsal ve Davranışsal Bozukluklar 
Sınıflandırması, Klinik Tanımlamalar ve Tanı Kılavuzunda F-04 şurasında yer alan 
"Alkol ve başka psikoaktif madde kullanımın» bağlı olmayan organik bellek yitimi 
sendromu- Korsakoff Sendromu" için, "... organik bellek yitimi sendromu, uzak ve 
yakın belleğin belirgin bozukluğu ile giden sendromdur. Anlık bellek korunmuştur. 
öğrenme yetisinin ileri derecede azalmasına bağlı ileri doğru bellek yitimi vardır ve 
zaman yönelimi bozulmuştur. Değişen şiddete geriye doğru bellek yitimi de vardır; 
ancak altta yatan patolojik süreç ya da zedelenmenin düzelmesiyle şiddeti azalabilir. 
Prognoz altta yatan zedelenmenin gidişine bağlıdır. Tam düzelme mümkündür." 
şeklindeki tanımlamanın da bu raporları destekler nitelikte olduğu; 
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ö t e yandan, 2003 yılı Kasım ayından itibaren görüş değiştirildiği ve kimseye 
infaz tehiri yönünde rapor verilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığı; sağlık 
durumu infazın tehirini gerektirecek durumda olan mahkûmlar için infaz tehiri 
kararlarının hâlen verilmekte olduğu; bu bağlamda 2004 yılı içinde yapılan 106 
muayeneden 13'ünün Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 399. maddesi 
kapsamında olduğu ve cezalarının infazlarının tehirinin gerektiği yönünde karar 
verildiği; 

Adlî Tıp Kurumu Başkanlığının 12/10/2004 tarihli ve 242 sayılı yazısı ve 
eklerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan/ 

3. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da adalet Teşkilâtını Güçlendirme 
Vakfının faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/3421) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından Anayasa'nın 98'inci, 

TBMM Içtüzüğü'nün 96 ve 99'uncu maddeleri uyarınca yazılı olara cevaplandırılmasını saygılarımla 
arzederim y ^ l /AAMJO^ * 

/ ^ ^ ^ L^NaıTKAMACI 
CHP Antalya Milletvekili 

29 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren, 5072 Sayılı Dernek ve 
Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun uyarınca; Türk Medeni Kanunu'na 
göre kurulan vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarını tanımlayan isimleri kullanamayacaklar, kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet göstermeyecek ve de bu 
tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde hizmetlerine devam edemeyeceklerdir. Bu 
kanuna rağmen, Antalya Adliyesi tarafından gerçekleştirilen icra takip işlemlerinde, icra 
takibine katılan heyetlere"Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı" adlı bir vakıfa ait olan 
araçları kullanılması dayatılmakta ve bu kullanım sonucunda da makbuz kesilerek para 
alınmaktadır. Bu konuda Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı 18-03-2004 
tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne Başvurmuş ve herhangi bir sonuç alamamıştır. Bu 
bağlamda, 

\, Yukarıda anılan vakıf, ilgili yasanın kapsamı dışında mıdır yoksa? 
2. Vakfın araçlarını kullanan şoförlerin icra dairesinin kapısında nöbet tutarak, icra memurunu ve 

diğer ilgili şahısları alıp icra yerine götürdükleri doğrumudur? 
3. AKP Hükümeti'nin yürütme anlayışı, ilgili mevzuata ilişkin genelge yayınlayıp, ardından 

gereken düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmemek üzerine mi kuruludur? 
4. Kazancı karşılığında devlete vergi veren ve aynı zamanda ülke ekonomisini ayakta tutan taksici 

esnafının bu yasa dışı durumdan gördüğü zarar nasıl tazmin edilecektir? 
5. Banklığınız teşkilatı bünyesinde, yukarıda anılan vakfa benzer bir biçimde, faaliyetlerini 

yasalara rağmen yürüten başka vakıflar da var mı? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

İLGt: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27/9/2004 tarihli ve A.01.0. 
GNS.0.1O.OO.O2-6929 sayılı yazanız. 

b) 7/10/2004 tarihli ve 1072 sayılı yazımız. 

tlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Antalya Milletvekili Nail Kamacı tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3421 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 Nail KAMACI 
Antalya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3421 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Türk Medenî Kanununun "Vakıflar" üst başlığı altında yer alan hükümleri 
çerçevesinde bir özel hukuk tüzel kişiliği olarak kurulan Adalet Teşkilâtını 
Güçlendirme Vakfının; kamu kurum ve kuruluşlarım, kamu hizmetlerini veya 
personelini desteklemek üzere kurulan demekler ve Türk Medenî Kanunu hükümlerine 
göre kurulan vakıfların, kamu kurum ve kuruluşları ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi 
amacı ile kabul edilen 22/1/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu 
Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamında olduğu; 

Vakfa ait Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin, 4857 sayılı tş Kanunu 
kapsamında işçi çalıştıran, ücret karşılığında hizmet sunan, yaptığı iş karşılığı fatura 
düzenleyen, bilanço esasına göre defter tutan, Antalya Defterdarlığı Kurumlar Vergi 
Dairesine kayıtlı, faaliyetleri devamlılık gösteren, iktisadî ve ticarî bir işletme olduğu; 
bu işletmenin Antalya Adliyesinden bağımsız olarak kiralanan bir yerde faaliyette 
bulunduğu; 

Adlî işlemleri kolaylaştırmak ve vatandaşlara daha ucuz hizmet sunmak 
amacıyla satın alınan ve özel olarak dizayn edilmiş vakfa ait araçların, haciz işlemleri 
sırasında ihtiyacı nedeniyle talepte bulunanlara uygun fiyatlarla tahsis edildiği; verilen 
hizmet karşılığında fatura düzenlendiği; bu hizmet verilirken herhangi bir zorlamanın 
söz konusu olmadığı; 

Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünün yazıları ile 
Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

0 : 3 

ANKARA 
"U./.U/2004 
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4. - Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU'nun, cezaevinde hayatını kaybeden bir tutuklu 
hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/3424) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Yüksel ÇORBACIOĞLU 
Artvin Milletyekiü/^-— \ 

Tekirdağ F tipi Cezaevinde tutuklu bulunan S«lih Sevimel 20.07.2004 günü 
rahatsızlanarak revire götürülmüştür. Kendisi ölüm derecesinde hasta iken ciddi bir 
tedavi yapılmayıp, ağrı kesici ile kas gevşetici ilaçlardan oluşan bir reçete verildiği ve 
yaklaşık 2 saat sonra vefat ettiği iddia edilmektedir. 

1. Olayın bu şekilde gerçekleştiği doğru mudur? 

2. Salih Sevimel ne zamandan beri tutuklu bulunmaktadır? Tutuk lu olduğu 
dönemde cezaevi veya hastanede tedavi edilip, edilmediği? 

3. Salih Sevimel 'e, ölümünden önce hangi teşhis konulmuştur ve hangi 
tedaviler uygulanmıştır? Ölüm nedeni nedir? Eğer gerekl i tedavi 
uygulanmamış ise sorumlular hakkında her hangi bir işlem başlatı lmış mıdır? 
Başlatı lmamış ise başlatmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI ^ZjM.llıaa* 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27/9/2004 tarihli ve A.Ot.O. 
GNS.O.10.OO.O2-6929 sayılı yazınız. 

b) 7/10/20O4 tarihli ve 1073 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoglu 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3424 
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 Yüksel ÇORBACIOGLU 
Artvin Milletvekili 

T.B.M.M 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3424 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru önergesinde adı geçen kişinin; 
1) Ankara 1 No.lu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 27/2/1997 tarihli ve 

E: 1995/58, K: 1997/26 sayılı mahkûmiyet hükmü ile hakkında verilen 12 yıl 6 ay ağır 
hapis cezasının infazı amacıyla 5/2/2003 tarihinde yakalanarak İstanbul H Tipi Kapalı 
Cezaevine konulduğu, 7/2/2003 tarihinde Tekirdağ 1 Numaralı F Tipi Kapalı 
Cezaevine nakledildiği ve ölüm tarihi olan 20/7/2004 gününe kadar bu cezaevinde 
kaldığı; 

2) Sağlık dosyasında, geçmişinde kronik hastalığının olduğuna ilişkin herhangi 
bir kaydın bulunmadığı ve tabip muayenesinde de sağlık durumunun normal 
olduğunun belirtildiği; 14/7/2003 tarihinde kas ağrısı şikayeti ile revire çıktığı, 
kendisine kas gevşeticisi olarak Kuiflex verildiği, 13/8/2003 tarihinde Tekirdağ Devlet 
Hastanesine götürüldüğünde nöroloji uzmanınca ağrı kesici olan Naprosin EC 
önerildiği, bunun dışmda mide yanması probleminin olduğu, kalp rahatsızlığının 
bulunduğuna dair bir kayda ise rastlanılmadığı; 

3) Cezaevinde kaldığı süreler içinde; 
a) 3/3/2003 tarihinde kurum revirine çıkartıldığında T.İngunalis teşhisi konularak 

Dermorest Krem, Mycospor Krem, Talcid Tablet; 
b) 23/6/2003 tarihinde kurum revirine çıkartıldığında Gastrit teşhisi konularak 

Helicol Tablet, Talcid Tablet; 
c) 14/7/2003 tarihinde kurum revirine çıkartıldığında Miyalji teşhisi konularak 

Kuiflex Draje, Bevitap; 
d) 19/8/2003 tarihinde kurum revirine çıkartıldığında Konjuktivit teşhisi 

konularak FML Damla; 
e) 17/10/2003 tarihinde kurum revirine çıkartıldığında Parastezi teşhisi konularak 

Bevitap Tablet, Talcid Tablet, Lansaprol Tablet; 
f) 20/11/2003 tarihinde kurum revirine çıkartıldığında T.înfunalis teşhisi 

konularak Mycospor Krem, Undotalk Pudra, Ketoral Krem; 
g) 14/5/2004 tarihinde kurum revirine çıkartıldığında görmede zorlanma, yanma 

teşhisi konularak İndobiotic Damla, Terramycin Göz Pomadı; 

h) 7/8/2003 tarihinde Tekirdağ Devlet Hastanesi Nöroloji Servisine sevk 
olunduğunda, Parestezi teşhisi konularak Nerox-B Tablet, Naprosyn EC Porte Tablet; 

İsimli ilâçların reçete edildiği; 
ı) 21/8/2003 tarihinde Tekirdağ Devlet Hastanesi Göz Servisine sevk 

olunduğunda Hipermetropi teşhisi konularak uzak daimi gözlük (+ 0,25); 
i) 21/05/2004 günü Tekirdağ Devlet Hastanesi Göz Servisine sevk olunduğunda 

Hipermeü-opi teşhisi konularak uzak daimi gözlük (+0,75); 
önerildiği; 
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4) 20/7/2004 tarihinde bulunduğu kısımda sabah sporu yaptıktan sonra, ağrısının 
olduğundan bahisle saat 10.30'da odasının çağrı butonuna basılarak görevlilerin 
çağrılması üzerine, görevlilerce saat 10.33'de odasından alındığı, ayakta durabilecek 
ve yürüyebilecek konumda olması nedeniyle saat 10.37'de yürüyerek revire 
götürüldüğü, takriben 9 dakika süreyle revirde kaldığı, kendisini muayene eden tabibe 
iki kürek kemiği ortası ile sağ kürek kemiği bölgesinin ve belinin ağrıdığını söylediği, 
ayrıca ağrılarının sabah sporu sonrası başladığını belirttiği; tabipçe sırtının ve kalp 
bölgesinin stetoskop ile dinlenmesi sonucunda normal bulgular elde edilmesi 
nedeniyle rahatsızlığın kas kaynaklı olabileceğinin değerlendirilerek, düzenlenen 
reçetede sırt ağrısı tanısı olan Dorsalji teşhisinin konulduğu ve kas gevşetici ve ağrı 
kesici özelliği haiz Myadren ampul, Muskoril ampul ve Kuilil draje yazıldığı; reçetede 
belirtilen ilâçların kısa sürede temin edilemeyeceği düşüncesiyle kendisine revirde 
bulunan Kuilil draje adlı ilâçtan verildiği, ayrıca iki iğnenin aynı enjektörde karışımını 
yaptırılarak revir görevlisine tabip gözetiminde iğne yaptırıldığı, takriben saat 
10.47'de tabibin önerisi ve istemi ile revirden çıkarularak yürüyerek odasına 
götürüldüğü; odasmda istirahata çekildiği ancak takriben 1 saat sonra yeniden 
rahatsızlandığı, oda arkadaşlarının tarifine göre dişlerinin kenetlendiği, terlediği ve 
ağzında hafif köpüklenme olduğunun görüldüğü, bunun üzerine durumdan tabibin 
haberdar edildiği, yeniden revire getirilmesinin istenilmesi üzerine saat 11.43'te 
odasından çıkarılarak sedye üzerinde saat 1 l.49'da revire ulaştırıldığı, sedye üzerinde 
yapılan muayenede göz bebeklerinin büyüdüğünün tabipçe fark edilmesi ve hayati 
fonksiyon alınamaması üzerine, acilen Tekirdağ Devlet Hastanesine sevkedildiği; 
ancak Hastaneye ulaştığında hayatî fonksiyonlarının durduğunun belirlendiği ve 
Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yeniden yaşama döndürülemediği; 

5) ö lüm olayı nedeniyle ilgili kurum personeli ve kurumda geçici görevli tabip 
hakkmda, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca 2004/3811 Hz. sırasına kayden 
başlatılan soruşturmanın hâlen derdest olduğu; 

6) Yapılan ölü muayenesinde mevcut haricî bulgulara göre kalp krizinden ölmüş 
olabileceği kanısına varılmakla birlikte kesin ölüm sebebinin Adlî Tıp Kurumu 
Başkanlığında yapılacak klasik otopsi işlemi sonucunda kesinleşebileceğinden, cesedin 

aynı tarihte Adlî Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildiği ve ölüm olayında revir 
tabibinin etki, tesir ve kusurunun olup olmadığına dair ayrıca mütalaa istendiği; ancak, 
Adlî Tıp Kurumu Başkanlığının konuya ilişkin raporunun henüz Tekirdağ Cumhuriyet 
Başsavcılığına ulaşmadığı; olay tarihinde Cezaevinde görevli tabibin Tekirdağ İl 
Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilmesi ve Sağlık Bakanlığına bağlı olması nedeni ile 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılaması Hakkmda Kanun 
uyannca hakkmda Tekirdağ Valiliğinden soruşturma izni istenildiği, Valiliğin 
20/9/2004 tarihli ve Ön-In: 2004/36 sayıh izin yazısı ile talebin uygun görülerek 
soruşturma izni verildiği, ancak bu kararın henüz kesinleşmediği; 

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının 8/10/2004 tarihli ve 2004/3081 saydı yazısı 
ve ekleriyle Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Cemil ÇİÇ] 
Bakan 
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5. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, 5187 sayılı Basın Kanununu ihlal ettiği iddia edilen 
yayın organı ve gazetecilere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/3699) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. #.00.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

5187 sayılı Basın Kanunu'nun, "yargıyı etkileme" başlıklı 19. maddesi aşağıdaki 
gibidir: 

"Madde 19: Hazırlık soruşturmasının başlamasından, takipsizlik karan verilmesine 
veya kamu davasının açılmasına kadar geçen süre içerisinde, Cumhuriyet savcısı, hakim veya 
mahkeme işlemlerinin ve soruşturma ile ilgili diğer belgelerin içeriğini yayımlayan kimse, 
ikimilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandınhr. Bu ceza, bölgesel 
süreli yayınlarda onmilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda yirmimilyar liradan az olamaz. 

Görülmekte olan bu dava kesin kararla sonuçlanıncaya kadar, bu dava ile ilgili hakim 
veya mahkeme işlemleri hakkında mütalaa yayımlayan kişiler hakkında da birinci fıkrada yer 
alan cezalar uygulanır." 

Aynı kanunun 26. maddesine göre, "Basılmış eserler yoluyla işlenen suçlarla ilgili 
ceza davalarının, günlük süreli yayınlar yönünden iki ay içerisinde açılması zorunludur". 

TBMM Kütüphanesi'nde, 10.09.2004 tarihinde yaptırdığımız bir araştırmaya göre, 
aşağıda ismi geçen yayın organları ve gazeteciler belirtilen tarihlerde, devam etmekte olan 
soruşturma ve bu soruşturmaya ait belgelerin içeriğini yayınlamışlardır: 

13.08.2004 
13.08.2004 
14.08.2004 
14.08.2004 
14.08.2004 
14.08.2004 
14.08.2004 
14.08.2004 
14.08.2004 
15.08.2004 
16.08.2004 
16.08.2004 
16.08.2004 
16.08.2004 
16.08.2004 
16.08.2004 
16.08.2004 
117.08.2004 

Hürriyet Gazetesi 
Radikal Gazetesi 
Radikal Gazetesi 
Vatan Gazetesi 
Cumhuriyet Gaz. 
Milliyet Gazetesi 
Milliyet Gazetesi 
Vatan Gazetesi 
Gözcü Gazetesi 
Radikal Gazetesi 
Hürriyet Gazetesi 
Sabah Gazetesi 
Gözcü Gazetesi 
Sabah Gazetesi 
Vatan Gazetesi 
Milliyet Gazetesi 
Evrensel Gazetesi 
Radikal Gazetesi 

Sedat Ergin 

Mehmet Türker 
Bilal Çetin 
Oral Çalışlar 

Derya Sazak 
Güngör Mengi 
Mehmet Türker 

Ferai Tınç 
Mehmet Altan 
Kurtul Altuğ 

Okay Gönensin 

İhsan Çaralan 
İsmet Berkan 

İzahı zor bir durum 
MİT'in Yargıtay'la ne işi olabilir ki? 

MİT ve yargıya düşen görev 
MİT Çakıcı ile neyin pazarlığını yaptı? 

Doğan Öz'ün katilini aklayan 
Savcılığa gitmek Eraslan'ın göreviydi 

Çete gölgesi 
MİT konuşsun 
MİT ve Yargıya düşen görev 
MİT kulis yapmadı 
Dosyalar açılırken 
Yargıtay ile MİT ne görüşür ki? 
Devletin kurumlan 
Biz devletiz kardeşim 
Her şey açıklansın 

MİT ve Yargı zor durumda kalabilir 
Sorun MİT'in ne olduğundan ötedir 

Polis takipteyken Çakıcı nasıl kaçtı? 
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17.08.2004 
17.08.2004 
17.08.2004 
17.08.2004 
17.08.2004 
17.08.2004 
17.08.2004 
17.08.2004 
17.08.2004 
17.08.2004 
17.08.2004 
17.08.2004 
18.08.2004 
18.08.2004 
18.08.2004 
18.08.2004 
18.08.2004 
19.08.2004 
19.08.2004 
19.08.2004 
19.08.2004 
19.08.2004 
19.08.2004 
19.08.2004 
19.08.2004 
19.08.2004 
19.08.2004 
19.08.2004 
20.08.2004 
20.08.2004 
20.08.2004 
20.08.2004 
20.08.2004 
20.08.2004 
20.08.2004 
20.08.2004 
20.08.2004 
20.08.2004 
20.08.2004 
20.08.2004 
20.08.2004 
20.08.2004 
20.08.2004 
20.08.2004 
21.08.2004 
21.08.2004 
21.08.2004 
21.08.2004 
21.08.2004 
21.08.2004 

Yeni Şafak 
Radikal Gazetesi 
Hürriyet 
Hürriyet 
D.B. Tercüman 
Gözcü 
Dünya 
Milliyet 
Akşam 
Evrensel 
Birgün 
Cumhuriyet Gaz. 
Radikal 
Akşam 
D.B.Tercüman 
Milliyet 
Milliyet Gazetesi 
Radikal 
Radikal 
Zaman 
Türkiye 
Birgün 
Birgün 
Ortadoğu 
Vatan 
Star 
Akşam 
Milliyet Gazetesi 
Radikal 
Yeni Şafak 
Hürriyet 
Milliyet 
Milliyet 
D.B. Tercüman 
D.B. Tercüman 
D.B. Tercüman 
Star 
Radikal 
D.B. Tercüman 
Vakit 
Birgün 
Hürriyet 
Hürriyet Gazetesi 
Milliyet Gazetesi 
Milliyet 
Milliyet 
Birgün 
Yeni Şafak 
Milli Gazete 
Sabah 

Ali Bayramoğlu 
Murat Yetkin 
Hadi Uluengin 
Ertuğrul Özkök 
Nuh Gönültaş 
Saygı Öztürk 
Haluk Ülman 
Hasan Cemal 
Güler Kömürcü 
Kamil Tekin Sürek 
Sedat Bozkurt 

Balık baştan kokar 
Ankara susma hakkını kullanıyor 
Yargı ve MİT 
Cumhurbaşkanına düşen görev 

Yargı kendine hakim olabilecek mi? 
Suçlanan mahkemenin başkanı 

Körebe 
Bilmece gibi ama... 
Derin kavgada gözden kaçanlar 
Devlet biziz 

Yargıtay ve MİT merkezli ilişkiler 
'Görüşmeyi MİT istedi' 

İsmet Berkan Ya kimse yalan söylemiyorsa? 

Nazlı Ilıcak 
Fikret Bila 

İsmet Berkan 
Murat Yetkin 
Hüseyin Gülerce 
İsmail Kapan 
Doğan Tılıç 
Sedat Bozkurt 
Taylan Sorgun 
Güngör Mengi 
Mahir Kaynak 
Zeynep Atikkan 

Türker Alkan 
Fehmi Koru 
Sedat Ergin 
Güneri Civaoğlu 
Hasan Cemal 
Cengiz Çandar 
Nazlı Ilıcak 
Murat Çelik 
Halit Kakınç 
Murat Yetkin 
Nuh Gönültaş 

Kurumlar nerede? 
Yargıtay'da ve MİT'te neler oluyor? 
İki nokta 
Özkaya'yı kurtaracak karar çıktı 
Yargıtay üyesi suç işlerse 

Yargıtay Onur Günü ve bazı sorular 
Yargı-Mafya-MİT 
Tartışma nereden çıktı? 
Her casus bir prenstir 
Muhalefet boşluğu 
MİT, siyaset ve az konuşmak 
Gerçeği istiyoruz 
Mücadelenin konusu MİT'tir 
Demokrasilerde garipliğin adı 
Son köstebeği kimdi? 
Akan sular nasıl durur? 
Eski hal muhal 
Yargıtay-MİT polemiğinde sis 
Baba ve Dayı 
Yine Çakıcı'ya, yargı ve MİT. 
"Yargıtay- MİT devleti mi? 
Soru çok, istifa yok 
Adalet Bakanı ile gündeme dair 
Korkma, kurtarırlar 
Hükümet sessizliğini bozdu 

Tantan ve Berna Hanım'in valizleri 
Abdurrahman Dilipak Eraslan Özkaya istifa edecek mi? 
Baskın Oran 
Bekir Coşkun 

Fikret Bila 
Derya Sazak 
Doğan Tıhç 
Fehmi Koru 
Abdiilkadir Özkan 
Yavuz Donat 

Yargıtay-Çakıcı- MİT üçgeninden 
Mükemmel kulaklar 
Telefon trafiği 
'Başkan artık istifa etmeli' 
İşini düzgün yapanlar 
İkinci Susurluk 
Barsaklan temizleyebilmek 
Bu ne yaman çelişkidir böyle 
Yargı ve MİT 
Derin sessizlik 
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21.08.2004 
21.08.2004 
21.08.2004 
21.08.2004 
21.08.2004 
21.08.2004 

21.08.2004 

21.08.2004 
21.08.2004 
21.08.2004 
22.08.2004 
22.08.2004 
22.08.2004 
22.08.2004 
22.08.2004 
22.08.2004 
22.08.2004 
23.08.2004 
23.08.2004 
23.08.2004 
23.08.2004 
23.08.2004 
23.08.2004 
24.08.2004 
24.08.2004 
24.08.2004 
24.08.2004 
24.08.2004 
24.08.2004 

24.08.2004 
24.08.2004 
24.08.2004 
24.08.2004 
24.08.2004 
24.08.2004 
24.08.2004 

25.08.2004 
25.08.2004 
25.08.2004 
25.08.2004 
25.08.2004 
25.08.2004 
25.08.2004 
25.08.2004 
25.08.2004 
23.08.2004 

Vatan 
Radikal 
Radikal 
Cumhuriyet 
Hürriyet 
Hürriyet 

D.B. Tercüman 

Cumhuriyet 
Vatan Gazetesi 
Hürriyet Gazetesi 
Sabah 
Radikal 
Cumhuriyet 
Akşam 
Evrensel 
Radikal Gazetesi 
Milliyet Gazetesi 
Yeni Şafak 
Türkiye 
Sabah 
D.B. Tercüman 
D.B. Tercüman 
D.B. Tercüman 
Sabah 
Evrensel 
Yeni Şafak 
Yeni Şafak 
Milliyet 
D.B. Tercüman 

Hürriyet 
Cumhuriyet 
Milliyet 
Milliyet 
Milliyet 
Milliyet 
Hürriyet 

Cumhuriyet 
Milliyet 
Milliyet 
Milliyet 
Milliyet 
Hürriyet 
Yeni Şafak 
D.B.Tercüman 
Zaman 
Milliyet Gazetesi 

Güngör Mengi 
Murat Belge 

Oral Çalışlar 
Oktay Ekşi 
Fatih Altayh 

Güley Göktürk 

İlhan Selçuk 

İlker Sarıer 
İsmet Berkan 
Cüneyt Arcayürek 
Ahmet Tan 
Cihan Soylu Çakıc 

Şamil Tayyar 
Yılmaz Öztuna 
Mehmet Barlas 
Murat Çelik 
Nevzat Yalçıntaş 
Murat Kelkitlıoğlu 
Yavuz Donat 
Kamil Tekin Sürek 
Ali Bayramoğlu 
Mustafa Karaalioğlu 
Can Dündar 
Cengiz Çandar 

Oktay Ekşi 
Orhan Bursalı 
Fikret Bila 
M.Y. Yılmaz 
Taha Akyol 
Hasan Cemal 
Fatih Altayh 

Hikmet Çetinkaya 
Fikret Bila 
Hasan Cemal 
Güneri Civaoğlu 
Nail Güreli 
Yalçın Doğan 
Ahmet Kekeç 
Serdar Arseven 

Cadı kazanı 
Çakıcı'nm çaktıkları 
Çakıcı Yargıtay'ı ikiye böldü 
Devlet sorunu "derin"lerde... 
Bir başka açıdan 
Yargıtay'ın saygınlığını korumak 
Başkanın görevidir 
Yargıtay Başkanını vicdanlarda 
mahkum etmek 
Yargıtay Başkanı 'na yargısız infaz 
Üçgenin anatomisi 
Bilgiyi Kaşif istedi 
Çakıcı deterjan mı? 
Döndük yine başladığımız yere 
Bu sorulan kim yanıtlayacak? 
Kedefeki sinek 

ı harekatında somutlanan devlet 
Esas aracı bir bankacı 
Özkaya etik kurallan unuttu 
Adalet Bakanının'neşter' isyanı 
Yargıtay ve MİT 
Eksik olan şeffaflık değil, 
"Akil" yorumlar 
Hafife almak 
Yargıdaki deprem büyüyecek 
Derin hesaplaşma 
Özkaya'yi savunmak 
Siyasetin tükendiği an 
Yargı yapmazsa, 
Sır ve foya 
"Derin aktörler kentinde", 
"derin bilgiyi akristler" 
Bir küçük nokta 
Yargıtay, yargısız infaz 
İddialar yargıyı etkilemedi 
Milliyet görmezden gelemezdi 
Yargı bağımsızlığı 
Yargıtay Başkanı için 
Dinleme kaydı vicdanlarda 
yargılanmayacak mı? 
Ege'den esintiler 
Çakıcı yargıcını bekliyor 
Kabak tadı 
Faydalı notlar 
Gizemli ve ibretlik bir olay 
Akbabanın üç günü 
Yazık.. Hatta ayıp! 
Ne olmuş yani? 
Avcı, MİT ile yer değiştirdi 

Özkaya'ya üç koldan soruşturma kıskacı 
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23.08.2004 
24.08.2004 
26.08.2004 
26.08.2004 
26.08.2004 
26.08.2004 
26.08.2004 
26.08.2004 
26.08.2004 
26.08.2004 
26.08.2004 
30.08.2004 
30.08.2004 
31.08.2004 
01.09.2004 
01.09.2004 
06.09.2004 
28.08.2004 
16.08.2004 
15.08.2004 
17.08.2004 

B : 2 0 

Sabah Gazetesi 
Milliyet Gazetesi 
Hürriyet 
Birgiin 
Birgün 
D.B.Tercüman 
Akşam 
Vatan 
Gözcü 
Star 
Cumhuriyet 
Yeni Şafak 
Sabah 
Zaman 
Zaman 
D.B.Tercüman 
D.B. Tercüman 
Vatan Gazetesi 
Hürriyet 
Haberx.com 
Haberx.com 

23 

Cüneyt Ülsever 
Erbil Tuşalp 
Oğuzhan Müftüoğl 
Cengiz Çandar 
Şakir Süter 
Zülfü Livaneli 
Kurtul Altuğ 
Mahir Kaynak 
Oktay Akbal 
Koray Düzgören 
Umur Talu 
Şahin Alpay 
Tamer Korkmaz 
Hasan Celal Güzel 
Mustafa Erdoğan 
Devrim Sevimay 

Emin Şirin 
Emin Şirin 

23 . 11 . 2004 O :3 

Topu Başkan'a attı 
Çakıcı 'da tanışma bilmecesi 
Hayır mı, yer mi? 

Yargıçlıkla korku bir arada yürümez 
u Değneğin iki ucu 

Susurluk ikinin notası 
Bu işten kimler kazançlı? 

Yargıtay Başkanına bunlar yapılırsa 
Geçmişten MİT anıları 
Bilememek 
Halkın ekmeğidir adalet 
Yargıtay Başkanı tamam, 
Hafızayı beşer 
MİT yeniden yapılansın 
Tahrip kalıbı 
Yargıyı yargılamak 
Adli yıl münasebetiyle 
Devlet isterse Çakıcı 'yı bitirir 
Yargıtay-MİT-Çakıcı 
Sezer ve Erdoğan'a açık çağrı 
Yeni bir telekulak skandali mı? 

Soru: 

1- Bu gazeteciler, gazeteler ve gazetelerin sorumlu müdürleri hakkında, 5 187 sayılı 
kanunun 19. maddesine göre işlem yapılacak mıdır? Bu kanunun sözü geçen 
maddesinin takip ve icraatından kim sorumludur? 

T.C. 
A D A L E T BAKANLIĞI 

Bakan 

A N K A R A 
ZL/H.r2004 

I I - Î H 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLÎSt B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 1/10/20O4 tarihli ve A . 0 1 . 0 . 
G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 6 8 6 0 sayılı yazınız. 

b) 7 / 1 0 / 2 0 0 4 tarihli ve 1074 sayılı yazımız . 

İlgi (a) yazınız ekinde alman ve İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından 
Bakanl ığ ımıza yönelt i l ip yazıl ı olarak cevaplandırılması istenilen 7 /3699 Esas No . lu 
soru önerges iy le i lgili cevaba e s a s teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi iç in i lgi (b ) 
yazımızla , Türkiye Büyük Mil le t Mecl i s i İçtüzüğünün 99 . maddesinin beşinci fıkrası 
uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

S ö z konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde i l iş ikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 
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Sayın Emin ŞÎRÎN 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3699 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Basın hürriyeti" kenar başlıklı 28. 
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında; 

"Basın hürdür, sansür edilemez . Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat 
yanıma şartına bağlanamaz. 

Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri alır", 
Basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını düzenlemek amacıyla 

hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde 9/6/2004 tarihinde 5187 sayılı Kanun 
olarak kabul edilen Basm Kanununun "Basın özgürlüğü" kenar başlıklı 3. maddesinde; 

"Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve 
eser yaratma hakkım içerir. 

Basm özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine 
uygun olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlâkının, millî 
güvenlik, kamu düzem, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, Devlet 
sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve 
tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir." 

hükümlerinin yer aldığı; 

Aynı Kanunun "Yargıyı etkileme" kenar başlıklı 19. maddesinin birinci 
fıkrasında; cezaî uyuşmazlıklarla ilgili hazırlık soruşturmalarının gereği gibi 
yapılabilmesini sağlamak amacıyla bu soruşturmalann takipsizlik karan verilmesi 
veya kamu davası açılması suretiyle sona ermesine kadar Cumhuriyet savcısı, hâkim 
veya mahkemenin soruşturma ile ilgili işlemlerinin veya yine soruşturma ile ilgili 
diğer belgelerin içeriğinin yayınlanmasının suç sayıldığı; 

Söz konusu madde gerekçesinde; yayımlama yasağının, Cumhuriyet savcısı, 
hâkim ve mahkemenin soruşturma ile ilgili işlemlerinin ve yine soruşturma ile ilgili 
olduğunun; diğer belgelerin içeriği ile ilgili işlemin yapıldığına veya belgenin 
bulunduğuna ilişkin yayımlarm ise haber niteliğinde olması nedeniyle bu suçu 
oluşturmayacağının ifade edildiği; 

ikinci fıkrasında mütalâa yayınlamanın, 5680 sayılı Kanunun aksine, sadece 
ceza davalan yönünden değil her türlü dava yönünden suç haline getirildiği, aynı 
şekilde sadece hâkim veya mahkeme işlemlerinin değil Cumhuriyet savcısının 
görülmekte olan dava ile ilgili işlemlerinin de bu yasağa dahil edildiği; mütalâa 
niteliğinde olmayan, yani söz konusu işlemleri olumlu veya olumsuz, doğru veya 
yanlış olarak nitelendirmeyen, sadece işlemin yapıldığım ifade eden haberlerin bu 
yasağa dahil olmadığı; davanın kesin bir kararla sonuçlanmasından sonra her türlü 
mütalâa yayımlanabileceği; 
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öte yandan, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun 151. maddesinde 
suçlann ihbarı, 153. maddesinde de bir suça muttali olan Cumhuriyet savcısının görevi 
düzenlenmiş olup; ceza muhakemeleri hukukunda, suç ihbarının alınması üzerine, 
suçu takibe yetkili makamlar tarafından derhâl hazırlık soruşturmasına başlanılması, 
bunun sonucunda ceza takibini gerektirecek hususlarda yeterli delil bulunduğunun 
tespit edilmesi durumunda, kural olarak Cumhuriyet savcılığı tarafından kamu 
davasının açılma zorunluluğunun bulunduğu; 

malûmlarıdır. 

Yukarıda anılan kanun hükümleri çerçevesinde soru önergesinde belirtilen köşe 
yazılarıyla ilgili yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarınca gerekli inceleme ve 
araştırmanın yapıldığı, bu kapsamda; 

1) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yetki alanında yayınlanan gazetelerdeki 
köşe yazılarıyla ilgili olarak, soruşturma yapıldığı ancak suç unsuruna rastlanılmaması 
nedeniyle takipsizlik karan verildiği, istanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 12/10/2004 
tarihli ve 2004/1477 saydı yazısı ve eklerinin; 

2) Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığının yetki alanında yayınlanan gazetelerdeki 
köşe yazılarıyla ilgili herhangi bir soruşturmanın yapılmadığı Eyüp Cumhuriyet 
Başsavcılığının 13/10/2004 tarihli ve 2004/932 C.Iş sayılı yazısı ve ekinin; 

3) Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yetki alanında yayınlanan 
gazetelerdeki köşe yazılarından bazılarıyla ilgili olarak hazırlık soruşturmalarının 
yürütüldüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 15/10/2004 tarihli ve Ceza 
M:2004/734 sayılı yazısı ve eklerinin 

incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

C^MTçlÇEFh 
Bakan / 

6. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR 'in, Türkçenin korunması ve zenginleştirilmesi için 
alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/3707) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLE T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip E R D O Ğ A N 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof .Dr.Dursun A K D E M İ R 
D Y P İğdır Milletvekili 

Bir iletişim aracı olan dil, vatandaşlar arasında duygu, düşünce ve inanç 
birliğini oluşturan ve toplumsal yapıyı güçlendiren güçlü bağdır. Ancak 
günümüzde arı Türkçe'nin kullanımına gereken duyarlılık ve özenin 
gösterilmemesi dilimizi bozmakta ve yabancı kökenli kelimelerin kullanımı her 
geçen gün artmaktadır. 

Bu itibarla; 

1 - Ulusal birliğimizin ve bağımsızlığımızın vazgeçilmez teminatı olan 
Türkçe'mizi korumak, zenginleştirmek ve yozlaşmaya uğramasını 
engellemek amacıyla bugüne kadar hükümetinizce hangi tedbirler 
alınmıştır? Alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz? 

2 - Türk kültürünü ve Türkçe'yi ulusal sınırlarımızın dışında da etkin 
kullanmak amacıyla daha önce uygulamaya konulmuş projelerden farklı 
olarak, hükümetiniz tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen yeni 
projeleriniz var mıdır? Varsa, projede öngörülen hedeflere ulaşılmış mıdır? 
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Sayı -.B.02.0.002/ £ O 9^3 
Konu : 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI V E 

B A Ş B A K A N YARDIMCILIĞI SÜRELİDİR 

A N K A R A 

"&.././//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 

İLCİ :a) T B M M Başk.nın, 14.10.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/3707-7438/23870 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 20.10.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-380-80/4879 
sayılı yazısı . 

c) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığının, 12.11.2004 tarih 
ve APK.Pla.Şb.S10-192-1356 sayılı yazısı. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR' in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/3707 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali-ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

ATATl jRK KÜLTÜR, DİL V E TARİH 
YÜKSEK K U R U M U BAŞKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Dairesi 

SAYI : APK.Plâ .Şb.510 - \ \ 1 
K O N U : Bilgi isteği 

7-.SSY. 

A N K A R A 

\1- \ \ - 2CCI, 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ: 21.10.2004 tarih ve B.02.0.002/5506 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ile istenmiş olan bilgiye ilişkin bağlı kuruluşumuz Türk Dil Kurumu 
Başkanlığından alman yazı ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

5f.Dr.Sadık T U R A L 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Başkanı 
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ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 
TÜRK DİL KURUMU B A Ş K A N L I Ğ I 

Sayı : Terim Bilim ve Uygulama Kolu 4 3 0 / ^ - * ^ ^ S ° 11 tem 7NK 27 Ekim 2004 
Konu : Türkçe ve TDK 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUM BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 21 Ekim 2004 gün ve B.02.002/5506 sayılı yazı. 

Milli birliğimizin ve bağımsızlığımızın teminatı olan ve kültürümüzün temelini oluşturan 
Türkçe üzerine bilimsel araştırmalar yapmak, bu araştırmaların sonuçlarını kamuoyuna sunmak üzere 
ülkemizdeki yetkili kurum Türk Dil Kurumudur. 

Yüce önder Atatürk'ün kendi eliyle 12 Temmuz I932'de kurduğu Türk Dili Tetkik 
Cemiyetinin amacı, "Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri 
arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" olarak tespit edilmişti. Atatürk'ün sağlığında, 1932, 
1934 ve 1936 yıllarında yapılan üç kurultayda hem Kurumun yönetim organları seçilmiş, hem dil 
politikası belirlenmiş, hem de bilimsel bildiriler sunulup tartışılmıştır. 1934'te yapılan kurultayda 
Cemiyetin adı, Türk Dili Araştırma Kurumu; 1936'daki kurultayda ise Türk Dil Kurumu olmuştur. 

Türk Dil Kurumu başlangıçtan beri çalışmalarını iki ana eksen üzerinde yürütmüştür: I. Türk 
dili üzerinde araştırmalar yapmak, yaptırmak; 2. Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek çözüm 
yolları bulmak. 

Türk Dil Kurumunun kuruluşuyla birlikte çağdaş Türkçede çok hızlı bir anlaştırma akımı da 
başlamış, bizzat Atatürk'ün öncülük ettiği, Türk dilinin yabancı kökenli sözlerden temizlenmesi akımı 
günümüze kadar devam etmiştir. 

Yüce önder Atatürk'ün ölümünden sonra da onun gösterdiği doğrultuda dil konusundaki 
çalışmalarına devam eden Türk Dil Kurumunun amacını toplu olarak; "Yazılı ve sözlü kaynaklardan 
Türk dili ile ilgili derleme ve taramalar yapmak; Türk dilinin özleşmesine, zenginleşmesine ve 
etimolojisine yarayacak inceleme ve araştırmalar yaparak imlâ kılavuzları ve sözlükler hazırlamak, 
bunları yayımlamak; Türkçe dil bilgisi üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak; bütün bilim, 
sanat ve teknik terim ve kavramlarını karşılayacak Türkçe terim ve kavramların bulunmasına yönelik 
araştırma ve incelemelerde bulunmak; millî varlığımızın temel unsurlarından biri olan Türk dilinin 
kuşaklar arasında birleştirici ve bütünleştirici özelliklerini göz önünde tutarak yeni kuşaklarda Türk 
dili sevgisini ve bilincini kökleştirecek, geliştirecek ve yaygın hâle getirecek her türlü tedbirleri almak, 
bunları kamu kurum ve kuruluşları ile resmî özel eğitim-öğretim kurumları ve kuruluşlarının, basın ve 
yayın organlarının hizmet ve yararına sunmak, bu konuda her türlü iş birliğinde bulunmak..." şeklinde 
ifade edebiliriz. Bundan da anlaşıldığı gibi Türk Dil Kurumunun iki temel amacı vardır: 

1) Dilimizin özleşmesi, 2) Dilimizin gelişmesi. 

Bugün Başbakanlığa bağlı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu çatısı altındaki dört 
Kurumdan biri olarak çalışmalarını yürüten Türk Dil Kurumu Türk dilinin korunması, geliştirilmesi ve 
yozlaşmaya uğramadan zenginleştirilmesi çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir. Kurum 
bünyesinde oluşturulan çeşitli kol, komisyon, çalışma grupları ve yürüttüğü projeler ile bu amaca 
ulaşmak için dil konusunda çok yönlü çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalardan elde edilen 
sonuçlar da en kısa sürede yayımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu yayınları bu gün için sekiz yüzü 
geçmiştir. 

?t£-S 
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Ayrıca, yapılan bu çalışmaların da dar bir alanda kalmaması için Türk dili kurultayları, Türk 
dili kongreleri, bilgi şölenleri, konferanslar da düzenlenmektedir. Dilimizin günümüz sorunlarıyla 
ilgili söyleşilerle konu hakkında söz sahibi kişilerin görüşleri alınmaktadır. Yine ülkenin çeşitli 
bölgelerinde Türkçenin sorunları ve çözüm yollarına yönelik birçok konuşma yapılmaktadır. 
düzenlenmektedir. 

Hükümetçe desteklenen Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması 
ve yayımlanması Projesi; Göktürk (Runik) Yazılı Belge, Yazıtları ve Anıtları Albümü Projesi; 
Karşılaştırmalı Türk Lehçe ve Şiveleri ve Sözlüğü ve Grameri Saha Araştırması Projesi; Türklük 
Bilimi (Türkoloji) Alanında Yabancılarının Eserlerinin TUrkçeye Çevrilmesi Projesi; Mühendislik 
Terimleri Projesi; Türkiye TUrkçesi ve Tarihî Devirler Yazı Dilleri Gramerleri Projesi, Türkiye 
Türkçesi Sözlükleri Projesi gibi projeler yürütülmektedir. Birçoğunda tamamlanma aşamasına gelinen 
bu projelerle Türkçenin zenginleşmesi adına önemli eserler ortaya konulmuştur. 

Kurum dışında dil konusunda yapılan önemli çalışmalara destek vermek ve özendirmek 
amacıyla Bilim ödülü, Edebiyat Ödülü, Basın ve Dil Ödülü, Radyo ve Televizyon Dil ödülü gibi pek 
çok ödül, Türk diline katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara verilmektedir. 

Dilimizin en büyük sorunlarından biri olan Türkçedeki yabancılaşma konusuyla da 
Kurumumuz sürekli olarak uğraşmış; Anadolu'nun her tarafında üyelerinin verdiği konferanslarla, 
radyo ve televizyon konuşmalarıyla, bastırdığı afişlerle; birçok makama yazdığı yazılarla, verdiği ödül 
ve onur belgeleriyle konuyu her zaman dile getirmiş ve sürekli gündemde tutmaya çalışmıştır. Ayrıca, 
1993 sonunda kurduğu Yabancı Kelimelere Karşılık Bulma Komisyonu aracılığıyla da yabancı 
kelimelere karşılıklar bularak bunları basın yayın organlarına ulaştırmakta, ayrıca bu kelimeleri aylık 
dergisinde ve ayrı kitapçıklar hâlinde de yayımlamaktadır. 

Yine aynı amaç için oluşturulan kol ve komisyonlarla bugüne kadar yayımlanmış seksene 
yakın terim sözlüğü (Felsefe, Mantık, Hekimlik, Toplum Bilimi, Kitaplık Bilimi, Tarih, Hukuk, 
Coğrafya, Kent Bilimi, Dil Bilimi ve Dil Bilgisi, Sinema ve Televizyon, Gök Bilimi, Eğitim, Kimya, 
Fizik, Matematik, Malzeme Bilimi (Metalürji), Gösterim Sanatları Terimleri Sözlükleri) ve 
hazırlanmakta olanları da bu konuya örnek gösterilebilir. 

Türk Dil Kurumu asıl olarak, Türkçenin kültürün her alanına hâkim olması, günlük konuşma 
dili dâhil, bilim ve sanat alanında da tamamen Türkçe konuşulması yönünde çalışmalar yapılmakta; 
özellikle kitle iletişim araçlarında kullanılan dilin Türkçeye zarar verici nitelikte olmaması yönündeki 
faaliyetlere ağırlık verilmektedir. 

Bu gibi çalışmalar etkilerini göstermeye başlamıştır. Örneğin, yabancı sözlerin dilimize 
yerleşmesinde önemli bir etken olan yabancı sözlerle yapılan adlandırmalar konusundaki endişemize 
birçok belediyemiz de katılarak Belediye Meclisleri kanalıyla ticarethaneler ve benzer kuruluşların 
Türkçe isim kullanmaları, mahalle, meydan, cadde ve sokaklara da Türkçe isim verilmesi hususunda 
tavsiye kararları almışlardır. Bu duyarlılıklarından dolayı Karaman, Boyabat/Kastamonu, 
Turgutlu/Manisa, Afyon, Konya, Kırşehir, Gönen/Balıkesir, Kayseri, Karayılan/Hatay, 
Keçiören/Ankara, Niksar/Tokat, Kocasinan/Kayseri, Erbaa/Tokat, Nilüfer/Bursa, Beypazarı/Ankara ve 
Malatya Belediyelerine Kurumumuz tarafından onurluk (plaket) verilmiştir. 

Türk Dil Kurumu, elindeki bütün imkânları kullanarak Türkçenin başka dillerin etkisi altına 
girmeden kendi öz güzelliği ile zenginleşerek varlığını sürdürmesi amacına yönelik birçok çalışmayı 
aynı anda yürütmekte; bu çalışmaların kamuoyuna yansıması için kitle iletişim organlarına her türlü 
kolaylığı sağlamaktadır. Bu çalışmalar ayrıca, Kurumumuzun Genel Ağ sayfasında da yer almaktadır. 

Türkçenin konuşulduğu ülkemiz dışındaki bölgelere ulaşabilmek amacı da taşıyan Türk Dil 
Kurumu Genel Ağ (İnternet) sayfası her geçen gün yenilenmekte; Kişi Adları Sözlüğü, Terimler 
Sözlüğü gibi yeni eklenen hizmetlerin yanı sıra Güncel Türkçe Sözlük, İmlâ Kılavuzu gibi uzun 
zamandır bu sayfada bulunan eserler de belli aralıklarla günce İlenmektedir. Yine, Kurum arşivinin 
sanal ortama açılması, Ayın Söyleşisi ve Türkçe Gönüllüleri köşelerinin oluşturulması, Kurumumuz 
tarafından yapılan basın açıklamalarının da sayfada yer alması gibi hizmetlerle Türkçe için başvuru 
niteliğinde bir ağ sayfası oluşturulmuştur. 

Ağ sayfamızda yer alan eserlerden Güncel Türkçe Sözlük, şu aşamada yüz binin üzerinde söz 
varlığı içermektedir. Yine aynı sayfada Kişi Adları Sözlüğü ve Terim Sözlükleri de yer almaktadır. 
Bunların dışında, daha önceden yayımlanan Derleme Sözlüğü, Tarama Sözlüğü gibi eserlerle 
atasözleri, deyimler gibi söz varlıklarımızın bir araya getirilmesi çalışmaları da devam etmektedir. Bu 
proje tamamlandığında yaklaşık altı yüz bin olarak tahmin ettiğimiz Türkçenin söz varlığı aynı başlık 
altında toplanmış olarak yine ağ sayfamızda herkesin kullanımına sunulacaktır. 

Sonuç olarak, Türkçenin başka dillerin etkisi altına girmeden ve yozlaşmadan kendi öz 
güzelliği ile zenginleşerek varlığını sürdürmesi amacına yönelik birçok çalışmayı aynı anda 
yürütmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^^~~) 

Prof. Dr. S%jjrfialûk AKALIN 
Türk BirKurumy Başkanı 
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7. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER 'in, Emekli Sandığı ve SSK emeklileri arasındaki maaş 
farklılıklarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BASESGİOĞLU'nun 
cevabı (7/3719) 

TÜKİCİYE B Ü Y Ü K M İ L L E T MEOLlSt BAJŞKLAJVLIĞIJVA 

Aşağıdaki sorularımın (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGİOftLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını 
saygılarımla arz ederim. 3O.09.2OO4 ,. ^^ 

o 
£ 

Z O h & f r A M B E R 
fâ't^yJVlUIetvekili 

1- SSK. kapsamındaki emeklilere, 2 ayn gösterge tablosu uygulanması aynı çatı altında 
emekli, dul ve yetimler bakımından farklılık oluşturarak, maaşlar arasında büyük bir 
uçurum meydana gelmiştir. Bu durumu düzeltmek için İntibak Yasası ile ilgili bir 
çalışmanız var mı? Varsa ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımayı 
düşünüyorsunuz? 

2- Emekli Sandığı ve SSK. emeklileri arasında bir farkın olmaması gerekirken, yıllardır 
ayrımcılık ve eşitlilik ilkesi çiğnenerek. Kanunların çıkarılması sonucu haksızlıklar 
artmış, aylıklarda olmaması gereken farklılıklar oluşmuştur. Bu farklılıkları ve 
eşitsizlikleri gidermek için nasıl bir yöntem uygulamayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B .13 .APK.0 .12 .00 .00 /320 
K O N U : Yazı l ı Soru ö n e r g e s i 0 9 K A ^ I M îHOt 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİS İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ : 14.10.2004 tarih ve A.01.0 .GNS.0.10.00.02-7392 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan. Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'e ait 7/3719 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu emekli aylıklarının katsayı ve gösterge sistemi 
uygulanarak hesaplanması 29.06.1978 tarih, 2167 sayılı yasa ile uygulamaya konulmuş, 
bu uygulama 09.07.1987 tarihinde yürürlüğe giren 3395 sayılı Kanunla üst gösterge 
tabloları yürürlüğe girene kadar tek gösterge tablosu üzerinden yürütülmüştür. 

3395 sayılı Kanun ile 09.07.1987 tarihinden geçerli olmak üzere taban göstergesi 
700, tavan göstergesi 1400 olan Gösterge Tablosuna İlaveten göstergesi 17O0 ile 
başlayıp, 6400 ile biten Üst Gösterge Tablosu yürürlüğe konulmuş olup, söz konusu 
tarihten itibaren beş takvim yılı geçmeden aylık talebinde bulunanlara bu süre içinde üst 
gösterge tablosundan ödenen primler süresiyle orantılı olarak yansıtılmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca bağlanan gelir ve aylıkların miktarı, sigortalılar adına 
ödenen primlerle yakından ilgilidir. 3395 sayılı Kanun ile prime esas kazanç tavanının 
önemli ölçüde artırılarak prim tahsil edilmesi, yüksek kazanç üzerinden pr im ödeyen 
sigortalılara, eski emeklilere oranla daha yüksek aylık bağlanmasına imkan sağlamıştır. 

Ayrıca, sosyal güvenlik kurumları arasında sosyal sigorta hak ve yükümlülükleri 
bakımından norm ve standart birliği sağlanması, bu kapsamda sosyal güvenlik 
sistemimizin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup, bu 
çalışmalar neticesinde tüm sigortalıların sosyal sigorta uygulamaları yönünden aynı 
esaslara tabi olmaları sağlanmış olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ • ' Mura t B A ' Ş E S G İ O Ğ B A Ş E S Ğ İ O Ğ L U 
Bakan 
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8. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER 'in, SSK emeklilerinin TÜFE 'den kaynaklanan maaş 
farklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/3720) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çal ışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGtOGLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını 
saygılarımla arz ederim. 30.09.2004 

C • 

{ ' 
ZOJb«y^rAMBER 
latay Mttfotyckili 

1- Ol Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4447 Sayılı Yasa 'nın SSK tarafından yanlış 
yorumlanması sonucunda yasaya göre "Yılbaşından itibaren zamlı aylıklar, maaş 
günleri 18'inden itibaren olduğu için SSK tarafından kesilerek ödenmiştir". Ancak 
yargı yılbaşı kavramının Ol Ocak ' tan geçerli olduğunu hatırlatarak emeklilerin T Ü F E 
farklarının ödenmesine karar vermiştir. Ortalama her emeklinin 300 milyon TL. 
alacağı söz konusudur. Bu haktan yaklaşık 3,5 milyon emekli, dul ve yetim 
yararlanacaktır. Bu durum yargı kararıyla da sabittir. Bakanlığınızla yaptığımız 
girişimler sonucunda buna bir çözüm bulunacağı söylenmiş ancak bugüne kadar henüz 
olumlu bir sonuç alınmamıştır. Bu konuda çalışmalarınız hangi aşamadadır? 

2- 28 Haziran 2004 tarihinde SSK Genci Kurul u n d a yaptığınız konuşmada "Sakın dava 
açmayın, tespit çalışmalarına başladık. Emeklinin hakkı son kuruşuna kadar 
ödenecek" dediğiniz halde, tarafınızdan kurutan Komisyon'un çalışmalarım sürdürüp, 
sürdürmediği bilinmemektedir. Bu Komisyon'un çalışmaları tarafınızdan 
durdurulduğu yönünde iddialar vardır. Komisyon çalışmakta mıdır? Eğer çalışıyorsa 
bu konudaki çalışmalar ne zaman sona erecektir? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığ 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/32.C-35l> 
KONU: Yazılı Soru Önergesi y K A S I M W * 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 14.10.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7392 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'e ait 7/3720 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

4447 sayılı Kanunla SSK emekli, dul ve yetimlerinin aylıklarının her ay bir 
önceki aya göre tüketici fiyatları indeksi artış oranı (TÜFE) kadar artırılarak ödenmesi 
öngörülmüş ve anılan Kanun'un bu hükmü 01.01.2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

2000 yılı Mayıs ayında Sosyal Sigortalar Kurumu aleyhine açılan münferit 
davalarda, artışın her ay aylık ödeme tarihi olan 19 ile 23 günlerinden itibaren 
uygulandığı, bu nedenle eksik ödenen TÜFE artışlarının Kurum tarafından ödenmesi 
talep edilmiş, söz konusu talep ilgili iş mahkemelerince kabul edilerek hüküm altına 
alınmış ve kararlar Yargıtay onamasından geçerek kesinleşmiştir. 
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Söz konusu yargı kararları Kurum tarafından geciktirilmeden uygulanmış ve 
Kurum Yönetim Kurulu'nca yapılan değerlendirmede 01.01.2000 tarihi ile 
19-23.01.2000 tarihleri arasında TÜFE artış farkı ödemesi yapılması gerektiği 
sonucuna varılmış ve özel sektörden emekli olanlara 18-22 gün, kamu sektöründen 
emekli olanlara 4-8 günlük farklar Ağustos 2002 döneminde, yine kamu sektöründen 
emekli olanlar için 01.01.2000-15.01.2000 tarihleri için ödenmeyen 14 günlük 
farklar Temmuz 2004 döneminde yasal faiziyle birlikte emekli, dul ve yetimlere 
ödenmiştir. TÜFE farkı olarak emekli, dul ve yetimlere Ağustos 2002 döneminde 
18.8 trilyon, Temmuz 2004 döneminde de 5.9 trilyon olmak üzere toplam 24.7 trilyon 
ödeme yapılmıştır. 

Kurum emeklileri tarafından yalnızca 2000 yılı Ocak ayına ait TÜFE farkı 
olmadığı, gelir ve aylıkların her ay ödeme tarihlerinde bir önceki aya göre TÜFE artış 
oranında artırılacağı yönünde değişiklik yapıldığı Haziran 2002 dönemine kadar da 
TÜFE farkı ödemesi yapılması gerektiğine ilişkin davalar açılmıştır. 

Münferit olarak açılan bu davalar sonucunda, Yargıtay ilgili Dairelerince de 
onanan kararlar Kurum tarafından uygulanmış, en son Yargıtay 10. ve 21. Hukuk 
Daireleri tarafından yerel mahkemelerce Şubat 2000-Haziran 2002 tarihleri arasında 
TÜFE farkı ödemesi yapılması yönünde verilen kararlar bozularak, söz konusu 
dönemde ödeme tarihleri itibariyle Kurumca gelir ve aylıklarda yapılan artışlar ile 
TÜFE artışlarının her ayın 1'inde yapılması durumunda bir fark oluşup oluşmadığının 
araştırılması gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Şubat 2000-Haziran 2002 döneminde TÜFE artışı uygulamasına ilişkin hukuki 
süreç devam etmekte olup, Anayasamızda ifadesini bulan "Hukuk Devleti" ilkesine 
uygun olarak bu süreç sonucunda Kurum emekli, dul ve yetimlerinin Kurumdan TÜFE 
farkı alacakları bulunduğunun ortaya çıkması halinde gerekli değerlendirme 
yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ ' Murat BAŞESGİOĞLU 
/ Bakan 

9. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut OZAKCAN'ın, bilgisayarlı eğitim projesine ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3741) 

T ü r k i y e B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i B a ş k a n l ı ğ ı n a 

Aşağıdaki sorularımın Milli Hğitim Bakanı Sayın Doç.Dr Hüseyin ÇÎELtK. tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 27.09.2O04 

/? 
M. Mesut Ö Z A K C A N 

Aydın Milletvekili 

W ' \ 
\ 

Milli Eğitim Bakanlığınca iki yıl önce hayata geçirilen "Bilgisayarlı l iğit im" projesi 
kapsamında; 

l .Kaç adet Bilgi Teknolojisi sınıfı kurulmuştur? 
2.Bu projenin maliyeti Dolar cinsinden ne kadardır? 
3.Bu proje için Dünya Bankasından kredi kullanılmış mtdır?KuIIanıldı ise ne kadardır?Kredi 

geri ödeme şartlan nedir? 
4.Bu sınıflarda herhangi bir nedenle (öğretmen eksikligi-fiziksel yetersizlikler gibi)faaliyet 

yapılamaması söz konusu mudur?Eğer söz konusu ise kaç sınıfta öğretim yapılamamaktadır? 
5.Bilgisayarların kullanılmaması ve gelişen teknolojilere uyum sağlanamaması gibi 

nedenlerle bilgisayarların işlevsiz kalması söz konusu mu dur? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞtTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.O8.0.APK.O.03.O5.03/ L^lA\)S l'1-^ / 2 0 0 4 

KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının I4.l0.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7392 sayılı yazısı. 

Aydın Milletvekili Sayın M. Mesut ÖZAKCAN'm, "Bilgisayarlı eğitim projesine ilişkin" 
7/3741 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Soru önergesinde ifade edilen "Bilgisayarlı Eğitim" projesi isimli bir proje bulunmamakla 
birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim faaliyetleri içine entegrasyonunu 
sağlamak amacıyla Bakanlığımızca birçok proje yürütülmektedir. 

1-2-3. Finansmanı Dünya Bankası tarafından sağlanan, 25.06.1998 tarihinde imzalanan 
Temel Eğitim Programı l'inci Faz kapsamında 1999 yılı itibariyle 2.802 ilköğretim okuluna 
3.188 bilgi teknolojisi sınıfı kurulmuş olup 2002 yılı itibarıyla da 23.000 kırsal kesim okuluna 
bilgisayar gönderilmiştir. Anılan Program'ın 2'nci Faz'mda 2004-2005 yılları içinde 3.000 
ilköğretim okuluna 4.002 bilgi teknolojisi sınıfı ile Avrupa Yatırım Bankası tarafından sağlanacak 
finansmanla 1.400 ilköğretim okuluna daha bilgi teknolojisi sınıfı kurulması planlanmıştır. 

Kurulan bilgi teknolojisi sınıflarının maliyeti, 72.165.057 US dolarıdır. Alınan borç ilk üç 
yılı ödemesiz olmak üzere 15 yıl vadelidir. Her yıl 15 Mart ve 15 Eylül tarihlerinde olmak üzere 
yılda iki kere borç geri ödemesi yapılmaktadır. Kredi anlaşması 01.08.1998 tarihli ve 23420 sayılı 
Resmî Gazete'de yayınlanmıştır. 

4. Kurulan bilgi teknolojisi sınıflarının genelinde herhangi bir nedenle faaliyet yapılma
ması söz konusu değildir. Karşılaşılan öğretmen eksikliği ve fizikî yetersizlikler gibi sorunlar 
giderilmektedir. 

5.Temel Eğitim Programı kapsamında; ilköğretim okullarının bilgi teknolojisi sınıflarında 
kullanılmak üzere edinilen bilgisayarların, satın alındıkları tarihler itibariyle yüksek kalite ve 
performansa sahip olmaları dikkate alınmaktadır. Ancak, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 
meydana gelen hızlı gelişmeler bu araçlann güncelliklerini kısa sürede yitirmelerine neden 
olmaktadır. Diğer taraftan, okullarda kullanılan bilgisayarlarda aranan en önemli özelliklerden 
bazıları; internet erişim, ofis ve bilgisayar destekli eğitim amaçlı kullanılmalarıdır. Okullarımızda 
kullanılmakta olan bilgisayarların çok büyük çoğunluğu söz konusu amaçlar için kullanılmalarına 
engel teşkil etmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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10. - Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR'in, İskenderun Limanının bir kısmının tersane olarak 
kiraya verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/3757) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gerekli işlemlerin yapılmasını 
saygılarımla arz ederim. 8 Ağustos 2004 

Abdulaziz YAZA&0*. 
Hatay MMetvetâfr 

Hatay ilimiz ve ülke ekonomisinde büyük pay sahibi olan İskenderun Limanı 
faaliyete girdiği 19507i yıllardan itibaren zaman içerisinde teknolojik 
gelişmelere ayak uyduramamış ve körfez kriziyle beraber limandaki hareketlilik 
durma noktasına gelmiştir. İskenderun Uman işletmesinin günümüz teknolojik 
koşullarına göre modernize edilmesi, fiziksel anlamda büyütülmesi, yeni 
konteynır terminali yapılması bekleniri<en, İskenderun Limanının tersane 
kısmının kiraya verildiği söylenmektedir. 

1) Söz konusu tersane kiraya verilmiş midir? 

2) Söz konusu tersane kiraya verilmişse kime, ne kadar süreyle, hangi 
şart/arda ve kaç liraya verilmiştir? 

3) Söz konusu yer kiraya verilirken kamu yararı gözetilmesi açısından yerel 
ve ulusal basında yeterli duyuru yapılmış mıdır? 

T . C . 
U L A Ş T I R M A B A K A N L I Ğ I 

A r a ş U r m a P l a n l a m a ve K o o r d i n a s y o n K u r u l u B a ş k a n l ı ğ ı 

1 9 lUsim 2004 
S A Y I : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 O . O 1 . 2 1 . / E A / - I S g 2 . C*X/r->Q 
K O N U : H a t a y M i l l e t v e k i l i ^ ' ^ 

Sayın Abdulaziz YAZAR' ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T B M M Başkanhg.nın 14.10.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.1 0.OO.02-7392 sayıl, yazısı. 

cevah, S n ^ ! ^ " S a y m A b d U ' - İ Z YAZAR' ın 7/3757-7027 s a y . ı yaz,., soru önergesinin 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN ABDULAZİZ YAZAR'IN 7/3757-7027 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Hatay ilimiz ve ülke ekonomisinde büyük pay sahibi olan İskenderun Limanı 
faaliyete girdiği 1950'li yıllardan itibaren zaman içerisinde teknolojik gelişmelere 
ayak uyduramamış ve körfez kriziyle beraber limandaki hareketlilik durma noktasına 
gelmiştir. İskenderun liman işletmesinin günümüz teknolojik koşullarına göre 
modernize edilmesi, fiziksel anlamda büyütülmesi, yeni konteynır terminali 
yapılması beklenirken, İskenderun Limanının tersane kısmının kiraya verildiği 
söylenmektedir. 

SORU 1 -Söz konusu tersane kiraya verilmiş midir? 

CEVAP 1-İskenderun Limanı Senkrolift tesisi kiraya verilmiştir. 

SORU 2-Söz konusu tersane kiraya verilmişse kime, ne kadar süreyle, hangi 
şartlarda ve kaç liraya verilmiştir? 

CEVAP 2-Senkrolift tesisi, öncelikle liman işletici kuruluşu TCDD'nin deniz 
araçlarının bakım-onanmına hizmet vermek üzere inşa edilmiş olup, boş kaldığı 
dönemlerde ise bölgedeki diğer Kamu Kuruluşlarına (Botaş, İsdemir v.s.) ait deniz 
araçlarına ve 3. şahıslara ait deniz araçlarına hizmet vermiştir. 

Kiraya verilmeden önce 13 işçinin çalıştığı tesisin aylık ortalama geliri 8.500 
ABD Dolan, personel, malzeme ve enerji olarak ortalama aylık giderleri toplamı ise 
29.000 ABD Dolandır. Kiralama sonucunda açığa çıkan işçiler, ihtiyaç nedeniyle 
liman atölyesinde değerlendirilecektir. 

Senkrolift tesisi, TESCO Endüstriyel Kaynak Kontrol Eğitim İnşaat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi'ne Yap-İşlet-Devret modeli uygulanarak; 30 yıl süreyle, 
asgari 1 milyon ABD Dolan ilave yatınm yapılması, amacına uygun işlerde ve 
tersane nitelikli olarak kullanılması şartı konularak, TCDD Yönetim Kurulu'nun 
04.03.2004 tarih ve 9/98 sayılı karan doğrultusunda 26.05.2004 tarihinde yüklenici 
ile imzalanan sözleşmeyle, aylık 23 Milyar 500 Milyon TL. bedelle kiraya 
verilmiştir. 

SORU 3-Söz konusu yer kiraya verilirken kamu yaran gözetilmesi açısından 
yerel ve ulusal basında yeteri duyuru yapılmış mıdır? 

CEVAP 3-Tesisin kira ihale işleminden önce; 13.03.2004 tarihinden ihale 
tarihine kadar TCDD'nin internet sayfasında ihale duyurusu yapılmıştır. Aynı 
duyuru, Resmi Gazete'nin 16.03.2004 tarih ve 25404 sayılı nüshasının 115. nci 
sayfasında ve yine Resmi Gazete'nin 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı nüshasının 578 
nci sayfasında yayınlanmıştır. 

Aynca, ilgilenenler için TCDD 6. Bölge Müdüflüğü'ne bağlı banliyö 
güzergahındaki istasyon ve garlarda ihale ilanı yapılmıştır. 
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11. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'in, SSK emeklilerinin yargı kararıyla kesinleşen 
alacaklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye Bakanından sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat BASESGİOĞLV"nun cevabı (7/3783) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye bakanımız Sayın Kemal UNAKITAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandın imasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
izmir Milletvekili 

Ülkemizde yapılan anketlerde de görüldüğü gibi yaşamlarını açlık 
sınırında sürdürmeye çalışan emeklilerimizin hali perişan. 

Bu nedenle : 

1. SSK emeklilerinin yargı karan ile haketmiş alacaklarının ödenmediği 
yazılı ve görsel basında yeralmaktadır. Bu iddia doğru mudur? Doğru 
ise; Yargı karan ile kazanıldığı iddia edilen haklannı ne zaman yerine 
getireceksiniz? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A < U ° 8 KASİM 20K 
SAYI: B.13.APK.0.10.00.00/32.0- SSlfl 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığının Maliye Bakanlığı'na muhatap 18.10.2004 tarih ve 
A.01.0.GNS.Ö.10.00.02-7492 sayılı yazısı. 

İlgi yazınız ekinde alınan İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'a ait 7/3783 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi 
bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

4447 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumu emekli, dul ve yetimlerinin 
aylıklarının her ay bir önceki aya göre tüketici fiyatları indeksi artış oranı (TÜFE) 
kadar artırılarak ödenmesi öngörülmüş ve anılan Kanunun bu hükmü 01.01.2000 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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2000 yılı Mayıs ayında Sosyal Sigortalar Kurumu aleyhine açılan münferit 
davalarda, artışın her ay aylık ödeme tarihi olan 19 ile 23 günlerinden itibaren 
uygulandığı, bu nedenle eksik ödenen TÜFE artışlarının Kurumca ödenmesi talep 
edilmiş, söz konusu talep ilgili iş mahkemelerince kabul edilerek hüküm altına alınmış 
ve kararlar Yargıtay onamasından geçerek kesinleşmiştir. 

Söz konusu yargı kararları Kurum tarafından geciktirilmeden uygulanmış ve 
Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu'nca yapılan değerlendirmede 01.01.2000 
tarihi ile 19-23.01.2000 tarihleri arasında TÜFE artış farkı ödemesi yapılması 
gerektiği sonucuna varılmış ve özel sektörden emekli olanlara 18-22 gün, kamu 
sektöründen emekli olanlara 4-8 günlük farklar 2002 yılı Ağustos döneminde, yine 
kamu sektöründen emekli olanlar için 01.01.2000-15.01.2000 tarihleri için 
ödenmeyen 14 günlük farklar 2004 yılı Temmuz döneminde yasal faiziyle birlikte 
emekli, dul ve yetimlere ödenmiştir. TÜFE farkı olarak emekli, dul ve yetimlere 
2002 yılı Ağustos döneminde 18.878.730.956.420.- TL 2004 yılı Temmuz 
döneminde de 5.964.682.198.724.- TL olmak üzere toplam 24.843.413.155.144.- TL 
ödeme yapılmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri tarafından yalnızca 2000 yılı Ocak ayına 
ait TÜFE farkı olmadığı, gelir ve aylıkların her ay ödeme tarihlerinde bir önceki aya 
göre TÜFE artış oranında artırılacağı yönünde değişiklik yapıldığı, 2002 yılı Haziran 
ayına kadar da TÜFE farkı ödemesi yapılması gerektiğine ilişkin davalar açılmıştır. 

Münferit olarak açılan bu davalar sonucunda, Yargıtay ilgili dairelerince de 
onanan kararlar Kurum tarafından uygulanmış, en son Yargıtay 10. ve 21. Hukuk 
Daireleri tarafından yerel mahkemelerce Şubat 2000-Haziran 2002 tarihleri arasında 
TÜFE farkı ödemesi yapılması yönünde verilen kararlar bozularak söz konusu 
dönemde ödeme tarihleri itibariyle Kurumca gelir ve aylıklarda yapılan artışlar ile 
TÜFE artışlarının her ayın 1'inde yapılması durumunda bir fark oluşup oluşmadığının 
araştırılması gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Şubat 2000-Haziran 2002 döneminde TÜFE artışı uygulamasına ilişkin hukuki 
süreç devam etmekte olup, Anayasamızda ifadesini bulan "Hukuk Devleti" ilkesine 
uygun olarak bu süreç sonucunda Sosyal Sigortalar Kurumu emekli, dul ve 
yetimlerinin Kurumdan TÜFE farkı alacakları bulunduğunun ortaya çıkması halinde 
gerekli değerlendirme yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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12 - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Meke Gölünün doğal yapısını korumak amacıyla 
yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/3806) 

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 

Karapınar'a 8 km mesafede bulunan Meke Gölü; 

doğal yapısı ve özelliğiyle bölge için çok önemli bir değere sahiptir. 
Ancak bu göl son dönemlerde, ilgili kamu birimlerinin korumada ihmal ve zaafiyet 
göstermesi sebebiyle özelliğini kaybetmeye ve kurumaya başlamıştır. Göl içine ne 
amaçla konulduğu bilinemeyen taşlar, bu olumsuz süreci daha da hızlandırmıştır. 
Taşların varlığı sebebiyle sirkülasyon engellenmekte, çevreyi rahatsız eden kokular 
yayılmaktadır. Yaşayan kuş türleri de yok olmaktadır. 

Bu açıklama ve değerlendirmeler ışığında aşağıdaki hususların 

cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

Hem çevreyi korumak ve hem de Meke Gölünün doğal yapısını 

kaybetmemesi amacıyla; bu bölgede Bakanlığınız tarafından yapılmakta olan 

herhangi bir çalışma varmıdır? 

Bu alanın doğal güzelliğinin yanında SİT alanı olduğu da göz önüne 

alındığında, ilgili yerel birimler ve merkezi idare neden üstüne düşen görevi 

yapmamaktadır? Çok basit bir çalışmayla kaldırılabilecek taşlar neden 

kaldırılmamaktadır? Bir doğa hazinesi olan bu gölün bataklığa dönüşmemesi için 

Bakanlığınız tarafından ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 
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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- IS l Lf - <Ç. S 6 O j 

KONU : Sayın Atilla KART'ın 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : T B M M n i n 22/10/2004 tarih ve a.01.0.GNS.0.10.00.02-7526 sayılı yazısı. 

ilgi yazı ekinde alınan Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın "Meke Gölünün 
doğal yapısını korumak amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin" 7/3806 esas sayılı yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir 

Arz eder im. 

KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN 
"MEKE GÖLÜ'NÜN DOĞAL YAPISINI KORUMAK AMACIYLA YAPILAN 

ÇALIŞMALARA İLİŞKİN" 7/3806 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 
HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1 - Meke Göl'ü volkanik bir patlama çukurudur. Göl jeomorfolojik bir öneme 
sahiptir. Göl havzası, volkanik patlama sonucu oluşmuş, ortada bir adacık ve etrafı 
sularla çevrili kapalı bir havzadır. Göl suyu sülfat tuzları açısından zengindir. Göl suyu 
içme ve kullanma amacıyla kullanılmamaktadır. Gölde buharlaşma dışında su kaybı 
olmamaktadır. Göle su girişi sadece yağışlarla olmaktadır. Yağış açısından ülkemizin en 
az yağış alan yerlerindendir. (249.0 mm/yıl). Gölde balık yetişmemekte olup, bazı su 
kuşları göç dönemlerinde korunma amacıyla Göl'ü kullanmaktadır. 

Meke Göl'ü Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 06/10/1989 
tarihinde 1 inci derece Sit Alanı ve 17/08/1998 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 
09/09/1998 tarih ve 23458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Tabiat Anıtı ilan 
edilmiştir. 

Göl suyunun sülfattı olması, Göl Havzasına yağışın az düşmesi ve su çıkışının 
olmaması sebebi ile gölde özellikle sıcak ve yağışın az olduğu yaz aylarında Göl suyu 
içersindeki oksijen yetersizliğine bağlı olarak anaerobik bozulmalar olmakta, bu da 
kokuya sebep olmaktadır. 

Meke Gölü aynı zamanda özellikle su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası 
öneme sahip sulak alanlarımızdan biridir. Bu nedenle 12 Ekim 2004 tarihinde toplanan 
Ulusal Sulak Alan Komisyonunda Ramsar Sözleşmesine (Uluslararası Öneme Sahip 
Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi) dahil edilmesi yönünde karar alınmıştır. 
Önümüzdeki aylarda teknik çalışmaları yapıldıktan sonra Sözleşme Listesine dahil 
ettirilecektir. Daha sonra alanın ulusal ve uluslararası tanıtımı ve ekoturizme 
kazandırılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Alanı olumsuz etkilemesi muhtemel 
olan taşlarda dahil olmak üzere tüm etkenler ekolojik ve görsel bütünlük çerçevesinde 
değerlendirilerek gerekli önlemler alınacaktır. 
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13. - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, orman niteliğini kaybeden alanlara ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/3807) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a y e r a l a n k o n u n u n Ç e v r e ve O r m a n B a k a n ı S a y ı n O s m a n 
P E P E t a r a f ı n d a n y a z ı l ı o l a r a k y a n ı t l a n m a s ı i ç in g e r e ğ i n i a r z e d e r i m . 

D r . A l i A R S L A N 
M u ğ l a M i l l e t v e k i l i 

S a y ı ş t a y B a ş k a n l ı ğ ı n ı n h a z ı r l a y ı p m e c l i s e s u n d u ğ u r a p o r a g ö r e ; 
M u ğ l a ' d a 2 9 b i n h e k t a r a l a n ı n o r m a n a l a n ı d ı ş ı n a ç ı k a r ı l d ı ğ ı t e s p i t 
e d i l m i ş t i r . 

O r m a n a l a n l a r ı n ı n o r m a n n i t e l i ğ i n i k a y b e t m e s i v e y a k a y b e t t i r i l m e s i 
ü l k e m i z i ç i n b a ş f ı b a ş ı n a b i r s o r u n - o l m a k l a b i r l i k t e , bu a l a n l a r ı n t e k r a r 
o r m a n a l a n ı n a d ö n ü ş t ü r ü l m e s i d e i m k a n s ı z d e ğ i l d i r . Y a p ı l a n 
a r a ş t ı r m a l a r v e g ö z l e m l e r i m i z l e d e s a b i t t i r k i o r m a n a l a n l a r ı n ı n o r m a n 
v a s f ı n ı k a y b e t m e s i v e y a k a y b e t t i r i l m e s i , g e n e l o l a r a k r a n t ı y ü k s e k 
b ö l g e l e r d e o l m a k t a d ı r . 

1 - S o n 2 6 y ı l i ç e r i s i n d e ü l k e m i z d e ne k a d a r a l a n o r m a n n i t e l i ğ i n i 
k a y b e t m i ş t i r ? 

2 - M u ğ l a ' d a n e k a d a r a l a n ö n c e 2 B k a p s a m ı n a a l ı n m ı ş v e s o n r a 
i p t a l e d i l m i ş t i r ? B u a l a n l a r ı n n e k a d a r ı s a h i l ş e r i d i n d e d i r ? 

3 - M u ğ l a ' d a n e k a d a r a l a n k a m u k u r u m l a r ı n ı n d i n l e n m e v e e ğ i t i m 
a m a ç l ı a d ı y l a k u r d u ğ u t e s i s l e r i ç i n v e r i l m i ş t i r ? 

4 - M u ğ l a ' d a o r m a n i ç i k a m p , d i n l e n m e ve m e s i r e a m a ç l ı 
k u l l a n ı l ı r k e n k i r a y a v e r i l e n k a ç i ş l e t m e y e r i v a r d ı r ve k i ra k a r ş ı l ı ğ ı 
o l a r a k a l ı n a n b e d e l i n k a ç l i r a s ı o r m a n l a r ı n y e n i d e n k a z a n d ı r ı l m a s ı 
a m a c ı y l a k u l l a n ı l m ı ş t ı r ? 

T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araş t ı rma Planlama ve Koord inasyon Ku ru lu Başkanl ığ ı 
Koo rd inasyon ve Mevzuat Dairesi Başkan l ığ ı 

SAYI : B.18.O.APK.O.O3-O2/O9O.01- iSiS-jŞ-^&t J?3 I / / /2004 

KONU : Sayın Ali ARSLAN'ın 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : T B M M n i n 22/10/2004 tarih ve a 01.O.GNS.O.1O.O0.O2-7S26 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan Muğla Milletvekili Sayın Dr. Ali ARSLAN'ın "orman 

niteliğini kaybeden alanlara ilişkin" 7/3807 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN DR. ALİ ARSLAN'IN "ORMAN NİTELİĞİNİ 
KAYBEDEN ALANLARA İLİŞKİN" 7/3807 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 

HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1 - Orman niteliğini kaybettiği için orman sınırları dışına çıkarma işlemi Cumhuriyet 
dönemindeki ilk Orman Kanunu olan 3116 sayılı Kanunda ve ondan sonraki Orman 
Kanunlarında hep yasa maddesi olarak buluna gelmiştir. 1974 yılında uygulanmaya 
başlayan 1744 sayılı Kanunla orman sınırları dışına çıkarma yetkisi icra Vekilleri 
Heyetinden alınarak Orman Kadastro Komisyonlarına verilmiştir. Bu tarihten itibaren 
günümüze kadar Orman Kadastrosu yapılan yerlerde toplam 473.419 hektar alan orman 
sınırları dışına çıkarılmıştır 

2- Muğla İlinde 29 bin hektar alan 2/B maddesi uygulamaları kapsamında orman 
sınırları dışına çıkarılmış olup. bilahare iptal edilen 2/B uygulama sahası 
bulunmamaktadır. Bu alanın yüzde altmışı sahil şeridindedir. 

3- Muğla İlinde beş tane kamu kurumuna eğitim ve dinlenme amaçlı tesis izni 
verilmiş ancak, hükümetin acil eylem planı çerçevesi içerisinde tamamı iptal edilmiştir. 
Bu gün itibariyle kamu kurumuna eğitim ve dinlenme amaçlı verilmiş iznimiz yoktur. 

4- Muğla ilinde 20 adet mesire yeri mevcut olup, bunun 17'sinin işletmeciliği ihale 
yoluyla kiraya verilmiş, diğer 3'ünün de işletmeciliğinin ihale edilmesi planlanmaktadır. 
Mesire yerlerinin ihalesinden toplam 2.924.759.308.000 TL. işletme bedeli alınmıştır 

Ayrıca, Muğla İli sınırları içerisinde bulunan milli park, tabiat parkı ve günübirlik 
dinlenme alanları içerisinde yer alan bir takım tesislerin işletilmesi kiraya verilmiş olup 
kira bedeli olarak 2003 yılında toplam 736.950.000.000 TL. gelir elde edilmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanununda 17/06/2004 tarih ve 5192 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklik ile; 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi alanlar üzerinde bulunan yapı ve 
tesislerden kiraya verilenlerin kiracılarından her yıl yıllık kira bedelinin % 5'i kadar bedel 
alınarak bu bedelin ağaçlandırma hizmetlerinde kullanılması uygulaması getirilmiştir. 

14. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'mn, Antalya-Elmalı Avlan Gölünün yeniden canlandırılması 
çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/3808) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ç ^ r ^ ^ C W » 0 2&1**"' 

tarafından Anayasa'™ 98Mnci. TBMM içtüzüğümün 96 ve 99'uncu maddeleri uyannca 

yazıh olarak cevaplandırılmasını sayg.lanmla arz ederim. 

Nail KAMACI 
Antalya Milletvekili 

Antalya'da yayınlanmakta olan EKSPRES adlı gazetenin 3 V ^ O o V & r i h l i say.smın 4. 
sayfasında yer alan haberde aktarıld.ğına göre; Antalya lli'nin Elmal, ilçesi sınırları .çınde 
bu,unan Avlan Gölü'nde su seviyesi gün geçtikçe düşmektedir. Bu gol, 1978 yılında tarım 
arazıs, açmak amacıyla Göller Bölgesinde kurutulan göllerden biridir ve 1997 yılında sıvıl 
toplun. örgütlerinin yoğun çabas, sonucunda tekrar canland.nlmaya başlanm.şt.r. Ancak, 
FKSPRES gazetesinin iddiasına göre, göl son zamanlarda hızla su kaybetmekte* ve hatta bu su 
kaybı göle T«nm il Müdürlüğü taraf.ndan bırak.lan balıkların ölmesine neden olabilecek kadar 
ciddileşmektedir. Buna karşın ise, hala gereken önlemler alınmamıştır. Bu bağlamda, 

, . 1997'de başlatılan, Avlan Gölü'nün yeniden canland.r.lmas. çal.şmalannm geldıftı 

aşama tam olarak nedir? 
2 İddia edildiği gibi, gölün su seviyesi düşmekte midir? 

Rğer, göl su kaybetmekte ve gün geçtikçe kurumaktaysa, bunun neden, nedir? Bu 
konuda ilgili makamların yaptığı bir araştırma var mıdır? 

.. Avlan Gölü'nün ortasından geçen kara yolunun kaldmlması düşünülmekte midir? 
5. Bu kara yolunun gölün ekolojik dengesi üzerindeki etkisi nedir? 

3. 

4. 
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T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- / 5 V 7 - 4 - S " 6"? û3 I il 12004 

KONU : Sayın Nail KAMACI'nın 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : TBMM'nin 22/10/2004 tarih ve a.01.0.GNS.0.10.00.02-7526 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın "Antalya-
Elmalı Avlan Gölü'nün yeniden canlandırılması çalışmalarına ilişkin" 7/3808 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Baklanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACI'NIN 
"ANTALYA-ELMALI AVLAN GÖLÜ'NÜN YENİDEN CANLANDIRILMASI 

ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN" 7/3808 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 
HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1-Alanda yaşanan olumsuz durumların nedeninin, Göl'ün kurutulması olduğunun 
zaman içerisinde yöre halkı tarafından anlaşılmış ve Gö lün yeniden oluşturulmasına 
yönelik taleplerin artmaya başlaması neticesinde 1994 yılında Bakanlığımız 
koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile yapılan toplantı neticesinde 
alanda yeniden su tutulmaya başlanması ve Göl'ün yeniden oluşturulması kararı 
alınmıştır. 1996 yılından itibaren su tutulması için çalışmalar yapılmış ve alanda bulunan 
bir kısmı tahliye kanalının üzerinde olan, bir tanesi de tünel girişinde bulunan toplam 10 
adet kapak sistemiyle su tutulması kontrol edilmeye çalışılmıştır. Alanda gerçek anlamda 
1999 yılından itibaren su tutulmaya başlamış ve günümüzde alan tekrar göl haline 
gelmiştir. 

2- Alanda, özellikle yaz aylarında diğer tüm sulak alanlarımızda olduğu gibi su 
seviyesi düşmektedir. Avlan Gölünde düdenlerden ve tahliye kanallarından su 
kaçaklarının olup olmadığı konusunda detaylı olarak araştırmalar devam etmektedir. 

3- 1996 yılından bu yana Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Avlan Gölünde 
1025 kotunda su tutularak göl oluşturulduğu, bu sudan yakın civardaki köylerin sulama 
suyu olarak faydalandığı, Gölde ortalama 7-8 ay su toplanabildiği, Göl'ü besleyen 
derelerin en çok Aralık-Haziran döneminde su taşıdığı, Ağustos-Eylül aylarında ise 
derelerin kuruduğu bilinmektedir. Gölde su yüksekliği arttığı zaman ortadaki karayolu su 
altında kalmakta ve Göl'ün sularını boşaltan kapaklar açılmakta ve bu nedenle belirli bir 
istikrar sağlanması engellenmektedir. Göldeki su çekilmesinde Göl çanağındaki tabii 
düdenler de etkili olmaktadır. Göldeki su kaybına ilişkin araştırmalar sürdürülmekte olup, 
su kaybının nedenleri DSİ Genel Müdürlüğünden ayrıntılı olarak öğrenilmesi 
mümkündür. 
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4- Avlan Gölü'nün ortasından geçen karayolunun kaldırılması için 14 Ekim 2003 
tarihinde yapılan Ulusal Sulak Alan Komisyonu toplantısında alınan; "uluslararası 
platformda yeniden kazanılan bir sulak alan olarak literatürlere girecek olan Avlan 
Gölü'nün ekosistem bütünlüğünün korunması için, geçmişte Göl'ün ortasından geçirilen 
ve Göl'ü ikiye bölen Elmalı-Finike karayolunun trafiğe kapatılması ve eski yolun 
kullanılması sağlanacaktır" kararı uyarınca Bakanlığımızca Karayolları Genel Müdürlüğü 
ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. 

5- Göl bir bütündür, Göl'ün yaşayabilmesi için Göl'ün içerisinde su hareketi 
olması, içerisindeki canlıların yaşayabilmesi için suyun temiz olması ve oksijen içermesi 
gerekmektedir. Mevcut durumda Göl'ün ortasından geçen karayolu Göl'ü ikiye bölmüş 
durumdadır. Bu durum, Göl'ün ekolojik yapısındaki bütünlüğü bozarak olumsuz yönde 
etkilemekte ve gelecekte alanın bölünmesine neden olabilecektir. 2003 yılı Ağustos 
ayında Bakanlığımız uzmanlarınca yapılan arazi çalışmasında mevcut yolun su altında 
kalma tehlikesi nedeniyle yükseltme ve genişletme çalışmaları yapıldığı görülmüştür. 
Gölde yapılan tamirat çalışmalarında yolun ortasına dökülen malzeme şu anda ve 
gelecekte Göl'e karışabilecek malzeme olup, Göl'e büyük zarar verebilecek niteliktedir. 
Avlan Gölü'nün ortasından yol geçirilmesi kararı, gelecekte alanıp/yeniden Kazanılma 
ihtimali göz önüne alınmadan verilmiş bir karardır. 

15. - Antalya Milletvekili Nail KAMACVnın, TRT'nin yeni yayın dönemi programlarına, 
- Antalya Millet\>ekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, TRT'nin 2003-2004 sezonunda Almanya ve 

İspanya Futbol Ligi maçlarım yayınlama anlaşmasına, 
- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, bir TRT çalışanı hakkındaki iddialara, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3813, 3814, 3815) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın TRT 'den Sorumlu Devlet Bakanı Beşir Atalay tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Nail Kamacı 
Antalya Milletvekili 

1) 13 Eylül 2004 tarihinde başlayan yeni yayın dönemindeTRT'ye^ai t TV kanallarında kaç 
yeni program yayına girmiş, kaç program yayından kaldırılmış veya yayınına son verilmiştir? 

2) Yayına giren, yayından kaldırılan veya yayınına son verilen programları adlan ve 
yapımcılarının isimleri nedir? 

3) Yeni yayın döneminde yayına giren programların kaç tanesi kurum dışı, kaç tanesi ortak 
yapımdır? Bu programlar hangi şirketlere yaptınlmıştır, söz konusu programların adlan, 
yapımcı ve yönetmenlerinin isimleri nedir? 

4) Kurum dışından yapt ınlan programlara bölüm başına ve toplam olarak ne kadar ücret 
ödenmiştir? 

5) TRT-1 ve T R T - 2 ' d e Prime Time denilen yayın diliminde yayınlanan programlann kaç 
tanesi kurum dışında yaptınlmışt ır? 

6) Yeni yayın döneminde yayınlanan haber programlardan kaç tanesini kurum personeli, kaç 
tanesini kurum personeli olmayan kişiler hazırlamıştır? Bu programların, .adları, yapımcı ve 
yönetmenlerinin isimleri nedir? Bu programları hangi şirketlere yaptırılmaktadır? 

7) Haber programlarını hazırlayan ve sunan kurum personeli olmayan kişilere ne kadar ücret 
ödenmektedir? Bu ücretler bölüm başına mı aylık olarak mı verilmektedir? 

8) Yaklaşık 8 bin T R T çalışanı varken, programlan dışandan satın almanın gerekçeleri 
nelerdir? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın TRT 'den Sorumlu Devlet Bakanı Beşir Atalay tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

F e r i d u n Baloğlu 

Antalya Milletvekili 

1) Almanya ve İspanya Futbol liglerinin 2003-2004 sezonunun 2. yarıyıl karşılaşmalarının 

CANLI Y A Y I N H A K K I ne kadar ücret karşılığında ve hangi kuruluştan satm alınmıştır? 

2) Futbol ligleri 2 yarıyıldan oluşmasına rağmen 1. yanyılın yayın hakkı satın alınmamışken 

neden 2. yarıyıl satın alınmıştır. 

3) Bu maçların CANLI yayınlanmasına, Alman ligi yayın hakkına sahip şirketin itirazı ve 

uyarısıyla son verildiği, sonrasında da B A N T T A N yayınlamak zorunda kalındığı doğru 

mudur? 

4) TRT, bu maçları CANLI yayınlayacağını duyurduğu ve bunun için ücret ödediği halde, 

daha sonra özellikle Alman Ligi maçları esnasında TEST görüntüsü yayınlanmış mıdır? 

5) Alman ligi maçları Türkiye 'de olduğu gibi şifreli bir kanal tarafından yayınlandığı ve 

TRT'n in Ocak 2004 'de dijital paket yayına geçmesiyle birlikte TRT yayınlarının 

Almanya 'dan izlenebildiği bil inmesine karşın, neden böyle bir anlaşma imzalanmıştır? 

6) TRT, uzun süre yaptığı tanıtımlarla bu maçları CANLI yayınlayacağını duyurmasına karşın 

kaç tanesini CANLI , kaç tanesini B A N T T A N yayınlamıştır? 

7) Almanya ve İspanya Futbol liglerinin 2003-2004 sezonunun 2. yarıyıl karşılaşmalarının 

CANLI Y A Y I N H A K K I yerine B A N T YAYIN HAKKI alınsaydı ne kadar ücret ödenecekti? 

8) CANLİ Y A Y I N H A K K I satın alındığı halde, maçların banttan yayınlanması nedeniyle 

kurum ne kadar zarara uğramıştır? 

9) Eğer kurum zarara uğramış ise, buna neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

10) Bu anlaşmaya T R T adına kimler imza atmıştır? 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın TRT'den Sorumlu Devlet Bakanı Beşir Atalay tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Emin Koç 

Yozgat Milletvekili 

-516 
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1) 2004 yılının Temmuz ayında, TRT'nin Kanada'da yerleşik bir firmadan satın aldığı Up-
Link teçhizatıyla ilgili olarak, ihale teknik şartlarının sağlanıp sağlanmadığının ölçüm ve 
kontrolü için fabrika kabulüne personel gönderilmiş midir? 
2) Kanada'ya gidecek 3 kişiden oluşan teknik ekip listesine, Genel Müdür Müşaviri ve Basın 
Sözcüsü Cevdet Tellioğlu eklenerek sayı 4 kişiye çıkarılmış mıdır? 4 Kişilik bu liste için, 
Genel Müdür Şenol Demiröz'ün 'Olur'unu takiben Bakanlığınızın da 'Olur'u alınmış mıdır? 
3) Cevdet Tellioğlu'nun teknik konularda ne gibi bir eğitimi ve deneyimi vardır? 
4) Kurum ve Bakanlığınız, teknik deneyim gerektiren bu görev için, Cevdet Tellioğlu'na 
hangi gerekçeyle seyahat oluru vermiştir? 
5) Bu kişi, yol dahil 8 günlük görev harcırahını çektiği ve uçak biletini ayırttığı halde, teknik 
personelin tepkisi üzerine söz konusu yurtdışı seyahatine gitmekten vazgeçmek zorunda 
kalmış mıdır? 
6) Bakanlığınız tarafından resmi olarak görevlendirildiği halde bu göreve gitmeyen Cevdet 
Tellioğlu, Kurum'a ve Bakanlığınıza nasıl bir resmi mazeret sunmuştur? Sunmadıysa, resmi 
görevini yerine getirmeyen bu kişi hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

T.C. 
DEVLET B A K A N L I Ğ I 

SAY. : 8.02.0.005/0*/ /^*. o!l«,2004 
KONU : Yazılı Soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyök Millet Meclisi Başkanlığım 22.10.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10 00 
02-7526 sayılı yazısı. 

Ekil listede Bakanl.ğ.ma tevcih edilen yazılı soru önergeleri ile İlgili olarak 
Bakanlığım ilgili kurulusu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alman 
cevabi yazılar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BesirATALAY 
Devlet Bakanı 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYİ : B.02.2.TRT.0.61.00.00/^jy^ jl£j./.A.J2004 
KONU: 7/3813 sayılı Önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr. Besir ATALAY) 

İLGİ: 26/10/2004 tarih ve B.02.0.005/031/2442 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Saym Nail KAMACI'nın Devlet Bakanı Sayın Prof.Dr. Beşir 
ATALAY tarafından yazılı olarak yanıtlanması talebiyle verdiği 7/3813 sayılı Soru 
Önergesi ile ilgili Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

1-Yeni yayın döneminde;TRT kanallannda;toplam 106 adet yeni program yayına 
girmiş, 34 adet programın yayınına son verilmiştir. 

Ayrıca yeni yayın döneminde TRT Haber Dairesi Baskanlıgı'na baölı 5 Haber-
Program yayından kaldırılmış, 7 yeni program vavına girmiştir. 

2-3-4- Yeni yayın döneminde yayına gireavavından kaldırılan programların 
yapımcılan ve yönetmenleri,yapımcı şirketler ile bölüm başına ve toplam ödenen 
ücretleri gösterir liste ekte sunulmuştur.(Ek:1) 

Bunun yanında.Haber Dairesi Başkanlıgı'nda yayınına başlanan programlar ile 
yayından kaldırılan programlar aşaöıda gösterilmiştir. 

Yayından giren programlan 
a. Stadyum Faik Çetiner (Sunucu ve yorumcu hizmeti alınmaktadır.) 

Program Başına Faik ÇETİNER'e 10 kişilik ekibinin 
sigorta, maaş, yol, konaklama vs. masraflarıyla birlikte ve yapıma ilişkin her 
türlü harcamalar dahil brüt 17.850.000.000 TL, Bülent YAVUZa brüt 
1.840.000.000 TL, Yılmaz VURAL'a ise brüt 1.840.000.000 TL 
ödenmektedir. 

b. Tele Lig Faik Çetiner (Sunucu ve yorumcu hizmeti alınmaktadır.) 
Program Başına Faik ÇETİNER'e 10 kişilik ekibinin 
sigorta.maaş.yol.konaklama vs. masraflarıyla birlikte ve yapıma ilişkin her 
türlü harcamalar dahil brüt 6.750.000.000 TL, Bülent YAVUZ'a brüt 
1.840.000.000 TL, Yılmaz VURAL'a ise brüt 1.840.000.000 TL. 
ödenmektedir. 

c. Futbolvizyon Haldun Domaç(Sunucu ve yorumcu hizmeti 
alınmaktadır.) Program Başına Haldun DOMAÇ'a brüt 1.780.000.000 TL 
ile aynı program konuklarından Mehmet ÖZDİLEK, M. Cüneyt TANMAN 
ve Şenol ÇORLU'ya kişi başı brüt 1.000.000.000 TL ödenmektedir. Ayrıca 
Muhabirlik ve Danışmanlık hizmeti veren 4 kişiye toplam brüt 
6.500.000.000.-TL ücret ödenmektedir. 

d. Kırılma Noktası.. Ramazan Oztürk (Kurum dışı -Mavi 87 Prodüksiyon 
Ltd.Şti.,) Bölüm Başına KDV Dahil 27.494.000.000 TL.ödenmektedir. 

e. Gazeteci İrfan Sapmaz (Kurum dışı - NMC Televizyon ve 
Reklamcılık AŞ) Bölüm Başına KDV Dahil 24.780.000.000 
TL,ödenmektedir. 
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f. Sınırlar Arasında.. Banu Avar (Sunucu ve yorumcu hizmeti alınmaktadır.) 
Programı Program Başına Banu AVAR'a brüt 3.100.000.000 TL ile 
programda görevli Müjgan TEKlN'e brüt 200.000.000 TL, B.Selin 
KARTAL'a ise brüt 250.000.000 TL ödenmektedir. 

R. Haftanın Yorumu. (Yurdaer Tartan TRT Haber Dai.) 
h. Kültür-Sanat Gündemi (TRT Haber Dairesi) 

Yayından kaldmlan Programlar: 
a. Haberci Gözüyle.. (TRT Haber Dairesi) 
b. Haber Postası (TRT Haber Dairesi) 
c. Dosya (TRT Nurzen Amuran) 
d. Tartışıyorum (TRT Zafer Kiraz) 
e. İngilizce,Fransızca.Almanca Haber Bülteni (TRT Haber Dairesi) 

5-TRT-1 de Prime Time da yayınlanan programlara ilişkin liste ekte 
sunulmuştur(Ek:2).TRT-2 de Kurum dışı program bulunmamaktadır. Ayrıca Haber 
Dairesi'ne bağlı 4'ncû maddede adı geçen 6 program TRT-1'de Prime-Time'da yayına 
girmektedir. 

6-Yeni yayın döneminde Haber-Programlardan yukarıda adı geçen 2 program 
kurum dışına yaptırılmakta, 4 programda ise sunucu ve yorumcu hizmeti alınmaktadır. 

Kırmızı Hat, (Haber Dairesi Bşk. Utku Şensoy) 
Büyüteç, (Haber Dairesi Bşk. Haluk Koç) kurum personeli tarafından 

yapılmaktadır. 
Mavi 87 Prodüksiyon Film Yapım İthalat İhracat Ltd. Şirketi tarafından Yönetmeni 

Emine AKBOYUN ile Yapımcısı Ramazan ÖZTÜRKe KIRILMA NOKTASI programı 
yaptırılmaktadır. 

NMC Televizyon ve Reklamcılık Anonim Şirketi tarafından Yönetmeni 
Gülnur YEŞİLBAŞ ile Yapımcısı İrfan SAPMAZ'a GAZETECİ programı yaptırmaktadır. 

Yapımcısı Banu AVAR'a SINIRLAR ARASINDA programı yaptırılmaktadır. 
Programda set görevlisi olarak Müjgan TEKİN ile Bölüm ve Köşe hazırlayan B. Selin 
KARTAL görev yapmaktadır. 

Yapımcısı Faik ÇETİNER'e STADYUM programı yaptırılmaktadır. 
Yapımcısı Faik ÇETİNER'e TELE LİG programı yaptırılmaktadır. 
Stadyum ve Tele Lig Programlarına Bülent YAVUZ ve Yılmaz VURAL konuk ve 

yorumcu olarak katılmaktadır. 
Yapımcısı Haldun DOMAC'a FUTBOLVİZYON programı yaptırılmaktadır. 
Futbolvizvon Programına Mehmet ÛZDİLEK. Mehmet Cünevt TANMAN ve Şenol 

ÇORLU konuk ve yorumcu olarak katılmaktadır. 
7- Program ödemeleri program başına yapılmaktadır. 
8-Dünyada Kamu Yayıncılığı hizmeti gören Yayın Kuruluşlarında olduğu gibi 

TRTde de kaliteli programlarların yapımında Kurum personelinden yararlanıldığı gibi 
Kurum dışına da programlar yaptırılmaktadır. 

Arz ederim. 

c 
Şenol DEMİRÖZ 
Genel Müdür 
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13 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE TRT-1UE YAYINDAN KALURİUN PROGRAMLAR 

1 
2 
3 
4 
5 
S 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

PROGRAMIN ADI 
7.GUN 
GECE MAVİSİ 
GUNUNUZ AYDIN OLSUN 
HALKALI SEKER 
KAHVE BAHANE 
KRİSTAL KÜRE 
MAGAZİNCE 
ON NUMARA SOV 
SOV RÜZGARI 
THM KONSERİ 
TSM KONSERİ 
YAZ KOKTEYL! 
YAZ MUTFAĞI 

YAPIMCISI 
TAHSİN YILDIZ 
SERKANKARDAS 
SÜLEYMAN TEZGEL 
HASAN TAŞ 
MUSTAFA GORSOY 
LUTFİOZARSLAN 
ŞEYMA DURMAZ 
P0RŞATERG0DEN 
SERPİL DEOER 
ADNAN S0ER 
SAMİMŞENYUZ 
İSMAİL GÜNGÖR 
YASEMİN ÖZKAN 

KURUM İÇİ/DIŞI OU YAPIMCI FİRMA 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KÜRÜM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KÜRÜM İÇİ 

TOPLAM 13 ADET KURUM İÇİ 

13 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE TRT-1'DE YAYMA GİREN PROGRAMLAR 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
8 

10 
11 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

PROGRAMIN ADI 
ALATURKA BESTE YARIŞMASI 
ASK MAHKUMU 
AYVA SARI NAR KIRMIZI 
BUYUK UMUTLAR 
EVE NE LAZIM 
MİNİ MARTI 
SANSU BEBEKLER 
ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR 
SON YAPRAK 
SULAR DURULMUYOR 
BEREKETLİ OLSUN 
BEN İSTERSEM 
BENİMLE OYNAR MISIN 
ÇALSIN DAVULLAR 
DİKKAT TRAFİK 
GUN BAŞLIYOR 
HABERCİ TÜRKİYE RENKLERİ 
İYİ GECELER 
KASABA 
KUCUK ŞEYLER 
KURAN YORUMLARI 
PAPUCU YARIM 
PAZARDAN PAZARA 
RAMAZAN SEVİNCİ 
RİTİM 10 (SIRALAMA) 
SAHUR ZAMANI 
SEVGİ BAHT OLMUŞ EZELDEN B 
SİNERJİ 
STÜDYO MUTFAK 
YALNIZ DEĞİLSİNİZ 
YASAM ENGELLENEMEZ 
YASAMA DAİR 
YASAMIN İÇİNDEN 
YÖRELERİMİZ TÜRKÜLERİMİZ 

YAPİMCİSİ 

SELİM PEKSARJ 
SEVHAYKORAY 
SEVGİ KARTARI 
NECATİ VAR 
AYDIN DİKİM 
SAFİYE ĞENÜ 
BORAAKARSEL 
DİLARAMDAGLI 

MİNEÇELİKBLEK 
MUZAFFER EVCİ 
MEHMET DEĞER 
SÜLEYMAN TEZGEL 
ÂSMS.OVEZ 
BİLAL GOKÇINAR 
CANAN KERESTECtoGI 
ŞÛKRUAVŞAROĞLU 
YILDIRIM ESKİCİ 
AYNUR ÇELEBİOĞLU 
AYGUN FİLİZ 

KURUM İÇİ/DIŞI OU YAPIMCI FİRMA 
KURUM DIŞI 
KURUM DIŞI 
KURUM DİŞİ 
KURUM DIŞI 
KURUM DIŞI 
KURUM DIŞI 
KURUM DIŞI 
KURUM DIŞI 
KURUM DİŞİ 
KURUM DIŞI 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KÜRÜM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KÜRÜM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 

EROLARTEM İKURUMİÇI 
YONCA AKÇATAN KURUM İÇİ 
TAHSİN OKYAY KURUM İÇİ 
SUATTEKİNER KURUM İÇİ 
SUATTEKİNER İKURUM İÇİ 

UNIVERSALMCÇANN 
DOKU FİLM 
DOKU FİLM 
BUGAY YAPIM 
BAYTİMUR YAPIMCILIK 
MARTI LTD. 
BİOARTLTD.ŞTİ. 
RTFY 
P.FLM 
SEDİNEFİLM 

TOPLAM 10 ADET KURUM DIŞI, 24 ADET KURUM İÇİ 

YORUMSUZ VE BEŞE BEŞ (KURUM İÇİ) ADU PROGRAMLARA ARA VERİLMİŞTİR. 
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1S EYLÜl 2064 İTİBARİYLE TRT-OTE YAYUOAH KALDMLAN PRAGRAMIAR 

İPROGRAHNADI YAPÜOAO) 
G0LG0NCÜNDÜBEYOÖ.U 

KURUM tpİKURUMnşl 

1KENTYASAM ıgjRumçı 
2 HBER ORTAYLI İLE-. ENGİN ATATİHUR KURUM İÇ) 

3 BİLİM VE YASAM 
4 AKŞAMA DOORÜ" 

EROLELOEM KURUM İÇİ 
ŞEREF ULUCAN KURUM İÇİ 

HEMEN ŞİMDİ NlGÜNEROĞLUMAKTAV KURUM İÇİ 
KARILAŞMALAR 
HAMGbE ' 

NEDRET ÇATAY 
HANDAN ERDOĞAN 

KURUM İÇİ 

fĞMir 
I ATİLLA İLMAMIA ZAMAN. 

KURUM İÇİ 
NEDRET ÇATAY 
REMZİ BAŞUCAN" 

KURUM İÇİ 

SSATRARASI 
BİNNUR FEYİZLİ 

KURUM İÇİ 

10 

12 

SİNEMA REHBERİ 
İKİ ELİN SESİ 

KURUM İÇİ 
ZERRİN DARCAN KURUM İÇİ 

SAHNE IŞIKLARI AYSİN ARJKANOLGAY-SERRA ERYBJg 
ZEHRARKURTEKJN 

KURUM İçi 

ttSİR,HER ZAMAN 
MTUKETİRKEM 
1$ İNTERNET TV 

BlNNUR FEYİZLİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 

EROLARTEM KURUM İÇİ 

E-TORKİYE 16 
17 MAGAZİN POLTfJT 
I I ANA FİKİR 

MURAT AKSOY 
NİMET ERSfr 
HÜDAVERDİYAVUZ 

KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 

SUATTEKİNER 
KURUM İÇİ 

1» YAŞAlimçlNDEN 
2DTRÂFİC YAVUZ DENİZLİ 

SAMİMŞENYÛZ 

KURUM İÇİ 

İNCESAZ 
KURUM İÇİ 

MÜZİK MOZAK 
FATİH ERKOÇIAYAMKUR 

EKTUGRULEŞENÇÂT 
KURUM İÇİ 

FATMA SİS 
BİLAL G 6 K Ç W A R " 

KURUM İÇİ 

BİR SEVDADIR ŞARKILAR 
23 YAR DÜNDEN 

KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 

HASAN TAŞ 
ESRA ETİZ 

KURUM İÇİ 
YEMEK YEMEK* KURUM İÇİ 

TOPLAM 23 ADET 
13 EyKU 2004 tarM fibariyte yayma başlatılmamak yaymı tooa «mistir. 

13 EYLOL 2004 TARM hfcWWİYlJETRT-2*DE YAYflA SİREN PROGRAMLAR 

PROGRAMIN ADI YAPIMCI ADI 
ÖZLEM YURT 

KURUM İÇİ/KURUM DIŞI 
1AYRMTI 
2 GÜNÜN AJANDA» 

KURUM İÇİ 

3 GÖZ ÖNÜNDE 
ŞENGUL SAMANCI KURUM İÇİ 

KENT VE KÜLTÜR 
DEMET EREN 
HASAN AKGÜN 

KURUM İÇİ 

5 R W CANAN KERESTECJOĞLU 
KURUM İÇİ 

ELER" 
KURUM İÇİ 

6 

7 
t 
9 

10 
11 
12 
1J 
14 SİNEMA 7 

ALİHORZUMLU 

GULGÜNCÜROCIBEYOGLU 
KURUM İÇİ 

HE YAPIYORLAR 
MÜZİK YELPAZESİ SERPİL AKÇAN 

KURUM İÇİ 

DÜNYANIN T O R K D I S 
EDEBİYAT YARM KÜRE 

KURUM İÇİ 
RABİA BIÇAKÇI KURUM İÇİ 

SANAT Y A R I K Û R T 
SİNEMAMIZA HAYAT VERENLER 

EME UYGUR KURUM içi 
EMEL UYGUR 
AYLİN ÇETİNKAYÂ" 

KURUM İÇİ 

BİR DÜN YADR TİYATRO SEZEN 0NAL 
KURUM İÇİ 

BİNNÜR FEYİZLİ 
KURUM İÇİ 

MÜZİĞİME KÜLTÜRÜMÜZ 
BEKûT 

ÖZLEM GİDER" 
KURUM İÇİ 

15 
18 
17 

ısrtSr 

OMMUHAN ÇETİN" 
KURUM İÇİ 

SİNE-MASAL 
KURUM İÇİ 

SERJFNUR AÇIKGÖZ BAKIRCI KURUM İÇİ 
21)E BU HAFTA 

DÜNYA SAHNELERİNDEN 
SÜLEYMAN BEKTAŞ 
İREM PAMUK 

KURUM İÇİ 

SEVİLAYKORAY 
KURUM İçi 

DUŞ PEŞİNDE SİNEMA KURUM İÇİ 

TOPLAM 20 ADET 

TRT-TOE KURUM DIŞI YAPM BULUNMAMAKTADIR. 
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EK:1 

TRT-INrDE 4 EKlM 2004 TARİHİ İTİBARİYLE BAŞLAYAN YENİ 
PROGRAMLAR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

!29 
30 
31 

132 
133 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

[40 

PROGRAM 
AÇIKOTURUM 
ALLABAUT'URKEY 
AMERİKA HATTI 
ANADOLU HİKAYELERİ 
AYDIN 8AKJÎİ (AHMET İNAM) 
AYDIN BAKI? 1 (DURMUŞ HOCAOGLU) 
AYDIN BAKIŞI (YAVUZ BÜLENT BAKİLER) 
BAŞARIDAN BAŞARİYA 
BAŞKA BİR ^iNKARA 
BERGÜZAR 
BİLİM VE YAŞAM 
DOKUZUNCU SENFONİ 
DÖRT DUVAR AVRUPA 
EĞİTİM HATTI 
EKOMERCEK 
GÖNÜL MİMARLARI 
GÖNÜLLER KÖPRÜSÜ TÜRKUAZ 
HABER (6 AYRI HABER KUŞAĞI) 
HAYAL BU YA 
HAYAT BAHÇESİ 
HAYDİ ÇOCUKLAR 
HOLLANDA 'DA KIRK YIL 
HOŞGELDIN 
KADINA DAİR 
KONUŞAN TARİH 
KUBATLA ANADOLU'NUN SESİ 
MERHABA DÜNYA 
MÜZİK SANDIĞI 
SONSUZLUK YOLCUSU 
ŞAHASERLER 
TÜRK DÜNYASI MÜZİK TOPLULUĞU 
TÜRK ELİNDEN SEÇMELER 
TÜRKİYE'DE BİR MOLA 
TÜRKİYE'DEKİ DÜNYA 
TÜRKÜ GECESİ 
YAYLAKTAN KIŞLAĞA 
YENİ UFUKLAR 
YÜZDE YÜZ YERLİ 
ZAMANIN TANIĞI 
60 KARE 60 SANİYE 

YAPIMCI 
VAHAP CANDAN 
MÜJDAT KOÇER 
RAMAZAN ALİ ÖZKAN 
SEVİNÇ YAVUZ 
DİLARAM DAGLI-ŞEREF ULUCAN 
DİLARAM DAGU-ŞEREF ULUCAN 
DİLARAM DAGLI-ŞEREF ULUCAN 
BERLİN TEMSİLCİLİĞİ 
SIDIKA KAPTAN-YILDIZ GOKCER 
NECATİ VAR 
ALPER TUNGA OZDEMİR 
KURTULUŞ ZEYDAN 
ŞEREF ULUCAN 
VAHAP CANDAN 
BERLİN TEMSİLCİLİĞİ 
SEDEF BAŞBUĞ 
İSMAİL GÜNGÖR 
YURDAER TARTAN 
DEMET ŞAHIN 
DERYA CESUR-FERDA GÜRCAN 
FUNDA ARAZ 
MÜJDAT KOÇER 
TULAY PARMAKSIZ 
NESLİHAN KUTLUĞUN 
ÖMER AYTAÇ 
KÜRŞAT OZKOK 
EDİP ÖREN 
SELAHATTIN YILMAZ 
BİLAL GOKÇINAR 
GÜLÇIN KOSEOGLU CAYAN 
ADNAN SUER 
SELAHATTIN YILMAZ 
HABİB YANÇ 
MİNE ERKAN 
AHMET ERGE 
MUSTAFA NADİR ONAY 
NECDET DEMİRCAN 
MURAT AKSOY 
CEMAL GÜLAS 
ZEYNEP ESEN 

EK: 2 

YAPIMCI PROGRAM 
MUSTAFA NADİR ONAY YAYLAKTAN KIŞLAĞA 

"ANADOLU HİKAYELERİ 
AMERİKA HATTI 
ZAMANIN TANIĞI 

SEVİNÇ YAVUZ 
RAMAZAN ALİ ÖZKAN 
CEMAL GÜLAS 
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Firma - Yönetmen Adı 

Film Doku Filmcilik Ltd.Şti. 
Onal KÜPELİ 

Bugay Film Ltd.Şti. 
Erkavlm YILDIRIM 

Posta Tanıtım Hizm.Ltd.Şti. 
Alpaslan BOZKURT 

Sedine Prod. A.Ş. 
Hüseyin Avni KARAKAŞ 

Koliba Ltd.Şti. 
Bülent ÖZDURAL 

Bilge Yapım Ltd.Şti. 
Umut GELGÖR 

YARIŞMALAR 

Limon Yapım Ltd.Şti. 
(Henüz yapıma başlanmadı) 

Mavi 87 
(Henüz yapımına başlanmadı) 

Bio Art Ltd.Şti. 
Pekyaşa SOZBİR 

Baytimur Yapımcılık Ltd.Şti. 
Evrim ASLAN ; 

Program Adı 

Aşk Mahkumu 

Büyük Umutlar 

Son Yaprak 

Sular Durulmuyor 

Kuzenlerim 

Kale içi 

Miras 

Haberin Var mı? 

Şanslı Bebekler 

Eve Ne Lazım 

Bölüm Bedel» 

191.475.000.000. 

90.965.000.000, 

114.137.500.000,-

103.155.000.000,-

41.900.000.000,-

81.638.000.000,-

36.097.450.000. 

17.210.000.000. 

27.500.000.000. 

32.450.000.000. 

Bölüm 

4X50" 

13X50 

13X50 

13X50 

13X45 

13X50 

84X6 

60X3 

16X45 

16X4 



Firma - Yönetmen Adı Program Adı' Bölüm Bedeli B 

TV FİLMLERİ 

Videola Ltd.Şti. Üvey Ana 178.652.500.000.- 1 
OlküERAKALİN 

Videola Ltd.Şti. Paydos 156.687.000.000.- 1 
OlküERAKALIN 

Videola Ltd.Şti. Dudaktan Kalbe 185.552.000.000.-
OlküERAKALIN 

Ajans A Kaynanalar 161.000.000.000.- 1 
Arzu AKMANSOY 

AnTV Yoipalas Cinayeti (Kuşak) 117.323.000.000,-
Tunca YÖNDER 

An TV Aktör Eskisi (Kuşak) 109.273.000.000.- 1 
Tunca YÖNDER 



Firma - Yönetmen Adı : Program Adı Bölüm Bedeli 

BELGESELLER 

Iltek 
Cemal GÜLAŞ 

Tek Doğan Ltd.Şti. 
Sevinç YAVUZ 

Bimus 
Mustafa Nadir ONAY 

Dost Yapım 
O.Kemal ALPTEKİN 

RAMAZAN PROGRAMI 

Ajans A 
ArzuAKMANSOY 

POLİTİKA HABER MAGAZİN 

THA 
Halil ÖZGÜDEN 

Zamanın Tanığı 

Anadolu Hikayeleri 

Yaylaktan Kışlağa 

Amerika Hattı 

ı 

Meddah 

Politika Kulvarı 

27.546.093.000.-

27.250.000.000.-

14.300.000.000.-

11.500.000.000-

11.040.000.000.-

8.970.000.000.-

Bölüm S 

30X10' 

13X45' 

16X27-3 

13X30' 

26X25' 

13X25' 



13 EYLÜL 2004 TARİHİNDE YENİ YAYIN DÖNE 

Firma - Yönetmen Adı 

DRAMALAR: 

Promete San.Tic.Ltd.Şti. 
Yücel ÇAKMAKLI 

Binbir Yapım Ltd.Şti. 
Hakan GÜRTOP 

Birsel Film Ltd.Şti. 
Sevgi BİRSEL 

Bülbül Yapım 
Eylem KOZA 

Hayal Yapım 
Erhan TURSUN 

Film Doku Filmcilik Ltd.Şti. 
Ünal KÜPELİ 

KURUM DIŞINA ISMARLANAN PROGRAMLARA AİT B 

Program Adı 

Cumbadan Rumbaya 

Zeytin Dalı 

Azize 

Sihirli Lamba 

Geriye Kalan 

Yaşayan Değerlerimiz 
Ömer Seyfettin 

Ayva Sarı Nar Kırmız» 

Renkli Türkçe Film Yap.Ltd.Şli. Şeytan Ayrıntıda Gizlidir 
Cevdet MERCAN 

Bölüm Bedeli 

153.191.500.000,-

112.700.000.000,-

90.447.000.000,-

81.535.000.000.-

115.517.6OO.Q00.-

104.650.000.000,-

86.882.500.000,-

Bölü 

5X 

13X 

13X 

6x4 

4x 

13X 

13X 

Re-To Tic.Ltd.Şti. 
Mustafa Şevki DOĞAN 

Film Doku Filmcilik Ltd.Şti. 
Ünal KÜPELİ 

Dönme Dolap 

Aşk Mahkumu 

98.382.500.000,-

191.475.000.000,-

13X 

1X 

http://115.517.6OO.Q00.-


ORTAK YAPIMLAR 

(MÜZİK-EĞLENCE-YARIŞMA) 

FİRMA ADI 

TRT VE UNİVERSAL MCCANN MEDYA PLN. 
VEDAĞAŞ 

TUTARI: 2.018.950.000.000.-TL 

Fiyatlar KDV Hariçtir. 

Program, Reklam yayını karşılığı barter olarak gerçekleştirilmektedir. 

PROGRAMIN ADİ 

ALATURKA 
TSM BESTE YARIŞMASI 

BÖ 

63. 

Yapım, 40'x19 blm magazin 13blmx60'yarışmadır. (Yanşma bölümlerinin süresi 120'çıkarılmış ol 
ödenmemekte veya reklam yayını verilmemektedir.) 
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<||§^> 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 

Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYİ : B.02.2.TRT.0.61.00.00/ <£j?/S~ ^ - £ & . . / / Ç L . / 2 u 0 4 
KONU : 7/3615 sayılı önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr. Beşir ATALAY) 

İ L G İ : 26/10/2004 tarih ve B.02.0.005/031/2442 sayılı yazınız. 

Yozgat Milletvekili Savın Emin KOC'un Devlet Bakanı Sayın Prof.Dr. Besir 
ATALAY tarafından yazılı olarak yanıtlanması talebiyle verdiği 7/3815 sayılı Soru 
Önergesi ile ilgili Kurumumuz görüşü aşağıda arz olunmuştur. 

1-2004 yılının Temmuz ayında TRT'nin Kanada'da yerleşik bir firmadan satın 
aldığı Up-Link teçhizatı ile ilgili olarak ihale teknik şartlarının saölanıp sağlanmadıöjnın 
ölçüm ve kontrolü için fabrika kabulüne 2 teknik personel gönderilmiştir. 

2-3-4- Kanada'ya gönderilen teknik personele TRT Genel Müdür Müşaviri ve 
Basın Sözcüsü Cevdet TELLİOĞLU'nun Genel Koordinasyondan sorumlu olması 
nedeniyle dahil edilmiştir. Ancak adı gecenin, is voöunluöunun artması nedeniyle daha 
sonra bu görevlendirmeden vazgeçilmiştir. 

5-6-Genel Koordinasyondan sorumlu Genel Müdür Müşaviri Cevdet TELLİOĞLU 
söz konusu yurtdışı seyahat için görev harcırahı almamıs.bu seyahate gitmesinden 
vazgeçilmesinde de teknik personelin herhangi bir tepkisi söz konusu olmamıştır.Aksine 
iş yoğunluğunun artması sebebiyle bu görevlendirme iptal edilmiştir. 

Arz ederim. 

Genel Müdür 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02,2.TRT.0.61.00.00/^jVS J2&jJ.Q..J20M 
KONU : 7/3814 sayıJı Önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr. Beslr ATALAY) 

İLGİ: 26/1072004 tarih ve B.02.0.005/031/2442 savılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun BALOÖLU'nun Devlet Bakanı Savın Prof. Dr. 
Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak yanıtlanması talebiyle verdiği 7/3814 savılı Soru 
önergesi ile ilgili Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

1-Almanya ve ispanya Futbol Ligleri 2003-2004 sezonunun 2. yan 
karşılaşmaları, Almanya Lig Kupası yarı final ve final maçlan (canlı yayınlanmıştır) ile 
Almanya, İspanya, İtalya ve ingiltere Ug maçlannın özet görüntüleri bir paket olarak 
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pazarlanmış ve KDV Hariç toplam 600.000.-EURO'ya, 20 eşit taksit halinde ödenmek 
üzere Active Media Management Şirketi'nden satın alınmıştır. Sözleşme bedelinin 
%84'ûnû İspanya Ligi, %8'ini Almanya Ligi oluşturmaktadır. Bu bağlamda Almanya Ligi 
için ödenen ücret yaklaşık 50.000.-EURO olup, bu miktar bir yukarıda sözü edilen 
yayın paketinin çok cüzi bir kısmını teşkil etmektedir. 

2-Almanya ve İspanya Liglerinin 1. yarısının yayın hakkı başka bir televizyon 
kanalı tarafından satın alınmış ve yayınlamıştır. Televizyon kanalının yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi üzerine 2. yarıya art yayın hakkı yeniden satışa çıkarılmış ve fiyat 
ile ödeme koşullarının uygun olması nedeniyle Kurumumuz 2. yan maçlarının yayın 
hakkını satın almıştır. 

3-Alman Ligi maç yayınlarının çoğunluğu banttan bir kısmı ise canlı 
yayınlanmıştır. Ayrıca, sözleşme canlı yayın şartı. içermemekte olduğundan banttan 
yayınlanmıştır. 

4-5-TRT söz konusu maçlann yalnızca Türkiye'deki yayın haklarını satın almıştır. 
Almanya Liginin, Almanya'daki yayın haklannı satın alan şirketin itirazı üzerine maçların 
yurt içinde canlı yayınları sırasında yurtdışı çıkışına test yayını konulmuştur. 

Bu uygulamaya ulusal ve uluslararası yayın yapan bütün televizyon kanalları da 
başvurmaktadır. Alman Futbol Federasyonu'nun canlı yayın programına aldığı maçlann 
bizim seyircimizin yeterince ilgisini çekecek önemde maçlar olmaması ve reytinglerin 
düşük gelmesi, maçlann canlı yayınlan sırasında diğer televizyon kanallarında daha 
çok ilgi çekebilecek ingiltere ve halya liglerinden maçlarla diğer ilgi çeken programların 
yer alması üzerine, Alman ligi maçları daha çok seyirci bulabilecek saatlerde banttan 
yayınlanması tercih sebebi olmuştur. 

Anılan sözleşmenin asıl amacı, Almanya Ligi maçlarının değil, ispanya Ligi 
maçlarının yayınlanması olup, asıl ödeme de ispanya Liginin yayını için yapılmaktadır. 

6- TRT,İspanya Liginden 42 maçı canlı, Almanya Liginden ise 4 maçı canlı, 24 
maçı banttan yayınlanmıştır. 

7- Söz konusu maçlar yayın haklannı pazarlayan kuruluş tarafından canlı-bant 
aynmı yapılmadan pazarlanmıştır. Bant yayın hakkı adı altında özel bir pazarlama söz 
konusu olmamıştır. 

8-9-Almanya Ligi maçlarının, sözleşme içerisindeki payı 1. cevapta belirtiliği 
üzere yaklaşık 50.000.-EURO olup, bu gün herhangi bir Avrupa lig veya kupa maçı için 
istenen fiyatın 250.000 - 300.000.-EURO olduğu göz önünde bulundurulursa, Kurumun 
zaran söz konusu değildir. Taksitler halinde ödemesi devam eden sözleşme bedelinin 
yayınlanan maçlara bölündüğünde bir maçın bedeli 1.785 EURO"ya denk gelmektedir. 
Bu nedenle sözleşme ile Kurumun zarara uğramasından ziyade Kurum menfaatinin 
gözetildiği açıkça ortadadır. Aynca, ispanya Ligi maçlarının tümü ite Almanya Lig 
Kupası van final ve final madan da canlı olarak yayınlanmıştır. 

10-Sözlesme. TRT Yönetim Kunjlu*nun 13.02.2004 tarih ve 2004/30 savılı 
kararına istinaden yetki verilen Genel Müdür Şenol OEMİRÛZ tarafından imzalanmıştır. 

Arz ederim. 

SenolDEMİRÖZ 
Genel Müdür 
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16. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa İli Gemlik İlçesinde balıkçı limanı yapılıp 
yapılmacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/3832) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplanmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Gemlik ilçesi Bursa ilimizin nadide ilçelerinden biridir. Gemlik körfezi sahip olduğu 
doğal yapısı ve jeopolitik özellikleri sebebiyle her zaman göz önünde bulundurulmuştur. 

Gemlik Limanı özellikle ihracat alanında etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu 
ilçemizde balıkçılık da oldukça gelişmiştir. Ülkemizin en büyük balıkçı hallerinden birinin 
bulunduğu Gemlik ilçemizde ne yazık ki bir balıkçı limanı bulunmamaktadır. Balıkçı 
limanının bulunmaması balıkçılarımızın güçlüklerle karşı karşıya kalmasına sebep 
olmaktadır. 

1. Bakanlığınızın, Bursa ili Gemlik ilçesinde Balıkçı Limanı yapılmasıyla ilgili 
planlanmış çalışması var mıdır? 

2. Varsa bu çalışma hangi aşamadadır? 
3. Eğer yoksa bu sorunun çözülmesi için Gemlikte Balıkçı Limanı yapmayı planlıyor 

musunuz? 
•4. Gemlik ilçemizde balıkçılığın daha iyi bir düzeye getirilmesi ve balıkçıların 

sorunlarının çözülmesi aşamasında. Balıkçı Limanı açılmasına çok büyük ihtiyaç 
vardır. Bunun çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz, bu konudaki 
görüşleriniz nelerdir? 

T . C . 
U L A Ş T I R M A B A K A N L I Ğ I 

A r a ş t ı r m a P l a n l a m a v e K o o r d i n a s y o n Kurulu B a ş k a n l ı ğ ı 
,( 

S A Y I : B. 1 1 . O . A P K . 0 . 1 O.Ol .2 1 7 E A / - ' ^ ^ - U ' S / / * 
K O N U : B u r s a M i l l e t v e k i l i 

Sayın Kemal DEMİREL'in 
yazılı soru önergesi 

/ O V - - k ' S Aasun luun 

TÜRKİYE BtTYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGt: TBMM Başkanlığının 22.10.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.lO.00.02-7526 sayılı yazısı. 
Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/3832-7546 sayılı yazılı soru önergesinin 

cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İthali YILDIRIF 
Ulaştırma Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/3832-7546 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Gemlik İlçesi Bursa İlimizin nadide ilçelerinden biridir. Gemlik körfezi sahip 
olduğu doğal yapısı ve jeopolitik özellikleri sebebiyle her zaman göz önünde 
bulundurulmuştur. 

Gemlik limanı özellikle ihracat alanında etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu 
ilçemizde balıkçılık da oldukça gelişmiştir. Ülkemizin en büyük balıkçı hallerinden 
birinin bulunduğu Gemlik ilçemizde ne yazık ki bir balıkçı limanı bulunmamaktadır. 
Balıkçı limanının bulunmaması balıkçılarımızın güçlüklerle karşı karşıya kalmasına 
sebep olmaktadır. 

SORU 1-Bakanlığınızın, Bursa İli Gemlik İlçesinde Balıkçı Limanı 
yapılmasıyla ilgili planlanmış çalışması var mıdır? 

CEVAP 1 -Bursa İli Gemlik İlçemizde Balıkçı Barınağı mevcuttur. 

SORU 2-Varsa bu çalışma hangi aşamadadır? 

CEVAP 2- Gemlik Balıkçı Barınağının inşaatına 1971 yılında başlanarak 1975 
yılında bitirilmiştir. 

Balıkçı Barınağında aynı anda 1 adet 3.000 tonluk gemi ve 3 adet 200 tonluk 
motor yükleme ve boşaltma yapılabilmektedir. Korunan su alanı 11.000 m2dır. 
Bannakta 90 metre uzunluğunda -4 metrelik, 100 metre uzunluğunda -6 metrelik 
rıhtım ve 46,5 metre uzunluğunda kapak atma rampası mevcuttur. Balıkçı 
Barınağının şu anki kapasitesi ihtiyaca cevap verebilecek durumda olduğundan yeni 
bir barınak yapılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. 

SORU 3-Eğer yoksa bu sorunun çözülmesi için Gemlikte Balıkçı Limanı 
yapmayı planlıyor musunuz? 

CEVAP 3-Mevcut Gemlik Balıkçı Barınağından başka, küçük teknelerin 
barınması amacıyla Orhaniye Mahallesi Kayıkhane mevkiinde Gemlik Belediyesince 
çalışmalar yapılmakta olup, bu konudaki teknik yardım, DLH İnşaat Genel 
Müdürlüğümüz Bölge Müdürlüklerince sağlanmaktadır. 

Kapasite olarak yeterli durumdaki mevcut Balıkçı Barınağı dışında, Gemlik 
İlçemiz için tasarlanmış başka bir yatınm projesi bulunmamaktadır. 

SORU 4-Gemlik ilçemizde balıkçılığın daha iyi bir düzeye getirilmesi ve 
balıkçılann sorunlannm çözülmesi aşamasında, Balıkçı Limanı açılmasına çok büyük 
ihtiyaç vardır. Bunun çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz, bu konudaki 
görüşleriniz nelerdir? 

CEVAP 4-Kurulu kapasitesi ile alt ve üst yapı yönünden yeterli durumdaki 
Gemlik Balıkçı Bannağına ilave ikinci bir bannağa ihtiyaç bulunmadığından, Yatınm 
Programında bu yönde bir proje de bulunmamaktadır. 
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17 . Sonsun Mltemkili Haluk KOÇ-un. 58 ve 59 uncu hükümeüerdöneninde^~™^. 
Müdürlüğünden U * « * galene aman personete W * » ™ - * ' ' " » " * * » ft"°" 
YILDIRIM'ın cevabı (7/3833) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Prof. Dr. Haluk Koç 
Samsun Milletvekili 
CHP Grup Başkanvekili 

1. 58 ve 59. hükümetler döneminde Samsun İl Telekom Müdürlüğünde görev 
yapan personelden il dışında görevlere atananların isimleri, unvanları ve il 
dışına atanma gerekçeleri nedir? 

2. İl dışına atanan personelden idarenin yaptığı işlemi iptal etmek için yargıya 
başvuranlar var mıdır? Eğer var ise, bu kişilerin isimleri nedir ve açtıkları 
davalara ilişkin yargı süreci nasıl sonuçlanmıştır? 

3. Samsun dışına atanan personel hangi illere atanmıştır? Atamalar nüfus ve abone 
sayısı kriterleri göz önünde tutulduğunda Samsun'dan daha ufak illerimize 
yapıldı ise, bu illerde bir kadro şişkinliğine neden olmuş mudur? 

4. Personelin il dışına ataması yapılmadan önce, yapılacak atamaların Samsun 
halkına verilen hizmetleri zafiyete uğratıp uğratmayacağını ortaya koyan bir 
çalışma yapıldı mı? Eğer yapıldı ise, bu çalışmanın içeriği nedir? Böyle bir 
çalışma yapılmadı ise, bu konuda bir çalışma yapılıncaya kadar il dışına yapılan 
atamaların durdurulması düşünülmekte midir? 

5. Samsun kamuoyunda "Telekom personeli sürgün ediliyor" şeklinde 
değerlendirilen personelin il dışına ataması uygulamaları, kamu hizmetinin 
gereğinden mi yoksa bu konuda üst yönetime tanınan takdir hakkının aileleri 
parçalamak pahasına kullanılmasından mı kaynaklanmıştır? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araşt ı rma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
1 b Kasım l ö M 

SAYI : B. 11.0.APK.0.10.01.21./EAA-lSÖt 'H"}{og ^ 
KONU -.Samsun Milletvekil i \ < / l 

Saym Haluk KOÇ'un y ' 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 22.10.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7526 sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Sayın Haluk KOÇ'un 7/3833-7559 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

imali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN HALUK KOÇ'UN 
7/3833-7559 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU 1-58 ve 59. hükümetler döneminde Samsun İl Telekom Müdürlüğünde 
görev yapan personelden il dışında görevlere atananlann isimleri, unvanlan ve il 
dışına atanma gerekçeleri nedir? 

CEVAP 1-58 ve 59. hükümetler döneminde Samsun îl Telekom Müdürlüğünde 
görev yapan personelden il dışında görevlere atananlann isimleri, unvanlan ve il 
dışına atanma gerekçeleri Ek: 1 listede verilmiştir. 

SORU 2-İ1 dışına atanan personelden idarenin yaptığı işlemi iptal etmek için 
yargıya başvuranlar var mıdır? Eğer var ise, bu kişilerin isimleri nedir ve açtıkları 
davalara ilişkin yargı süreci nasıl sonuçlanmıştır? 

CEVAP 2-İ1 dışına atanan personelden, idarenin yaptığı işlemi iptal etmek için 
yargıya başvurduklanna ilişkin olarak Türk Telekom'a intikal eden herhangi bir 
işlem bulunmamaktadır. 

SORU 3-Samsun dışına atanan personel hangi illere atanmıştır? Atamalar 
nüfus ve abone sayısı kriterleri göz önünde tutulduğunda Samsun'dan daha ufak 
illerimize yapıldı ise, bu illerde bir kadro şişkinliğine neden olmuş mudur? 

CEVAP 3-Samsun ili dışına yapılan atamalar ile ilgili isim, unvan ve hangi ile 
atandıklanna ilişken liste ekte sunulmuş olup, yapılan atamalann bir bölümü kendi 
istekleri üzerine, bir bölümü ise yeni hizmet yerinin ihtiyacına binaen., hizmetin 
gereği olarak yapılmıştır. 
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SORU 4-Personelin il dışına ataması yapılmadan önce, yapılacak atamaların 
Samsun halkına verilen hizmetleri zafiyete uğratıp uğratmayacağını ortaya koyan bir 
çalışma yapıldı mı? Eğer yapıldı ise, bu çalışmanın içeriği nedir? Böyle bir çalışma 
yapılmadı ise, bu konuda bir çalışma yapılıncaya kadar il dışına yapılan atamaların 
durdurulması düşünülmekte midir? 

CEVAP 4-2000 yılında çıkarılan 4502 sayılı Kanun ile Türk Telekom'un özel 
hukuk hükümlerine tabi bir şirket statüsüne kavuşturulması yanında, ses iletimi 
konusundaki tekel hakkı da 01.01.2004 tarihinden itibaren kaldırılmış bulunmaktadır. 
Telekomünikasyon sektöründe oluşacak yoğun rekabet ortamında, Türk Telekom'un 
başarılı olabilmesi için, bazı yönetsel ve yapısal değişikliklerin gerçekleştirilmesinin 
zorunlu olduğu da bir gerçektir. 

Bu kapsamda, insan kaynağını daha verimli kullanarak hizmetlerin yüksek 
kalitede ve etkin bir şekilde müşteriye sunulması, giderlerin azaltılarak karlılığın 
artırılması, iş yükünün dengelenmesi, standart çalışma düzeni oluşturulmasını 
sağlayarak iş gücünden optimum düzeyde faydalanılması ve ülke genelinde belirli 
kriterlere uygun olarak dengeli bir personel dağılımının sağlanması gerekmektedir. 

Türk Telekom, bu konuyla ilgili çalışmalarını ilk defa 19.06.2000 tarihinde 
kendi teşkilatına yaptığı bir genelge ile, 1000 abone basma çalışan sayısı Türkiye 
ortalamasının üzerinde olanlar ve kar-zarar durumları gibi kriterler göz önünde 
bulundurularak eleman fazlası bulunan illerden ihtiyaç duyulan illere personelin 
talepleri doğrultusunda nakiller sağlanmıştır. 

Hizmetlerin istenilen kalite ve verimlilikte sunulmasının yanı sıra, Telekom 
çalışanlarının mevcut durumu dikkate alındığında önümüzdeki dönemde oluşabilecek 
değişimlerden olumsuz yönde etkilenmemeleri bakımından, Telekom'un insan 
kaynağının en kısa sürede sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve dengeli bir personel 
dağılımının sağlanması için personel ihtiyacı bulunan ve bulunmayan üniteler tepsit 
edilerek 2003 yılında Türk Telekom teşkilatında görev yapan personelin talepleri 
doğrultusunda eleman eksiği bulunan yerlere nakiller sağlanmış olup, 2004 yılında da 
bu uygulamaya devam edilmiştir. 

Bu çerçevede hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi, personelin üniteler 
arasında eşit dağılımının sağlanması, iş gücü ihtiyacında meydana gelen değişimlerin 
karşılanması, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde hizmetin yürütülmesinde 
yönetici kademeleri de dahil mevcut personelin tecrübe ve bilgi birikiminden en üst 
seviyede faydalanılması amacıyla, en fazla kıdemi olan Müdür kademesi dahil, 
altındaki personelin hizmet gereği olarak nakillerinin yapılacağı hususunda personel 
bilgi lendirilmiştir. 

SORU 5-Samsun kamuoyunda "Telekom personeli sürgün ediliyor" şeklinde 
değerlendirilen personelin il dışına ataması uygulamaları, kamu hizmetinin 
gereğinden mi yoksa bu konuda üst yönetime tanınan takdir hakkının aileleri 
parçalamak pahasına kullanılmasından mı kaynaklanmıştır? 

CEVAP 5-Başka bir ayırım yapılmadan, yukarıda belirtilen hususlar göz 
önünde bulundurularak sadece Samsun İl'inden değil, Türkiye ortalamasının üstünde 
personel çalışan ünitelerden Türkiye ortalamasının altında personeli bulunan ünitelere 
hizmet gereği personel nakilleri yapılmaya başlanmıştır. 

Ayrıca, geleceğin teknolojisi olan ADSL hizmetleri için en çok İstanbul 
İrimizden talep alınmakta olup, müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla Anadolu 
Yakası ve İstanbul Yakası İl Telekom Müdürlüklerine söz konusu hizmetler için 
Tekniker ve Teknisyen pozisyonundaki personelden, hizmet gereği nakiller 
sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar; Türk Telekom'un bünyesinde her statüde görev 
yapan personeli kapsamakta olup, bir ayrım yapılması söz konusu değildir. 
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SİCİLİ 

165110 

145287 

150191 

117484 

115471 

145252 

148038 

153907 

119837 

182935 

144688 

105138 

103746 

103791 

103786 

102364 

101629 

126984 

127259 

142S16 

142892 

143841 

154321 

ADI VE SOYADI 

Cevdet MOCİK 

Ahmet SIĞIRCI 

Hasibe İLHAN 

Nuray HAN 

Vedat HAN 

Arslan KURTGIŞİ 

Sabri KILIÇ 

Zafer Onur ATASOY 

Fahriye KARAKOL 

M Ertuğrul SİPAHİ 

İhsan KÜÇÜKARSLAN 

tdiris ANARAT 

Ahmet ZENGİN 

Atilla İskender EDIS 

Taner KURANEL 

Hüseyin AKÇAM UR 

Mehmet ŞEN 

Ahmet AVCI 

Hüseyin HOT 

Hidayet COŞKUN 

Sait Ali US 

Hüseyin SAVUK 

Haluk GÖRGÜLÜ 

GÖREV YERİ VE UNVANI 

Bafra Telekom Müdürlüğü lşçisi(Yat.Bak.Onr.) 

Makine Enj ve Soğ Sisi .Müd.Şoförü 

Çarşamba/Terme Telk.İşi.Şefliği Memuru 

Bilgi İşlem Müdürlüğü Çözümleyici 

Muhasebe Müdürlüğü Şefi 

Makine Enj.ve Soğ.Şist.Müd.Şoförü 

Bafra Telekom Müdürlüğü Teknisyen Yard 

l lkadım / Atakum Telk.İşi.Şefliği Teknisyeni 

Canık Telekom Müdürlüğü Şefi 

Çarşamba/Terme Telk.İşi.Şefliği Memuru 

Makine Enj.ve Soğ.Sist.Müd.Şoförü 

Bafra Telekom Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Müdürü 

Savunma Müdürlüğü İdari Uzmanı 

l lkadım Telekom Müdürlüğü Şefi 

Makine Enj ve Soğ Sist.Müd.Şef Teknisyeni 

Makine Enj ve Soğ.Şist Müd Teknik Uzmanı 

l lkadım / Ladik Telekom İşi.Şefi.Teknisyeni 

l lkadım / Havza Telekom İşi.Şefi Tekn.Yard. 

l lkadım Telekom Müdürlüğü Teknisyen Yard. 

l lkadım Telekom Müdürlüğü Teknisyen Yard. 

İdari ve Sosy.İşi .Müd.Yard.Hizm.Elemanı 

Bilişim Ağları Müdürlüğü Teknisyeni 

NAKLİNİN YAPILDIĞI YER V 

stanbııl Yakası İl Telekom Mü 
Erişim Şebk.lşl.Müd.İşçisi (Yat 
stanbul Anadolu Yakası İl Telk 

Motorlu Araçlar Müd.Şoförü 
Ağrı İl Te lekom Müdürlüğü 
Pazarlama Müdürlüğü Memuru 
1 ürk te lekomünikasyon A.Ş.G 
Bilgi İşlem D.Başk.Çözümleyic 
Ankara İl Telekom Müdürlüğü 
Ulus Telekom Müd.Şefi 
Muğla II Te lekom Müdürlüğü 
Mak.Enj.ve Soğ.Şist.Müd Şofö 
İzmir II 1 elekom Müdürlüğü 
Çiğli Te lekom Müdürlüğü Tekn 
Ordu İl Telekom Müdürlüğü 
19 Eylül Telekom Müdürlüğü M 
Kocaeli II Telekom Müdürlüğü 
Alemdar Telekom Müd.Şefi 
Ordu İl Te lekom Müdürlüğü 
Pazarlama Müdürlüğü Memur 

Kırıkkale İl Telekom Müdürlüğ 
Mak.Enj.ve Soğ.Sist.Müd.Şofö 
Mersin İl Telekom Müdürlüğü 
İdari ve Sosyal İşi.Müd.Müd.Y 
Artvin İl Te lekom Müdürlüğü 
İnsan Kaynaklan ve İdari İşi.M 
İstanbul Anadolu Yakası II Te 
Savunma Müdürlüğü İdari Uz 
Osmaniye II Telekom Müdürlü 
Muhasebe Müdürlüğü Şefi 
Denizli İl Telekom Müdürlüğü/Ye 
Telk Müd (Kale'de Çal.)Şef Tek 
Denizli İl Telekom Müdürlüğü 
Tetk.MOd (Buldan'da çal.) Tek 
Kütahya İl Telekom Müdürlüğ 
Telekom Müd.(Emet' te çalışır 
Hatay İl Telekom Müdürlüğü/ 
Samandağ Telk.İşi Şefi Tekn 
Tekirdağ İ! Telekom Müdürlüğü/ 
Telekom Müd.(Şarköy'de çal} T 
K.ı!ıs II 1 elekom Müdürlüğü/lek 
ve Yat Müdürlüğü Teknisyen Y 
Mersin il Telekom Müdürlüğü 
Sosyal İşler Müd.Yardımcı H 
İstanbul Yakası II 1 e lekom M 

İBİlişim Ağları Müdürlüğü Tek 



SİCİLİ 

139081 

153091 

179573 

175951 

173184 

139080 

ADI VE SOYADI 

Burak TORMAÇ 

A.Cevat KONUK 

Himmet S UZAN 

Recep GÜNDÜZ 

Mustafa OÜNDAR 

Mustafa ALTINOAL 

GÖREV YERİ VE UNVANI 

ilkadım Telekom Müdürlüğü Teknisyeni 

Bafra Telekom Müdürlüğü Teknisyeni 

Bafra Telekom Müdürlüğü Teknisyeni 

İlkadım Telekom Müdürlüğü Teknisyeni 

İlkadım Telekom Müdürlüğü Teknisyeni 

Canik Telekom Müdürlüğü Teknisyeni 

NAKLİNİN YAPILDIĞI Y 
İstanbul Yakası II Teleko 
Eminönü Telekom Müd 
İstanbul Yakası II Teleko 
Eminönü Telekom Müd 
İstanbul Yakası II Telek 
Büyükçekmece Telk.Mü 
İstanbul Yakası İl Telek 
Fatih Telekom Müdürlü 
İstanbul Anadolu Yakas 
Bilişim Ağları Müdürlüğü 
İstanbul Anadolu Yakas 
Bilişim Ağları Müdürlüğü 

I 

I 
SAMSUN İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ OLUP, AYRILIŞLARI SAĞLANAMAYAN 

SİCİLİ 

105O76 

137084 

179520 

172335 

138353 

138188 

173012 

138352 

ADI VE SOYADI 

Alaattin GÜLLÜKAYA 

İsmail KARAOĞLU 

Önder BARTINLI 

Elvan ÖKER 

M.Yavuz DİLEK 

Sezai KOÇ 

Fikre! YAMAN 

Mehmet SOYLU 

GÖREV YERİ VE UNVANI 

Canik Telekom Müdürlüğü Tekniker 

Çarşamba Telekom Müdürlüğü Teknisyeni 

Çarşamba Telekom Müdürlüğü Teknisyeni 

İlkadım Telekom Müdürlüğü Teknisyeni 

Erişim Şebekesi Müdürlüğü Teknisyeni 

Makina Enj.ve Soğ.Şist.Müd.Teknisyeni 

Canik Telekom Müdürlüğü Teknisyeni 

Bafra Telekom Müdürlüğü Teknisyeni 

NAKLİNİN YAPILDIĞI Y 
Kocaeli II Telekom Müd 
Gebze Telekom Müdürl 
İstanbul Yakası İl Teleko 
Fatih Telekom Müdürlü 
İstanbul Yakası II Teleko 
Büyükçekmece Telk.Mü 
İstanbul Yakası II Teleko 
Avcılar Telk Müdürlüğü 
İstanbul Yakası il Teleko 
Büyükçekmece Telk.Mü 
İstanbul Yakası İl Teleko 
Soğutma Sistemleri Müd 
İstanbul Anadolu Yakas 
Bilişim Ağlan Müdürlüğü 
İstanbul Anadolu Yakas 
Bilişim Ağları Müdürlüğü 
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18 - Iğfür Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, SSK ödemelerinin usul ve esaslar, ile kurumun 
ödemelerden kaynaklanan zararlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGÎOĞLU'nun cevabı (7/3835) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 
İğdır Milletvekili 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun son SSK raporunda, "SSK ile 
Bankalar arasındaki bilgi akışının sağlıklı olmaması nedeniyle, kurumun büyük 
oranda zarara uğratıldığına dair iddiaları" bazı basın organlarında yer almıştır. 

Bu çerçevede; 

1-SSK, ödemelerini hangi usûl ve esaslara göre yapmaktadır? Bankalar 
tarafından hesapların birbirinin yerine kullanıldığı iddiaları doğru mudur? 
Doğru ise, kurum son iki yılda bu sistemden dolayı ne kadar fazla ödeme 
yapmak zorunda bırakılmıştır? Fazla ödemelerden ne kadarı yeniden 
kuruma kazandırılmıştır? 

2- Aynı raporda, Borçka Hastanesi tarafından, bir eczaneye 4.6 milyar lira 
aktarma talimatı verildiği halde, banka şubesi tarafından 46.6 milyar lira, 
Yine; herhangi bir talimat olmamasına rağmen, aynı banka şubesi tarafından 
bir belediye Başkanlığı hesabına 11 milyar lira aktardığı iddialarına yer 
verilmektedir. BYDK raporundaki bu iddialar doğru ise, bu uygulamalardan 
kimler sorumludur? Sorumlular hakkında ne gibi adli ve idari işlemler 
yapılmıştır? 

3-Kurumun ödemelerden kaynaklanan zararlarını önlemek için, almayı 
düşündüğünüz yeni tedbirler var mıdır? Varsa, bu tedbirler nelerdir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B .13 .APK .0 .12 .00 .00 /310 .3S3S-

K O N U : 0 9 K A o . M * * * 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 22 .10 .2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7529/24143 sayıl ı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan İğdır Milletvekili Prof Dr. Dursun AKDEMİR'e ait 7/3835 
Esas No"lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi 
bilgi aşağıda sunulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ödemelerini; mal ve hizmet alımına ilişkin tüm 
faturaların kontrol işlemi bitirildikten sonra kasadan nakit olarak veya çek olarak ya da 
Bankadaki hesabından ilgili Kurum veya şahsa ödenmek üzere talimatla yapmaktadır. 

Bankalardan talimatla yapılan ödemelerde çok seyrekte olsa. Banka 
çalışanlarından kaynaklanan hatalı ödemeler yapılabilmekte, ancak aylık ekstre 
kontrolleri sonucunda hatalar tespit edilip, yapılan fazla ödeme reeskont faizi ile birlikte 
Bankadan tahsil edilmektedir. 

Borçka Hastanesi tarafından 13.12.2002 tarihinde 4.6 milyar TL olarak verilen 
aktarma talimatı, bankanın hatası sonucunda eczanenin hesabına 46.6 milyar TL. 
olarak, yine aynı Banka tarafından Kurumun herhangi bir talimatı olmadan Belediye 
Başkanlığı hesabına 23.12.2002 tarihinde 11 milyar TL. lik meblağ aktarılmıştır. 

Bankaca yapılan hatalı aktarmalar ekstre kontrolü sonucunda tespit edilip, fazla 
aktarılan 42 miiyar TL. ile talimatsız aktarılan 11 milyar TL. 03.01.2003 ve 07.01.2003 
tarihinde reeskont faizleri ile birlikte Bankaca SSK hesabına alacak kaydedilmiştir. 
Dolayısıyla yapılan bu işlemlerden Kurumun herhangi bir kaybı olmamıştır. 

Bu tip hataların olmaması yönünde genelge ve genel yazılarla üniteler 
uyarılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

' M u r a t B A Ş E S G İ O Ğ L U 
Bakan 

19. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Et ve Balık Kurumuna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3836) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.07.10.2O04 

Sermaye dağılımının %100'ü Özelleştirme İdaresine ait olan, 300 Trilyon sermayeli 
Et ve Balık Kurumu 1992 tarihi itibari ile özelleştirme kapsamına alınmıştır. Şirkete ait 25 
kombinadan 16'sının özelleştirmesiyle şirket bünyesinde mevcut kombina sayısı 9 adettir. 
Pazar payı °/02. civarında olan Ut ve Balık Kurumunun 1996 yılı ve sonrası bilançoları 
incelendiğinde 2002 yılı hariç zarar ettiği görülmektedir. Kar ettiği 2002 yılında da şirkete 
özelleştirme fonundan aktarılan 21,3 trilyonun yanı sıra, Hazinece şirketin 21,2 trilyonluk 
borcu da silinmiştir. Şirket 2 0 0 2 yılında kar değil tam 41 ,4 trilyon zarar etmiştir. Buna 
benzer sermaye aktarımları, borç silinmesi, vergi veya faiz affı gibi yöntemlerle şirket 
1993 yılından itibaren aktarılan meblağ 500 milyon A B D Dolarını aşmıştır. 

Hazineden yılda 6 0 - 7 0 trilyon ödeneği olan şirketin özelleşti rilmcsini bir an Önce 
kara geçmesi için ve Hayvancılık yapanlara Et Balık Kurumunun daha iyi hizmet vermesi 
için ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? 
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B:20 23 .11 . 2004 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 1 2 0 0 3 22 ta**" 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/3836 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU- Sermaye dağılımının %100'ü Özelleştirme İdaresine ait olan, 300 trilyon 
sermayeli Et ve Balık Kurumu 1992 tarihi itibari ile özelleştirme kapsamına alınmıştır. Şirkete 
ait 25 kombinadan 16'sının özelleştirilmesiyle şirket bünyesinde mevcut kombina sayısı 9 
adettir. Pazar payı %2 civarında olan Et ve Balık Kurumunun 1996 yılı ve sonrası bilançoları 
incelendiğinde 2002 yılı hariç zarar ettiği görülmektedir. Kar ettiği 2002 yılında da şirkete 
özelleştirme fonundan aktarılan 21,3 trilyonun yanı sıra, Hazinece şirketin 21,2 trilyonluk 
borcu da silinmiştir. Şirket 2002 yılında kar değil tam 41,4 trilyon zarar etmiştir. Buna benzer 
sermaye aktarımları, borç silinmesi, vergi veya faiz affı gibi yöntemlerle şirket 1993 yılından 
itibaren aktarılan meblağ 500 milyon ABD Dolarını aşmıştır. 

Hazineden yılda 60-70 trilyon ödeneği olan şirketin özelleştirilmesini bir an önce kara 
geçmesi için ve Hayvancılık yapanlara Et Balık Kurumunun daha iyi hizmet vermesi için ne 
gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP- Avrupa Birliği hazırlık aşamasında tarım sektörünün regülasyon kuruluşu olarak 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne (TMO) yapısal değişiklikleri yapılmaktadır. 
Hayvancılıkla ilgili regülasyon işlemleri ile diğer düzenlemelerin de TMO tarafından yapılmasının 
uıygun olacağı düşünüldüğünden, hayvancılığın yoğun olduğu Doğu bölgesinde bulunan 
kombinaların TMO'ya devredilerek, Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'nin tasfiye edilmesi 
planlanmaktadır. Regülatör kuruluş olan TMO'nun yapacağı düzenleme, kontrol, üretim ve 
satışlar ile hayvan üreticilerine daha faydalı hizmet sunacağı düşünülmektedir. 

TMO'ya yapılacak devir ile birlikte ayrıca, 

- Bu sektörde çalışmak isteyen yeni yatırımcıların teşvik edilmesinin, 

- Ülkenin bölgesel yapısının dikkate alınarak yapılacak kültür ırkı geliştirme çalışmalarının 
desteklenmesi ve bu çalışmaları yapan özel kuruluşların araştırma çalışmalarının en az 
%50'sinin sübvanse edilmesinin, 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özel leşt irme İdaresi Başkanlığı 

12 0 0 3 
SAYI : B.O2.1.ÖÎB.0.65.O0.O0/ 2 2 Kaim 20D4 
KONU m 

-2 -

- Açık ve kapalı hayvan işletmeciliği yapacak olanlara proje desteği ve teknik destek 
sağlanmasının, 

- Et ve süt besiciliğine yönelik yem bitkileri ekimi teşvik edilerek, verim artırıcı önlemler 
alınmasının, 

- Devletin doğrudan canlı hayvan, et, süt ve yem üretiminde yer almayarak, AB Ülkeleri ve 
A B D ' d e olduğu gibi düzenleyici ve denetleyici bir görev üstlenmesinin, 

- Sağlıklı ve hijyen olmayan kaçak hayvan ve et ürünleri girişini önleyecek tedbirler alınmasının, 

- Diğer teşvik mekanizmalarının uygulanmasının. 

Ülke hayvancılığının gelişimi açısından daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Cemal U N A K I T A N 
Maliye Bakanı 

20. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Emlak Bankasının bankacılık faaliyeti dışında 
kalan mal varlığının devrine ilişkin Başbakandan sonısu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali ŞAHFN'in cevabı (7/3848) 

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 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip E R D O Ğ A N 
tarafından yazılı olarak cevaplandır ı lması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ü m m e t K A N D O Ğ A N 
D Y P Denizli Milletvekili 

Bilindiği üzere; T.C. Ziraat Bankası A Ş . , T. Halk Bankası A.Ş. ve T.Emlak 
Bankası Anonim Şirketinin Yeniden Yapılandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar'in 
yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 26.03.2001 tarihli ve 23876 sayılı yazısı 
üzerine, 15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 2.maddesine göre, Bakanlar 
Kurulu'nun 28.03.2001 gün ve 2001/2202 sayılı Kararı ile belirlenmiş ve mezkur karar 
03.04.2001 gün ve 24362 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 

Bakanlar Kurulunun 28.03.2001 gün ve 2202 sayılı Kararının 1.maddesinin 
1 .fıkrasına göre; "T.Emlak Bankası A.Ş.'nin, bankacılık faaliyetleri dışında kalan 
mal varlıkları ve bu konuda faaliyet gösteren iştiraklerindeki hisse payları ve ticari 
gayrimenkulleri ile ihtiyaç fazlası gayrimenkulleri tüm hak ve yükümlülükleriyle 
bilanço değerleri üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanhğı'na devredilmiştir." 
Yine 1.maddenin ikinci fıkrasına göre, "T.Emlak Bankası A.Ş.'nin bankacılık ve 
bankacılık dışı faaliyetlerinde müştereken kullanılan menkul, gayrimenkul, araç, 
gereç ve malzemelerinin dağılımı T.Emlak Bankası A.Ş. ile Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı arasında yapılacak protokolle belirlenir" denilmektedir. 
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Bu çerçevede; 

1-Lojmanlar ve spor tesisleri gibi T.Emlak Bankası A.Ş.'nin bankacılık faaliyeti 
dışında kalan mal varlıklarının Toplu Konut İdaresine devri sağlanmış mıdır? 
2 - Bu devir sağlanmamış ise, yaklaşık 1700 adet Emlak Bankası tarafından lojman 
olarak kullanılan değerli konut kime, hangi ücret karşılığında devredilmiş yada 
verilmiştir? 
3 - Bu konutların büyük bir kısmının kanuna aykırı bir protokol ile Ziraat Bankasına 
devredildiği iddia edilmektedir. Yasadaki açık hükme rağmen böyle bir protokol 
yapılmış mıdır? Yapılmış ise, protokolü yapanlar hakkında ne gibi adli ve idari 
işlemler yapılmıştır? 
4 - S a t ı ş değeri yüksek 1700 konutun TOKİ tarafından satışı, 59. Hükümetin en 
büyük projelerinden biri olan evsizleri ev sahibi projesine önemli miktarda kaynak 
sağlayacak iken, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. özelleştiği anda, Devletimizin malı 
bilanço değerleri üzerinden belki de yabancı uyruklu diğer gerçek ya da tüzel 
kişilerin mülkiyetine geçecektir. Bu konuda herhangi bir girişimde bulunup, bu 
haksız uygulamayı durdurmayı ve sorumlular hakkında işlem yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ £(('%-
Konu : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başlcnın, 26.10.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/3848-7604/24352 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 01.11.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-385-13/5047 
sayılı yazısı. 

c) Devlet Bakanlığı'nın, (Sn.Ali BABACAN) 17.11.2004 tarih ve B.02.0.006-16-
3749 sayılı yazısı. 

d) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın, 17.11.2004 tarih ve B.02.1.KNT.0.12.01. 
00/1640/013539 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Saym Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/3848 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

MehmeTAİr«A.HİN 
Devlet Bakalnı ve 

Başbakan Yardımcısı 

SÜRELİDİR 

ANKARA" 

/Ü. / İ İ /2004 ' 
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T.c . 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYİ : B.02.0.006/- /<*"- 3 ? Z y S 

K O N U : 

/.I..I/..L 

0 : 3 

./2004 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ . a) 03.11.2004 tarihli ve B.02.0.002/5759 sayılı yazınız. 
b) 11.11.2004 tarihli ve B.02.2.TZB.05.04.02.01/171298-348 sayılı yazı. 

Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN' ın 7/3848-7604 esas numaralı soru 
önergesi hakkındaki ilgi (a) yazınız üzerine Bakanlığım ilgili kuruluşu T.C.Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (b) yazı ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerine arz eder im. 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 

T.C. 
Z İ R A A T B A N K A S I 

Genel Müdürlüğü 
SERMAYE: 2.500.000.000.000.000 TÜRK LİRASI 

A. Ş-

Sayı : B.02.2.TZB.05.04.02.01 
Konu : Soru Önergesi 

Genel No: 171298 
Özel No: 348 

Ankara. 11 , 1 1 /20O4 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI'NA 

(Sayın Ali BABACAN) 
(Özel Kalem Müdürlüğü) 

İLGİ: 04.11.2004 tarih ve 3657 sayılı yazınız. 

T.C. Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı (Sayın Mehmet Ali ŞAHIN)'nın 

Bakanlığınıza muhatap 03.11.2004/5759 sayılı yazısı ekinde alınan, Denizli Milletvekili Sayın 

Ümmet KANDOGAN'a ait 7/3848 sayılı soru önergesine verilen cevap aşağıda sunulmuştur 

1- Lojmanlar ve spor tesisleri gibi T. Emlak Bankası A.Ş.'nin bankacılık faaliyeti 

dışında kalan mal varlıklarının Toplu Konut İdaresi'ne devri sağlanmış mıdır? 

2- Bu devir sağlanmamış ise, yaklaşık 1700 adet Emlak Bankası tarafından lojman 

olarak kullanılan değerli konut kime, hangi ücret karşılığında devredilmiş ya da verilmiştir. 
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3- Bu konutların büyük bir kısmının kanuna aykırı bir protokol ile Ziraat Bankasına 

devredildiği iddia edilmektedir. Yasadaki açık hükme rağmen böyle bir protokol yapılmış 

mıdır? Yapılmış ise, protokolü yapanlar hakkında ne gibi adli ve idari işlemler yapılmıştır? 

4- Satış değeri yüksek 1700 konutun TOKİ tarafından satışı, 59. Hükümetin en büyük 
projelerinden biri olan evsizleri ev sahibi projesine önemli miktarda kaynak sağlayacak iken, 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. özelleştiği anda, Devletimizin malı bilanço değerleri üzerinden belki 
de yabancı uyruklu diğer gerçek ya da tüzel kişilerin mülkiyetine geçecektir. Bu konuda 
herhangi bir girişimde bulunup, bu haksız uygulamayı durdurmayı ve sorumlular hakkında 
işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

T. Emlak Bankası A.Ş'nin Bankamızca devralınması, bu cümleden olmak üzere, T. Emlak 

Bankası A. Ş.'nin bankacılıkla ilgili gayrimenkullerinin devralınması, 4684 sayılı Kanun'un verdiği 

yetkiye dayanarak, Bankamız, T. Emlak Bankası A. Ş. ve T. Halk Bankası A. Ş. Yönetim Kurulları 

arasında imzalanan Devir Protokolü hükümlerine göre gerçekleştirilmiştir. 

Devir Protokolünde Bankamız ve Halkbank'a devir haricinde tutulan aktif ve pasif unsurları 

üç bent halinde tespit edilmiş olup, "b" bendinde yer alan, "Türkiye Emlak Bankası A Ş.'nin 

2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın birinci maddesi ile devri öngörülen varlık, hak ve 

yükümlülükleri" ifadesiyle, 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Başbakanlık Toplu 

Konut İdaresi'ne (TOKİ) devri gereken gayrimenkullerin Bankamız ve Halkbank'a 

devredilmeyeceği açıkça belirtilmiş, devralınan gayrimenkuller de Devir Protokolü'nde belirlenen 

bu esaslara göre hazırlanan devir bilançosunda yer alan gayrimenkullerle sınırlı tutulmuştur. 

Bankamıza devrin gerçekleştiği 06.07.2001 tarihi itibariyle 2001/2202 sayılı Bakanlar 

Kurulu Karan uyarınca TOKİ'ye devredilecek gayrimenkuller, T. Emlak Bankası A. Ş. ile TOKİ 

arasında yapılan görüşmeler sonucunda belirlenip, buna ilişkin devir protokolü parafe edilmiş 

olduğundan, Bankamıza devredilen gayrimenkuller, TOKİ'ye devir protokolü eki gayrimenkul 

listesinde yer alanlar dışında kalan, bankacılıkla ilgili gayrimenkullerle sınırlı olmuştur. 

T. Emlak Bankası A. Ş.'den devralınan gayrimenkuller arasında yer alan 2 adet spor tesisi ile 

lojmanlı Şube hizmet binası veya bağımsız lojman binası niteliğinde 187 adet binada bulunan 1567 

adet lojman dairesi, bankacılık faaliyetleri ile ilgili gayrimenkul niteliğinde olduğundan, Bankamızca 

devralınmıştır. Halkbank'a devredilen şubeler aktifinde kayıtlı olan lojmanlar ise Şube devri 

kapsamında Halkbank'a devredilmiştir. 

Geniş bir şube ağı ve teşkilata sahip, bu nedenle de oldukça büyük sayıda personeli bulunan bir 

bankanın, personelin ekonomik-sosyal ihtiyaçlarını karşılama, hizmetin daha iyi yürütülmesini 

sağlama, personelin motivasyon ve verimliliğini artırma düşüncesiyle lojman, spor tesisi gibi sosyal 

amaçlı gayrimenkullere sahip olması son derece olağan bir durumdur. Nitekim, kurumsallaşmış özel 

sektör kuruluşları da dahil olmak üzere, bütün büyük kurumların bu nitelikte gayrimenkulleri 

mevcuttur. Bu gayrimenkulleri edinmenin veya üretmenin bankacılık faaliyetinin-ortaya çıkardığı 

ihtiyaçları karşılamak amacından ayrılamayacağı kuşkusuzdur. Bankaların şubelerinin bulunduğu 

birçok ilçede personelin ihtiyacını çağdaş konut anlayışına uygun biçimde karşılayabilir konut 

bulmanın mümkün olmadığı da düşünüldüğünde, bunun bir zorunluluk olarak da kabul edilmesi 

gerekmektedir. Bu durumda, lojmanların bankacılık faaliyetiyle ilgili olmadığının kabul 

edilemeyeceği açıktır. 

Bu çerçevede, T. Emlak Bankası A. Ş. gayrimenkullerinin Bankamıza devri, 4684 sayılı 

Kanun'un 2. maddesiyle 4603 sayılı Kanun'a eklenen Geçici 3. Madde'ye ve 2001/2202 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı 'ha tamamen uygun biçimde gerçekleştirilmiştir. 
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Devralınan gayrimenkuller, Bankamıza devir sonrasında diğer Bankamı* gayrimcnkuu er inden 
hiçbir fark gözetilmeksizin Bankamızın gayrimenkul varlıkları kapsamında işlem yonnüş ve 
görmektedir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S I A ş 

Mehmet SEVıNDIK ' Musıafa NAZI.l< >0iLU 
Daire Başkam Genel Müdür Vııni,„)CIS1 

.•£% "•£•" T C . 
BAŞBAKANLIK 

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 

SAYI : B.02.1.KNT.0.12.01.00 
K O N U : Soru önerges i 

be-, 

ı .. u 'ı *b 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İlgi : 03.11.2004 tarih ve B.02.0.002/5759 sayılı yazınız 

03.04.2001 tarih ve 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye 
Emlak Bankası A.Ş.nin bankacılık faaliyetleri dışında kalan mal varlıkları ve bu 
konuda faaliyet gösteren iştiraklerindeki hisse payları ile t icari gayrimenkul ler i île 
ihtiyaç fazlası gayrimenkulleri bi lanço değerleri üzerinden Toplu Konut İdaresi 
Başkan l ığ ına devredilmiştir. 

Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yer alan varlıkların devr ine yönelik 
o larak iki kurum arasında sürdürülen görüşmeler sonucunda devir protokolü 
14.12.2001 tarihinde imzalanarak Bakanlar Kurulu kararına işlerlik kazandırılmıştır. 
Bu protokol i le, 3071 adet konut, 343 adet işyeri, 34 adet lo jman, 50 adet muhteli f 
nitel ikte bina ve 4.1 milyon m2 arsa stoku Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 'na intikal 
etmiştir. 

Bu arada, 03.07.2001 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanmış olan 4684 sayılı 
Bankalar ın Yeniden Yapılandırı lmalarına ilişkin Kanunun 3 üncü maddesi , sadece 
2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı 'na devredilecek varlıkların dışında kalan akti f lerin, T.C.Ziraat Bankası 
A.Ş. 'ye devr ine izin vermiş olmasına rağmen, Tasfiye Hal inde T.Ernlak Bankası 
A .Ş . , Toplu Konut idaresi Başkanlığı ile mutabakat sağ lamadan, protokol 
görüşmeler i sürdürülürken varlıkların bir kısmını yasal mevzuata aykırı olarak 
( lojmanlar ve spor tesisleri dahil o lmak üzere) Temmuz 2001 tar ihinde T.C.Ziraat 
Bankası A.Ş. 'ye devretmiştir. 

Bunun üzerine, konu idaremiz tarafından Ek-1'de sunulan yazı ile Hazine 
Müsteşari ığı 'na iletilmiş ve bu durumun düzelti lmesi gereği ortaya konmuştur. 
Hazine Müsteşarlığı da konuyu T.C.Ziraat Bankası A .Ş. ve Tasfiye Halinde 
T.Ernlak Bankası A.Ş. 'ye yazı ile sormuş ve gelen cevabi yazıları İdaremize 
göndermişt ir . (Ek-2) 
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Daha sonra, Idaremizce, T.Emlak Bankası tarafından 06.07.2001 tarihinde 
TC.Ziraat Bankası AŞ.'ye devredilen varlıkların, 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ve 4684 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereği İdaremize devredilecek 
varlıklar arasında olup olmadığını değerlendirmek üzere, T.C.Ziraat Bankası 
AŞ. 'ye Ek-3'de sunulan yazı gönderilmiştir. Bu yazıda 12.03.2002 tarihinde bir 
toplantı talebinde de bulunulmuştur. 

Bahis olunan yazımız üzerine, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. cevabi yazısında 
(Ek-4) devraldığı varlıkların 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 
olmadığını belirterek, 12.03.2004 tarihinde yapılması talep edilen toplantının daha 
ileri bir tarihte gerçekleştirilmesini talep etmiştir. 

Konu ile ilgili ileri tarihte gerçekleştirilen toplantıda ise bir netice elde etmek 
imkanı olmamıştır. 

İlgide kayıtlı yazınız ile gönderilmiş olan soru önergesinde bahis olunan 
hususlar ile ilgili İdaremizde mevcut olan bilgi ve belgeler tarafınıza sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erdoğa^^OjRJ^K' 

Ek-1 : 16.02.2002 tarih ve 654-3020 sayılı İdaremiz yazısı 
Ek-2 : Ziraat A.Ş. ve Tasfiye H.T.Emlak Bankası A.Ş.cevabi yazıları 
Ek-3 : 05.03.2002 tarih ve 210-1040 sayılı idaremiz yazısı j 
Ek-4 : 11.03.2002 tarih ve 38831-135 sayılı Ziraat Bankası yazısı ' 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 

SAYI: 06313/ G S^ f 
KONU: 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NA 

Bilindiği üzere 03/04/2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
28/03/2001 tarihli 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 nci maddesinde 
"Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'nin bankacılık faaliyetleri dışında kalan mal 
varlıkları ve bu konuda faaliyet gösteren iştirakierindeki hisse payları ve ticari 
gayrimenkulleri ile ihtiyaç fazlası gayrimenkulleri tüm hak ve yükümlülükleriyle bilanço 
değerleri üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na devredilmiştir. 

Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'nin bankacılık ve bankacılık dışı 
faaliyetlerinde müştereken kullanılan menkul, gayrimenkul, araç, gereç ve 
malzemelerinin dağılımı Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi ile Toplu Konut 
idaresi Başkanlığı arasında yapılacak protokolle belirlenir." hükmü yer almıştır. 
Görüldüğü gibi bu karar uyarınca, 
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T.Emlak Bankası A.Ş.nin 

A) Bankacıl ık faaliyetleri dışında kalan varlıklarının 
B) Bankacıl ık ve Bankacıl ık dışı faaliyetlerinde müşterek kullanılan 

varl ıklar ından, T .Emlak Bankası A.Ş. ile T OK I Başkanlığı arasında 
yapı lacak protokol ile belir lenecek olanların, 

TOKİ Başkanlığına devredi lmesi amaçlanmıştır. 

Hazine Müsteşar l ığ ın ın 03/05/2001 tarih, 36883 sayıl ı yazısındaki , müşterek 
kullan.lan varlığın dağı l ımının yan.s.ra bankacıl ık dışı varl ığın tespit ve devrinin d e bir 
protokol yapı larak gerçekleşt ir i lmesi görüşü doğrul tusunda protokol çalışmaları 
sürerken 20/06/2001 tarihli 4684 sayıl . Kanun 03/07/2001 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürür lüğe girmiş ve bu kanunun 2 nci maddesiy le 4603 sayıl, kanuna 
ek lenen geçici 3 üncü maddede "Türkiye Emlak Bankası A n o n i m Şirketinin yeniden 
yapı landırma çalışmaları sürecinde, Bankanın her türlü bankacı l ık "«met le r i . "Ş 
bankacılık iş ve işlemlerinden ve bankalara olan yükümlülüklerden doğan taahhütler, ve 
bankac.lıkla ilgili sabit k.ymetler dahi l kanuni takibe intikal etmiş alacaklar «le 2O01/22OZ 
sayıl ı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile devri öngörülen Türkiye Emlak 
Bankası A.Ş. 'nin varlıkları hariç tüm aktifleri bankaların yönet im kurul larının kendi 
aralarında düzenleyecekler i protokol doğrul tusunda, protokole konu bütün hak alacak 
ve borçlar, alacaklı ların rızası veya sair herhangi bir işleme gerek kalmaksızın. Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketine veya Türk iye Halk Bankası Anon im 
Şirketine devredilir." hükmü yer almıştır. 

Görüldüğü gibi T.Emlak Bankası A.Ş.nin bir kısım var l ığının T.C.Ziraat Bankası 
A Ş ne devrini düzenleyen bu kanun da, 2001/2202 sayılı B.K.K.uyarınca TOKI 
B a k a n l ı ğ ı n a devredi lecek varlıkların TC.Z i raa t Bankası A . Ş ne devredi lmeyeceğin. 
açıkça belirtmiştir. 

Buna göre, T.Emlak Bankası A.Ş.'nin öncelikle TOKİ Başkanlığı ile protokol 
imzalayıp müşterek kullanılan varlıklardan TOKİ Başkanlığına devredilecek olanları 
belir lemesi, bilahare bunların dışındaki varlıkları T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ne devretmesi 
gerekirken, müşterek kullanılan varlığın dağılımına dair protokol imzalanmadan 
dolayısıyla TOKİ Başkanlığının mutabakatı sağlanmadan bu varlığın tamamına yakını 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 'ne devredilmiştir. 

Bu işlem gerek 2001/2202 sayılı BKK.'na gerekse bu karar kapsamındaki 
varlıkları T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 'ne devirden hariç tutan 4684 sayılı kanunla değişik 
4603 sayılı kanuna aykırı bulunmaktadır. 

Kanuna ve BKK.'na aykırı işlemin düzelti lmesini teminen konu T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş. ve Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası A.Ş. yetkili lerine intikal ettirilmiştir. Bu 
itibarla işlemin düzelti lmesini teminen; 

T.Emlak Bankası A.Ş. tarafından, TOKİ Başkanlığı ile protokol imzalanmadan 
önce T.C.Ziraat Bankası A.Ş."ne devredilen müşterek kullanıma tabi varlıklardan, TOKİ 
Başkanlığ. 'na devredilecek olanların, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T Emlak Bankası A.Ş. 
ve TOKİ Başkanlığı arasında yapılacak bir protokol ile tespiti ve TOKİ Başkanlığına 
devredi lmesi, 

2001/2202 sayılı BKK. ve 2001/T-27 sayılı YPK kararı muvacehesinde. TOKİ 
Başkanlığınca, devralınan bu varlıklar için bilanço değerleri üzerinden Tasfiye Halinde 
T.Emlak Bankası A.Ş.ne borçlanma senedi verilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, T.Emlak Bankası A.Ş. tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş:'ne aktif 
değer olarak devredilmiş olan bu varlıkların, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.nin aktifinden 
çıkması sonucunda, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. nin T.Emlak Bankası A .Ş. nden devraldığı 
aktif pasif arasındaki (pasif) fark bu varlıkların değeri kadar artmış olacağından, 

4684 sayılı kanunla değişik 4603 sayılı kanunun geçici 3 üncü maddesinin 2 nci 
fıkrası uyarınca bu farkın, Hazine Müsteşarlığı tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 'ne 
nakit ve/veya tahvil şeklinde sermaye olarak ödenmesi gerekmektedir. 

Devir işlemlerinin 4603 sayılı kanun ve 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararma uygun hale getiri lmesini teminen T C . Ziraat Bankası A Ş . , Tasfiye Halinde 
T.Emlak Bankası A.Ş. ve TOKİ Başkanlığı arasında bu yönde protokol çalışmalarına 
başlanmış olup gereğini bilgilerinize arz ederim. 
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/ İ R A A T B A N K A S 1 A. Ş. 

Gene l M ü d ü r l ü ğ ü 
S t R M A V t : 2.500.1)1)0.000.000.000 T Ü R K LİRASI 

SAVI o> 04.01- 2-4-1 554o5.oS>9 ANK \R \ <l I -OS. 2<HP 
K.OM bmlakbank'Un Devralınan Vaıiıklaı 

T. C. 
BAŞBAKANLIK 

H A Z İ N E M Ü S T E Ş A R L I Ğ I N A 
K a m u İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdür lüğü 

ll.ül 02 07.2002 tarih, B.02.1 HM.O.KİT.03.02-52321-43 197 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınızda. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın yazınız ekinde 
örneği yer alan, Bankamızca devralınan Türkiye Emlak Bankası AŞ.'den, deviı protokolü 
uyarınca Bankamıza intikal eden varlıklara ilişkin 12.06 2002 tarih, 06313/654-003020 sayılı 
yazısında belirtilen hususlar hakkında Bankamız görüşlerinin bildirilmesi istenmektedir 

Bilindiği gibi, T. Emlak Bankası'nın bankacılık faaliyetleri dışında kalan mal varlığı. 
2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile Toplu Konut İdaresi Başkanhğı'na devredilmiş ve 
devirle ilgili iş ve işlemler, tasfiye öncesi T Emlak Bankası A. Ş. ile Toplu Konut İdaresi 
yetkilileri görev sorumluluğunda sonlandırılmıştır 

Bankamızın taıaf olmadığı bu iş ve işlem akışı karşısında, yemden protokol çalışması 
başlatılması, gerek 4603 ve gerekse 4684 sayılı yasalar çerçevesinde olanaksız bulunmaktadır 

T Emlak Bankası'nın kapsam dışındaki mal varlığı, devu bilançoları esas alınarak, 
4684 sayılı Yasa gereği Bankamızca devralınmış, ardından, yine Yasanın verdiği yetki 
çerçevesinde Türkiye Halk Bankası'na devredıretı 96 şube kapsamında Türkiye Halk 
Bankası'na devi edilmiştir 

Devralınacak malvarlığı unsurları yukarıda açıklanan hususlara göre somut olarak 
belirlenirken, Türkiye Emlak Bankası tasfiye sürecine girmeden önce, Türkiye Emlak Bankası 
AŞ ve Toplu Kouuc İdaresi Başkanlığı arasında sürdürülen görüşmeler sonucunda, bankacılık 
faaliyetleri ile ilgili olmadığı hususunda karşıladı olarak mutabakata varılacak, protokolle 
devri kararlaştırılan vaıiıklaı dikkate alınmış, belirtilen protokol kapsamında bulunan hiçbir 
malvarlığı unsuru Bankamıza intikal ettirilmenüşrir. 

Hu seı>,e\ede ueıçekle- i ı r ı len ı-!emle! bomutııula. Tuıkı> e tr . ı lak i-i.uıka-; \ s .,,,, 
sadece bankacılık faaiıs eti v)e ıhnlı mal \ arlıkları de\ raimmış olup. \ . ıpnaıı ı:\ -jıı'ıam ..n'ııı 
_'.)Ol-2:"2 s-Avıb K a m n ; ı m e ' m ı ı 1 maddesi hükümlerine aykırı \ e İm h d u m l c i - %MC 
düzenlenmiş pıotokolle çel işen lucbır yönü bulunmamaktadır . 

Bu durumda, yasalar ın öngördüğü kurallar buüınluğunde soıılandınlnıij bu suı-cııt 
B a n k a n ı z ı n taraf olması istenilen bir protokol surecuıde yemden -üncel lesm ilmesinin 
olanaksız olduğu düşünü lmekte olup, bilgi ve takdirlerinize arz ederiz 
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TASFİYE H A L İ N D E T. EMLAK BANKASI A.Ş. 

19 OV 2 0 0 2 
YK- 2 23a 

HAZİNE MÜSTEŞARL IĞ I 'NA 

İlgi. Toplu Konut idarcsi 'nın Makamlar ına muhatap 12.06.2002 tarih ve 
0631 3/654 sayılı yazısı 

Toplu Konut idaresi ilgi yakılarında. 4684 sayılı yasa uyarınca T.C.Ziraat 
Bankas ına devri yapılan Bankacı l ık ile ilgili sabit kıymetlerin bel ir lenmesinde 
2001/2202 sayılı Kararname uyarınca İdarelerinin mutabakatı sağlanmadığı ve bu 
nedenle yapılan devirlerin yen iden gözden geçiri lmesi; bazı sabit kıymetlerin tekrar 
Tasfiye Halinde T. Emlak Bankasına iadesi suretiyle Tasfiye Halinde T.Emlak 
Bankası ile İdareleri arasında yeniden düzenlenecek bir protokol ile bu varlıkların 
14 8.20ü 1 tarih ve 2001/T-27 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı kapsamında 
ihraç edecekleri sıfır faizli yedi yıl vadeli borçlanma senedi karşılığında idarelerine 
devir edi lmesi yönünde çal ışmalar ın başlatıldığı belirtilmektedir. 

Konuya ilişkin Bankamız görüşleri aşağıda özetlenmiştir. 

1 . Bankamız ile sözkonusu idare arasında böyle bir protokol 
çalışması bulunmamaktadır. 

2 Böyle bir protokol çal ışması yapılmasına ilişkin olarak sözkonusu İdarenin. 
Hangi Sabit Kıymetlerin ilgili Kararname amacı dışında bankacılık işlemleri için 
gerekli olarak sınıf landınldığını belirtmeksizırı ileri sürdüğü mutabakatları bulunmadığı 
hususundaki iddiaları kabul edilir nitelikte değildir. 

Zira protokol çal ışmaları daha T.Emlak Bankası faaliyet halında iken 
başlatılmış ı.F?k.1-7) ve hangi saoıt kıymetlerin T Emlak Bankasında kalacağı hususu 
tarafların ımzalaciKiarı Mutabakat metinleri ,!e (Ek 8-9) Toplu Konut idares ine nevıı 
edilecek sabit kıymetler bel i r lenmek suretiyle kesinleştiri lmiştir 4684 sayılı Kanunun 
uygulanmasında da bu i lkeden hareket edilerek üzerinde mutabık kalınan sabit 
kıymetler Tasf iye Hal inde T Emlak Bankasında kalmış diğer sabit kıymetler 
T.C.Ziraat B a n k a s ı n a devir olunmuştur. 

Kaldı ki. Tapu Kadastro Genel Müdür lüğünün 20.6.2001 tarih ve 
B02 1TKC30100001-074/115 2567 sayılı Genelgesi ile (Ek 10) Protokol kapsamında 
devir edi lmeyecek sabit kıymet ler in Tasfiye Halinde T.Emlak Bankasında elden 
çıkarılmasını ön lemek amacıy la tüm devir işlemleri TOKİn in iznine bağlanmasına 
rağmen, bu nedenle kes in satışı yapılmış konutların tapuları dahi maliklerine 
veri lememiştir. İdare 4684 sayılı yasa çerçevesinde yapılan devirlere itiraz 
etmemiştir 

3 Oörüleceğı üzere. Bankacılık işlemleri için gerekli sabit kıymetler daha 
Banka faaliyette iken T O K İ n i n de mutabakatı ile belir lenmiş; 4684 sayılı Kanunun 
uygulaması ve daha sonra Bankamızdan TOKİ'ye devirler bu listeler esas alınarak 
yapılmıştır (Ek 11-12). 

4 Makamlar ına muhatap 29 4.2002 tarih ve YK-146 sayılı yazımız ile de 
belirtildiği üzere, sözkonusu İdareye yapılan devirlerin defter değeri müteahhit 
ödemeler i ile birlikte 1.307 526.643.856.205 TL. e ulaşmıştır Sözkonusu İdare nin 
önerdiği biçimde bazı gayrımenkul lerm r.C.Ziraat Bankasından Tasfiye Halinde 
T.Emlak Bankası 'na devr i suretiyle TOKİ'e intikali halinde Hazine Müsteşar l ığının 
T.C.Ziraat Bankası 'na aynı miktarda nakdi ödeme yapması , buna karşılık Toplu 
Konul İdares in in yen iden borçlanma senedi ihracı gerekmektedir. Bu durumda, ilgili 
YPK kararında yer a lan 1 .3 katrilyon TL'e kadar İç Borçlanma Senedi ihraç limiti 
gözonünde tutularak yeniden YPK kararı alınması veya bedelleri TOKİ tarafından 
nakden ödenmesi gerekecekt i r 
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5 Bilindiği üzere 20 On 2001 tarihinde yürürlüğe girer. 46S-1 Sayıl ' Yasanın 
Geçici 3. Maddesi uyarınca. Bankacılık Hizmetleri yapma ve Tievcuat kacui etme 
ye;k;s. sona eren Türk,ye Emla * Bankası A Ş Tasfiye haline girmiştir 

4684 sayılı Kanuna 30 01.2002 tarihinde "Malı Sektöre olan Borçların 
Yeniden Yapı landır ı lması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapı lması" Hakkındaki 
4743 sayılı Kanunla ek lenen hükümler çerçevesinde Bankanın iflas Hükümlerine 
göre tasfiye edi lmesi öngörülmüştür, iflas hükümlerine göre tasfiyesi öngörülen 
Tasfiye Halindeki T.Emlak Bankası A Ş /nın 01.03.2002 tarihi it ibariyle kabul edilen 
ve edi lmeyen borçlan icra İflas Yasası 'nın 206 ve 207 maddeler inde düzenlenen 
sıraya riayet edi lmek suretiyle Bankamızca sıra cetveli uygulamasına geçildiğinden 
sozkonusu varlıkların Bankamıza devri halinde, gerçek değerlerinin altında bir 
değerde TOKİ'e devir edilip edi lmeyeceği hususunun da ayrıca yetkili hukuk 
otoritelerince incelenmesi ve Bankamızın bu incelemenin sonucuna göre hareket 
etmesi de kaçınılmazdır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

YÜKSEL AC 

• ' / " / , 

/ 

DİRİ HÜLVA^YIL-OIRIM 
/Üye 

T C 
B A Ş B A K A N L A 

H a z i n e M ÜS loş.ur 

S A Y I 0 2 I H M O . K i r 0 3 0 2 1)2321 
'2 6.0Ö.U2 5 2 14 

T O P L U K O N U T İ D A R L S I B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İ L G İ 12 0 6 2 0 0 2 ta r ih l i ve 6 3 1 3 / 6 5 4 say ı l ı yazınım 

B a ş k a n l ı ğ ı n ı z ve T H E m l a k B a n k a s ı A Ş a r a s ı n d a 2 0 0 1 / 2 2 0 2 say ı l ı 
B a k a n l a r K u r u l u K a r a r ı u y a r ı n c a a k d e d i l e n d e v i r p r o t o k o l ü n ü n 
u y g u l a n m a s ı n d a n k a y n a k l a n a n s o r u n l a r a i l i şk in i lgi yad ın ız T C Z i raa t B a n k a s ı 
A Ş i le T . H . f ^m lak B a n k a m A Ş n e i le t i lmiş o l u p . s ö z k o n u s u k u r u l u ş l a r d a n 
a l ı n a n c e v a b ı y a z ı l a r ı n b i r ö r n e ğ i e k t o s u n u l m a k t a d ı r 

B i lg i l e r in i vts g e r e ğ i n i a r z e d e r i m 

Not: 2001 Temmuz ayında Ziraat Bankası ile T. H. Emlak Bankasının devir protokolü 
listesindeki G. Menkuller. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANUĞI 

Sayı : 06313/24° 
Konu : Gayrimenkul Devri 

T.C.ZİRAAT BANKASI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A Ş . 

Ulus/ANKARA 

ilgi:14.02.2002 tarih ve 764 sayılı yazımız. 

Bilindiği üzere, 03.04.2001 tarihli ve 24362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi uyarınca, T.Emlak Bankası 
A Ş nin bankacılık faaliyetleri dışında kalan mal varlıkları İdaremize intikal etmiş 
bulunmaktadır. 

25.11.2000 tarihli ve 24241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4603 sayılı 
"Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye 
Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun" un. 03.07.2001 tarihli ve 24451 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 4684 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen geçici 3 
üncü maddesinde, 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 nci maddesi ile 
idaremize devri öngörülen T.Emlak Bankası AŞ.nin mülkiyetindeki varlıklar hariç tüm 
aktiflerinin Bankanıza devredileceği hükmü yer almaktadır 

Anılan Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında, "T.Emlak 
Bankası A Ş nin bankacılık ve bankacılık dışı faaliyetlerinde müştereken kullanılan 
menkul, gayrimenkul, araç, gereç ve malzemelerinin dağılımı, T.Emlak Bankası ile 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında yapılacak protokol ile belirlenir" hükmü yer 
almaktadır. Buna göre, T.Emlak Bankası AŞ.nin bankacılık ve gayrimenkul 
faaliyetlerinde müştereken kullanılan varlıkları hususunda, öncelikle T.Emlak Bankası 
A Ş . ve İdaremiz arasında Protokol yapılarak söz konusu varlıkların dağılımının 
belirlenmesi, daha sonra bu dağılıma göre T.Emlak Bankası A.Şnde kalan varlıkların 
Bankanıza devredilmesi gerekirdi. Ancak, 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 
gereğini yerine getirmek üzere, T Emlak Bankası A.Ş.nden İdaremize devri öngörülen 
varlıklarla ilgili Devir Protokolü çalışmaları sürdürülürken, anılan Bakanlar Kurulu 
Kararının yukarıda zikredilen 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına konu varlıklarla ilgili 
olarak İdaremiz ile T.Emlak Bankası AŞ. arasında mutabakat sağlanmadan, ekli 
listedeki varlıkların da dahil olduğu bir takım varlıklar. Bankacılık faaliyetleri kapsamında 
değerlendirilerek, Bankanıza devredilmiştir. 

T Emlak Bankası A Ş tarafından yukarıda belirtilmiş olan yasal mevzua! 
hükümleri dikkate alınmadan 06.07.2001 tarihinde tarafınıza devredilen ekli listelerdeki 
mal varlıklarının; 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 4684 sayılı Kanunun 3 
üncü maddesi gere'ğı idaremize devredilecek varlıklar kapsamında olup olmadığının 
değerlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Bu çerçevede, 12.03.2002 tarihinde idaremiz ve Bankanız arasında bir'toplantı 
düzenlenmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

R. Tuna Tj/JRAGAY 
Başkan 
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T.C. 
Z İ R A A T B A N K A S İ A. Ş. 

G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 
SERMAYE: 2.500.000.000.000.000 TÜRK LİRASI 

£M 

FAKS 

T.C. 

SAVI : O3.04.O1-2İ 3833 1 / l 3 *> 
KONU : DEVRALINAN T.EMLAK BANKASI 

TAŞINMAZLARI. 
BAŞBAKANLIK 

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 
Bilkent Plaza B1 Blok 
06530 Bilkent-Ankara 

.03.2002 

İLGİ: 05.03.2002 tarih, 103Ğ sayılı yazınız. 

ilgi yazınızda, T.Emlak Bankası A.Ş.'nin devralınması kapsamında Bankamızca 
devralınan bazı taşınmazlar ve menkullerin 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
uyarınca İdarenize devredilmesi gereken mal varlığı niteliğinde olduğu belirtilerek, liste 
halinde bildirilen taşınmaz ve araçların devredilmesi istenmektedir. 

T.Emlak Bankası'nın devralınmasına ilişkin protokol ve bu protokol uyarınca 
yapılan devir işlemleri, 4684 sayılı Kanun'un verdiği yetki ve belirlediği kapsama uygun 
biçimde yapılmış olup, Kanun hükümlerine aykırı olarak hiçbir malvarlığı hak ve 
yükümlülük devralınmamıştır. 

Yazınız eki listelerde yer alan taşımazlar, bankacılık faaliyetleri ile ilgili olmayan 
taşınmaz niteliğinde olmayıp, bankacılık faaliyetiyle sosyal yönlen itibariyle ilişkili olan, bu 
amaçla kullanılan, ticari nitelikli olmayan ve ihtiyaç fazlası olarak tespit edilmemiş 
taşınmazlardır. 

Nitekim, Bankamızın da aynı amaçla edindiği birçok gayrimenkul mevcut olup, bu 
gayrimenkullerin, gayrimenkul üretimi, satışı gibi görevleri bulunmayan Bankamızın 
faaliyetleri ile ilgili olmadığından bahsedilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Yazınız ekinde belirtilen, araçlar da bankacılık faaliyetiyle ilgili olup, İdarenize 
devri gereken T.Emlak Bankası mal varlıklarından değildir. 

Diğer taraftan, Bankamızca devralma işlemleri yapılırken, İdareniz ile Tasfiye 
Halinde T.Emlak Bankası A.Ş. arasındaki görüşmeler sonucunda 14.08.2001 tarihinde 
parafe edildiği bildirilen devir protokolü de dikkate alınmış, İdarenize devri öngörülen 
hiçbir Emlak Bankası mal varlığı devralınmamıştır. 

Bu nedenle, • yazınızda 12.03.2002 tarihinde yapılması istenen toplantının, 
yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak yapılacak yeniden değerlendirme 
sonrasında, daha ileri bir tarihte yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Bilgi edinilmesini arz ederiz. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S I A Ş 

Se 
SatınalMa ve İnşaat, 

Daire Başkanı 

JJ^AAsSmTJtİHABOĞLU 
Genel Müdür Yardımcısı 
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21. - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, SSK ve Bağ-Kurun sağlık harcamaları ile prim 
ödeyenlere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı 
(7/3875) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGIOGLU tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını arz eder im. 

y^: 
K e m a l D E M İ R E L ' 

Bursa M i l l e tvek i l i 

Ülkemizde sosyal güvenl ik hizmetleri halen çeşitli Bakanlıklar ya da özel 
kuruluşlar tarafından veri lmektedir. Çeşitli kereler söylemleri o lduğu ha lde halen 
sosyal güvenl ik sistemimiz aynı çatı altında birlestir i lememiştir. 

1 . Sosyal Sigortalar Kurumu v e Bag-Kur lu pir im ödeyen kaç Idşi vardır? 
2. ödenen primlere göre bu kuruluşlarca ortalama kaç kiş iye hizmet 

götürülmektedir? 
3. Sosyal Sigortalar Kurumu v e Bağ Kur lu lara, yıllık ortalama kişi başı, ne kadar 

sağlık harcaması yapılmaktadır? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
SAYI :B.13.APK.0.12.00.00/31LO-S"5HO „ „ . . . C M M 20W 

KONU: Yazıl. Soru Önergesi 0 9 K A S İ M A V * 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :26.10.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3875-7594/24316 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal OEMİREL'e ait 7/3875 

Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin 
cevabi bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna 2003 yılı sonu itibariyle 6.894.652 kişi prim 
ödemektedir. (Bunlara; zorunlu sigortalı sayısı, çırak sayısı, isteğe bağlı sigortalı, 
topluluk sigortasına tabi olanlar, tarım ve sosyal güvenlik destek primi ödeyen 
sigortalılar da dahildir.) 

Bağ-Kur"a kayıtlı aktif sigortalı sayısı 30.09.2004 tarihi itibariyle, 1479 sayılı 
Kanuna göre 2.463.905; 2926 sayılı Kanuna göre 1.010.117 olmak üzere toplam 
3.474.022 kişidir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında bulunan kişi sayısı 34.558.641 dir. 

Bağ-Kur kapsamında bulunan 16.518.947 kişiden, aktif-pasif sigortalı ve hak 
sahipleri ile birlikte 10.505.036 kişiye sağlık ve sigorta hizmeti verilmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık harcaması, dışarıdan satın alınan sağlık 
harcamaları da dahil olmak üzere, 2003 yılı sonu itibariyle toplam 4.981.193.7 milyar 
TL.dir. Yıllık ortalama kişi başına 144.137.430 TL sağlık harcaması yapılmaktadır. 

Bağ-Kur 'un 2004 yılında sağlık harcaması, kişi başına tahmini 
391.077.437.-TL'dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ Murat BAŞESGİOĞLU 
( Bakan 
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22. - Antalya Milletvekili Nail K/iMACI'nın, Antalya-Duaalar Köyündeki ağaç kesimine ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/3876) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından 

Anayasa'nm 98'inci, TBMM İçtOzügU'nün 96 ve 99'uncu maddeleri uyarmca yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Nail KAMACI 
| CHlfAntalya Milletvekili 

2 Ekim 2004 tarihi itibariyle Antalya'nın merkezköylerinden Duacılar civarındaki 
ormanlık alanda Gençleştirme amaçlı olduğu telaffuz edilen bir ağaç kesimi başlatılmıştır. Bu 
bağlamda, 

1. Duacılar Köyü sınırlan içinde yapılan kesim ne kadar genişlikteki bir alanı ve kaç' 
ağacın kesilmesini kapsamaktadır? 

2. Bu kesimin amacının gençleştirme olduğu belirtilmektedir, ancak gençleştirme amaçlı 
kesimin bilimsel gerekçesi tam olarak nedir? 

3. Bu alandaki kesim tamamlandıktan sonra, bu alan tekrar ağaçlandırılacak mıdır? 
4. Eğer tekrar ağaçlandınlacaksa, bu ne zaman tamamlanacaktır? 
5. Yeniden ağaçlandırma dahilindeki ağaç örtüsünün yapısı nasıl olacaktır? 
6. Antalya sınırları içinde son 2 yılda yapılan kesim ve ağaçlandırma çalışmalarının 

kapsamı, ağaç sayısı ve alan olarak ne olmuştur? 

T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B. 18.0.APK.0.03-027090.01- / 5 V - 2 — 4 " !>-5 <> j ? J / / / /2004 

KONU : Sayın Nail KAMACI'nın 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : TBMM'nin26/10/2004 tarih ve A.01 0.GNS.0.10.00.02-7/3876-7598/24320 sayılı 
yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın "Antalya-

Duacılar Köyündeki ağaç kesimine ilişkin " 7/3876 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACI'NIN "ANTALYA-DUACILAR 
KÖYÜNDEKİ AĞAÇ KESİMİNE İLİŞKİN" 7/3876 ESAS SAYILI YAZILI SORUI 

ÖNERGESİ HAKKİNDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 
1- Antalya İli Duacı Köyünde yapılan ormancılık çalışmaları gençleştirme 

esasına dayalı bir çalışma olup, uygulamadaki amenajman planına göre gençleştirme 
programında olan sahalardır. Söz konusu alanda tekniğine uygun damga işleri yapılmış 
olup, üretim yapılmak üzere tevziatı gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanı toplam 29 hektar 
olup, 4.844 adet ve 5.454 m3 dikili kabuklu gövde hacmine denk ağaç damgalanmış ve 
üretime verilmiştir. Kesime konu sahalar 6 ncı yaş sınıfında olup, Çzd2 meşçere 
tipindedir. 

2- Gençleştirme amaçlı kesimler; büyüme enerjisi azalmış, amaç yaşı ve çapına 
gelmiş ormanlarda planlı bir şekilde yapılmaktadır. 

3- Bu alandaki kesim bittikten sonra saha 60-80 cm derinliğinde tam alanda 
işlenecek ve uygun orijinli fidanlar ile (kızılcam, servi ve yapraklı türler) 
ağaçlandırılacaktır. Söz konusu sahaya yaklaşık 48.285 adet fidan dikilecek olup, 
yangına daha dayanıklı bir orman kurulacaktır. 

4- Bu çalışmalar Şubat 2005 sonuna kadar tamamlanacaktır. 

5- Ağaç örtüsü, kızılcam, servi ve uygun yapraklı türleri ile doğal olarak karışıma 
katılan maki formasyonu fertlerinden oluşacaktır. 

6- Antalya İli sınırları içerisinde son iki yılda; 2.280 hektar tabii, 5.494 hektar sun'i 
yolla olmak üzere toplam 7.774 hektar alan gençleştirilmiş ya da ağaçlandırılmıştır. 

23. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde-Bor İlçesindeki Deri Organize Sanayiine ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/3893) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla-

Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

İlimiz Bor ilçesinde yapılmakta olan Karma Organize Sanayi Bölgesi 
içerisindeki Bağımsız Bor Deri Organize Sanayi hem ilçe açısından, hem de 
ilimiz açısından en önemli yatırımlardan bir tanesidir. Tamamlandığında ülke 
ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar yapacağı muhakkaktır. 

Bilindiği gibi Deri Organize Sanayileri için arıtma tesisi çok zorunludur. 
Bu çerçevede daha önceki yıllarda arıtma tesisinin hibe yoluyla Avrupa Birliği 
fonlarından finansmanının sağlanması için, 1996 yılında DPT ve Sanayi 
Bakanlığına müracaatlar yapılmış, gerekli belgeler hazırlanmış ve Hazine 
yoluyla Avrupa Birliği'ne intikal ettirilmişti. O zamanki uygulama göre Avrupa 
Birliği yetkilçjince yapılan ilk incelemede teklifin uygun görüldüğü Organize 
Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetine Sanayi Bakanlığınca duyurulmuştu. Daha 
sonra Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında yapılan anlaşmayla bu fonların 
kullanım şekli T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine 
bırakılmıştır. Bu düzenleme çerçevesinde; 

SORU 1: Bor Bağımsız Deri Organize Sanayi kısmının yapımı zorunlu 
olan arıtma tesisi ne durumdadır? Organize Sanayi Bölgesi inşaatı ile eş zamanlı 
olarak bitirilmesi planlanmakta mıdır? 

SORU 2: Bor Deri Organize Sanayinin geçmişte Avrupa Birliği'ne intikal 
ettirilen ve uygun görülen hibe desteği talebi ile ilgili dosya, Başbakanlık 
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'ne intikal ettirilmiş midir? Şayet DPT» 
(Avrupa Birliği birimi) ve Hazine Müsteşarlığı ile koordine sağlanarak bu irtibat 
yaptınlmadıysa sebebi nedir? Sebebinin araştırılması düşünülmekte midir? 

ly^y 
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<fr T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

1 8 KASIM 200* 
SAYI : B 14.0.BHİ01-£-t? ' r 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ : 26.10.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3893-7658/24492 sayılı yazınız. 

Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, "Niğde-Bor İlçesindeki Deri Organize 
Sanayine" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/3893) esas nolu yazılı 
soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

N İ Ğ D E M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N O R H A N E R A S L A N ' I N Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ N E 
İL İŞKİN C E V A P L A R I M I Z 

CEVAP 1 .2: 
Bor Organize Sanayi Bölgesi 2004 Yılı Yatırım Programında "292 Hektar-Arıtma dahil (ilk etapta 192 
Hektar)" karakteristiği ve "50 hektarlık kısım deri sanayicilerine tahsis edilecektir." dip notu ile devam 
eden projeler arasında yer almakta olup, 2004 yılı yatırım programına göre projenin 2005 yılında 
tamamlanması planlanmaktadır. Altyapı (Yol, - içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu) fiziki 
gerçekleşmesi % 89,63, AG-OG Elektrik şebekesi inşaatı fiziki gerçekleşmesi 100' dür. Arıtma tesisi 
inşaatına henüz başlanılmamış olup, proje Müteşebbis Heyetin almış olduğu karar doğrultusunda 
karma OSB'ye çevrilmiştir. 

Proje için bugüne kadar kullandırılan kredinin 2004 yılı fiyatlarıyla karşılığı 16 Trilyon 404 Milyar TL 
olup, Bölgenin karma ve deri olarak ikiye ayrılması nedeniyle Bölgenin tümüne ait, deri atıksuyu için 
hazırlanmış bulunan arıtma tesisi ihale projesinin revize edilmesi gerektiği 16.12.2002 tarih ve 15964 
sayılı yazımızla OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirilmiş ancak bu güne kadar Bakanlığımıza 
herhangi bir proje intikal ettirilmemiştir. 

AB-Türkiye Mali İşbirliği MEDA Fonundan desteklenmek üzere Bakanlığımıza sunulan Niğde-Bor OSB 
Arıtma Tesisi Projesi, değerlendirilmek üzere. Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'ne iletilmiştir. 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği konuya ilişkin olarak. Mali İşbirliği Programlama çalışmaları 
kapsamında çevre başlığı altında "Türkiye'deki Çevre Yatırımlarının Belirlenmesi ve AB önceliklerine 
Göre Değerlendiri lmesi" Projesinin yer aldığını bu itibarla Niğde-Bor OSB Arıtma Tesisi Projesi'ne 
finansman desteği sağlanmasının uygun oiarak değerlendirilmediğini bildirmiştir. 

Hazine Müsteşarlığı ise konuya ilişkin olarak, Türkıye-AB Mali İşbirliği kapsamında Türkiye'ye 
sağlanan katılım öncesi mali yardımların, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program önceliklerine 
uygun olarak belirlenen projelere tahsis edildiğini bildirmiştir. Ayrıca, konuya ilişkin olarak Hazine 
Müsteşarlığı ile yapılan görüşmelerde, AB Komisyonu tarafından genel bir yaklaşım olarak, büyük 
tutarlardaki alt yapı projelerine hibe yardımları verilmediği, bu tür projelerin Avrupa Yatırım 
Bankası kredileri kapsamında değerlendirildiği öğrenilmiştir. 

Hazine Müsteşarlığı, atıksu arıtma tesislerini de kapsayan Endüstriyel Kirliliğin önlenmesi konusunda 
2000 yılında AYB ile kredi anlaşması imzalamış ve alt yapı kredilerinin faizlerinin ödenmesi için de 
faiz sübvansiyonu sağlanmıştır. Bu kredi Vakıfbank, TSKB gibi aracı bankalarca kullanıma açılmıştır. 
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24. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde-Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi inşaatına 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/3894) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Saym Ali COŞKUN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

İlimize bağlı Bor ilçesinde dana önceki yıllarda bir Karma Organize 
Sanayi Bölgesi yapımını başlanmıştır. Bu Karma Organize Sanayi Bölgesi 
içerisinde özellikle Bor Deri Organize Sanayi ayrı bir önem taşımaktaydı. Bu 
ilçemizde uzun yıllardır deri sanayi ilçe ekonomisine ve istihdamına önemli 
katkılar sunmaktaydı. Bu açıdan Bor Organize Deri Sanayinin bitirilmesi Bor 
ilçemiz için ve ilimiz için hayati Önem taşıyan projelerden bir tanesidir. 

SORU 1: Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki Müstakil Bor 
Organize Deri Sanayi inşaatı hangi aşamadadır? 

SORU 2: Bu yıl konulan ödeneklerle yıl sonunda inşaat hangi safhaya 
gelecektir? 

SORU 3 : 2005 ödenekleriyle bu önemli yatırımın bitirilmesi ve ülke 
ekonomisine kazandırılması düşünülmekte midir? 

S O R U 4: Deri Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapacak olan 
sanayicilere taşınmaları için önceki yıllarda Bakanlar Kurulu kararlarına göre 
sağlanan Üst Yapı Kredisi (1997 yılında 250, 1998 yılında 100, 1999 yümda 60 
milyar TL. ödenekler) sanayicilerle temas kurularak kullandırılmış mıdır? 
Kullandırılmamışsa sebebi nedir? Yedi yıl gecikmeye.neden olan bürokratik 
engelleri kaldırmayı ve gecikme sebeplerini ortaya çıkarıp çözmeyi düşünür 
müsünüz? 

S O R U 5: Bakanlığınıza bağlı KOSGEB'in Bor Dericilik Organize Sanayi 
Bölgesinde üreticileri bilgilendirmek ve rantabl üretime yönlendirmek için 2005 
bütçe yılından bir araştırma ve geliştirme projesi başlatılmasını düşünür 
müsünüz? 

T.C 
SANAVİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

1 8 KASIM 2 0 0 * 
SAVI : B 14.0.BHİ 0 1 - ^ ^ 5 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ : 26.10.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3894-7659/24493 sayılı yazınız. 
Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN' in. "Niğde-Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi 

İnşaatına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/3894) esas nolu yazılı soru 
Önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

lakanı 
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NİĞDE MİLLETVEKİLİ SAYİN ORHAN ERASLAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE 
İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

CEVAP 1: 
Bor Organize Deri Sanayi Bölgesi Altyapı İnşaatının yol (yol kaplama imalatları hariç), içmesuyu. 
atıksu ve yağmursuyu inşaatları tamamlanmış olup; işin fiziki gerçekleşmesi % 89,63 seviyesindedir. 
AG-OG elektrik şebekesi İnşaatı tamamlanmıştır. 

CEVAP 2 : 
Bu yıl konulan ödenekten altyapı inşaatının 24 ve 25 nolu hakedişleri ile bölgenin genel giderlerine 
ödeme yapıldığından 2004 yılında harcanacak ödenek kalmamıştır. 12.01.2004 tarih ve 25 nolu 
altyapı hakedişinden sonra bölgeden Bakanlığımıza ulaşmış herhangi bir hakediş yoktur. 

CEVAP 3 : 
Niğde Bor (Deri) Organize Sanayi Bölgesi Projesi Müteşebbis Heyetin almış olduğu karar 
doğrultusunda karma OSB'ye çevrilmiştir. AG-OG Elektrik şebekesi inşaatı tamamlanmıştır. Altyapı 
inşaatı fiziki gerçekleşmesi ise %89,63 seviyelerindedir Projenin bir an evvel tamamlanması için 
gerekli ödeneğin teminine bütçe imkanlar, çerçevesinde çalışılacaktır. 

CEVAP 4: 
Deri OSB'ne yatırım yapacak olan deri sanayicilerinin taşınmaları için 1997-1998-1999 yıllarında 
Bakanlar Kurulu kararlarına göre Bakanlığımızca sağlanan üstyapı kredileri ile ilgili olarak Deri 
sanayicileriyle gerek mahallinde gerekse Bakanlığımızda bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Bu 
toplantılarda söz konusu kredinin içeriği ve yürürlükte bulunan kanun ve mevzuatlar çerçevesinde 
kullanım koşullan deri sanayicilerine anlatılmıştır. 
Ancak; 23.01.1998 tarih ve 214 sayılı Müteşebbis Teşekkül Kararında; OSB'de 1997 yılında başlayıp 
devam eden inşaatların seviyesinin 1997 yılı birim fiyatlanyla tespit edilerek hakediş bazında tespite 
göre ferdi olarak, diğer işlerin ise yapıldıkça değerlendirilmesine, bunların dışında inşaata 
başlanmamış olanların, Mütsşebbis Teşekkül Başkanlığınca tespit edilecek kriterler çerçevesinde 
sanayiciler tarafından tip projelerinin yaptırılması ve projelerin OSB Müdürlüğünce tasdik edilip 
yapılacak imalatların hakediş karşılığında kredilendirilmesine ve söz konusu işlerin Müteşebbis 
Teşekkül Başkanlığınca oluşturulacak Emanet İnşaat Komisyonu marifetiyle yaptırılmasına karar 
verildiği belirtilerek, Bakanlığımız onayı talep edilmiştir. 
Bakanlığımız Kuruluş Kanunu ' nun Genel Müdürlüğümüzün Görev ve Yetkileri ile ilgili 11. Maddesi" 
... Organize Sanayi Bölgelerini kredilendirmek, inşaatlarını kontrol etmek ve denetlemek ... " , aynca 
O gün itibarıyla yürürlükte bulunan Fonlar Yönetmeliğinin Organize Sanayi Bölgeleri için Fon Kullanım 
Amacı başlıklı 29. Maddesi" Fonun amacı, sanayinin gelişmesini, dengeli şekilde daha yaygın duruma 
geçmesini teminen, sanayi işletmeleri için gerekli bulunan su, yol, kanalizasyon, enerji, haberleşme ve 
benzeri alt yapı imkanları ile sağlık ve kültürel gibi sosyal tesisleri ihtiva eden geliştirilmiş sahalar 
üzerinde Organize Sanayi Bölgelerinin kurulması için Müteşebbis Kuruluşlara yapılacak ikraz yardımı 
esasları ve bununla ilgili diğer hususları belirtmektir. " hükümlerini ihtiva ettiğinden o gün yürürlükte 
bulunan mevzuatlar çerçevesinde, Bakanlığımız 1998 yılı Yatırım Programında Üstyapı % 50 kredi 
karakteristiği ve 100 Milyar TL ödenekl? yer alan ve Yüksek Planlama Kurulunun 30.10.1997 tarih 
97/108 nolu karan uyarınca, Niğde-BOR Organize Sanayi Bölgesi üstyapıları için Küçük Sanayi Sitesi 
Yapı Kooperatiflerine sağlanan şartlarla kredi verilmesi hususunda Müteşebbis Teşekkül ile Halk 
Bankası arasında Borç Taahhütnamesi'nin en kısa zamanda düzenlemesi ve aslının Bakanlığımıza 
gönderilmesinin gerekmekte olduğu 13.02.1998/1882-84 sayılı yazımızla bildirilen Bor Deri OSB için 
Bakanlığımız 1998 yılı Yatırım Programında tahsis edilen üstyapı kredisinin Müteşebbislere ferdi 
olarak kullandırılmasının olanak dışı olduğu, altyapı inşaatında olduğu gibi Müteşebbis 
Teşekküllerince üstyapı projeleri ile bu projelere esas keşif özetlerinin hazırlanarak Bakanlığımız 
intikali ve onayını müteakip belirlenecek ve Bakanlığımızca uygun görülecek yapım şartları dahilinde 
yapılacak işler için hazırlanacak hakediş raporları karşılığında Müteşebbis Teşekküllerince 
kullanılması gerekmekte olduğu Bor Deri OSB Müteşebbis Teşekkül Başkanlığına bildirilmiştir. 
Bu aşamadan sonra Müteşebbis Teşekkül Başkanlığından kredinin kullanımına ilişkin olarak herhangi 
bir talep Bakanlığımıza intikal etmemiştir. 
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CEVAP5: 
A- KOSGEB'in Bor ve Niğde'de yaptığı çalışmalar ve verilen destekler şunlardır. 

1- Bor'da dericilikle iştigal eden 16 küçük sanayicinin biraraya gelerek kurdukları şirkete 2001 yılında 
Ortak Kullanım Atölyesi Desteği verilmiş olup, çalışmaları başarılı bir şekilde devam etmektedir. 

2 - Bu yıl içinde Bor'daki iki derici işletmeye Yurtiçi Fuar Desteği verilmiştir. Niğde genelinde ise; 
Eğitim, Danışmanlık, Nitelikli Eleman desteği olarak toplam 120 Milyar TL civarında destek verilmiştir. 

3- Bor ve Niğde'de Nevşehir İşletme Geliş;irme Müdürlüğümüz tarafından düzenli olarak KOSGEB 
Destekleri hakkında bilgilendirme toplantıları ve işletmeler ile görüşmeler yapılmaktadır. 

4 - KOSGEB Merkezleri o lmayan illerde bulunan sanayi işletmelerine daha yakın ve etkin şekilde 
hizmet verebilmek için o illerdeki Odalar, OSB ve KSS yönetimleri ile müştereken Sinerji Odakları 
kurulmaktadır. Bu bağlamda, Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odası bünyesinde Sinerji Odağı kurulması 
talebi alınmış olup, değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. 

5- Bor'dan Ağaç İşleri Ortak Kullanım Atölyesi talebi alınmış olup, değerlendirme çalışmaları devam 
etmektedir. 

B- KOSGEB'in 2005 yılında yapabileceği ve planladığı çalışmalar. 

1- Soru önergesinde talep edilen araştırma geliştirme projesi için Bor'daki bir meslek Kuruluşu 
tarafından talep gelmesi halinde KOSGEB Desteği ile "Yerel Ekonomik Araştırma" yaptırılarak ilçedeki 
mevcut durum tespiti ve geleceğe yönelik proje ve faaliyetler belirlenebilir. Bu araştırma sonucunda 
belirlenen projeler hayata geçirilebilir. 

2- Talep halinde, Bor'da da Sinerji Odağı kurulabilir. Bu konuda Nevşehir İşletme Geliştirme Merkezi 
Müdürlüğü tarafından kısa sürede çalışmalar başlatılabilir. 

3- Temmuz-Ağustos aylarında KOSGEB tarafından yaptırılan "Saha Tarama Çalışması" kapsamında 
yer alan işletmelere belirlenen esaslar dahilinde KOSGEB Destekleri verilecektir. 

4 - Düzenli olarak Niğde ve Bor'da bilgilendirme faaliyetleri sürdürülecektir. 

25. - Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Bağ-Kura ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/3910) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎS İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat fcJAŞtzSKİOĞLU tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

•^ Engin ALTAY / £ 
Sinop Mil letvekil i 

2004 Ağustos ayı verilerine göre ülkemizde 3 471 866 aktif sigortalı BAĞKUR'lu yurttaşımız 
mevcuttur. Akti f sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kapsamdaki nüfus İle birlikte, 16 305 491 kişi 
BAĞKUR hizmetinden yararlanmaktadır. Dolayısıyla nüfusumuzun çeyrek dilimine yakın bir kısmı 
BAĞKUR'ludur. Bu kadar büyük bir kitlenin mağduriyet yaşaması toplum için bir yaradır. 

1. Hükümetiniz döneminde BAĞKUR ile ilgili ne tür yapılandırmaya gitt iniz7 

2. Bir çok kesimlere çıkarılan af, BAĞKUR üyeleri için neden uygulanmamıştır? 
3. Ekonomik nedenlerden ötürü primlerini ödeyememiş yurttaşlarımız için 

taksîtlendirmenin dışında bir af çalışması var mıdır? 
4 . Ödenmeyen süreler için, tedavi hizmetlerinden yararlanamayan yurttaşlarımıza 

( ödeme işlemi bitmesiyle) geriye dönük bir sağlık yardımı yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

5. BAĞKUR üyesi olup çeşitli nedenlerle işyerlerini kapaLan ama BAĞKUR'dan ilişiğini 
kesmeyen yurttaşlarımız için bir çalışmanız var mıdır? 
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< TSE-ISO-EN > 
T.C. 

ÇAUŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANUĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ^ S ^ 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/ 2>oo ~ 3 5 ^ ° K A $ I M m 

KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 27.10.2004 tarih 7686 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Sinop Milletvekili Engin ALTAY'a ait 7/3910 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi 
ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

02.08.2003 tarih ve 25187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 4956 sayılı Kanunun 47 nci maddesi ile; 1479 sayılı Kanuna eklenen geçici 
19 uncu madde hükmü doğrultusunda bu Kanuna ve 2926 sayılı Tarımda Kendi 
Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescil edilmiş olup, 
30.06.2003 tarihi itibariyle prim ve gecikme zammı borcu bulunan sigortalıların söz 
konusu borçları yeniden yapılandırılarak taksitler halinde ödeme kolaylığı 
sağlanmıştır. 

Sosyal Güvenlik hakkının kazanılması için ilgili Kuruluşlara prim ödenmesi 
zorunludur. Prime dayalı bir sistem dahilinde yürütülen sosyal güvenlik sistemi, süresi 
içerisinde ödenmesi zorunlu olan primlerin zamanında ödenmemesinden dolayı 
uğradığı kayıpların yanı sıra zaman içersinde bu şekildeki alacaklara çıkartılan af ve 
benzeri uygulamalar nedeniyle sistem zaafıyete uğramış ayrıca, bu sigortalılarımıza 
düzenli prim ödeme alışkanlığı kazandırılamamıştır. Ancak, 4956 sayılı Kanuna 
istinaden taksitler halinde ödeme kolaylığı sağlanmıştır. 

Prim borçlarını taksitler halinde ödeme imkanı sağlayan yeniden yapılandırma 
uygulamasının dışında yeni bir af çalışması bulunmamaktadır. 

1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'nun Ek 12 nci maddesi ile Bağ-Kur sigortalı ve 
hak sahiplerinin sağlık sigortasından faydalanma şartları belirlenmiş olup; söz konusu 
madde hükmünde; 

"Bu Kanuna göre ilk defa sigortalı olanların sağlık yardımından 
yararlanabilmeleri için, en az sekiz ay yeniden sigortalı olanların ise en az dört ay 
eksiksiz sağlık sigortası primi ödemiş olmaları, sağlık ve sigorta prim borcu 
bulunmaması şartına bağlıdır." ifadesi yer almaktadır. 
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Bununla birlikte sigortalılarımızın mağduriyetlerini önlemek amacı ile, Bağ-Kur 
sağlık karnesi alabilmek için gerekli şartları yerine getiren ve ellerinde geçerli (vizeli) 
sağlık karnesi bulunan sigortalı ve hak sahiplerimize, eczanelerden ilaç temininde ve 
protokolümüz bulunan hastanelerdeki tedavilerinde borç kontrolü yapılarak gerekli 
ikazlarda bulunulmakta, borçlarının ödenmesi sağlanarak sağlık yardımları 
verilmektedir. 

Protokol bulunmayan hastanelerde ise, provizyon kontrolü yapılamadığından, 
yine geçerli (vizeli) sağlık karnesi bulunan sigortalı ve hak sahiplerinin, tedavi 
faturalarının geri ödenmesi sırasında herhangi bir borç tespiti yapılması halinde yine 
bu borçlarını kapatmak sureti ile tedavi giderleri karşılanmaktadır. 

Bağ-Kur sağlık karnesi almamış ya da geçerli (vizeli) sağlık karnesi 
bulunmayanların ise, ancak tedavi tarihlerinde borçlarının olmaması durumunda 
geriye dönük karne düzenlenebilmekte ve tedavi giderleri ödenebilmektedir. 

Bu itibarla hem geçerli (vizeli) sağlık karnesi bulunmayan, hem de tedavi tarihi 
itibariyle Bağ-Kur'a prim ve ceza borcu bulunan kişilere ise ilgili kanun hükmü 
gereğince sağlık yardımı verilmesi de mümkün olamayacağından, bu kişilere ancak 
borçlarını ödedikleri tarih itibariyle sağlık karnesi düzenlenebilmekte ve tedavi 
giderleri karşılanabilmektedir. 

Bağ-Kur ile Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü arasında 23.06.2003 
tarihinde, karşılıklı veri transfer sisteminin kurulması için, Teknik işbirliği Protokolü 
imzalanmış bulunmaktadır. 

Yapılan bu protokol gereği çalışmalar son aşamaya getirilmiş olup, 
uygulamaya girdiği zaman vergi mükellefıyetlikleri son bulan üyeler Bağ-Kur 
sigortalılıklarının sona erdirilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır. 

Ayrıca, konu ile ilgili uygulama hakkında Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nün 
16.07.2004 tarih ve 88359 sayılı 2004/12 numaralı genelgesine istinaden, gerçek 
sigortalıların tespit edilebilmesi için Bağ-Kur İl Müdürlüklerinde çalışmalar devam 
etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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26. - İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER 'in, İsparta 'daki elma üreticilerinin soğukhava deposu 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakam Osman PEPE'nin cevabı (7/3918) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Çevre ve Orman Bakam Sn. Osman PEPE tarafindan yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mevlüt COŞKUNER' 
İsparta Milletvekm 

SORU: 

İsparta ili yıllık beş yüz bin tonu aşan ehna rekoltesiyle Türkiye"nin en 

büyük elma üreticilerinden biridir. Isparta"ya bağlı Eğirdir ilçesi ise bu 

rekoltenin iki yüz bin tonunu tek başına karşılamaktadır. Elmacılığm önünde 

maalesef bir takım sıkıntılar vardır. Soğuk hava depolan, ambalajlama, . 

üreticilerimizin ilgili Bakanlık tarafindan yeterince bilraçİendüilmemesi bu 

sorunların başlıcalandır. Eğirdir ilçemize bağlı Eyüpler ve Yuvalı köyJerLde__. 

elmacılıkta öncü olmuş ve gelir kaynağı elmacılık olan ^yknMzç^CB\ii^-~~\ 

köylerimiz yetiştirdikleri elmayı en uygun koşullarda değ^leıımVebmlûekiçin 

köyde kooperatifleri bünyesinde soğuk hava ve ambalajlama tesisleri tamnâkli 

istemektedirler. Buradan amaç elmayı günlük olarak depoya koyup, depo çıkışı 

ambalajlayarak doğrudan tüketiciye ulaştırmaktır. Hem Eyüpler hem Yuvalı 

köyleri 31-a kapsamına giren orman köyleridir. Aynca tesisler için gerekli 

arsalarkoorieratifler tarafindan temin edÜnıiş olup, gerekh her türlü izin ve / 

ruhsat alınmıştır. Buradan hareketle; -> 
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1-Çevre ve orman Bakanlığına bağlı Orköy genel müdürlüğüne, S.S. Yuvalı 

köyü tarımsal kalkınma kooperatif Başkanlığmın gönderdiği kredi talep 

dilekçesine 18.05.2004 tarih ve 139-1212 sayıyla il Çevre ve Orman Müdürlüğü 

olumsuz cevap vermiştir. Sebep olarak ise Eğirdir"e bağlı köylere uygulanan 

soğuk hava deposu projelerinin incelendiğinde kapasite kullanım oranının 

düşük, işletme giderlerinin yüksek olduğu söylenmektedir. Fakat 2004 yılı 

içerisinde Eğirdir "deki depoların dolu olması sebebiyle üretilen elmaların 

Burdur, Bucak, Atabey, İsparta, Sav v.b. il ve ilçelerindeki depolara 

gönderildiğini köylülerimizden ve ilgili ziraat odalarından öğrenmiş 

bulunmaktayız. Bakanlık hangi verileri baz alarak kapasite kullanımının düşük 

olduğunu söylemektedir ? 

2-Yine yazıda bahsedilen T.K.K lara bağlı soğuk hava depolarının özel sektör 

rekabetine dayanamayıp depolama gelirlerinin düşük olduğu yazılmaktadır. 

Eyüpler ve Yuvalı köylerindeki vatandaşımızın en önemli geçim kaynağı 

elmadır ve özel sektör depo ücıetierinin yüksekliği sonucu köylümüz 

mağdurdur. Bu mağduriyetin giderilmesi için Orköy aracılığıyla düşük faiz ve 

uzun vadeli kredi verilmesi neden düşünülmemiştir ? 

3-Elmasmın katma değerim ödeyerek soğuk hava deposuna koyan köylümüze, 

özel soğuk hava depolan fatura kesmemekte yada eksik fatura beyan etmektedir. 

Bu devletimiz için önemli bir vergi kaybı oluşturmaktadır. Halbuki Tanm Kredi 

Kooperatiflerinde bu olay söz konusu değildir. Bu açıdan bakıldığında da Tarım 

Kredi Kooperatifleri bünyesinde kurulmak istenen soğuk hava depolarının 

desteklenmesi düşünülemez mi ? 
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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- /^İ3 - -4- S İ C / j Z 3 / f / /2004 

KONU : Sayın Mevlüt COŞKUNER' in 
Yazılı Soru önerges i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : TBMM'nin 27/10/2004 tarih ve A.01 O.GNS.0.10.OO.02-7/391 8-7679/24543 sayılı 
yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan İsparta Milletvekili Sayın Mevlüt COŞKUNER'in 

"Isparta'daki elma üreticilerinin soğuk hava deposu ihtiyacına ilişkin " 7/3918 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

İSPARTA MİLLETVEKİLİ SAYIN MEVLÜT COŞKUNER'İN 
"ISPARTA'DAKİ ELMA ÜRETİCİLERİNİN SOĞUK HAVA DEPOSU 

İHTİYACINA İLİŞKİN " 7/3918 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Eğirdir bölgesinde Bakanlığımızca finanse edilen soğuk hava deposu 
tesislerinde; kooperatif yöneticileri ve belgeler üzerinden (Bilanço vb) yapılan inceleme 
sonucunda hazırlanan Kooperatif Tanıma Formlarında; 

5000 ton/yıl kapasiteli kooperatiflerden 2001 ve 2002 yıllarında sırasıyla; 
• Ağılköy Kooperatifinde: 3800 ve 3900 ton/yıl, 
• Tepeli Kooperatifinde: 4200 ve 4000 ton/yıl, 
• Serpil Kooperatifinde: her iki yılda da 4OO0 ton/yıl, 
• Yukarı Gökdere Kooperatifinde yine her iki yılda da 4200 ton/yıl, 
• Akdoğan Kooperati f inde^ 700 ve 200O ton/yıl, 
kapasite kullanımı gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 
2,3- Kooperatif Yatırımları Destekleme Programı oluşturulurken; en az kredi tutarı 

ile en fazla orman köyüne ve orman köylüsüne hizmet götürecek projelerin programa 
alınması hususu göz önünde bulundurulmaktadır. Bu bağlamda maliyet oranları yüksek 
proje uygulamaları, ORKÖY kaynaklarının dağıtımında gözetmemiz gereken amaç ve 
hakkaniyet ölçülerine uymamaktadır. Kaldı ki: 1996-2002 yılları arasında Eğirdir 
İlçesinde oluşturulan toplam kapasite miktarı 23.000 ton/yıl olup, kullandırılan kredinin 
2004 yılı rakamları ile 10 Trilyon TL.dir. 

Ayrıca, 03/12/1998 tarih ve 9-5 ve 7 sayılı Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı 
raporunda, İsparta İlinde özel ve tüzel kişiliklere ait soğuk hava depolarının kapasite 
kullanım oranlarının yeterli olduğu ve maliyet bedeli yüksek yeni soğuk hava depoları 
için yapılacak başvuruların işleme konmaması gerektiği belirtilmektedir. 

Söz konusu nedenlerle; Eyüpler ve Yuvalı Köyleri Tarımsal Kalkınma 
Kooperatiflerinin soğuk hava deposu proje uygulama talepleri karşılanmamıştır. 

- 5 6 3 -



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 

oı 
02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

DONEM : 22 YASAMA YILI : 3 

20 NCI BİRLEŞİM 
23 KASIM 2004 SALI 

SAAT : 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L İ S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLIFLERİ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

E G E M E N L I K K A V I T S I Z S A R I S I Z M İ L L E T I N D I R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde 
Birleşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapıla
cak seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu * (10/111,160, 180) Esas Numaralı 
- 23.11.2004 Salı Meclis Araştırması Komisyonu 

Saat: 10.00 23.11.2004 Salı 
- 24.11.2004 Çarşamba Saat: 14.00 

Saat: 11.00 
-25.11.2004 Perşembe 

Saat: 10.00 
-26.11.2004 Cuma 

Saat: 10.00 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
23.11.2004 Sah 
Saat: 10.00 

* Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
24.11.2004 Çarşamba 
Saat: 11.00 

* Dışişleri Komisyonu 
25.11.2004 Perşembe 
Saat : 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
2 0 N C İ BİRLEŞİM 2 3 KASIM 2 0 0 4 SALI SAAT : 15 .00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/307) (S. Sayısı: 541) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) 

2. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/308) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) 

3. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/309) (S. Sayısı: 543) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) 

4. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/310) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) 

5. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/311) (S. Sayısı: 
545) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) 

6. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/312) (S. Sayısı: 546) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) 

7. - Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/313) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) 

8. - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/328) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) 

9. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/334) (S. Sayısı: 549) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) 

10. - İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/335) (S. Sayısı: 550) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) 
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02 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

"ite 

03 _ SEÇIM 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

>çte 

05 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

aCfck 

- 4 -



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) (1) 

2. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi ama«cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

3. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet Müdürü 
Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

7. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/27) 

8. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

9. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

10. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum
larının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

11. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 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) 

(1) Hükümet bulunamadığından öngörüşmesi bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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12. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 

doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

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, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

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) 
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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) 

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 uyarınca 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'nın mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

27. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

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 
uyarınca 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 uyarınca 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 uyarınca 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 uyarınca 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 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

33. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 Milletvekilinin, futbol karşılaşmalarında 
meydana gelen istenmeyen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

34. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 
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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) 

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 uyarınca 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 uyarınca 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 uyarınca 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 uyarınca 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) 
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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) 

48. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

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 uyarınca 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

52. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

53. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

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 uyarınca 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 uyarınca bir 
Meclis araştırması 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) 
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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) 

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) 
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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 uyarınca 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 uyarınca 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 İrak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

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 uyarınca 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 uyarınca 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

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) 
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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 
uyarınca 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 uyarınca 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 uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

92. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

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 uyarınca 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 uyarınca 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) 

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) 
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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 sonuçları 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 uyarınca 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 amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

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 balıkçılığındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

108. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Millî Eğitim 
Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

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 uyarınca 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) 

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) 
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113. - 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) 

114. - 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) 

115. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

116. - 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) 

117.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan 
kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

118.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, TMSF'ye devredilen 
bankalar ile kamu bankalarından kaynaklanan zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

119.- 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) 

120. - 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) 

121. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 Milletvekilinin, OHAL uygulamasının 
sonuçlarının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/161) 

122. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticarî 
ortaklığıyla ilgili iddiaların araştırılarak siyasetçilerin ticarî faaliyetleri konusundaki ilkelerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

123. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, BDDK ve TÜBİTAK 
üyeliklerine atamalar konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

124. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının 
nedenleri ve boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

125. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucu madde 
kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 
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126. - 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) 

127. - 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) 

128. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes 
Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

129. - 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) 

130. - 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) 

131. - 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) 

132. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 
yapı güveniiğindeki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın 
sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

133. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde 
karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/170) 

134.- 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) 

135. - 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) 

136.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 Milletvekilinin, TEKEL'in alkollü içkiler 
kısmının özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

137. - 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) 

138.- 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) 

139.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 
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140.- 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) 

141. - 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 

144.- 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) 

145. - 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) 

146. - 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) 

147. - 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) 

148. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 Milletvekilinin, don olayları nedeniyle 
kayısı üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

149. - 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) 

150. - 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) 

151.- 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) 

152. - Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 Milletvekilinin töre cinayetlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 
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153.- 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) 

154.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 24 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) 

155.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'ün 
bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) 

156.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/191) 

157.- Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 29 Milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm 
imkânlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

158.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'deki işsizliğin ve 
yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

159. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının bütün 
boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

160. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 Milletvekilinin, oto tamirciliği ile 
uğraşan küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

161.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, Türk Hava 
Yollarında son günlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/196) 

162.- Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek ve 20 Milletvekilinin, Avrupa Birliği 
uyum sürecinde esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

163. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 29 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/198) 

164. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, yabancıların Türkiye'de mülk 
edinmelerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 
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165.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tarımsal destekleme 
politikalarının amaç ve ilkeleri ile tarımsal sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

166.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirlenmenin 
sebeplerinin ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

167. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğinin içinde bulunduğu durumun saptanması ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

168. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 Milletvekilinin, işsizlik düzeyi ile istihdam 
hacmindeki olumsuzlukların boyutlarının araştırılarak gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

169. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 Milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin 
sorunları ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

170. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, medyanın sorunlarının 
çağdaş demokrasi çerçevesinde araştırılarak bağımsız ve tarafsız bir medya için gerekli yasal 
düzenlemelere zemin hazırlanması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

171. - Bursa Milletvekili Şerif Birinç ve 27 Milletvekilinin, Susurluk ve Nilüfer çaylarındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve sorumlularının araştırılarak zararlı ve tehlikeli atıklardan arındırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

172. - Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, don olayının yarattığı 
zararın ekonomik boyutlarının araştırılarak fındık üreticilerinin sorunlarının çözümlenmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

173. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 19 Milletvekilinin, kadınların işgücüne 
katılımının önündeki engellerin ve olumsuzlukların saptanarak katılımın ve üretkenliğin artırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

174. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün 
yapısal sorunlarının dış ticaret açısından araştırılarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalarına 
koşut tarımsal destekleme politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

175. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 25 Milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun 
ve eksikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

176. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölünde meydana gelen 
kirliliğin ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 
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177. - İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 22 Milletvekilinin, Türk Hava Yollarındaki yeni 

atamaların, bunun yol açtığı idarî ve teknik zafiyetlerin, yeni yönetimin uçuş güvenliğini tehdit 
eden uygulamalarının ve kâr eden kurumun daha sonra zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

178. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, ilaç sektörünün içinde 
bulunduğu durumun tespit edilip, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının izledikleri 
politikalar ile bu politikaların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin Önergesi (10/212) 

179. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, Demiryollarında son 
zamanlarda meydana gelen tren kazalarının nedenlerinin, teknik personel ve aksaklıkların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerisi (10/213) 

180. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 20 Milletvekilinin Bursa-Orhaneli Termik 
Santralinin çevreyi kirletip kirletmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

181. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 21 Milletvekilinin, 4916 Sayılı Kanunla yabancı
lara taşınmaz mal ve ayni hak edinme hakkının tanınmasının ekonomik-sosyal ve siyasal boyutlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

182. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 22 Milletvekilinin, İskenderun limanında batan 
MV Ulla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına 
verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/217) 

183. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin, yasa dışı örgütler ile emniyet, MİT 
ve yargı kuruluşları arasındaki ilişkiler konusunda ileri sürülen iddiaların araştırılarak sorum
lularının ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

184.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 23 Milletvekilinin, ilköğretim müfredatındaki 
köklü değişikliğin millî eğitimin temel hedefleri açısından araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

185. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığınca 
ilköğretim okullarına dağıtılan ders kitaplarının maddî kaynağına ilişkin iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220) 

186.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 39 Milletvekilinin, şeker pancarı ve 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

187.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 37 Milletvekilinin, Küçük Menderes Irmağındaki 
kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 
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188. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 25 Milletvekilinin, Türkiye AB ilişkileri ile AB 

Komisyonu ilerleme raporunun geleceğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 

189.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 40 Milletvekilinin, Ege Bölgesindeki tarım 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

190. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 36 Milletvekilinin, TRT yönetimi hakkında 
ileri sürülen iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/225) 

191. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 36 Milletvekilinin, bazı ilçelerin adliye 
teşkilatlarının kapatılması nedeniyle ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

192. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 23 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre 
İlçesi-Aşıköy yer altı bakır ocağında meydana gelen kazanın nedenlerinin ve sorumlularının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

193. - Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz Özak ve 22 Milletvekilinin, Türk sporunda rüşvet, 
şiddet, şike, haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 
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1. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) (2) 

2. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) (2) 

3. - 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) (1) 

4. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki 
Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) (1) 

5. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank'ın özelleştirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

6. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

7. - 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) 

8. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ilaçta klinik paketlemeye gidilip gidilmeyece
ğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

9. - Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, iş akitleri feshedilen Div-Han Demir Madeni 
çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/647) 

10. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgü'in, emniyet mensuplarına ödenmekte olan dikiş 
paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

11. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol aramalarında gerekli derinliğe inilmediği 
iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

12. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, ABD'nin Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne 
destek verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

13. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün 
atanması ve görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

14. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yatırımcılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657) 

15. - 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) 

16. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayinin yeniden 
yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 

17. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Devlet İstatistik Enstitüsünün bir araştırmasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

18. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı Devlet üretme çiftliklerinin kiralanmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

19. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez 
Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) 

20. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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21. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

22. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlıksız 
şehirleşmeye karşı yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

23. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan doğal afetlere 
yönelik tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

24. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan bölgesel 
kalkınmaya yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/672) 

25. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin 
altyapı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

26. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) 

27. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlık 
alanındaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

28. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve 
öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 

29. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde 
yeniden yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

30. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim 
Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684) 

31. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-
Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) 

32. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, İnebolu Limanının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) 

33. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, üniversitelerin öğretim kadrolarına 
atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) 

34. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Denizcilik Müsteşarlığında bazı çalışanların işine 
son verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

35. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesine alınan ambulansla 
ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

36. - 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) 

37. - 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) 

38. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul-Edirne karayolundaki yol hizmetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693) 

39. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

40. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 

41. - 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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42. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tüplügaz sektöründeki dağıtım payları ile vergi 
oranına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

43. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

44. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

45. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eczanelerin kamu kurum ve kuruluşlarından 
ilaç bedeli alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

46. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'daki bir kavşak inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 

47. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, organize sanayi bölgelerindeki elektrik ve 
yatırım indirimlerinin kaldırılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/704) 

48. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

49. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki okulların elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

50. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren 
ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) 

51. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri 
feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/711) 

52. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) 

53. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının 
ödenmeyen döner sermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

54. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) 

55. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek için 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) 

56. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların 
görev yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

57. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Çorlu Havaalanının etkin kullanımı için 
alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

58. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli 
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) 

59. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AB limanlarındaki Türk gemilerinin 
eksikliklerinin tamamlanması için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/719) 

60. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

61. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman 
verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

62. - 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) 
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63. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak 
için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

64. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

65. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık 
projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

66. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

67. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) 

68. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

69. - 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) 

70. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı 
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

71. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise 
açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

72. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

73. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

74. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

75. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

76. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki 
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) 

77. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama kanallarının 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

78. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Îstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 
durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

79. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

80. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme 
faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

81. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik 
faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

82. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve 
döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) 

83. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, belediyelere ayrılan yardım miktarındaki 
farklılıkların nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

84. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, belediyelere yapılan parasal yardıma 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 
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85. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretimindeki kota 
uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

86. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) 

87. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM tarafından yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

88. - 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) 

89. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

90. - 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) 

91. - 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) 

92. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY'na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/763) 

93. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

94. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

95. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

96. - 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) 

97. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

98. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak 
istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

99. - 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) 

100. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

101. - Tokat Milletvekili Eeramus Şahin'in, Bakanlığa bağlı döner sermayeden sağlık 
personeline yapılan ek ödeme matrahlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

102. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

103. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Orhaneli Çayı Güzergâh Değişimi ve Yeni Bor 
Konsantratör Tesisi projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

104. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

105. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

106. - 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) 
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107. - 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) 

108. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781) 

109. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve 
lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

110. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

111. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

112. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Organize Hayvancılığı Geliştirme 
Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

113. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

114. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

115. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) 

116. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf 
öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

117. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını 
istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

118. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

119. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gündoğmuş-Ümitli Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

120. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme 
kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

121. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe 
yerleştirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

122. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

123. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk 
Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

124. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında Tekel'in 
uyguladığı fiyata ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 

125. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması 
için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

126. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya 
pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801) 

127. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan 
silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

128. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 
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129. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sperm ve yumurta transferi yasağına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 
130. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek 

ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 
131. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 
132. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda 

istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 
133. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve 

Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 
134. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan 

bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 
135. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel ve Tüpraş'ın özelleştirilmesinde verilen 

tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 
136. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 

Bandırma'daki Tekel depolarına nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/814) 

137. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 

138. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası 
koordinasyon ile coğrafî ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

139. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

140. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

141. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 
asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

142. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara Öğretmenevinde kütüphane 
bulunmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

143. - 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) 

144. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okul değiştirme cezasına yönelik 
düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 

145. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

146. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

147. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

148. - 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) 

149. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830) 

150. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın Tekel'in özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) 
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151. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme 

kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 
152. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve 

onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833) 
153. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 
154. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 
155. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı 

ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 
156. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 
157. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı 

inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 
158. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki 

gayrimenkullerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 
159. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında 

doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) 
160. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili iddialara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841) 
161. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 

statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 
162. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Düzce'li depremzede temsilcilerinin 

gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843) 
163. - 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) 

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

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

166. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da doğrudan gelir ve mazot desteği 
ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/847) 

167. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

168. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

169. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

170. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

171. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 

172. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Gökçeada'daki sağlık hizmetlerine ve bir 
hastanın vefatıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) 

- 28 - 20 NCİ BİRLEŞİM 



07 - SÖZLÜ SORULAR 
173. - 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) 

174. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV 
oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

175. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Defterdarlığındaki bazı atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

176. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bankalardan yapılan döviz transferlerinde 
komisyon alınmasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

177. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, trafik kazaları istatistiklerine ve kazalara karşı 
alman önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

178. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

179. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

180. - 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) 

181. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Kemal ve Hakan Uzan'ın yakalanamamasının 
nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

182. - 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) 

183. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kristal-İş Sendikasının grev kararının 
Hükümetçe ertelenmesinin gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

184. - 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) 

185. - Malatya Milletvekili Muharrem Kıhç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

186. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, vatandaşlık başvurusunda bulunanlarda aranan 
şartlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

187.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, spor alanında yapılan çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

188. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 

189. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Anamur Özel İdare Müdürünün 
tayininin gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

190. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir-Balya'da bulunan maden 
bölgesindeki atıkların çevre sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/873) 

191. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma 
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

192. - 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) 

- 2 9 - 20NCİ BİRLEŞİM 



07 - SÖZLÜ SORULAR 
193. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 

aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 
194. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, satışa çıkarılan Millî Eğitim Bakanlığı sosyal 

tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) 
195. - 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) 
196. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir televizyon kanalında reklam adı altında 

yapılan bir yayının vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 
197. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a yeni bir cezaevi yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 
198. - 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) 
199. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a ağır ceza mahkemesi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 
200. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 
201. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavı mülakatına ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 
202. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının maliyetine 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) 
203. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının sonuçlarına 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 
204. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 
205. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın BOTAŞ eski yöneticileri hakkında verilen 

mahkeme kararına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 
206. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına İlişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/892) 
207. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 
208. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının 

kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 
209. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 
210. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, FJazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 

sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 
211. - 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) 

212. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 

213. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kamu görevlilerinin yargılanmalarındaki farklı 
statüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

214. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 
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215. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelere verilen kadrolara ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 
216. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 
217. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 

zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 
218. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü 

yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 
219. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 

sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 
220. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, açılması düşünülen üniversiteler için gerekli 

planlama ve hazırlıkların yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/915) 

221. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'in dokunulmazlığı ile ilgili bir dosyanın 
Başbakanlıkta bekletilmiş olmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916) 

222. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basın sektöründe 212 sayılı Kanunun 
uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) 

223. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelerin araştırma kaynaklarından 
yapılan gelir tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) 

224. - 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) 

225. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, trafik kazası istatistiklerine ve trafik 
sigortası uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

226. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, şeker kotalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/922) 

227. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) 

228. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi sürecine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) 

229. - 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) 

230. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/927) 

231. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, açıktan atanan özel kalem müdürlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/928) 

232. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, düşünce suçlularına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/929) 

233. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

234. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 

235. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bazı sermaye gruplarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/932) 

236. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 
kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 
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237. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Davos'taki görüşmelere katılan bazı 

kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/935) 
238. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'un Evciler İlçesinde Adliye teşkilâtı 

açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 
239. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 

ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 
240. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 
241. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, haklarında açılmış dava bulunan Ziraat Bankası 

yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) 
242. - Burdur Milletvekili Razaman Kerim Özkan'ın, kredi kartı faizlerinin düşürülmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 
243. - 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) 
244. - 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) 

245. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bir ABD şirketinin kollandığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 

246. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki 
rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944) 

247. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

248. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur 
çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 

249. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen 
yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (9/947) 

250. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 
Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 

251. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

252. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

253. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yatırım ve işletme kredisi kriterleri ile 
organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) 

254. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vergi Barışı Kanununun sonuçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/952) 

255. - 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) 

256. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, KOBİ'lerin ve esnafın vergi yüküne ve kredi 
şartlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

257. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

258. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun 
asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 
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259. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

260. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, bankaların kredi kartlarına uyguladığı faiz oranlarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

261.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda 
istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/961) 

262. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

263. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

264. - 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) 

265. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

266. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, özelleştirme sonucu işsiz kalanların 
istihdamına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/970) 

267. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından 
bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 

268. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının 
çözümüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 

269. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

270. - 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) 

271. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis 
ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

272. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/978) 

273. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/980) 

274. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsiz sayısına ve işsizlik sigortasından 
yararlananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

275. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, dış ve iç borçlara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/983) 

276. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ait bir iş hanına asılan pankarta ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/984) 

277. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet olanaklarını seçim gezilerinde 
kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/985) 

278. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ithalatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/986) 

279. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ve benzeri ürünlerin üretiminin 
desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/988) 
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280. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/989) 
281.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/990) 
282. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/991) 
283. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/992) 
284. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/993) 
285. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/994) 
286. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/995) 
287. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/996) 
288. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 
289. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) 
290. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 
291. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Halkbank ve Ziraat Bankasının görev zararlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1000) 
292. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 
293. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Uzan Grubuna yönelik operasyonda ele 

geçirilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) 
294. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, enerji sektöründe özelleştirme öncesi teknik ve 

yasal hazırlıklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) 
295. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Kargalık Barajı Projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 
296. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, işyeri açan emeklilerin aylıklarından 

kesilen destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1007) 
297. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 
298. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 
299. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1010) 
300. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 
301.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 
302. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1013) 
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303. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1014) 
304. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) 
305. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1016) 
306. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 
307. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 
308. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1019) 
309. - 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) 
310. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 Yılı Bütçesinden illere ayrılan paylara ve 

İğdır İlindeki bazı çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1022) 
311. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki illere Ziraat 

Bankasının verdiği hayvancılık kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) 
312. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) 
313.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, eğitim fakültelerindeki akademik personel 

yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1025) 
314.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Limanına yat tersanesi yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1029) 
315.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne-Meriç İlçesine askerlik şubesi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1031) 
316. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin Uzunköprü İlçesinin köprü ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 
317.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya yöresi pancar kotasına 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 
318. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'da tütün alımlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 
319.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, zirai ilaç kullanımının denetlenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 
320. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, seçim harcamalarında şeffaflığın sağlanması için 

yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 
321.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizdeki işsizlik sorununa ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1038) 
322. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, bir şahısla ilgili iddialara ve bir atama iddiasına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 
323. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kaçak et kesimlerinden kaynaklanan ekonomik 

kayıplara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 
324. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, aynı branş hekimler arasındaki ücret farklılığına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 
325. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının 

önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 
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326. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 
327. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, tüketici kuruluşlarına yapılması gereken 

ödemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 
328. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) 
329. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan 

atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 
330. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 
331. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 
332. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kayısı üreticilerinin uğradığı zarara ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
333. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 
334. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, OHAL bölgesi dışına çıkartılan kamu 

personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 
335. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, özelleştirme mağduru işçilere ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 
336. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, özelleştirilen kurumlardaki işçilere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 
337. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin ekonomik sorunlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 
338. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 

çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 
339. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline ayrılan yatırım payına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 
340. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 
341. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 
342. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'da üniversite kurulup 

kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 
343. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 

projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
344. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, köylere görevlendirilen sandık görevlilerinin oy 

kullanmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 
345. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme nedeniyle işten çıkarılanlara 

ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) 
346. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 
347. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ulukışla Cezaevinin kapatılmasına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) 

- 3 6 - 20NCİ BİRLEŞİM 



07 - SÖZLÜ SORULAR 
348. - 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) 

349. - 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) 

350. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

351. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ziraat Bankasının hayvancılık kredilerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

352. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, patates stoğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 

353. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

354. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya gezisine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1074) 

355. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir Havalimanının 
kullanılmamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 

356. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme 
sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

357. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 

358. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, YE-PA'dan işten çıkarılan işçilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 

359. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yatırımların ve istihdamın teşviki amacıyla 
çıkarılan kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 

360. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, yerel yönetimlere kaynak aktarımında gözetilen 
kriterlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

361.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilme 
gerekçesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 

362. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1086) 

363. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Eğitim Fakültesi mezunu öğretmen adaylarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) 

364. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 
önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

365. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için belirlenen tütün kotasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1092) 

366. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'da üniversite kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

367. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'a doğalgaz şebekesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

368. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

369. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İsteğe Bağlı Sigortalılık Yasasının 
uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 
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370. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'in, Mardin-Mazıdağı fosfat tesislerine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 
371. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 
372. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı 

kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 
373. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) 
374. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 
375. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, 2004 KPSS kitapçığında Almanca ve 

Fransızca bölümü mezunlarına yer verilmemesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1105) 

376. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, TBMM'deki güvenlik çalışanlarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

377. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, doğal afetlerde zarar gören çiftçilere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) 

378. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik-Bozüyük'teki öğrenci yurdu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1112) 

379. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

380. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

381.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdeğerlilik raporu"na 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

382. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1117) 

383. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 
güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 

384. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan 
doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

385. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

386. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, kaymakam atamalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 

387. - Ankara Milletvekili Oya Araslf nın, basında yer alan bir habere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 

388. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT'nin yayın 
yapmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 

389. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda 
emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

390. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Tarsus İlçesinde doğal afetlerden zarar 
gören buğday ve bağ üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1126) 

391.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 
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392. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1133) 
393. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) 
394. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 
395. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 
396. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 
397. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 
398. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 
399. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 
400. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 
401. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un, Türkiye Barolar Birliğinin gazetelere verdiği 

bir ilana ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1148) 
402. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 
403. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin 

korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 
404. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 

soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

405. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, TPAO'da iş akdi feshedilenlere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) 

406. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te gerçekleştirilen bir projeye ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

407. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına 
alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

408. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin doğalgaz lisansı ihalesine çıkacak 
iller kapsamına alınmamasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1157) 

409. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline yapılan uçak seferlerinin iptaline 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) 

410. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil 
kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

411.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

412.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Türk Telekom A.Ş.'nin özelleştirilmesinin 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1161) 

413.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, bazı ilçelerdeki Adalet Teşkilâtının 
kaldırılması çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1162) 
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414. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, SSK emeklilerinin mağduriyetine ilişkin Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1163) 
415. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT İstanbul Radyosu binasındaki çalışanların 

sorgulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 
416. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in, tarihî eserlerin restorasyonu ihalelerine ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 
417. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman isminin THY uçaklarından birine 

verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) 
418. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 
419. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir 

arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 
420. - Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan 

tehlikeli madde yüklü bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 
421.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ulaştırma Bakanlığında bir müsteşar 

yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 
422. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik 

primine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 
423. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki hazineye ait 

bir arazinin kiraya verilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174) 
424. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'in, GAP Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 

yatırımlarına ve görev süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) 
425. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, eczacı yardımcılarının meslekî eğitimlerine ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) 
426. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, tarımsal desteğin artırılması için yapılacak 

çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 
427. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Adliye Sarayı inşaatına ve Karşıyaka 

Adliye binasının taşınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) 
428. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, lokantacıların gıda ürünlerinin alımı ve satımında 

karşılaştıkları farklı KDV oranlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 
429. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te üniversite kurulup kurulmayacağına 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) 
430. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, bazı vakıfların kuruluş amaçları dışında faaliyet 

yaptıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1181) 

431. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de çevre kirliliğine neden 
olan batık bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1183) 

432. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık çalışanlarının özlük haklan ve çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1185) 

433. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'nın açmış olduğu bir ihaleye ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1186) 

434. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, Halk Bankasından kredi kullanan bir firmaya 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1188) 

435. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 
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436. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma sahil bandı ve balıkçı barınağı 

projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) 
437. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Emniyet Teşkilâtı mensuplarının özlük 

haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1191) 
438. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, S.S. Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 

DFİF'e olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1194) 
439. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'nun bazı ilçelerindeki adliye 

teşkilâtlarının kaldırılma gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1195) 
440. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bağ-Kur'a kayıtlı esnafın kuruma olan borçlarına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) 
441. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya-İbradı İlçesinin Hükümet Konağı 

inşaatına ne zaman başlanacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1197) 
442. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya'ya bağlı İbradı ve Akseki İlçeleri 

arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 
443. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar 

sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 
444. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, EPDK yönetmeliğine göre teminat 

olarak kabul edilecek değerlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1200) 

445. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Barajı ve Çamgazi Barajı göletleri 
için yapılan kamulaştırmadaki ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1201) 

446. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurumu Personeline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/1202) 

447. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Gönen-Bandırma karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

448. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Karacabey Subaşı'ndaki hazine 
arazisinin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) 

449. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Türk Hava Yolları personelinin 
çalışma koşullarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 

450. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Serik İlçesi enerji nakil 
hatlarındaki sorunlara ve yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1206) 

451. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kaş-Kalkan-İslamlar Köyündeki 
trafo ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) 

452. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükışık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki 
Çınarcık Barajı ve Hidroelektrik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1208) 

453. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükışık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki iki 
baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

454. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, ABD Başkanının ülkemizi ziyaretinin 
maliyetine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

455. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 
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456. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, köy yollarının alt yapılarının iyileştirilmesine 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 
457. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) 
458. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) 
459. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) 
460. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 
461.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 
462. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) 
463. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1224) 
464. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) 
465. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1226) 
466. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) 
467. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1228) 
468. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229) 
469. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1230) 
470. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1232) 
471.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1234) 
472. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir'de bir fakülte ve yüksekokulun bina ve 

derslik ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru Önergesi (6/1235) 
473. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına ilişkin 

Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 
474. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, hızlı tren seferlerine ve güzergahına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 
475. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 
476. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT'deki sağlık programlarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 
477. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol 

projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 
478. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Balıkesir-Susurluk-Karacabey-Bölünmüş 

Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 
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479. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'daki Miletepolis Antik Kentinde bilimsel 

kazılara ne zaman başlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244) 
480. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir SEKA Kâğıt Fabrikasının satışı ve 

işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1245) 
481. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aaslanoğlu'nun, Başbakanlık Vakfı ve bir seyahat 

acentesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1246) 
482. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, milletvekili lojmanlarına ve satış işlemlerine 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1247) 
483. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, çiftçilerin kredi borçlarına ve 

mağduriyetlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 
484. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Telekom'un telefon konuşma ücretlerinde yaptığı 

indirime ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 
485. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, KPSS sınavında çıkan bir soruya ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1250) 
486. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Aksaray İli Camiliören Köyünde 

kanser hastalığının yaygınlaştığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 
487. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, kızının İran seyahatine katılmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) 
488. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Minicity Minyatür Parkına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 
489. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Belediyesince işine son verilen 

işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1255) 
490. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Belediyesince işine son verilen 

işçilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 
491.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Manavgat'taki Anadolu 

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1257) 

492. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün Yedisu İlçesindeki sağlık 
ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 

493. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, DTÖ'nün son Cenevre toplantısına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 

494. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, MTA Doğa Tarihi Müzesinin açılışının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1260) 

495. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve 
bakanlıkta çalışan işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

496. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, çiftçilere dağıtılan düvelerin vasıflarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) 

497. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, TİGEM'de bulunan işletmelerin ihalesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) 

498. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İstanbul ve çevre illerde şarbon hastalığının 
çıkıp çıkmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 

499. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, at yarışlarındaki görevlendirmelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) 

500. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 
Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) 
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501. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 

Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1267) 

502. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yaz aylarında turizm beldelerinde 
görülen elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) 

503. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Çamlıdere'de bulunan fosil ormana 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 

504. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, değerli taşların satışında uygulanan KDV'nin 
kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) 

505. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'ta kutsal mekanların bombalanmasını 
önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) 

506. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, KKTC'de yabancıların gayrimenkul alımına ve 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) 

507. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Dış İlişkiler Genel Müdür ve Yardımcılığına 
yapılan atamalarla ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1274) 

508. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hızlandırılmış tren kazasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1275) 

509. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, üniversite mezunu işsiz gençlerin istihdamına 
yönelik çalışma ve politikalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 

510. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tarım ilacı kullanımına ve kuru üzüm destekleme 
alımına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277) 

511.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ücret dengesizliği ve istihdama ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) 

512.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin yeniden 
düzenlenmesine dair bir çalışma olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1279) 

513. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, dolaylı vergilerden kaynaklanan eşitsizliğe ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1280) 

514.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Irak'la ticari ilişkilerimize ve öldürülen 
vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1281) 

515. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, halkın altın tasarrufunun ekonomiye 
kazandırılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1282) 

516. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Yatağan Termik Santralinin baca gazı arıtma 
tesislerinin arızasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) 

517.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizde çeltik üretiminin geliştirilmesine ve 
pirinçte uygulanan gümrük vergisinin düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

518. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, hayvancılığın geliştirilmesine ve et ithalatına 
uygulanan sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1286) 

519.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yansıyan bazı demeçlerine ve bunların 
ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

520. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bir milletvekilinin yaptığı iddia edilen açıklamaya 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) 
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521. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ve bazı 

iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289) 
522. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, öğretmen adaylarının atamalarında yaşandığı 

iddia edilen mağduriyetlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1290) 
523. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'de "Ağır Ceza 

Mahkemesi" kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 
524. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, ülkemizdeki işsizlik oranına ve hükümetin 

istihdam sağlayacak projelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1292) 

525. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, borsada hisse senedi alıp almadığına ve 
bunların hareketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 

526. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yaptığı bir açıklamaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) 

527. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık 
Yüksekokulu binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) 

528. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, SSK emeklilerinin TÜFE farkından 
doğan alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1297) 

529. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, 6772 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlarda 
çalışan işçilere yapılacak ilave tediyenin ne zaman ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1298) 

530.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci 
maddelerinin yürürlüğüne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1299) 

531.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya'daki tahsis arazilerin 
satışından elde edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1300) 

532. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İngiltere'ye kaçırılan bir tarihî esere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 

533. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, gıda denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 

534. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Zonguldak-Çaycuma İlçesi Filyos 
Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) 

535. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, haklarında dava açılan sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 

536. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Ankara Ulus'taki bir tarihi binaya 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1306) 

537. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Korkuteli İlçesinin mezbaha 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1307) 

538. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Alanya-Tırılar Köyünün su 
sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1308) 

539. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, imara uygun olmayan meskenlerde oturan 
vatandaşlar için yapılacak çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) 

540. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana 
gelen yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 

541. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Ödemiş İlçesinin SSK Hastanesi ihtiyacına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) 

542. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Bergama İlçesinin hastane ihtiyacına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) 
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543. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapan lojistik 

firmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) 
544. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 

firmalarda aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) 
545. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 

kamyoncu esnafında aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1315) 
546. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, yeni Karayolları faşıma Yönetmeliğine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316) 
547. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Ege Bölgesindeki demiryolu ağının iyileştirilmesi 

ve yaygınlaştırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) 
548. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir ve çevresindeki demiryolu ağının onarımına 

ve tren seferlerinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318) 
549. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, yurtdışından kendisine hediye edilen 

araçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1319) 
550. - Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanının bir 

ifadesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1320) 
551.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya içme suyundaki klor 

miktarına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) 
552. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Korkuteli İlçesinde elma 

üreticisinin mağduriyetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1322) 
553. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Korkuteli Anadolu Lisesinin 

sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1323) 
554. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kale İlçesindeki elektrik 

kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1324) 
555. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, bandrol yetersizliği nedeniyle yayıncıların 

yaşadığı mağduriyete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 
556. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bir Fransız milletvekilinin Diyarbakır'ı ziyareti 

sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) 
557. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür 

Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1327) 
558. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat'taki Anadolu Otelcilik ve 

Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli inşaatına ilişkin Millî Eğilim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1328) 

559. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, çocukların korunmasıyla ilgili olarak 
yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1329) 

560. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği 
çıkarılan iki genelgeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330) 

561.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'da pompaj ve içme suyunda 
kullanılan elektrikte indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/133 1) 

562. - Mersin Milletvekili Hüseyin Gülerin, Yeni Türk Lirasının gizli devalüasyona yol 
açacağı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1332) 

563. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri 
projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) 

564. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tütüne uygulanan kotalara ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334) 
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565. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Bornova-Belkave yolunda tünel geçit ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) 
566. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, pamuk, incir ve üzüm üreticilerinin prim 

ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) 
567. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Eskişehir Belediye Hastanesinin personel 

ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1337) 
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1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve ibrahim 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) 

2. X - Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/855) (S. Sayısı: 680) (Dağıtma tarihi: 
10.11.2004) 

3. - Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/837) (S. Sayısı: 639) (Dağıtma tarihi: 9.7.2004) 

4. - Organik Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonları Raporları (1/841) (S. Sayısı : 653) (Dağıtma tarihi : 15.7.2004) 

5. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 

6. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve -Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

7. X - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/846) (S. Sayısı: 646) (Dağıtma tarihi: 13.7.2004) 

8. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 632) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

9. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

10. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

11. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

12. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

13. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

14. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) 
(Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*) 

15. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik 
ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 
20.5.2003) (*) 
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16. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 

Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

17. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz 
ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu Milletve
kili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında 
İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

18. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

19. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

20. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/173) (S. Sayısı: 256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

21. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve 
Orta Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının 
ve Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma 
tarihi: 13.11.2003) 

22. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

23. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'in; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

24. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın 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) 

25. - 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) 

26. - Antalya Milletvekili Osman Özcan ve 10 Milletvekilinin; Siyasi Partiler Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/112) (S. Sayısı: 580) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

27. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 
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28. - Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Adalet Komisyonları Raporları 

(1/801) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi: 18.6.2004) 
29. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/249) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) 

30. - Antalya Milletvekilleri Fikret Badazlı, Mehmet Dülger, Mevlüt Çavuşoğlu, Osman 
Akman ile Burhan Kılıç'ın; Antalya İli Kale İlçesi Adının "Demre" Olarak Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Antalya Milletvekilleri Osman Kaptan, Atila Emek, Osman Özcan, Tuncay 
Ercenk, Feridun F. Baloğlu, Hüseyin Ekmekçioğlu ve Nail Kamacı'nın Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/60, 2/69) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

31. - Kozmetik Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonları Raporları (1/844) (S. Sayısı: 643) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

32. - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu Başkanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/644) (S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi: 14.7.2004) 

33. X - 9.7.2004 Tarihli ve 5215 Sayılı Belediye Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü 
Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/871) (S. Sayısı: 669) (Dağıtma tarihi: 1.11.2004) 

34. X - Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/882) (S. Sayısı : 674) 
(Dağıtma tarihi : 4.11.2004) 

35. X - Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonları Raporları (1/895) (S. Sayısı: 676) (Dağıtma tarihi: 5.11.2004) 

36. X - Uluslararası Göç Örgütü Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/896) (S. Sayısı: 679) 
(Dağıtma tarihi: 10.11.2004) 

37. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

38. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

39. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 
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40. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

41. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

42. - Afyon Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

43. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

44. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

45. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

46. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

47. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

48. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/93) (S. Sayısı: 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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49. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471'e l inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

50. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

51. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

52. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

53. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/98) (S. Sayısı: 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

54. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

55. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

56. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

57. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 479'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

58. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

59. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
19.11.2004) 

60. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

61. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

62. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

63. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 486'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

64. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

65. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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66. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

67. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

68. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/223) (S. Sayısı: 500'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

69. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

70. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

71. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

72. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/231) (S. Sayısı: 504'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

73. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/244) (S. Sayısı: 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

74. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
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üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
19.11.2004) 

75. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

76. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

77. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dukalığı Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/914) (S. Sayısı: 681) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

78. - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma 
tarihi: 19.11.2004) 

79. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/884) (S. 
Sayısı: 685) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir, 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 549) 

Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/334) 

T.C. 
Başbakanlık 29.7.2003 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-U455 
Konu : Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 14.7.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.67.2003/33900 

sayılı yazısı. 
Milletvekiline hakaret suçunu işlediği iddia olunan Trabzon Milletvekili Şevket Arz hakkında 

tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 14.7.2003 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B. 03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.67.2003-33900 
Konu : Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Milletvekiline hakaret suçunu işlediği iddia olunan Şevket Arz hakkında Trabzon 3. Asliye Ceza 

Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin, Trabzon İlinden 
milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldınlması için hakkında 
usuli muamelelerin durdurulmasına ve evrakın Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 
dair, Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 31.12.2002 gün ve 2001/348 esas, 2002/924 sayılı 
kararını havi dosya anılan yer Cumhuriyet Başsavcılığının 26.6.2003 gün ve (426).2503 sayılı yazısı 
ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Trabzon Milletvekili Şevket Arz hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesi için, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp, kal
dırılmaması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/334 
Karar No. : 114 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Hakaret suçunu işlediği iddia olunan Trabzon Milletvekili Şevket Arz hakkında düzenlenen 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki 
Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında 
görüşülmüştür. 

Trabzon Milletvekili Şevket Arz komisyonda sözlü olarak savunmasını yapmıştır. 
Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Trabzon Milletvekili 

Şevket Arz hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Araslı 

Ankara 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

ibrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
A t ila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Metin Kasıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 549) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşıyım) 

Üye 
Semi ha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Küıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

(Karşı oy) 
KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 549) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Arash Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/ Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 549) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 548) 

Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/328) 

T.C. 
Başbakanlık 4.7.2003 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-10299 
Konu : Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 27.6.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.32.2003/31700 

sayılı yazısı. 
İzinsiz Propaganda yapmak suçunu işlediği iddia olunan Mersin Milletvekili Ali Er hak

kında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gön
derilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 27.6.2003 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG. 0.00.00.02-1.128.32.2003-31700 
Konu : Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

İzinsiz propaganda yapmak suçunu işlediği iddia olunan Ali Er hakkında yapılan hazırlık soruş
turması sırasında adı geçenin, Mersin İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama 
dokunulmazlığının kaldmlması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak Mersin Başsavcılığının 
13.6.2003 gün ve B.2003/780 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Mersin Milletvekili Ali Er hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırıl
maması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/328 
Karar No. : 116 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Mersin Milletvekili Ali Er hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu 
Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Mersin Milletvekili Ali 
Er hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar ver
miştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 548) 
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Üye 
Ilyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağn 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

(Karşı oy) 
KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalanndaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldınlması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasmı; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 548) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Ar aslı Feridun F Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atıla Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 548) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 547) 

Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/313) 

T.C. 
Başbakanlık 9.6.2003 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-8944 
Konu : Edime Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 30.5.2003 tarih ve B.03.0.CÎG.0.00.00.02-1.128.64.2003/26289 

sayılı yazısı. 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 

muhalefet ettiği iddia olunan Edirne Milletvekili Ali Ayağ hakkında tanzim edilen soruşturma 
dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
T. C. 

Adalet Bakanlığı 30.5.2003 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.64.2003-26289 
Konu : Edime Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet ettiği 

iddia olunan Ali Ayağ hakkında Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan 
yargılama sırasında adı geçenin, Edime İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama 
dokunulmazlığının kaldınlması için hakkında usuli muamelelerin durdurulmasına ve evrakın Edirne 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Edime 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 4.4.2003 gün 
ve 2002/725 E. 2003/102 K. sayılı karannı havi dosya anılan yer Cumhuriyet Başsavcılığının 
14.5.2003 gün ve 2003/B.3-2960 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Edirne Milletvekili Ali Ayağ hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesi için, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırıl
maması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/313 
Karar No. : 97 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Edirne Milletvekili Ali Ayağ hakkında düzenlenen Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldınlmasma Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık 
Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Edirne Milletvekili Ali Ayağ Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırılması 
talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Edirne Milletvekili Ali 
Ayağ hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 

Kâtip 
Ayhan Sefer Üstün 

Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Metin Kasıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 
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Üye 
îlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşıyım) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

(Karşı oy) 
KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldınlabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Ar aslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/ Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 



Dönem : 22 Yasama Yılı : 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 546) 

Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/312) 

T.C. 
Başbakanlık 9.6.2003 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-8943 
Konu : Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 30.5.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.62.2003/26267 

sayılı yazısı. 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Muğla Milletvekili Fahrettin 

Üstün hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti 
ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
T. C. 

Adalet Bakanlığı 30.5.2003 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.62.2003-26267 
Konu : Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Fahrettin Üstün hakkında Milas Asliye 

Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin, Muğla İlinden 
milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldınlması için hakkında 
usuli muamelelerin durdurulmasına ve evrakın Milas Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair 
Milas Asliye Ceza Mahkemesinin 31.12.2002 gün ve 2002/200-917 sayılı kararını havi dosya Milas 
Cumhuriyet Başsavcılığının 13.5.2003 gün ve 2003/3151 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesi için, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp, kal
dırılmaması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/312 
Karar No. : 100 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün 

hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki 
dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli 
toplantısında görüşülmüştür. 

Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının 
kaldırılması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Muğla Milletvekili 
Fahrettin Üstün hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 

Kâtip 
Ayhan Sefer Üstün 

Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Metin Kasıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 546) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Öz kul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

(Karşı oy) 
KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasmı; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 546) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aks öz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Ar aslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atıla Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 546) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 545) 

Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Mil
letvekili Nevzat Pakdil'in Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporları (3/311) 

T.C. 
Başbakanlık 9.6.2003 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-8942 

Konu : Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in 
Yasama Dokunulmazlıkları 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
tlgi : Adalet Bakanlığının 4.6.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02.1.128.59.2003/27013 

sayılı yazısı. 
Zimmet suçunu işledikleri iddia olunan Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ve Kahraman

maraş Milletvekili Nevzat Pakdil hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet 
Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 4.6.2003 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.59.2003-27013 
Konu : Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in 

Yasama Dokunulmazlıkları 
BAŞBAKANLIĞA 

Zimmet suçunu işlediği iddia olunan Adem Baştürk ve Nevzat Pakdil haklarında yapılan hazır
lık soruşturması sırasında adı geçenlerin, Kayseri ve Kahramanmaraş İllerinden Milletvekili seçil
diklerinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlıklarının kaldırılması için haklarında düzen
lenen fezlekeli evrak Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığının 5.5.2003 gün ve 2003/8890 Hz. sayılı yazısı 
ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil haklarında 
soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyannca 
Yasama Dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmaması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/311 
Karar No. : 43 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Zimmet suçunu işlediği iddia olunan Kayseri Milletvekili Adem Baştürk hakkında düzenlenen 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki 
Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında 
görüşülmüştür. 

Kayseri Milletvekili Adem Baştürk Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiştir. 
Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kayseri Milletvekili 

Adem Baştürk hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 545) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşıyım) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Uye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 545) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu duaımda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Ar aslı Feridun F Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 545) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/311 
Karar No. : 38 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Zimmet suçunu işlediği iddia olunan Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil hakkında 
düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya 
hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplan
tısında görüşülmüştür. 

Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını gön
dermiştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kahramanmaraş Millet
vekili Nevzat Pakdil hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ekli) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
At ila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 545) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşıyım) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Uye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 545) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnadlan veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalannı engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 545) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 544) 

Kars Milletvekili Selami Yiğit'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/310) 

T.C. 
Başbakanlık 9.6.2003 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-8941 

Konu : Kars Milletvekili Selami Yiğit'in Yasama Dokunulmazlığı 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Adalet Bakanlığının 4.6.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02.1.128.65.2003/27044 
sayılı yazısı. 

İhaleye fesat karıştırmak suçunu işlediği iddia olunan Kars Milletvekili Selami Yiğit hak
kında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gön
derilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 4.6.2003 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.65.2003-27044 
Konu : Kars Milletvekili Selami Yiğit'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
İhaleye fesat karıştırmak suçunu işlediği iddia olunan Selami Yiğit hakkında Ankara 2 nci Ağır 

Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin, Kars İlinden 
Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkın
da usuli muamelelerin durdurulmasına ve evrakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderil
mesine dair Ankara 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinin 27.3.2003 gün ve 2002/154 esas, 2003/75 sayılı 
kararını havi dosya anılan yer Cumhuriyet Başsavcılığının 20.5.2003 gün ve 1996/37377 Hz. sayılı 
yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kars Milletvekili Selami Yiğit hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/310 
Karar No. : 40 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İhaleye fesat karıştırmak suçunu işlediği iddia olunan Kars Milletvekili Selami Yiğit hakkında 
düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya 
hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplan
tısında görüşülmüştür. 

Kars Milletvekili Selami Yiğit Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiştir. 
Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kars Milletvekili Selami 

Yiğit hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalifim) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 544) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Uye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy yazımız eklidir) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 544) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araş11 Feridun F Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk A t ila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 544) 



Dönem : 22 Yasama Yılı : 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 543) 

Trabzon Milletvekili Asım Aykan'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/309) 

T.C 
Başbakanlık 9.6.2003 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-8940 

Konu : Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığı 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Adalet Bakanlığının 4.6.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02.1.128.58.2003/26998 
sayılı yazısı. 

Mahkeme kararlarına uymamak suretiyle görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia 
olunan Trabzon Milletvekili Asım Aykan hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile 
Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 4.6.2003 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.58.2003-26998 
Konu : Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Mahkeme kararlarına uymamak suretiyle görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia 

olunan Asım Aykan hakkında Trabzon İl İdare Kurulunca verilen 1.2.2000 gün ve 6 sayılı Lüzum'u 
Muhakeme Kararına suç tarihinde Belediye Başkanı olan sanığın itiraz ettiği, Danıştay 2 nci 
Dairesinde yapılan inceleme sırasında adı geçenin Trabzon İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşıl
ması üzerine, hakkında ceza soruşturması yapılmasının mümkün olmadığına Yasama Dokunulmaz
lığının kaldırılması amacıyla dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmesi için mahalline tevdiine dair 
anılan Dairenin 21.3.2003 gün ve 2000/1646 esas, 2003/580 sayılı kararını havi dosya, Trabzon 
Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 5.5.2003 gün ve B.054.VLK.4610600/02-942 sayılı yazısı 
ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Trabzon Milletvekili Asım Aykan hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kal
dırılmaması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 28,5.2004 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/309 
Karar No. ; 101 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Görevi ihmal suçunu işlediği iddia olunan Trabzon Milletvekili Asım Aykan hakkında düzen

lenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkın
daki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında 
görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Trabzon Milletvekili 
Asım Aykan hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalifim) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aş kar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
A ti la Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlıı 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 543) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semi ha Öyüs 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Uye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşıyım) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 543) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Küıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 543) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 542) 

Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/308) 

T.C. 
Başbakanlık 6.6.2003 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-8788 

Konu : Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığı 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Adalet Bakanlığının 27.5.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02.1.128.30.2003/25349 
sayılı yazısı. 

Zimmet ve görevi ihmal suçlarını işlediği iddia olunan Tokat Milletvekili Feramus Şahin 
hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte 
gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 27.5.2003 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.30.2003-25349 
Konu : Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Zimmet, görevi ihmal suçlarını işlediği iddia olunan Feramus Şahin hakkında Tokat Ağır Ceza 

Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin, Tokat İlinden Millet
vekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında usuli 
muamelelerin durdurulmasına ve evrakın Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair 
Tokat Ağır Ceza Mahkemesinin 24.2.2003 gün ve 2003/60 esas sayılı kararını havi dosya anılan yer 
Cumhuriyet Başsavcılığının 17.4.2003 gün ve 2003/327-5 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Tokat Milletvekili Feramus Şahin hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kal
dırılmaması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/308 
Karar No. : 41 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Zimmet ve görevi ihmal suçlarını işlediği iddia olunan Tokat Milletvekili Feramus Şahin hak

kında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki 
dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli 
toplantısında görüşülmüştür. 

Tokat Milletvekili Feramus Şahin Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Tokat Milletvekili 
Feramus Şahin hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ekte) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

İbrahim Hakkı Askar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 542) 
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Uye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semi ha Öyûş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Uye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Uye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşıyım) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasmı, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 542) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini gücleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalannı engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 542) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 541) 

Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/307) 

T.C. 
Başbakanlık 6.6.2003 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-8787 

Konu : Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığı 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Adalet Bakanlığının 27.5.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02.1.128.29.2003/25283 
sayılı yazısı. 

Zimmet suçunu işlediği iddia olunan Tokat Milletvekili Feramus Şahin hakkında tanzim 
edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 27.5.2003 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.CÎG.0.00.00.02-1.128.29.2003-25283 
Konu : Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Zimmet suçunu işlediği iddia olunan Feramus Şahin hakkında Tokat Ağır Ceza Mahkemesine 

açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin, Tokat İlinden Milletvekili seçil
diğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında usuli 
muamelelerin durdurulmasına ve evrakın Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair 
Tokat Ağır Ceza Mahkemesinin 24.2.2003 gün ve 2003/62 esas sayılı kararını havi dosya anılan yer 
Cumhuriyet Başsavcılığının 17.4.2003 gün ve 2003/326-4 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Tokat Milletvekili Feramus Şahin hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kal
dırılmaması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 27.5.2004 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/307 

Karar No. : 9 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Zimmet suçunu işlediği iddia olunan Tokat Milletvekili Feramus Şahin hakkında düzenlenen 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki 
Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında 
görüşülmüştür. 

Tokat Milletvekili Feramus Şahin Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Tokat Milletvekili 
Feramus Şahin hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalifim) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ekte) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalefet şerhi ekli) 
Üye 

İbrahim Hakkı Askar 
Afyon 

Üye 
Haluk ipek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbas 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlü tepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
A ti la Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 541) 



— 3 

Üye 
Ilyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç • 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy yazımız eklidir) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 541) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalannı engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Arash Feridun F Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/ Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 541) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 550) 

İstanbul Milletvekili tdris Naim Şahin'in Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/335) 

T.C. 
Başbakanlık 29.7.2003 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-11456 
Konu : İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 9.7.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.51.2003/33293 

sayılı yazısı. 
İhaleye fesat kanştırmak suçunu işlediği iddia olunan İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin 

hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gön
derilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 9.7.2003 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.51.2003-33293 
Konu : İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
İhaleye fesat kanştırmak suçunu işlediği iddia olunan İdris Naim Şahin hakkında İstanbul 13. As

liye Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin, İstanbul İlin
den milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkın
da usuli muamelelerin durdurulmasına ve evrakın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 
dair İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 27.2.2003 gün ve 2002/1368 esas, 2003/113 sayılı. 
kararını havi dosya anılan yer Cumhuriyet Başsavcılığının 23.6.2003 gün ve 2003/400 C. M. sayılı 
yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesi için, Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp, 
kaldırılmaması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/335 
Karar No. : 117 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İhaleye fesat karıştırmak suçunu işlediği iddia olunan İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin hak

kında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dos
ya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplan
tısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak İstanbul Milletvekili 
İdris Naim Şahin hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

ibrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
At ila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 550) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşıyım) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 

Uye 
Halil Özyolcu 

Ağn 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

(Karşı oy) 
KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 
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