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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Türkiye-Sudan Karma Ekonomik Komisyonunun 

Dokuzuncu Dönem Toplantısına, 
Mersin Milletvekili Vahit Çekmez, Mersin'in düşman işgalinden kurtarılışının 83 üncü yıl

dönümüne, 
Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez, dokunulmazlığının kaldırılmasına, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın (6/1346), 
Giresun Milletvekili Mehmet Işık'ın (6/1350), 
Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri veril

diği bildirildi. 
İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 22 milletvekilinin, kamuya ait gayrimenkullerin tah

sisinin ve tahsis amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak (10/241), 
Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 47 milletvekilinin, Uludağ'ın doğal ve tarihî zenginlik

lerinin araştırılarak daha iyi değerlendirilmesi için (10/242), 
Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner

geleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüş-
melerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Pier-
ferdinando Casini'nin İtalya'ya resmî davetine bir parlamento heyetiyle birlikte icabetine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi; 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın: 
Belçika'ya, 
Suriye'ye 
Yaptığı resmî ziyaretlere katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri; 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 

198 inci sırasında yer alan, akaryakıt kaçakçılığının ekonomiye, insan ve çevre sağlığına verdiği 
zararlar konusundaki (10/238) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşmelerinin 
4.1.2005 Salı günkü birleşimde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi; 

Kabul edildi. 
İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2090 Sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 

Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin (A) ve (B) Bentlerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin (2/282), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesinin, yapılan 
görüşmelerden sonra, kabul edilmediği, 

Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/227). 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği, 

Açıklandı. 
Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Genel Kurulun 23.11.2004 tarihli 20 nci Birleşiminde kurulan 
(10/63, 113, 138, 179, 228) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine, siyasî parti 
gruplarınca gösterilen adaylar seçildiler. 
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Başkanlıkça, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere 
toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan (6/653), 
15 inci sırasında bulunan (6/690), 
22 nci sırasında bulunan (6/699), 
26 ncı sırasında bulunan (6/710), 
29 uncu sırasında bulunan (6/713), 
61 inci sırasında bulunan (6/757), 
63 üncü sırasında bulunan (6/760), 
75 inci sırasında bulunan (6/772), 
103 üncü sırasında bulunan (6/806), 
146 ncı sırasında bulunan (6/853), 
162 nci sırasında bulunan (6/871), 
Esas numaralı sorulara, Sağlık Bakanı Recep Akdağ cevap verdi; (6/653) esas numaralı soru 

sahibi cevaba karşı görüşünü açıkladı. 
Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 29 milletvekilinin, akaryakıt kaçakçılığının ekonomiye, insan 

ve çevre sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin (10/238), öngörüşmelerinden sonra kabul edildiği açıklandı. 

Kurulacak komisyonun : 
12 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden itibaren üç ay ol

ması, 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 
Kabul edildi. 
5 Ocak 2005 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.45'te son verildi. 

Sadık Yakut 
Başkanvekili 

Ahmet Küçük Harun Tüfekçi 
Çanakkale Konya 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Mehmet Danış 
Çanakkale 
Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR No.: 59 
5 Ocak 2005 Çarşamba 

Tasarılar 
1. - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya Es

ki Yugoslavya Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Polis Misyonuna (EUPOL-PROXIMA) Katılımına 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/944) (Avrupa 
Birliği Uyum, İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004) 

2. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulus
lararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/945) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.1.2005) 

Teklifler 
1. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 

Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun Teklifi (2/358) (Tarım , Orman ve Köyişleri ve Plan ve Büt
çe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2004) 

2. - Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen ve 5 Milletvekilinin; Tedaş Genel Müdürlüğü ile Bağ
lı Ortaklıkları ve Müesseselerinin Enerji Bedelinden Doğan Alacakları ve Gecikme Bedellerinin 
Tahsiline Dair Kanun Teklifi (2/359) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004) 

3. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 22 Milletvekilinin; 5.7.1977 Tarih ve 2090 
Sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/360) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004) 

4. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin; 877 Sayılı Teşkilatı Mülkiye 
Kanununun 2. Maddesiyle Bağlı 4 Nolu Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/361) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004) 

5. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 46 Milletvekilinin; 222 Sayılı İlköğretim Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/362) (Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor, Plan ve Bütçe ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum İlindeki hava kirliliğinin neden

lerine ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1376) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 23.12.2004) 

2. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum İlinde hava kirliliği sonucu ar
tan hastalıklara ve tedaviye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 23.12.2004) 

3. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, soru önergesi nedeniyle, Başbakan 
tarafından hakkında tazminat davası açılan milletvekili sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1378) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004) 

4. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice Devlet Hastanesinin sağ
lık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.12.2004) 
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5. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, TRT'nin, Aziz Nesin'in öykülerinden 
oluşan dizi çekimini durdurduğu iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) sözlü soru 
önergesi (6/1380) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004) 

6. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Devlet Hastanesinin 
check-up ünitesinin kapatıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004) 

7. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, THY tarafından, VIP uçağı alınacağı iddialarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1382) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Fener Rum Patrikhanesinin bazı görüşlerine ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4534) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004) f 
2. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, siyasî ve malî af içerikli kanunlara ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4535) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004) 
3. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, 5084 sayılı Kanun kapsamında yatırım yapılan il

lere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4536) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004) 
4. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, çevre mühendisliği bölümü mezunlarının istih

damına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4537) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004) 
5. - İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, VIP uçak alım ihalesine ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/4538) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004) 
6. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Kıbrıs ile ilgili basında yer alan bir beyanına 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4539) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004) 
7. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Star Gazetesinde işten çıkarılan 

gazetecilere ve yargı kararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4540) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.12.2004) 

8. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, şehit ailelerinin maaşlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/4541) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004) 

9. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türkiye'nin AB üyeliği ve serbest dolaşıma ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4542) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004) 

10. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya'da yapılacak yeni adliye inşaatı için belirlenen 
arsaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4543) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004) 

11.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın ceza ve infaz koruma memurlarının maaş ve taz
minat durumlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4544) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.12.2004) 

12. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde-Bor-Kemerhisar Kasabasına çevre yolu 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4545) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004) 

13. - Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'nun, İller Bankasından Adıyaman'daki 
belediyelere aktarılan paraya ve belediyelerin borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/4546) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004) 

14. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan-Çıldır-Kurtkale yolunun ne zaman 
yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4547) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 24.12.2004) 
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15. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, karayollarındaki paralı geçiş noktalarına ve bazı id
dialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4548) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24.12.2004) 

16. - Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ'nin, Star Medya Grubu Başkanı ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinin görevden alınmasına ve yeni üyelerin aylık ücretlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4549) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.12.2004) 

17. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, soru önergelerinin cevaplarının tetkik edilmediği id
diasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi 
(7/4550) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2004) 

18. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Star Yayın Grubu yönetimindeki değişikliklere iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4551) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2004) 

19. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Uzan Grubunun sakladıkları iddia edilen doküman 
bilgi ve belgelere ve borçlarının TMSF tarafından takibine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4552) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2004) 

20. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Nesin Vakfı ile TRT arasındaki film çekimi anlaş
masına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4553) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24.12.2004) 

21. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT Alım ve İkmal Dairesi Başkanlığına atanan 
görevli hakkındaki iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi 
(7/4554) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004) 

22. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, bir TRT Genel Müdür Müşaviri hakkındaki iddialara 
ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4555) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.12.2004) 

23. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, BOTAŞ'a ve elektrik enerjisi üretimine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4556) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2004) 

24. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattıyla ilgili bir iddiaya 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4557) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.12.2004) 

25.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, gasp ve kapkaç suçlarındaki artışa ve nedenlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4558) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004) 

26. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Ankara Kızılay Meydanında düzen
lenen bir gösteriye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4559) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.12.2004) 

27. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, Kızılay Meydanında gerçekleş
tirilen bir gösteriye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4560) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.12.2004) 

28. - İzmir Milletvekili Bülent BARATALI' nın, vatandaşlık için müracaat eden göçmenlere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4561) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004) 

29. - İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, Dolmabahçe G-MALL alışveriş merkezin
deki sinemada çıkan yangına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4562) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 24.12.2004) 
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30. - Adana Milletvekili Kemal SAG'ın, Adana-Pozantı-Elmalı Kayak Merkezi inşaatına iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4563) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.12.2004) 

31. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, yönetici atamalarına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4564) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004) 

32. - İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI'nın, sanatçı alım sınavlarının iptaline iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4565) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.12.2004) 

33. - Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Kamu İhale Kurulunca iptal edilen Sayış
tay eski binalarının onarım ihalesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4566) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004) 

34. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Turizm Anonim Şirketine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4567) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2004) 

35. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, emekli ikramiyelerinin hisse senediyle 
ödeneceği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4568) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.12.2004) 

36. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, vergi gelirlerinin azalmasındaki temel neden
lere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4569) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2004) 

37. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Meslekî Eğitim Fakültesi hazır giyim ve giyim 
öğretmenliği mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4570) (Başkan
lığa geliş tarihi: 23.12.2004) 

38. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, 2003-2004 yılı kurumlar arası öğretmen 
atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4571) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.12.2004) 

39. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde elma üreticisinin sorunlarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4572) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004) 

40. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde İlindeki lahana üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4573) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.12.2004) 

41. - Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'nun, Recep Grup Suyu Projesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4574) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004) 

42. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, narenciye ihracatının teşvik edilip edil
meyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4575) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24.12.2004) 

43. - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarında 
yaşanan aşı sıkıntısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4576) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24.12.2004) 

44. - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, adlî tıp uzmanlığı süresinin kısaltılacağına yönelik 
iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4577) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.12.2004) 

45. - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Bodrum-Gümbet'teki telefon numaralarının değiş
tirilmesi sırasında meydana gelecek sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4578) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004) 
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46. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, sosyal güvenlik kurumlarının açık verdiği id
dialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4579) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 23.12.2004) 

47. - İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, generallerin makam tazminatı ödeneği kap
samına alınmama nedenlerine ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4580) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR ve 24 Milletvekilinin, Çukobirlik'in sorunlarının 

araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/243) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004) 

2. - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN ve 26 Milletvekilinin, Muğla'da SİT alanı, Tabiat ve Kül
tür Varlıkları ile Özel Çevre Koruma Bölgesindeki vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.12.2004) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

5 Ocak 2005 Çarşamba 
BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 

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

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşimini 
açıyorum 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Kütahya İli hakkında söz isteyen Kütahya Milletvekili Alaettin Güven'e 

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

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I. - Kütahya Milletvekili Alaettin Güven'in, Kütahya İlinin tarihî, kültürel ve yeraltı zenginlik

leri ile ilin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması 
ALAETTİN GÜVEN (Kütahya) - Değerli Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; ilkler 

şehri Kütahya ile tanış olalım, biliş olalım konusunda gündemdışı söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, enflasyonun otuzbeş yıl sonra tek haneli rakamlarla ifade edilmesi mutluluğuyla, bol sıfır 
yükünden kurtulmuş itibarlı Yeni Türk Lirası ve yeni yılınızı kutlayarak hepinizi en derin duygular
la selamlar, saygılar sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu ülkenin toprakları mübarek; bu ülkenin in
sanları kutlu insanlar. Türkiyemiz güzel; Türkiyemizin tüm kentleri ve yaşayanları güzel. İşte, bu 
güzel kentlerimizden biri de Kütahya; ona ilkler şehri Kütahya diyebileceğimiz gibi kuruluş ve kur
tuluş kenti Kütahya da diyebiliriz 

Kütahya, coğrafi yapısı, tarihî geçmişi, çelebi ruhlu insanları, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriy
le, sanatıyla, kültür varlıklarıyla, dopdolu bir ilimiz. 

Kütahya, her şeyden önce bir kuruluş kentidir. Kütahya, Osmanlı Devletinin kuruluşuna, Hay-
me Ananın oğlu Ertuğrul Gaziye öğüdünde: 

"Oğul!.. Anayurttan ayrılalı yıllar geçti 
Deli rüzgârlar önünde oradan oraya savrulduk 
Beylik otağını kurduğumuz şu yaylalar... 
Artık son durağımız, son konağımız olsun" dediği Domaniç yaylalarıyla ev sahipliği yaptığı 

gibi; Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Bey'e salıncak olmuş Mızık Çamı da, Domaniç'te 
anıt kimliğiyle hep bize konuşup durmaktadır. 

Ertuğrul Gazinin annesi Devlet Anamız Hayme Hatun da, Domaniç'te ebedî uykusuna çekil
miş, hâlâ esen rüzgârların şarkısını, asude bir şekilde dinlemektedir. Bunun için Kütahya'ya 
"kuruluş kenti" diyoruz. 

Dünyada ilk borsa Kütahya'nın Çavdarhisar İlçesinde bulunan Aizona Antik Kenti'nde kurul
duğu gibi, yine dünyada ilk toplusözleşme "Fincancılar Esnafı Anlaşması" adı altında, Fransa İh
tilalinden çeyrek asır önce, 1766 yılında Kütahya'da imzalanmıştır. 
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Bu özellikleriyle Kütahya, ilklerin de kentidir. Ayrıca, masallar kralı Ezop, ünlü seyyah Evliya 
Çelebi ve hepimizin lise çağlarından "Harname"siyle tanıdığımız divan şiirinin önde gelen şairlerin
den Şeyhî de Kütahyalıdır. 

Kütahya'da Germiyanoğlu Sokakta zamana karşı dimdik ayakta duran tarihî konaklar, Kültür 
ve Turizm Bakanlığımızın etkin ilgi ve alakasını gözlemektedir. Kütahyamız, âdeta, sıcak su der
yası olup, 36 sıcak su kaynağı ve 6 termal turizm tesisiyle yatırımcıları beklerken; hava kirliliğinde 
Türkiye birinciliğimiz Çevre ve Orman Bakanlığı kayıtlarında olup, acilen tedbir alınmasını is
temektedir. 

Kütahyamız, sanayiin tuzu bor madeni zenginidir de. Dünyada bulunan bor madeninin yüzde 
70'i Türkiye'de; bunun da yüzde 70'i Kütahya'nın Emet İlçesindedir. Emet'teki Etibor tesisleri 
hükümetimizin ilgisini görmenin sevincini yaşarken, Kütahya'nın teşvik kapsamına alındığını, dün, 
bizzat Sayın Başbakanımızdan duymamız da. bize apayrı bir sevinç yaşatmıştır. Kendilerine, 
Kütahyalı hemşerilerimiz, milletvekili arkadaşlarım ve şahsım adına teşekkür ediyor, saygılarımı 
arz ediyorum. 

Bu muştu yüklü gelişmeyle birlikte, Kütahya'nın 20 000 işsizinin probleminin çözümüne giden 
ufkun açıldığını ve bu sayede bor endüstrisinin de hızla gelişme göstereceğini umut ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Kütahyamız, kuruluş kenti olduğu gibi, aynı 
zamanda kurtuluş kentidir de. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Güven, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ALAETTİN GÜVEN (Devamla) - Osmanlı İmparatorluğunun yok edilme noktasında tarihe 

diklendiği ve İstiklal Savaşının kazanıldığı, cumhuriyetimizin temelinin atıldığı yerler, Dumlupınar 
ve Çalköy, Kütahya'dadır. 137 000 şehidin yattığı Dumlupınar Şehitliği ve Dumlupınar Millî Parkı, 
en az Çanakkale Millî Parkı ve Şehitliği kadar ilgiyi hak ettiğini düşünüyor. 

Değerli arkadaşlarım, tarih, kültür ve sanat zengini Kütahya, yol fakiri değil, yol fukarasıdır. 
Yurdumuzun batısında illerarası yol bağlantısı olmayan iki il, Kütahya ve Balıkesir'dir. Kütahya-
Balıkesir, Kütahya-Eskişehir, Kütahya-Emet-Simav-Gediz ve Dumlupınar-Altıntaş arasında yoların 
kısa zamanda tamamlanmasını temenni ediyoruz inşallah. 

AHMET YENİ (Samsun) - Hepsini yaptıracağız Sayın Vekilim. 
ALAETTİN GÜVEN (Devamla) - Kütahyamızda 35 okulda ikili öğretim yapılmakta olup, bu 

problemin çözümüyle birlikte, ilimize, konumu itibariyle, bir sosyalbilimler lisesinin yakıştığını 
düşünüyoruz. 

Sağlık personeli yönünden büyük eksikliğimiz var, bunun tamamlanmasını arzu ediyoruz. 
Kütahya Adliye Binası, adaletin önemine ve mehabetine yakışır donanımda olup, yeni 

kurulacak istinaf mahkemelerinden birinin İlimizde kurulmasının uygun olacağını düşünüyoruz. 
Kütahya'nın tahıl ambarı Aslanapa ve Altıntaş, Ege'nin en büyük barajı Beşkarış Barajının 

acilen tamamlanmasını isterken, diğer ilçelerimiz arasındaki, Kütahya ile merkez yolların da acilen 
yapılmasını istiyoruz. 

Tarih, kültür ve sanat şehri Kütahya "ateşte açan çiçekler" dediğimiz çinileriyle bir dünya çini 
kenti ve çininin de başkentidir. Elemeği, göznuru, sabrın, tahammülün, sevdanın bir ürünü olan çini. 
ipil ipil aydınlık, geçmişten günümüze bir haber... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALAETTİN GÜVEN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan, son cümlelerim. 
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BAŞKAN - Sayın Güven, Genel Kurul, bugün, gecenin geç saatlerine kadar çalışacaktır; lüt
fen, teşekkür ederseniz, memnun olurum. 

ALAETTİN GÜVEN (Devamla) - Arkadaşların tahammül gücünü... Bitiriyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Güven. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Kütahya'yı çok güzel anlattı; devam etsin Sayın Başkan. 
ALAETTİN GÜVEN (Devamla) - Teşekkür ederim. Misafirimiz olursanız seviniriz. 
... emeğin tarihe tanıklığı, hamlığın, yanmışlığın, pişmişliğin olgunluğu, toprak ile elin kaynaş

ması, toprak ile gönlün oynaşması, halleşmesi, dilleşmesi ve hayatın güzelleşmesidir. 
Kurulacak bir çini kültür merkezi bu sanatın aydınlık geleceği olacaktır diyor, siz Yüce Mec

lisin temsilcilerine ve Yüce Türk Milletine saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güven. 
Gündemdışı ikinci söz, 5 Ocak 1915'te Sarıkamış Allahüekber Dağlarında 90 000 askerimizin 

donarak şehit olmasının 90 inci yıldönümü münasebetiyle söz isteyen Kars Milletvekili Selami 
Yiğit'e aittir. 

Buyurun Sayın Yiğit. (CHP sıralarından alkışlar) 
2. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, 90 000 askerimizin donarak şehit olmasıyla sonuçlanan 

Sarıkamış Harekâtının 90 inci yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 
SELAMİ YİĞİT (Kars) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 22 Aralık 1914'te başlayan, 3 

Ocak 1915'e kadar devam eden ve 90 000 askerimizin şehit olmasıyla sonuçlanan Sarıkamış 
Harekâtının 90 inci yıldönümü nedeniyle söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum; 
bu vesileyle, bizleri televizyonları başında izleyen çok değerli Karslı ve Sarıkamışlı hemşerilerimi 
de saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sarıkamış Harekâtı başlamadan önce Osmanlı Devletindeki genel 
duruma bir göz atacak olursak, genç subaylardan oluşan İttihat ve Terakkinin etkisiyle, Temmuz 
1908'de meşrutiyet ilan edilmiştir. Ertesi yıl, Padişah Abdulhamit tahttan indirilerek, yerine Meh
met Reşat atanmıştır. Böylece, Osmanlı yönetimi İttihatçıların eline geçmiştir. 

Mehmet Reşat'ın padişah olmasıyla birlikte, Trablusgarp ve arkasından 1912 yılının son
baharında cereyan eden Balkan Savaşı, ağır bir yenilgiyle sonuçlanmıştır. Balkanlardaki bozgunun 
ardından, Başkomutan Vekili Enver Paşa, Osmanlının kurtuluşunu, yeni topraklar elde edilmesi 
gerekçesine bağlamıştır. Enver Paşa, Osmanlının Almanlarla birlikte savaşa girmesi gerektiğini 
düşünüyordu ve Birinci Dünya Savaşının Almanlar tarafından kazanılacağına inanıyordu. 

Padişah Mehmet Reşat, tüm Müslümanların, Rus, Fransız ve İngilizlere karşı savaşması gerek
tiğini düşünerek "cihat" ilan etmişti. 

Bilindiği üzere, Yavuz ve Midilli Gemilerinin Rus limanlarını ve donanmasını bombalamasıy-
la birlikte, Osmanlı Devleti, 1 Kasım 1914'ten itibaren İttifak Devletleri saflarında Birinci Dünya 
Savaşına katılmıştır. Böylece, savaş, Polonya'dan Süveyş Kanalına, Çanakkale'den Kafkaslara ve 
Sarıkamış'a kadar uzanan bir coğrafyada cereyan etmiştir. 

Değerli milletvekilleri. Birinci Dünya Savaşının ana cephesi, aslında, Fransa'nın Verdun böl
gesidir. Burada, Almanya, Fransız ve İngiliz kuvvetleriyle çetin çatışmalara girmiş ve taraflar bir
birlerini yenemez duruma düşmüşlerdir ve böylece, savaşta bir tıkanma gerçekleşmiştir. Alman
ya'nın amacı, bu tıkanıklığı aşmak için, Osmanlı topraklarında yeni cepheler açarak, İngiliz ve Rus 
kuvvetlerini bölmektir. 

Enver Paşa, saraya damat olmasının ardından, alay, tümen, kolordu ve ordu komutanları ol
madan, Almanların da desteğiyle Başkomutan Vekilliğine atanmıştır. O dönemde, Almanlar, Os
manlı ordusunu kontrol eder hale gelmişlerdir. 
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Değerli milletvekilleri, Birinci Dünya Savaşının başlamasıyla birlikte, 60 000 kişiden oluşan 
ve Kafkasya'da bulunan Rus kuvvetleri Erzurum üzerine harekete geçmişlerdir. Bu süreç içerisinde 
orduya yeni katılan askerlerle birlikte Osmanlı ordusu 120 000 kişiyi bulmuş ve Ruslarla ilk sıcak 
temas 22 Kasım 1914'te Köprüköy ve Azap muharebelerinde gerçekleşmiştir. Osmanlı Ordusu, 
buradan, Sarıkamış ve Selim önlerine kadar gelmiştir ve burada her iki taraf da çok ciddî kayıplar 
vermiştir. 

Durumun ciddiyetini kavrayan Rus Başkomutan II. Nikola, İngilizlerden ve Fransızlardan yar
dım istemek amacıyla Gürcistan'a gitmiş ve onlara Anadolu'da yeni bir cephenin açılması gerek
tiğini söylemiştir. Bunun üzerine, İngilizler ve Fransızlar Çanakkale cephesini açmışlardır. 

3 üncü Ordu Komutanı, yani, bölgedeki 120 000 kişilik Osmanlı ordusunun komutanı Hasan 
İzzet Paşa -ki, aslında, Hasan İzzet Paşa, Enver Paşanın Harp Akademisinden hocasıdır- Enver 
Paşanın kış şartlarında Ruslara karşı bir taarruz düşüncesine karşı çıkarak, bu karda kışta teçhizat-
sız birlikleri savaşa sürmenin cinayet olacağını söylemiştir. Bunun üzerine Enver Paşa, Hasan İzzet 
Paşaya kızarak, eski hocasını görevden almış, 3 üncü Ordunun başına kendisi geçmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 3 üncü Ordu, 3 kolordudan oluşmakta idi, bunlar, 9, 10 ve 11 inci kolor
dular idi. Enver Paşanın sevk ve idare ettiği harekât kısaca şöyle gelişti: 

22 ve 23 Aralık 1914'te, 11 inci Kolordu, Ruslarla cephe savaşına devam edecekti, 9 uncu ve 
10 uncu Kolordu ise, Çatak, Oltu, Narman hattına ulaşacaktı. 24 Aralık 1914'te, 9 uncu Kolordu 
Sarıkamış'ın Bardız Köyüne vardı. Albay Hafız Hakkı Paşa komutasındaki 10 uncu Kolordunun 
büyük bir kısmı, taktik hatası sonucu, Kosor istikametinden kuzeye doğru, Ardahan'a kadar uzanan 
büyük bir kuşatmaya girişti. Bu harekâtta, yetersiz kış teçhizatı ve yetersiz lojistik destek ile don
durucu soğuk, büyük bir faciaya neden olmuştur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yiğit, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
SELAMİ YİĞİT (Devamla) - 10 uncu Kolorduya bağlı askerler, Kosor'dan Selim'in Beyköy 

noktasına inebilmek için, 3 000 metre yüksekliğindeki Allahüekber Dağlarını aşarken, müthiş bir 
tipiye yakalanmışlar ve bir gecede binlerce askerimiz, tek bir kurşun atmadan şehit olmuştur. 

10 uncu Kolordudan geriye kalan, sadece 1 500 - 2 000 kişidir. Kalan diğer askerlerle birlikte, 
3 Ocak 1915'e kadar taarruzlar devam etmiş, Enver Paşa 4 Ocak 1915'te ordunun geri çekilmesini 
emretmiştir. 

Değerli milletvekilleri, gerek dondurucu soğuk gerekse muharebeler gerekse bulaşıcı hastalık
lar sonucu, tüm kolordu birliklerine ait 90 000 askerimiz şehit olmuştur. Sarıkamış faciası Enver 
Paşa tarafından uzun süre sansür edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Birinci Dünya Savaşında 25 000 000 insan karşı karşıya gelmiştir ve savaş
mıştır; bu savaşta 9 000 000 insan hayatını kaybetmiştir. Bu 9 000 000 insan içerisinde, 1 000 000'u Os
manlı askeridir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 26 Aralık 2004 Pazar günü, 90 000 şehidimizin 
ölümünün 90 inci yıldönümünde, Genelkurmay Başkanlığımızın himayelerinde, aziz şehitlerimizi 
anmak amacıyla, Sarıkamış'ta binlerce kişinin katıldığı bir anma töreni yapılmıştır. Törenlere, Cum
huriyet Halk Partisinden, Edirne Milletvekilimiz Rasim Çakır, Tokat Milletvekilimiz Feramus 
Şahin, Ağrı Milletvekilimiz Naci Aslan ve Ardahan Milletvekilimiz Ensar Öğüt katılmışlardır. 

Törenlere geçen yıl olduğu gibi bu yıl da destek veren başta Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı değerli 
Başkanı ve yöneticilerine, Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Sayın Prof. Dr. Bingür Sönmez'e, 
AKUT Başkanı Sayın Nasuh Mahruki'ye, Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Necati Bölükbaşı'na, 
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törene katılan değerli basın mensuplarına ve köşe yazarlarına; yine, törene katılmak için yurdun dört 
bir yanından gelen aziz şehitlerimizin yakınlarına ve ziyaretçileri kucaklayan konuksever hem-
şerilerim Sarıkamışlılara teşekkür ederken, aziz şehitlerimizi bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyor, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Yiğit. 
Gündemdışı üçüncü söz, Osmaniye İlinin düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü münasebetiy

le söz isteyen Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal'a aittir. 
Buyurun Sayın Kastal. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3. - Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal'in, Osmaniye İlinin düşman işgalinden kur

tarılışının 80 inci yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 
DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Türkiye, dünya karalar ve denizler topluluğunun ortasında, dalgalanan bir bayrak gibi yer al

maktadır. Yurdumuz, ılıman iklimi, zengin kaynaklan ve verimli topraklarıyla, tarih boyunca insan
ların yoğun olarak yaşayışlarına ve önemli devletlerin kuruluşlarına sahne olmuştur. 

Çukurova, Türkiye'nin cenneti, kalbi gibidir. Osmaniye, sekiz yıl önce 80 inci il olarak ilan 
edilmiş, Akdeniz Bölgesinin ve Çukurova'nın doğusunda, yıldızı hızla yükselen, 200 000 nüfuslu, 
büyük oranda tarım, ticaret faaliyeti olan. tarih dolu, teşvik kapsamında sanayie yönelmiş, önemli 
yolların kavşağındaki bir şehrimizdir. 

Osmaniye İlinde, Çukurova ve Sütçü İmam Üniversitelerine bağlı 4 adet yüksekokul bulun
makta ve bu okullarda 2 500 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. Hükümetimizin desteğiyle 
ilimize bir üniversite kazandırma arzumuz devam etmektedir. 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlar; Osmaniye, Birinci Dünya Savaşından sonra Fransızların 
işgaline uğramıştır; 25 Aralık 1918. Rahime Hatun başta olmak üzere birçok şehit veren Os-
maniyeliler, yedibuçuk ay kadar bir mücadeleden sonra 7 Ocak 1922 günü işgal kuvvetlerini Os
maniye'den ve Çukurova'dan atmışlardır. Yeni yılın başında, Çukurova'nın kurtuluşunun 80 inci yıl
dönümü coşkusu yaşanacaktır. 

Sancakların vilayete dönüştürülmesi nedeniyle, 1923'te Cebelibereket vilayetinin merkezi 
durumuna gelmiştir; 1 Haziran 1933'te yeniden ilçeye dönüştürülerek Adana'ya bağlanmıştır. 1996 
yılında yeniden il statüsüne kavuşan Osmaniye'nin, 6 ilçesi, 9 beldesi ve 161 köyü bulunmaktadır. 

Buğday, yerfıstığı, mısır, pamuk gibi önemli tarım ürünlerinin üretim merkezidir. Sebzecilik ve 
meyvecilik yapılmaktadır; narenciye ve karpuz önemlidir. Kadirli İlçemiz, kırmızıturpuyla Türkiye 
piyasasına hâkimdir. 

Ayrıca, 8-9 Ocakta yapılacak Kadirli 4 üncü Turp Festivalinde, sizleri ilçemde ağırlamaktan 
onur duyacağımı belirterek, herkesi, kadir kıymet bilen insanların diyarı Kadirli İlçemize davet 
ediyorum. 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlar; Osmaniye, aynı zamanda yerfıstıgının da üretim mer
kezidir. Türkiye'de üretilen yerfıstıgının yüzde 56'sı Osmaniye'den karşılanmaktadır; burada 
üretilip, burada işlenmektedir. 

Osmaniye İlimiz, komşusu olduğu Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep illeri gibi, 
yakın bir gelecekte sanayii, tarımı, turizmi daha da geliştirilerek, çevresindeki gelişmiş illerin 
seviyesine çıkarılacaktır. 

Gerek Osmaniye ve gerekse Kadirli İlçemizdeki organize sanayi bölgelerinde yatırımcılara 
bedelsiz arsa verilmektedir. Özellikle, tekstil, metal, tarım, gıda ve konfeksiyon alanlarında yatırım 
yapmak isteyenler için ihtiyaç duyulacak her türlü altyapı mevcuttur. 
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Osmaniye, yatırımcı için çok cazip bir noktada bulunmaktadır. Bölgedeki havaalanına uzaklığı 
bir saat, İskenderun Limanına uzaklığı kırk dakikadır. Demiryolu, içerisinden geçmektedir, otoban, 
içerisinden geçmektedir, aynı zamanda, duble yol, yine içerisinden geçmektedir. Yatırımcı için çok 
cazip bir yöredir. 

1980-2000 yılları arasında büyük göç almış olup, Osmaniye'de bu dönemde kamu hizmetleri 
altyapısı, âdeta, bu göç karşısında yetersiz kalmış, işsizlik had safhaya ulaşmıştır. Biz, bölge millet
vekilleri ve Sayın Valimiz olmak üzere, bütün yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları kenetlen
miş, yatırımcıların önündeki bütün engelleri kaldırmak üzere her türlü desteği vereceğimizi bil
melerini istiyoruz ve tüm yatırımcılarımızı bu güzel kentimize davet ediyoruz. İlimizde yatırımların 
hızlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin ve ilimizin en büyük problemi olan işsizlik konusunda rahat
lamış olacağız. 

Cumhuriyetimizin 81 inci yılında, Osmaniye İlimiz de, Ulu Önder Atatürk'ün işaret ettiği çağ
daş uygarlık seviyesinin üstüne çıkma yolunda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yeni bir vilayeti 
olarak büyük hamleler yapacaktır. Yurdumuzun kalkınması ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
ilelebet yaşatılması için canlarını veren şehitlerimizi ve merhumları rahmetle, hayatta olanları şük
ranla anıyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kastal. 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. - Hint Okyanusundaki deprem sonucunda Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinde meydana 

gelen tsunami felaketinde hayatlarını kaybedenlerin anısına saygı duruşu 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı, İçtüzüğün 

53 üncü maddesine göre, Güney ve Güneydoğu Asya ile Hint Okyanusunda meydana gelen deprem 
ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybedenler için Genel Kurulda saygı duruşunda bulunulmasına 
karar vermiştir. Yüce Meclisi 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum sayın milletvekilleri. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
2 adet Meclis araştırması önergesi vardır. 
Kâtip Üyenin oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Önergeleri okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 24 milletvekilinin, Çukobirlik'in sorunlarının araş

tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/243) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
65 000'e yakın ortağı ile, Balkanlar ve Ortadoğu'nun en büyük entegre tesislerinden olan 

Çukobirlik, bölge insanına, sanayiine ve ekonomisine katkılarıyla Türkiye Cumhuriyetine önemli 
hizmetlerde bulunmuş bir kuruluştur. Uzun yıllar boyunca da bu yönüyle öne çıkmıştır. 

Sosyal boyutu, sağladığı istihdam ve olanaklar da gözönünde bulundurulduğunda, Çukobir
lik'in Adana yöresi insanı ile pamuk, yerfıstığı ve yağlı tohum üreticileri için taşıdığı önem açıktır. 

Ancak, özellikle 80'li yılları takiben, birliğin içine girdiği süreç, Çukobirlik'i fazlasıyla yıprat
mış, bir tartışma mevzuu haline getirerek gündeme taşımıştır. 
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Bugün, kapatılması tartışılan kooperatifin sağladığı istihdam olanakları düşünüldüğünde, böy
le bir sürecin pek çok işçi ailesinin sancılı bir şekilde ortada, himayesi altına aldığı binlerce üreticiyi 
ise kimsesiz ve korumasız bırakacağı bilinmektedir. 

Çukobirlik'in yerini dolduracak ve yokluğunun yol açacağı eksiklikleri kapatacak bir alter
natifin de var olmadığı gerçeği gözönünde bulundurulduğunda, kapatılmasının ne çapta sorunlar ve 
zorluklar yaratacağı şimdiden öngörülebilmektedir. 

Tüm bu unsurlar gözönünde bulundurulduğunda, Çukobirlik'i bugüne taşıyan sorunların derin
lemesine bir irdelemesinin yapılması ve olası çözüm yollarının aranması, önemli ve aydınlatıcı 
olacaktır. 

Çukobirlik'in bugün içinde bulunulan noktaya nasıl geldiğinin araştırılması, sorumlular hak
kında gerekli işlemlerin yapılması ve konunun sosyal boyutunun da gözönünde bulundurularak, 
çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 
inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederim. 

1. Nevin Gaye Erbatur (Adana) 
2. Ufuk Özkan (Manisa) 
3. Feridun Fikret Baloğlu (Antalya) 
4. Gürol Ergin (Muğla) 
5. Kemal Sağ (Adana) 
6. Hüseyin Ekmekcioğlu (Antalya) 
7. Nurettin Sözen (Sivas) 
8. Kemal Demirel (Bursa) 
9. İzzet Çetin (Kocaeli) 

10. Ali Arslan (Muğla) 
11. Ali Kemal Deveciler (Balıkesir) 
12. Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
13. Ali Cumhur Yaka (Muğla) 
14. Mehmet Ziya Yergök (Adana) 
15. Abdulaziz Yazar (Hatay) 
16. Vahit Çekmez (Mersin) 
17. İlyas Sezai Önder (Samsun) 
18. Mustafa Özyurt (Bursa) 
19. Muharrem Kılıç (Malatya) 
20. Sedat Pekel (Balıkesir) 
21. Mehmet Vedat Yücesan (Eskişehir) 
22. Rasim Çakır (Edirne) 
23. Orhan Eraslan (Niğde) 
24. Nadir Saraç (Zonguldak) 
25. Enis Tütüncü (Tekirdağ) 
Gerekçe: 
Balkanlar ve Ordadoğu'nun en büyük entegre tesislerinden Çukobirlik 65 000'e yakın ortağıy

la, bugüne değin ulusal ekonominin önemli bir dişlisi olmuştur. 
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Türkiye'nin en büyük üretici kooperatifi olan Çukobirlik, sadece, çalıştırdığı binlerce işçiye is
tihdam ve iş sağlamakla ve üreticinin hakkını korumakla kalmamış, aynı zamanda bölgenin sos
yoekonomik yapısına da büyük katkılarda bulunmuştur. 

Çukobirlik, ilk kurulduğu yıllarda, üreticiyi, iç ve dışpiyasa verilerini gözönünde bulundur-
maksızın kütlü fiyatlarını kendi istekleri ve çıkarları doğrultusunda belirleyen tüccarların 
sömürüsünden kurtarmış, bununla da yetinmeyerek, söz konusu zihniyeti yıkmıştır. Kuruluşunu 
takiben, geçen kısa süre zarfında ortağına prim verir hale gelen kurum, kütiü fiyatlarında baremi 
piyasa fiyatlarının altına düşürmemiş ve özellikle cumhuriyetçi hükümetler döneminde, çiftçinin 
önemli destekçisi olmuştur. 

Ancak, 1980'de, o güne değin kısmen merkezî yönetim vesayeti altında bulunan Çukobirlik, 
tamamıyla vesayet altına girmiştir. Bunu takiben kooperatifçilik zayıflamış, uygulanan ekonomik 
politikalar ve destekleme fiyatları Çukobirlik'in yeterli kütlü almasını engellemiştir. Ayrıca, söz konusu 
dönemde, birlik çalışanlarının maaşlarında, ücret ve sosyal haklarında hissedilir gerilemeler yaşanmıştır. 

Tüm bu gelişmelere ek olarak, art arda çeşitli hükümetlerin kuruluşu Çukobirlikte ciddî kad
rolaşma hareketlerinin önünü açmış, genel müdür atamaları da bu doğrultuda gerçekleşmiştir. Genel 
müdür atamalarında esas alınan kriterlerin konu hakkındaki bilgi ve deneyim değil de siyasî ilişki 
ve çıkarlar olması, kuruma satış politikalarında yapılan ciddî yanlışlıklar, yolsuzluk ve usulsüzlük 
iddiaları şeklinde geri yansımıştır. Bu dönemde Çukobirlik büyük zararlara uğratılmış, biriken telef 
stokları yok pahasına elden çıkarılmıştır. 

Çukobirlik, kadrolaşma, aşırı istihdam, sürekli yenilenen genel müdür ve yönetici kadroları 
sorunları içerisinde, borç batağına saplanmıştır. Son dönemde, hükümetten de yeterli desteği 
göremeyen Çukobirlik tasarruf yoluna gitmiş, bu da yeterli olmayınca işçi çıkarma ve ihale yoluy
la satış yöntemlerine başvurmuştur. 

Yok olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen Çukobirlik'in kapatılması binlerce işçiye istihdam 
yolunun kapanması, binlerce ailenin aç kalması, binlerce üreticinin tefeci ve tüccar eline düşüp 
sahipsiz kalması anlamına gelecektir. Haklı rekabet ortamı büyük darbe yiyecek, ulusal ekonominin 
önemli bir dişlisi kırılacaktır. 

Bu noktada, sorulması gereken esas soru, ISO-9002 belgesi ile üretim kalitesi bir defa daha tas-
diklenen Çukobirlik'in yaşadığı sorunların, kurumun özünden, yaptığı işlerden, üretimden mi, yok
sa şimdiye kadar gelip geçen iktidarların sömürüsünden, fesat karıştırılan ihaleler, usulsüz alım ve 
satımlardan mı kaynaklandığıdır. 

Türkiye'nin en büyük üretici kooperatifi olan Çukobirlik'in önemini değerlendirirken, olayın 
sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal boyutu da düşünülmeli ve bu doğrultuda, yeniden, söz 
konusu meseleyle ilgili politika üretilmelidir. 

Çukobirlik'in bölge işçisi ve üreticisi için taşıdığı önem gözönünde bulundurularak, tesisi bugün 
bulunduğumuz noktaya getiren süreç, sebepler, sorunlar, derinlemesine araştırılmalıdır. Konunun 
taşıdığı sosyoekonomik önem düşünüldüğünde, en kısa zamanda verimli sonuçlar doğuracak çözüm
ler bulunması, bölge işçi ve üreticisini rahatlatacak politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. 

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

görüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
2. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 26 milletvekilinin, Muğla'da S İT alanı, tabiat ve kültür 

varlıkları ile özel çevre koruma bölgesindeki vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Muğla, mavi ve yeşilin yanı sıra, kültür ve tabiat varlıkları bakımından da oldukça zengin bir 

ilimizdir. Tarih öncesi ve tarihî devirlere ait bilim, kültür, din, güzel sanatlarla ilgisi bulunan yerüs
tü, yeraltı ve sualtı zenginliklerinin yanında, tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli 
medeniyetlerin kent ve kent kalıntılarına sahip, korunması gereken illerimiz arasındadır. Bütün bu 
zenginlikler, atalarımızın, doğanın ve tarihin bize bıraktığı mirastır. Özellikleri ve güzellikleri 
bakımından korunması gereken taşınır ve taşınmaz bu varlıklar, daha çok, Fethiye, Dalyan, Gökova, 
Datça, Marmaris, Bodrum ve Köyceğiz yerleşimlerinde yoğunluk göstermektedir. Muğla'nın yüzde 
17'si SİT alanıdır. Türkiye'deki 14 özel çevre koruma bölgesinin 5'i Muğla'dadır. 

SİT, Özel Çevre Koruma Kurulu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Millî Park
lar Genel Müdürlüğü alanları içerisinde yaşayan vatandaşlarımız, yaklaşık onbeş yıldır inşaat 
yasağının sıkıntısını yaşamaktadır. İmar yasaklı yerleşim alanları içinde yaşayanlar, kullandıkları 
arazileri içinde bir tek çivi çakamamaktadır. 

41 köy ve 16 belediye sınırları içerisinde 200 000 dolayındaki insan, adı geçen kurumların 
yasak ve sınırlayıcı kuralları içerisinde yaşamaktadır. 

12 köyün imar planı yapılmış, ama, uygulanmamaktadır. 
Koruma Kurulunca korumaya alınan tarihî değeri olan yapıların sahipleri, maddî imkânlar ol

madığı için, restore edemiyorlar ve sözde korunan tarihî yapılar göz göre göre yok olmaktadır. Bu 
konuda vatandaşlara Kültür ve Turizm Bakanlığınca da destek olunmalıdır. 

Koruma kurulunun sınırları içinde kalan yerleşim alanlarındaki köylümüz, evinin önündeki 
bahçeye bir kiler bile yapamıyor. Küçük bir inşaat için aşılması güç bir mevzuat ve bürokrasiyle 
karşı karşıya kalıyorlar. 

Başka bir ilçemizde bir köylümüz, evlenecek çocuğu için ev yapmayı bırakın, kullandığı evine 
bir oda bile ekleyememektedir. 

Bazı yerleşim alanlarının, Kıyı Kanunu nedeniyle yerleşiminin genişlemesi ve korunması bir 
yana, yerleşim alanının tümden kaldırılması gerekiyor. 

Yüzbinlerce yurttaşımız, SİT, Özel Çevre Koruma Kurulu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü arasındaki koordinasyon güçlüğü nedeniyle 
sorunlarına muhatap bulabilirken çözüm bulamamaktadır. 

1/1 000 ve 1/5 000 imar planının tamamlanmamış olması, 
Ortalama parsel büyüklüklerinin yasal mevzuat için yeterli olmaması, 
Özel Çevre Koruma Bölgelerinin içinde kalan yerleşimlerde çevre düzeni planının yapılmamış 

olması ve çevre düzeni planı yapılan yerlerde uygulamanın yapılamaması, 
Korumadan önce, sorunu olan yerlerdeki plansız yerleşim, 
Karar verici kurum, kuruluş ve kurulların karar verme sürelerinin uzaması, 
Anıtlar Kurulu planının bitirilememesi, 
Olabilecek çözümlerden tip projelerin hazırlanmaması, 
Bağ-bahçe düzeni planının yapılmamış olması, 
SİT alanlarındaki kesin yapı yasağı olan yerlerin zilliyetlikle iktisap sorununun hâlâ 

çözülememesi, 
Peyzaj Mimarları Odasının açtığı davayla ilgili Yargıtay kararı uyarınca SİT alanlarında tarım 

yapmanın kesinlikle yasak olması gibi nedenlerle yöre insanı ciddî sıkıntı yaşamaktadır. 
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Muğla İlimizde SİT, özel çevre koruma bölgesinde, tabiat ve kültür varlıklarının bulunduğu 
yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılıp bir an önce çözüm bulun
ması için Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci mad
deleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

1. Ali Arslan (Muğla) 
2. Fahrettin Üstün (Muğla) 
3. Ali Cumhur Yaka (Muğla) 
4. Ufuk Özkan (Manisa) 
5. Gürol Ergin (Muğla) 
6. Feridun Fikret Baloğlu (Antalya) 
7. Kemal Sağ (Adana) 
8. Birgen Keleş (İstanbul) 
9. Enis Tütüncü (Tekirdağ) 

10. Nurettin Sözen (Sivas) 
11. Kemal Demirel (Bursa) 
12. İzzet Çetin (Kocaeli) 
13. Ali Kemal Deveciler (Balıkesir) 
14. Hüseyin Ekmekcioğlu (Antalya) 
15. Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
16. Mehmet Ziya Yergök (Adana) 
17. Abdulaziz Yazar (Hatay) 
18. Vahit Çekmez (Mersin) 
19. İlyas Sezai Önder (Samsun) 
20. Mehmet Işık (Giresun) 
21. Mustafa Özyurt (Bursa) 
22. Muharrem Kılıç (Malatya) 
23. Sedat Pekel (Balıkesir) 
24. Mehmet Vedat Yücesan (Eskişehir) 
25. Rasim Çakır (Edirne) 
26. Nadir Saraç (Zonguldak) 
27. Orhan Eraslan (Niğde) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 

vardır; okutuyorum: 
IV. - ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin AK Parti 

Grubu önerisi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulu 5.1.2005 Çarşamba günü (bugün) yapılan toplantısında siyasî parti grupları 

arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Faruk Çelik 
Bursa 

AK Parti Grup Başkanvekili 
Öneri: 
5.1.2005 Çarşamba günkü (bugün) birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi; gündemin 

"Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 106 ncı sırasında yer 
alan 686 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 3 üncü sırasına, 115 inci sırasında yer alan 721 sıra 
sayılı kanun tasarısının bu kısmın 5 inci sırasına, gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak 
dağıtılan 730 sıra sayılı kanun tasarısının 48 saat geçmeden gündemin 4 üncü sırasına alınmaları; 
bu birleşimde, Genel Kurulun 15.00-21.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi; 6.1.2005 Per
şembe günkü birleşimde ise, 6 ncı sıraya kadar olan tasarı ve tekliflerin görüşülmesinin tamamlan
masına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Koç, lehinde mi aleyhinde mi? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Aleyhinde. 
BAŞKAN - Önerinin aleyhinde, Sayın Koç; buyurun. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Uzun zamandır, Danışma Kurulunda çıkan anlaşmazlıklar üzerine getirilen grup önerileri 

üzerinde konuşmamıştık. Bugün, İktidar Partimiz tarafından getirilen Türkiye Büyük Millet Meclisi 
gündeminin çalışma takvimini ve mesaisini düzenleyen öneri aleyhinde konuşmak üzere söz aldım. 

Bugün, biliyorsunuz, yoğun bir bütçe görüşme maratonu sonrasında, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, yeni yılın çalışma düzenine girdi. Şimdi, şu eksikliği sizlerle paylaşmak istiyorum: Tür
kiye'nin gündemini yakından ilgilendirecek olan, Türkiye'deki sosyal yapıyı derinden etkileyecek 
olan çok çeşitli kanun tasarıları Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek. Şimdi, burada, hiç
birimizin, hele İktidar Partisinin -deyimi mazur görün- yangından mal kaçırmak gibi, aceleyle 
kanun görüşmek gibi ya da o günün sabahında ya da bir gün evvelinde, gece vakti, yarın bunu 
görüşeceğiz ya da bir Danışma Kurulu önerisiyle, bugün, hemen şunu görüşmek istiyoruz tarzında 
ortaya çıkmasının sıkıntıları üzerinde duracağım. Değerli grup başkanvekili arkadaşım, benden son
ra söz aldığında, şunu söyleyebilir: Bu, zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alıyor
du; dolayısıyla, sizin, buna hazır olmanız gerekir; doğrudur, bununla ilgili hazırlıklarımız var. 
Bununla ilgili hazırlıklarımız var; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yasama görevi 
yapan milletvekillerinin, bir de, toplumun değişik noktalarında zaman zaman bulunma görevleri de 
var; yani, bu takvim, uygar bir çalışma düzeni içerisinde bize sunulursa, bu konuda hazırlığı olan 
arkadaşlarımızın, ilgili maddelerde, çeşitli noktadaki eleştirilerini, katkılarını, belki desteklerini, 
karşı çıkışlarını burada sergilemelerinin imkânı sağlanmış olabilir diye düşünüyorum. Bunu yap
mazsak, efendim, biz, bunu bugün getireceğiz, hemen bugün görüşeceğiz, bunun böyle olması 
lazım, sizde de kim varsa, o, çıkar konuşur... Bunun, bu şekilde olmaması lazım. 

Bakın, değerli arkadaşlarım, şu sıkıntıyı paylaşmak istiyorum ve bunu, bütün açıkyürekliliğim-
le paylaşmak istiyorum; yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinde öyle bir yasama dönemi yaşıyoruz 
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ki, hükümet tarafından ya da Sayın Başbakanın "bürokratik oligarşi" diye tarif ettiği, benim ise, 
biraz daha vurgulayıcı bir deyimle tarif ettiğim, kendini şu an devlet zanneden bir avuç danışmanın 
hazırladığı bazı yasa tasarılarının, virgülü değişmeden, noktası değişmeden, delinmeden hiçbir yeri, 
bu Meclisten çıkacak talimatıyla bu Meclise getirilmesi ve İktidar Partisinin birçok yetkin millet
vekili arkadaşımın, hiçbir görüşünün ne komisyonda -muhalefeti bırakın, sizden bahsediyorum- ne 
Genel Kurulda dile getirilmemesi, bu talimat üzerine hiçbir katkı yapamayışının sıkıntısını herhal
de sizler de yaşıyorsunuz. 

Şimdi, böyle bir yasama cenderesine sokulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir yasama çık
mazına sokulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi, değişik noktalarda hukuksal aykırılıklar; yani, 
Anayasa Mahkemesini, neredeyse, eski Senato konumuna getiren bir yasama süreci karnesi... İki yıl 
içerisinde, bu ikibuçuğuncu yıldayız; bu süreç bu şekilde devam edecek olursa, açık söylüyorum, 
yaptığım göreve karşı benim saygı katsayımda biraz azalma oluyor; bunu, bir milletvekili sıfatı 
"millet vekili" sıfatı olan bir arkadaşınız olarak açıkyüreklilikle söylüyorum. 

Muhalefet, eleştirisini yapacaktır, gerekirse İçtüzüğün kendisine tanıdığı imkânlar çerçevesin
de engellemesini de yapacaktır; bunlar parlamenter gelenekler içerisinde açık yollardır; ama, İktidar 
Partisi milletvekillerinin... Bakın bu getirilen yasa tasarısı görüşülmeye başladıktan sonra hem 
tümünde hem değişik maddelerinde Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri hukuksal açmazları dile 
getirecekler, ne olur bunlara kulak asın, ne olur bunları değerlendirin. Daha sonrasında alelacele 
çıkarmak zorundayız bu yasa tasarısını dediğiniz olay öyle bir sürece dönüşüyor ki, sonrasında 
çıkarılan bir yürütmeyi durdurma kararıyla, geriye dönük işlemeyeceği için, ortaya bir kaotik yasal 
boşluk çıkıyor; yani, Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararları, daha sonrasında idarî 
mahkeme tarafından bazı hak kayıpları düzeltilse de, ortada bir boşluk bırakıyor. 

Şimdi, bunların hepsini çok dengeli bir şekilde hesap edecek, bu yönde hukuksal uyarılarda 
bulunacak, bu yanlışların, bizim, yanlış diye ifade ettiklerimizin -eğer sizler tarafından da o yanlış
lık kabul edilirse- düzeltilmesine imkân tanıyacak girişimleri lütfen yapın, değerli arkadaşlarım lüt
fen yapın. 

Bakın, bu getirilen kanun tasarısında Anayasaya çok net aykırılıklar var. Sayın Bakan burada, 
ikidebir çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi Programında da bunlar böyle... Bunların böyle olmadığı an
latılacak burada; yani, olayın antitezi, yürürlük, yürütme maddelerinde verilecek, bunlar söy
lenecek. Benim ifade etmek istediğim nokta, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama faaliyet
lerinin olması gerektiği gibi işlemesine hep birlikte katkı yapmamız ihtiyacıdır. Ben, bunu paylaş
mak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir haftalık çalışma takvimi verilebilir; o konuda yetkin olan milletvekil
leri, hazırlıklı olan milletvekilleri, bu takvime göre o haftalık mesai içerisinde görüşülmesi gereken 
-kendileriyle ilgili- kanun tasarılarına hazırlanırlar, irdelerler, değerlendirirler, katkılarını sunarlar, 
eleştirilerini sunarlar ve sonuçta daha sağlıklı bir yasama süreci yaşamış oluruz. 

Bir başka boyutuna değineceğim; ben, bu kadar aceleyle getirilmesinin altındaki bu acullüğü, 
bu aceleciliği, siyaset yönüyle de değerlendirmek istiyorum. Bakın, bu yasa tasarısı, demokratik kit
le örgütleri tarafından çok şiddetli bir şekilde eleştiriliyor. Bu demokratik kitle örgütlerinin içerisin
de sadece emek platformu yok, sadece emek kesimi yok; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederas
yonunun çok detaylı raporları var. Her şeyden önce, kendi içinizde bir bütünlük yok; Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanının ve bürokratlarının hazırladığı çok geniş bir karşı çıkış gerekçesi var, 
Anayasaya aykırılık gerekçesi var. Bütün bunlar ortadayken, alelacele getirmenin altında yatan şu: 
Efendim, demokratik eylemler yapılmadan biz bunu çıkaralım. Bunu engelleyemezsiniz toplumda. 

Ben, bir konuda daha tespit yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bu konuda direnç gös
terecek, bu konuda demokratik haklarını kullanacak, gösteri yapacak ya da tepkilerini ortaya 
koyacak, birçoğu kamu görevlisi ve kamu sendikalarına bağlı insanların, bu gösterilerden dolayı 
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-bakın yasal platformda diyorum, yasal çerçeve içinde diyorum- yaptıkları demokratik eylemlerden, 
daha sonrasında, bu arkadaşlarımıza karşı -daha öncesinde yaşandığı gibi, bir baskıcı yöntemle; her
halde bunun tutanağı Sayın İçişlere Bakanımıza veya ilgili bakanlıklara gider- lütfen, siz de aynı 
demokratik hoşgörüde olun. Yoksa, demokrasiyi, sadece nutuklarla, sadece iyi söylemlerle yaşama 
geçirmek mümkün değildir. Herkes kendi cephesinden demokrasinin kurallarına, demokratik 
geleneklere, kurallar içerisinde olmak kaydıyla, herkes uyum sağlamak zorundadır. 

Değerli arkadaşlarım, soru şu: Bu kadar aceleciliğin altında, acaba, demokratik kitle örgüt
lerinin, bu kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna geldiğinde gösterecekleri 
tepkiden çekiniyor musunuz sorusu yatıyor. Böyle olmaması gerektiğini ifade ediyorum; çünkü, çok 
tartışılacak olan bir yasa tasarısı, çok belge olan bir yasa tasarısı, çok aykırılıklar olan bir yasa 
tasarısıdır bu. Bunları komisyonda dinletemedik. Biliyorsunuz, bir meşhur maddemiz vardı, bunun 
ilk komisyon aşamasında biraz sert tepki gösterince, daha sonra iktidar milletvekili arkadaşlarımız 
kendi aralarında yaşadıkları tartışma sonucunda onu çektiler. "Bu devir işleminden doğacak ihtilaf
ları gidermeye Başbakan yetkilidir..." Değerli arkadaşlarım, bir hukuk devletinde yaşadığımızı 
zaman zaman unutuyoruz. 

Başkan, bitiyor, hemen toparlıyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Koç. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
İşte, demin söylediğim nokta, yasal bir çerçeve içerisinde hazırlanan bir tasarıda, eğer, bazı ih

tilaflar doğarsa, hukuk devletinde bunu gidermenin yolu hukuk yoludur, hukuk devletinin yollarıdır. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanı -işte, demin söylediğim gibi- kuşatan bir avuç uzmana, 

danışmana, lütfen, dikkat edin. Bu, Türkiye'nin şanssızlığıdır; bu, belki iktidar partisinin de şanssız
lığıdır. 

Lütfen, bu uyarılarımı dikkate alın. Bu konuda niye karşı çıktığımızı ifade ettim. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Lehinde söz isteyen Sayın Faruk Çelik; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Grup önerimizin lehinde söz almış bulunuyorum. 
Sayın Koç "yangından mal mı kaçırıyorsunuz" ifadesiyle söze başladılar. 
Bildiğiniz gibi, AK Parti İktidarı olarak çok önemli reformların altına imza atarak yolumuza 

devam ediyoruz. Yargı sahasında yapılan reformları, Yüce Parlamentonun üyeleri olarak, sizler, biz
ler takip ettik, izledik; kamuoyu da bunları çok dikkatle izliyor ve izlemeye devam edecek. Yerel 
yönetimlerle ilgili önemli reformlar gerçekleştirildi. Şimdi de seçim bildirgemizde olan, milletle 
seçim atmosferinde paylaştığımız, taahhüt ettiğimiz konulardan biri olan sağlık sistemindeki 
reformları gerçekleştirmek için huzurlarınıza çeşitli düzenlemeler geliyor; bundan sonra da gelecek. 
Yalnız, sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi, bu reformların bir adımıdır, bir 
ayağıdır; bu çerçeveden bakmamız gerekiyor. 

Şimdi, biz, yangından mal mı kaçırıyoruz, yangını mı söndürmeye çalışıyoruz, bunu bir gör
memiz gerekiyor. Bu tasarı, 28 Ekim 2004'te, Türkiye Büyük Millet Meclisine hükümetimiz tarafın
dan sevk edilmiş. Yine, 5 Kasım 2004'te, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından 
komisyona gönderilmiş. Komisyonlarda uzunca tartışmalardan sonra, 26 Kasım 2004'te, tasarı, 
basılıp milletvekillerine dağıtılmıştır; yani, takriben birbuçuk ay önce bu tasarı üzerinde yoğun tar
tışmalar yapılmış ve bu yoğun tartışmaların neticesinde de, tasarı gündemdeki yerini almıştır. 
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Gündeme hangi tasarıların alınacağı konusuna gelince, bugüne kadar, muhalefet partimizle, bu 
konularda hep diyalog halinde olduk. Hangi tasarıların gündeme alınacağı konusunda haftalık prog
ramlar da yaptık; ama, şöyle bir bağlayıcı hükmü, ben, doğru bulmayacağınız kanaatindeyim. Mec
liste, Genel Kurulda hangi konular görüşülecekse, bu konuların tümünü, bir ay önce, bir hafta önce 
belirleyelim gibi bir katı kuralın, kesin kuralını doğru olmayacağı kanaatini paylaşacağınıza 
inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, demokratik kitle örgütlerinin tepkilerinden mi korkuyorsunuz da böyle 
getiriyorsunuz!.. Demokratik kitle örgütleri, bu tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edil
diğinden bugüne kadar, her platformda bu konuları tartışmışlardır; tasarının hazırlanmasından 
komisyonlarda görüşülmesine ve Genel Kurul safhasına kadar, bu konular, enine boyuna konuşul
muş konulardır. Kaldı ki, hepimiz, milletvekilleri olarak, elimizi vicdanımıza koyalım, sağlık sis
temimize bir bakalım. Sağlık sisteminin, Anayasamızın amir hükümleri doğrultusunda mı hizmet 
gördüğü, yoksa, vatandaşlara, çileden, mihnetten, sıkıntıdan başka bir şey üretmediğini mi; bu 
kanaate nasıl vardığımızı, elimizi vicdanımıza koyarak bir değerlendirelim, bir düşünelim. 
Görülecektir ki, sağlık sistemimizde, gerçekten bir yozlaşma ve ciddî engeller, ciddî sıkıntılar... En 
kestirme yoldan, en etkili bir şekilde sağlık hizmetinin sunulmadığını da hepimiz biliyoruz. Bu 
reform ihtiyaçları da buradan doğmuştur. 

Bir diğer konuyu da ben anlamakta zorlanıyorum: Siyasî partilerin, seçimlere girerken, böyle 
bildirgeleri var. İşte, bu bildirge de, Cumhuriyet Halk Partisi bildirgesi. Ben, komisyonda da biraz 
takip etmeye çalıştım; Cumhuriyet Halk Partisi seçim bildirgesi denildiği an, CHP'ye mensup bütün 
arkadaşlarımız, âdeta yerlerinden fırlar gibi ayağa kalkıyorlar. Nedir, buradaki hazmedilemeyen 
konu, ben anlamıyorum. Siz, bu bildirgeyi kamuoyuyla paylaştınız, vatandaşlarla paylaştınız ve 
neticede de, milletimiz, sizi bu oranda Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderdi. Bunu, ya dağıt
mayacaksınız... 

ENVER ÖKTEM (İzmir) - Sayın Çelik, doğru söylemiyorsunuz. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Eğer, bu bildirgede olan... 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Onu okur musunuz, Cumhuriyet Halk Partisinin ne dediğini... 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Okuyacağım... Bakın, burada var. 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Okuyun... 
BAŞKAN - Sayın Milletvekili... 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Bakınız, bu bilgi... 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - İşçinin malını gasbedeceğiz demiyoruz. Siz gasbediyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın Öktem... Lütfen, Sayın Öktem... 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Bakınız... 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Doğru söylemiyorsun!.. 
BAŞKAN - Sayın Öktem, lütfen... 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Bu bildirgede olan... 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Doğrusunu oku. 
ALÎ RIZA BODUR (İzmir) - Tam oku, tam oku. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Bakın, ben doğrusunu okuyorum. 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Oku. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Sizin bildirge... "Sosyal sigortalar hastanelerini, sosyal sigorta 

sisteminden ayıracağız..." 
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ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Devam edin... Yaşlılık sistemi ile sağlık sistemini birbirinden 
ayıracağız. 

FARUK ÇELİK (Devamla) - Devam ediyorum, bakın: "İşçilerin SSK hastaneleri üzerindeki 
hakları saklı tutulmak kaydıyla..." 

ENVER ÖKTEM (İzmir) - Orada dur... Orada dur işte... 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Neden duralım?! 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Aramızdaki fark bu işte!.. 
BAŞKAN - Sayın Öktem, lütfen... 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Bir dakika, müsaade edin. 
"SSK'nın sağlık hizmetlerini Sağlık Bakanlığının koordinasyonuna devredeceğiz" diyorsunuz. 

(AK Parti sıralarından alkışlar; CHP sıralarından gürültüler) 
Bununla da kalmıyorsunuz, devam ediyorsunuz: "Sağlık Bakanlığını, sağlık hizmetlerinden 

sorumlu koordinatör kuruma dönüştüreceğiz" diyorsunuz. 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Sayın Çelik, siz, okuduğunuzu anlamıyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Siz diyorsanız ki... 
BAŞKAN - Sayın Çelik... 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Siz diyorsanız ki, bu sağlık sistemini Cumhuriyet Halk Partisinin, 

motamo, istediği gibi yapalım; unutmayın ki, burası AK Parti... (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP 
sıralarından gürültüler) Burası, AK Parti; milletin de çok yüksek oranda teveccüh gösterdiği ve ik
tidara taşıdığı bir siyasî hareket. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - O zaman, o bildirgeyi ağzına alma. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Ama, benim anlamadığım, bizim anlamadığımız olay şudur: 2/B 

olayını yaşadık. 2/B olayında aynı şeyleri söylediniz. 2/B'yle ilgili, yine, seçim bildirgenizde diyor
sunuz ki: "2/B sorununu çözeceğiz." Çözelim dedik; o zaman da yine aykırı şeyler söylediniz. 
Kamu reformuyla ilgili çok önemli şeyler burada ifade etmişsiniz. Bu çerçevede, bizim prog
ramımıza uygun, kamu reformundaki attığımız adımlarda, maalesef, yine, burada muhalefet ediyor
sunuz. Doğrusu, bu ikileminizi, bu çelişkilerinizi anlamakta, tarif etmekte kamuoyu da zorlanıyor. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Arif olmak lazım anlamak için. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Bakınız, bizi vazgeçin; AK Partinin bunu anlayıp anlamaması 

önemli değil; ama, kamuoyuna kendinizi izah ederken çok ciddî sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor
sunuz, siyasî ikbal ve istikbal açısından ciddî zorluklarla karşı karşıya kalırsınız tavsiyesinde 
bulunuyorum. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Siz kendinize bakın! 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Şimdi, ayrıca, Sayın Koç, az önce, doğrusu, hepimizin şaşırdığı 

bazı ifadelerde bulundu. 
Sayın Koç, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti; Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Türkiye 

Cumhuriyetinin, yetmiş milyonun Başbakanı. Burada, yasa tasarılarının buraya gönderilişiyle ilgili 
yaptığınız tanımlama, aşiret mantığını öne çıkaran bir tanımlamadır ki, bu konu, belki de, söylen
mesi değil, hiç düşünülmemesi gereken bir ifade tarzıdır diyorum; reddettiğimizi burada ifade 
ediyorum ve yakışık da almamıştır Sayın Koç, bu ifadeleriniz. 

Değerli milletvekilleri, biz, bugün ve perşembe günü, Genel Kurul çalışmalarıyla ilgili olarak. 
sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığına devriyle ilgili tasarı, Pakistan İslam Cumhuriyeti ile ülkemiz 
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arasındaki bir uluslararası sözleşme tasarısı ve Afyon İlinin adının Afyonkarahisar olarak değiştiril
mesiyle ilgili bir teklifi huzurlarınıza getiriyoruz. 

Teklifimizin lehinde oy kullanacağınızı umuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çelik. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, öneri hakkında aleyhte konuşmak is

tiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Güney. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıy

la selamlıyorum. 
Burada İktidar Partimizin getirmiş olduğu grup önerisi hakkında konuşmak istiyorum. Evvela, 

biraz önce konuşan değerli grup başkanvekili arkadaşlarımız, konunun, yani, önerinin üzerinde 
değil, programları üzerinde ve bugün, bundan sonra görüşülecek olan kanun üzerinde fikirlerini 
burada ifade ettiler. Kanımca, bunun ifade edileceği yer ve zaman, kanun görüşüleceği zamandır; o 
zaman bunlar konuşulurdu. Bizim burada konuşacağımız şey, bu öneridir. 

Şimdi, bu öneride ne deniliyor. Öneride deniliyor ki: Biz, bugün, daha önce filan sıradaki, yani, 
686 sıra sayılı kanun tasarısını 3 üncü sıraya alıp görüşelim. Bu, olabilir; doğrudur. Buna benim bir 
itirazım yok; ama, şunu ifade edeyim değerli arkadaşlarım; Yüce Meclisin iki önemli görevi vardır; 
bunlardan bir tanesi denetim, biri de yasamadır. Yasama, yani, kanunların çıkması. Bu kanunlar da 
ya tasarı ya teklif halinde gelir. Bunlar tasarı; doğru; ama, Yüce Meclisteki milletvekillerinin 
görüşülecek kanunları okuması, bunları anlaması ve bunlara katkıda bulunabilmesi için de Meclis
te gelip konuşması lazım, konuşabilmesi lazım. 

Şimdi, bakıyoruz, araya bir şey ilave edilmiş: "730 sıra sayılı kanun tasarısını 48 saat geç
meden görüşelim." Belki -sizlerin grubu var- siz gruplarınızda bunu tartışıyorsunuz, ne olduğunu 
biliyorsunuz. Bilmiyorum biliyor musunuz. Ben bilmiyorum. Benim gibi bağımsız arkadaşlarım 
var; biz bunları burada öğreniyoruz. Bu, 48 saati İçtüzüğümüz, kanunlar niye koymuş; bu, çok açık; 
okuyalım, hazırlık yapalım, buraya gelelim, katkıda bulunalım. Hatta -Yüce Meclis çok iyi biliyor, 
hepiniz çok iyi biliyorsunuz- zaman zaman önergeler vermişizdir, önergelerimiz kabul görmüştür; 
biz de bu arada bir katkıda bulunmuş oluyoruz; kendi kendimize biz bunu yapıyoruz. 

Ben, şimdi, İktidar Partisi grup başkanvekili arkadaşlarımdan rica ediyorum: Biz, bu görevleri yıl
larca yaptık ve biz de zaman zaman Meclisin gündemi üzerinde değişiklikler yapmaya çalıştık; ama, 
burada yaptığımız oynamalar, inanın, böyle sık olmamıştır. Çok önemli, zaruret halinde, bir tasarı 48 
saat geçmeden görüşülebilir; ama, bunu sık sık önümüze getirirseniz, o zaman burada sağlıklı kanun 
çıkmaz. Sayın Koç'un dediği gibi, çıkardığımız kanunlar bir yerlere takılır, gerisin geriye gelir. 

Bizim istediğimiz şudur: Biz daha önceden bunları bilelim. Bu, bizim tabiî hakkımızdır; ama. 
son dakikada, bekleme süresini dahi doldurmadan, bu süreyi kullanmadan buraya bir tasarı getir
menizi uygun bulmuyorum, bu usulden vazgeçelim diyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada, bu görüşülecek tasarılar hakkında sırası geldiği zaman, fırsat 
buldukça biz de konuşmak istiyoruz. Sağlık hizmetlerinin tek elde birleştirilmesi, kanaatimce, doğ
rudur; ama, bunun yöntemi, bana göre, gerek Anamuhalefet Partisiyle ve gerekse sivil toplum ör
gütleriyle daha iyi bir diyaloga girilerek birlikte çözülmesiydi. Bunu. böyle önemli bir kanunu zıt
laşmayla çıkardığınız zaman, inanın, bu kanundan hayır da gelmez. 

Bu bakımdan, ben, arkadaşlarımdan rica ediyorum; Meclisin gündemini sık sık değiştiren ve 
bizi gündemi takip etmede zorlamaya yönelen bu davranışlarından vazgeçsinler diyorum. Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Bağımsızlar ve CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güney. 
Başka söz talebi?.. Yok. 
Öneriyi yeniden okutuyorum: 
Öneri: 
5.1.2005 Çarşamba günkü (bugün) birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi; gündemin 

"Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 106 ncı sırasında yer 
alan 686 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 3 üncü sırasına, 115 inci sırasında yer alan 721 sıra 
sayılı kanun tasarısının bu kısmın 5 inci sırasına, gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak 
dağıtılan 730 sıra sayılı kanun tasarısının 48 saat geçmeden gündemin 4 üncü sırasına alınmaları; 
bu birleşimde, Genel Kurulun 15.00-21.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi; 6.1.2005 Per
şembe günkü birleşimde ise, 6 ncı sıraya kadar olan tasarı ve tekliflerin görüşülmesinin tamamlan
masına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Arayacağım Sayın Koç. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum; karar yetersayısını arayacağım: Kabul edenler... 
AHMET YENİ (Samsun) - Var, var... Fazlasıyla var... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Ne oylanıyor söyle bakayım; ne oylanıyor?! 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; öneri kabul edilmiştir. 
Alınan karar gereğince, sözlü sorulan görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 

Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Mil

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

BAŞKAN - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu 
Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin geri 
alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporu henüz gelmediğinden teklifin müzakerelerini er
teliyoruz. 

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları raporlarının müzakerelerine 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2. - Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/821) (S. 
Sayısı: 701) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredil

mesine Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyon
ları raporlarının müzakerelerine başlıyoruz. 
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3. - Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/918) (S. Sayısı: 686) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 686 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Antalya Millet

vekili Deniz Baykal; buyurun. (CHP sıralarından ayakta alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA DENİZ BAYKAL (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bazı 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair 
Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi vesilesiyle Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Bu önemli kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisindeki görüşmelerinin, şu ana kadar 
ele alınış biçiminden başlayarak bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. 

Önce, bu kanun tasarısının, toplumsal yaşamımızda, sağlık politikamızda, sağlık sektöründe 
görev yapan insanlar arasında, sağlık hizmeti talep eden vatandaşlarımız açısından olağanüstü 
büyük önem taşıyan bir tasarı olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Böylesine önemli bir 
tasarının, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, hızla, alelacele, milletvekillerine gerekli inceleme, 
değerlendirme fırsatı tanınmadan, 48 saatlik inceleme zamanı bile tanınmadan, bir olupbittiye 
getirilerek, aniden Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınmış olması, gerçekten, böylesine 
önemli bir konunun toplumumuzda bütün yönleriyle ele alınıp tartışılmasına fırsat vermeden bu 
konunun geçiştirilmek istenmesi, başlangıçtaki temel yanlışı ortaya koyuyor. 

Gönül isterdi ki, böyle bir konu, toplumun çeşitli kesimlerinin ciddî katkısıyla, işbirliğiyle, paylaş-
masıyla şekillendirilsin ve yine, demokratik, katılımcı, özgür, kurallara saygılı bir anlayış içinde Mec
lis müzakereleri sağlanabilsin. Maalesef, bu konuda bir telaşın, bir kapkaç yaklaşımının, meseleyi tar
tıştırmadan sonuca götürme arayışının egemen olduğunu görüyorum, bundan üzüntü duyuyorum. Sayın 
Ülkü Güney'in biraz önce dile getirdiği düşünceler de bu doğrultudadır, kendisine katılıyorum. 

Gerçekten, bu konu, daha derli toplu bir şekilde ele alınıp tartışılabilmeliydi; çünkü, konu, sağ
lık sorunuyla ilgili. Sağlık sorunu, ülkemizin en önemli üç sorunundan birisi ve bu sorunun ele 
alınıp konuşulması, bu konuda atılan her adımın doğru bir sağlık politikası içinde yer tutmasının 
sağlanabilmesi büyük önem taşıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de çok ciddî, çok temel sağlık sorunları var. Maalesef, bugün ül
kemizde birbirinden farklı statüde yer alan, değişik sağlık hizmeti alma konumunda olan, ayrışmış 
toplumsal kesimler var. Hepimiz aynı sağlık hizmetini, vatandaş olarak, devletin sunduğu, kamunun 
kaynaklarıyla sunulan sağlık hizmetini aynı şekilde almak imkânına sahip değiliz. İmtiyazlı ve 
sınıflı bir sağlık politikası, maalesef, Türkiye'de yürürlüktedir. 

Bizim saptamalarımıza göre, Türkiye'de sağlık hizmeti sunma açısından 7 sınıf vatandaş var
dır. Kamudan, devletten sağlık hizmeti alma şansı bakımından 7 sınıf yurttaş vardır. 1 inci sınıf yurt
taşlar milletvekilleridir. En güvenceli, en yüksek düzeyde, en geniş kapsamlı sağlık hizmetini mil
letvekilleri almaktadır; 2 nci sınıf yurttaşlar, çalışan memurlardır; 3 üncü sınıf yurttaşlar, Emekli 
Sandığı emeklileridir; 4 üncü sınıf yurttaşlar, SSK'lı yurttaşlardır; 5 inci sınıf yurttaşlar, Bağ-Kur-
lulardır; 6 ncı sınıf yurttaşlar, yeşilkartlılardır; 7 nci sınıf yurttaşlar da, hiçbir sosyal güvenceye 
sahip olmayan, yani, Allah'a emanet edilmiş olan vatandaşlarımızdır. 

(x) 686 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Önce, bir defa, sağlık politikası, bir sağlık reformu anlayışı içerisinde bu konuya yaklaşmıyor
sa, bu ayrışmayı ortadan kaldırmaya yönelik bir çerçeve ortaya konulmalıdır. Böyle, palyatif, 
oradan şunu alayım, buradan bunu alayım yaklaşımıyla ele alınacak konular, Türkiye'de kapsamlı 
bir sağlık reformuna katkı vermezler. 

Bakınız, aynı zamanda, şu tespitleri de yapmak durumundayım: Türkiye'de, maalesef, sağlık 
hizmetleri bakımından, sadece statü açısından değil, imkân açısından da çok büyük farklılıklar var
dır. Bugün, Türkiye, Hakkâri'ye, Şırnak'a, Kahramanmaraş'a, Kars'a, İğdır'a uzman hekim gön
deremez haldedir ve SSK hastanelerine elkoydum diyerek bu konuya yaklaşmak, Türkiye'nin bu 
pek çok kentinde uzman hekim barındıramayan bir ülke tablosu karşısında irdelenmelidir, sorgulan
malıdır. 

Bugün, Türkiye'de, 11 837 sağlıkevinin yaklaşık 6 000'inde ebe yoktur; ebe olarak tayin 
edilememiş binlerce ebe, açıkta tayin beklemektedir; bu, başlangıçta çözülememiştir. Bu 11 837 
sağlıkocağının, maalesef, 6 000'inde ebe yok; pek çoğunda düzenli bir doktor bulunmasını da sağ-
layamıyoruz. Hastanede adam gibi tedavi olabilmek için önce muayenehaneden geçme mecburiyeti, 
Türkiye'nin bir acı gerçeği olmaya devam ediyor. Bu düzen değişmemiştir, aynen işleme durumun
dadır. Sağlık Bakanlığı kurumlarında tedavi görmek isteyen hastalar, önce muayenehaneye uğrama 
zorunluluğunu sürdürmeye devam ediyorlar. Yani, SSK hastanelerini Sağlık Bakanlığına bağ
ladığınız zaman, Sağlık Bakanlığına zaten bağlı olan hastanelerde çekilen ıstırapların, yanlış uy
gulamaların ortadan kalkabileceğini umut etmek kadar yanlış bir şey yoktur. Maalesef, SSK has
tanelerini devrettiğimiz zaman da, bizim vatandaşlarımız "bıçak parası" diye bilinen bu haraçtan 
kurtulamayacaklardır. 

Bugün, hasta yataklarının yüzde 39'u, hekimlerin yüzde 47'si 3 büyük şehirdedir. Türkiye'nin 
81 ili vardır; 3 büyük şehirde, Türkiye'nin sağlık birikimi temerküz etmiş, toplanmış bir manzara 
sergilemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, böyle bir manzarada bir düzenleme getiriliyor. İddialı bir düzen
leme; sağlık sorunlarının çözümüne katkı verecekmiş! Ne yapmak istiyorsunuz bununla; SSK'yı 
Sağlık Bakanlığına bağlamak istiyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, bu, SSK nedir allahaşkına?! Yani, gelenin vurduğu, geçenin vurduğu, 
hakkı yenilen bu SSK'ya daha objektif bir gözle bakmanın bir vicdanî sorumluluk olduğu kanısın
dayım. Düşünün ki, Türkiye nüfusunun yarısına bugün Sosyal Sigortalar Kurumu hizmet vermek
tedir. Türkiye nüfusunun yarısı SSK'dan yararlanıyor. SSK bu hizmeti nasıl veriyor; SSK bu hiz
meti -yani Türkiye nüfusunun yarısına sağlık hizmetini- Sağlık Bakanlığında hizmet veren hekim 
sayısının beşte l'iyle vermektedir. Bugün, Sağlık Bakanlığındaki hekim sayısı SSK'da görev yap
makta olan hekim sayısının tam 5 katıdır; ama, Türkiye'de, vatandaşa gerçek hizmeti veren kurum 
SSK'dır. Sağlık Bakanlığındaki doktor, hemşire, sağlık personeli sayısının beşte l'iyle Sosyal Sigor
talar Kurumu Türkiye nüfusunun yarısına hizmet vermektedir. Sağlık Bakanlığının yataklı kurum 
sayısının yedide l'iyle -1998 rakamlarıyla- Sosyal Sigortalar Kurumu, daha kısıtlı sayıda sağlık 
kurumuyla, Sağlık Bakanlığıyla mukayese edilemeyecek kadar geniş kapsamda vatandaş kitlesine 
hizmet verme çabası içindedir. Yaptığı harcamalara baktığınız zaman ortaya çıkan tablo da şudur: 
1998 rakamlarıyla, Bağ-Kurun kişi başına yaptığı harcamanın üçte Tiyle, Emekli Sandığının yap
tığı harcamanın sekizde Tiyle, Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık hizmeti vermektedir. Hasta başına 
SSK'nın harcadığı para, Bağ-Kurun üçte Ti; hasta başına SSK'nın harcadığı para, Emekli San
dığının sekizde Tidir ve Türkiye nüfusunun yarısına hizmet vermektedir, Sağlık Bakanlığındaki 
sağlık personeli sayısının beşte Tiyle bu hizmeti vermektedir. Şimdi, buna elkoyuyoruz, Sağlık 
Bakanlığına bağlayacağız. 

Değerli arkadaşlarım, yine, SSK'nın daha iyi anlaşılması için dikkatinize bir rakamı daha sun
mak istiyorum: Kişi başına düşen ilaç tüketimi Türkiye ortalamasında 54 dolardır. Her hastamız, 
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kişi başına, ortalama 54 dolarlık bir ilaç harcaması yapıyor; SSK'da bu harcama, 19,5 dolardır. Yani, 
SSK, Türkiye'nin yükünü çeken, çilesini çeken, az parayla çok iş yapan, geniş vatandaş kitlesine 
hizmet götüren ve her türlü karalamaya, suçlamaya da hedef olmuş bir kurum durumundadır. 
SSK'da tedavi olan hastaların kişi başına tükettikleri ilaç 19,5 dolar, Türkiye'de 54 dolar, Bağ-Kur-
da 67 dolar, Emekli Sandığında 205 dolar değerli arkadaşlar. 

Şimdi, bu kuruma müdahale ediyoruz. Ne diye müdahale ediyoruz, kurumun neyine müdahale 
ediyoruz; kurumun, mülkiyetine, malvarlığına müdahale ediyoruz. Anayasamızda, çok açık bir 
şekilde "Devlet, sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp, hizmet vermesini düzenler" deniliyor. 
"Anayasamızın bu maddesine göre bunu yapıyoruz" diyorsunuz. 

Yine, Anayasamızın 56 ncı maddesinin bir sonraki fıkrasında "Devlet, bu görevini kamu ve 
özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir" 
deniliyor; yani "bütün devlet kurumlarını, bütün özel kuruşları kendi kontrolüne al da sağlık hizmeti 
ver" demiyor. Çok açık bir şekilde "Devlet, sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp, hizmet ver
mesini düzenler" deniliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu, çok yerinde bir madde, bir koordinasyon görevi, bir eşgüdüm görevi 
veriyor ve fevkalade haklı, yerinde bir düzenleme; Anayasamızın öngördüğü bu. 

Son zamanlarda AKP sözcülerine araz olan bir yaklaşım var. Herhangi bir konuyu gündeme 
getirmeye kalkışırken "CHP de bu konuda böyle düşünüyor, CHP'nin de böyle bir tezi var" diyor
lar. AKP sözcüleri, başları sıkıştığı yerde "CHP de böyle bakıyor" diye, CHP'den imdat almaya 
çalışıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, biz, tabiî, bizim düşüncelerimize referans verilmesinden, bizim düşün
celerimizden güç alınmak istenmesinden, bizim düşüncelerimizden meşruiyet talep edilmesinden 
mutluluk duyarız; hiç şüphe yok. Biz, düşünüyoruz, proje ortaya koyuyoruz ve AKP'li arkadaş
larımız da sıkıştıkları zaman "CHP de böyle düşünüyor" dedikleri zaman, bunun, bize verilen 
önemin, bize verilen değerin bir yansıması olduğunu biliyoruz; ama, burada, tabiî, ince noktalar var; 
yani, ne demişler; "şeytan ayrıntıda gizlidir." Dikkatle bakacak olursanız, o şeytanı görürsünüz 
orada. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin seçim bildirgesinde, bu konuda da, bu yasaya mesnet teşkil 
eden bir hükmün, bir anlayışın bulunduğunu AKP sözcüleri söyleyerek, bu girişimi kabul ettirmek 
istiyorlar. Bu, doğru değildir; bu, tıpkı, işine gelenin, işine geldiği gibi atıf yaparak, eksik, noksan... 
"Sarhoşken namaza yaklaşma" yi, "namaza yaklaşma" diye okursan, tabiî, ona göre hüküm verir
sin. 

Şimdi, bizim, Cumhuriyet Halk Partisinin bildirgesindeki düzenlemeyi ben tekrar dikkatinize 
sunmak istiyorum: "İşçilerin, SSK hastaneleri üzerindeki hakları saklı tutulmak kaydıyla, SSK'nın 
sağlık hizmetlerini Sağlık Bakanlığının koordinasyonuna devredeceğiz." "İşçilerin, SSK hastaneleri 
üzerindeki hakları saklı tutulmak kaydıyla..." Yani, Anayasamızın 56 ncı maddesindeki anlayış 
burada da ifade edilmiştir; ama, önümüze getirilen düzenleme, maalesef, bu iki anlayışa da uygun 
bir düzenleme değildir. Burada bir çelişki var. 

Sağlık politikasıyla ilgili olarak AKP'yi izliyoruz. Yerel Yönetimler Yasası Tasarısında, AKP, 
sağlık kurumlarının yerel yönetimlere devredilmesini öngörüyor. Sağlık kurumlarını, kendi elinde 
değil, yerel yönetimlerde bulundurmayı amaçlıyor. Bunun için bir Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı 
hazırladı. Siz, bir yandan, devletin elindeki kurumlan yerel yönetimlere devretmeyi düşünüyor
sunuz; öte yandan, devletin elinde olmayan, devletin dışında, özel hukuk hükümlerine tabi SSK gibi 
bir temel kuruluşun elindeki sağlık birimlerini devletleştirmeyi öngörüyorsunuz. Bir defa, bu, izaha 
muhtaç bir çelişkiyi ortaya koyuyor. Aslında, bir çelişki yok tabiî; ama, amacın tümünün ilan edil
memesi durumu var, ortada gizli bir maksat var. Daha ilan edilmemiş, ortaya konulmamış bir proje 
var, projenin bu aşamasında çelişki var. Projenin bu aşamasında ne oluyor; SSK'ya ait hastaneler, 
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devlete, devletin Sağlık Bakanlığına intikal edecek; devlet, elindeki, Sağlık Bakanlığındaki has
taneleri de yerel yönetimlere verecek. 

Değerli arkadaşlarım, bu, bir yandan özelleştirme, bir yandan devletleştirme çabasının altında 
yatan temel amaç, açıkça görmeliyiz ve ifade etmeliyiz ki, sağlık hizmetini bir kamu hizmeti olmak
tan çıkarmaktır. Temel amaç, ister genel düzeyde kamuyu, devleti, Sağlık Bakanlığını, ister yerel 
düzeyde belediyeleri bir kamu kuruluşu olarak vatandaşa sağlık hizmeti verir konumda olmaktan 
çıkarma anlayışı burada kendisini göstermektedir. Yani, kamu hizmeti konusunda, zaten, işin başın
dan beri AKP'nin sürekli bir takibi var; kamu hizmeti anlayışını kaldırmak istiyorsunuz. Kamu hiz
meti, devletin, kamunun, vatandaşlara vermekle mükellef olduğu bir hizmet olmaktan çıkarılmak 
isteniyor, bir ticarî ilişkiye, parasal ilişkiye dönüştürülmek isteniyor ve vatandaş, müşteri konumuna 
sokulmak isteniyor, hizmeti verecek olan da, işveren, iş sahibi haline getirilmek isteniyor. 

Türkiye'de, genel düzeyde, devlet düzeyinde SSK'nın ya da Sağlık Bakanlığının vermekte 
yetersiz kaldığı, kamu kuruluşlarının vermekte yetersiz kaldığı sağlık hizmetini, yerel yönetimlerin 
-insaf ediniz, elinizi vicdanınıza koyunuz da söyleyiniz- özlenen, beklenen düzeyde etkin bir şekil
de verebilme olanağını gerçekten düşünüyor musunuz; böyle bir olanağın olmayacağı belli; yerel 
yönetimler, devletin üstesinden gelemediği bir hizmeti, en kompleks ameliyatları, kalp ameliyat
larını, beyin ameliyatlarını, en masraflı tedavileri üstlenecek de verecek, yerel yönetimler verecek! 

Değerli arkadaşlarım, buradaki amaç da, yerel yönetimlerin elinden... Bir süre sonra özelleştir
me yoluyla bunu ticarîleştirmektir. Türkiye'nin çok önemli bir kamu sağlık hizmeti altyapısı vardır 
-hastaneleri vardır, kuruluşları vardır- SSK da bunların en önemlilerinden birisidir. Mesele bundan 
kurtulmak, kamudan kurtulmak, devlet hizmeti mükellefiyetinden kurtulmak ve vatandaşa, bir yan
dan muhatap, belediye deyip, üstesinden gelemeyeceği bir yükle belediyeleri karşı karşıya bırak
mak, bir yandan da, bu işi parayla götüreceksin noktasına herkesi getirmek. 

Değerli arkadaşlarım, amaç bu, niyet bu. Bu, tabiî, çok temel bir siyaset farklılaşması anlamına 
geliyor. Türkiye gibi pek çok sosyal sorunu olan bir ülkede, siz, devleti vatandaşa karşı sosyal görev 
yüklenemez bir hale, yüklenmemelidir anlayışına... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Baykal, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
DENİZ BAYKAL (Devamla)- Şahsım adına da söz verirseniz... 
BAŞKAN- Sayın Baykal, şahsınız adına söz talebiniz var; ama, AK Parti Grubunun da söz 

talebi var. Dolayısıyla, önce, AK Parti Grubu adına söz vereceğiz. 
DENİZ BAYKAL (Devamla)- O anlayışı göstereceklerine inanıyorum arkadaşlarımızın. 
ALİ TOPUZ (İstanbul)- Sayın Başkan, birleştiremiyor musunuz?.. 
BAŞKAN- Uygulamamızda, AK Parti Grubu söz istediği için, önce, AK Parti Grubuna, sonra 

Sayın Baykal'a söz vereceğiz. 
ENVER ÖKTEM (İzmir)- Bu kadar önemli bir konuda niye söz vermiyorsunuz?!. 
Sayın Başkan, niye taraf tutuyorsun!.. 
BAŞKAN- Sayın Milletvekili, burada taraf tutma söz konusu değil. Başkanlık Divanının taraf 

tuttuğunu hiçbir sayın milletvekili iddia edemez. 
Sayın Baykal şahsı adına da söz talebinde bulunmuştur; ancak, AK Parti Grubu adına Zekai 

Özcan söz talebinde bulunduğu için, önce, AK Parti Grubu konuşmacısı konuşacaktır, sonra Sayın 
Baykal'a yine söz verilecektir. 

MEHMET UĞUR NEŞŞAR (Denizli)- Ayıp!.. Ayıp!.. 
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BAŞKAN- Kaldı ki, Sayın Baykal'ın şu anda konuşma süresiyle ilgili herhangi bir sınırlama 
da yoktur. 

Buyurun Sayın Baykal. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli)- Teşekkür ederiz. 
DENİZ BAYKAL (Devamla)- Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, önemli bir yasa görüşülüyor ve Anamuhalefet Partisinin de 

Genel Başkanı konuşmaktadır. Lütfen, Sayın Genel Başkana önce, siz, gereği kadar dikkat eder
seniz, Genel Kurulda daha sağlıklı bir çalışma olacaktır. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli)- Merak etmeyin!.. 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Baykal. 
DENİZ BAYKAL (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanın süre konusunda fiilen 

göstereceği anlayışla meramımı ifade edebileceğimi düşünüyorum. 
Şimdi, kamu hizmeti anlayışının ortadan kaldırılması, devlet hizmetinin özelleştirilmek isten

mesi, vatandaşın temel gereksinmelerini kendi ekonomik katkısıyla ayrıca karşılamasının öngörül
mesi, gerçekten, bizim, devlet yönetim anlayışımızda yepyeni bir noktaya geldiğimizin ifadesidir. 
Bugüne kadarki anlayış şudur: Vatandaş vergi verir, herkes gücüne göre vergi verir, herkesten 
gücüne göre vergi alırız; herkesten gücüne göre aldığımız vergilerle bütün vatandaşlara eğitim hiz
meti veririz, sağlık hizmeti veririz, sosyal güvenlik hizmeti veririz; bu, bizim görevimizdir, bizim 
devlet anlayışımızın, devlet maliyemizin altında yatan temel olay budur. Herkes gücüne göre vergi 
verecek; ama, bütün vatandaşlar belli bir düzeyde sağlık hizmeti alacak. 

Şimdi, AKP diyor ki; öyle şey yok, nasıl, ben herkesten alabildiğim vergiyi alacağım; bir defa, 
herkesten gücüne göre vergi alma durumunda da değilim, herkesten tükettiğine göre vergi alacağım, 
gücü o kadar önemli değildir. 

Ayrıca, aldığım vergilerle ben faiz öderim, rant öderim; ama, aldığım vergilerle sağlık hizmeti 
vermem, eğitim hizmeti vermem, sosyal güvenlik hizmeti vermem diyorsunuz. (CHP sıralarından 
alkışlar) Bu, yanlış. Asıl temel yanlış da bu. Asıl temel yanlış da bu. Devletin paraları nereye 
gidecek, niçin harcayacağız?.. Ranta harcarım, faize harcarım; ama, sağlığa harcamam, eğitime har
camam... Ne olacak eğitim ihtiyacı olan; parasını verecek. Veremeyen ne olacak; bakarız işte canım, 
yeşilkartla ne yaptıysak, onun gibi bir şey yaparız. Bu, doğru bir yaklaşım değildir. 

İkincisi, bu getirdiğiniz düzenleme, bir mülkiyet transferi düzenlemesidir ve bu düzenlemenin 
hukukî bir temeli yoktur, Anayasaya açıkça aykırıdır bu düzenleme. Yani, Sosyal Sigortalar 
Kurumu, özel hukuk hükümlerine tabi bir kuruluştur. Özel hukuk hükümlerine tabi bir kuruluşun 
mal varlığının kamuya nasıl intikal ettirileceği Anayasamızda düzenlenmiştir. 46 ncı madde ön
görüyor; kamulaştırma yaparsınız, kamulaştırmayla alırsınız. Hayır, kamulaştırmayla almayacağız. 
Nasıl alacaksınız; biz, bir yolunu bulacağız, alacağız. Yani, bu, fiilen elkoyma tabiî de, elkoyma 
değilmiş gibi sunma çabası var; ama, bu, inandırıcı değil. 

Bakınız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, eylül ayındaki raporuyla, bu girişimin 
Anayasaya aykırı olduğunu Başbakanlığa duyurmuştur. Gerçekten, bu, Anayasaya aykırıdır; bu, 
gasptır, gasp! Yani, siz, bir yasayla, işçilerin primiyle, işverenlerin primiyle edinilmiş olan sağlık 
kurumları sistemini, hastaneleri, ne hakla, onların mülkiyetinden kendinize intikal ettirme hakkına 
sahipsiniz?! Yani, burada, Başbakanın malvarlığının Hazineye intikali için bir yasa çıkarsak, bu 
mümkün olur mu, bu doğru olur mu, bu geçerli olur mu?! Başbakanın malvarlığını yasayla nasıl 
devlete intikal ettiremezseniz, Türkiye'deki milyonlarca işçinin, emeklinin SSK'sını da intikal et
tiremezsiniz! (CHP sıralarından alkışlar) 

Canım, biz, resmen almıyoruz. Ne yapıyorsunuz; bedeli karşılığı alıyoruz. Peki, bu bedeli kim 
belirliyor; bu bedeli, Maliyeden bir komisyon kuracağız, onlar belirleyecek. Bir defa, Anayasa 
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Mahkemesi, Emekli Sandığıyla ilgili olarak, böyle bir uygulamanın Anayasaya aykırı olduğunu 
karara bağlamış; bu, geçerli değil. Şimdi, burada, bir komisyon kurmuşuz; o komisyon bedeli belir
leyecek. Peki, bedel nasıl ödenecek; Bakanlar Kurulunun uygun gördüğü biçimde ödenecek. Yani, 
Bakanlar Kurulu pekâlâ diyebilir ki, faiz yok, yüz yılda bunun karşılığı ödenir; bu mümkün 
olabilecek. Yani, işçilere ait olan hastanelerin bedelinin ne olduğunu, siz, ne hakla Maliye bürokrat
larına belirletiyorsunuz?! Maliye bürokratlarının bunu belirleme yetkisi nereden geliyor?! Maliye 
bürokratlarıyla bunun ne ilgisi var?! Bunun primini veren, onun sahibi olan başkaları, yani işçiler; 
işverenlerin de, yine, işçi adına kesilmiş olan primleri... 

Biz, böyle belirleriz bedeli. Peki, belirlediğiniz bedeli nasıl ödeyecek devlet; onun nasıl 
ödeneceğine de biz karar veririz. Kimsiniz siz; Bakanlar Kurulu. Siz, Ali kıran baş kesen misiniz?! 
(CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Türkiye bir hukuk devleti; kimin ne yapabileceği belli. 
Bu, Anayasaya aykırı, vicdana aykırı, hakka aykırı, emeğe aykırı; yanlış bir düzenleme. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar önemli bir kanun tasarısı hazırlanıyor -Türkiye'de işçi ve iş
veren kuruluşlarının bir araya gelip, böylesine sorunları konuşmaları için Anayasamızın öngördüğü 
bir temel kurum var, Sosyal ve Ekonomik Konsey var- Sosyal ve Ekonomik Konseye bu konuyu 
getirdiniz mi, orada konuşturdunuz mu?.. Onbinlerce doktoru ilgilendiriyor, onbinlerce hemşireyi 
ilgilendiriyor, ebeleri ilgilendiriyor, milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Bunu kim yapıyor; biz 
burada yapıyoruz; 48 saat de, size, mütalaa süresi de vermiyoruz, bilgilenme imkânı da 
tanımıyoruz; uzatmayın bu işi, kabul ediverin geçsin, biz aldık kararı uyguluyoruz... Bu, iyi bir yön
tem değil, doğru bir yöntem değil; çok büyük bir haksızlık ve inanıyorum ki, siz bunu denediğiniz 
zaman, toplum, buna haklı olarak tepki gösterecektir. Bu üslup, bu tepeden inme üslup, bu yak
laşım, hak ettiği tepkiyi, inanıyorum ki, görecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa çıkar çıkmaz SSK hastaneleri otomatik olarak Sağlık Bakan
lığına devrediliyor. Bedel daha sonra belli olacak. "Önce bedel belli olur, ondan sonra devredilir" 
yok. Otomatik, bunu devredeceğiz. Bedel; bedel sonradan gelir, islim arkadan gelir. Ödenme tarzı; 
o da daha sonra belli olacak. Bu, konuya yaklaşımınızın ne kadar peşin fikirli yaptım, oldu zih
niyetine dayalı olduğunu gösteriyor. Gerçekten üzüntü vericidir. Türkiye'nin temel devlet fel
sefesini, kamu hizmeti anlayışını, vatandaş kavramını yakından ilgilendiren ve milyonlarca in
sanımız için büyük önem taşıyan bir düzenlemenin, böyle, gümrükten mal kaçırırcasına, bir suç
luluk duygusu içinde, bir telaş içinde, doğru dürüst tartıştırmadan geçiştirilmek istenmesi fevkalade 
yanlıştır. 

Bu üslupla zaten geçmişte de büyük hatalar yapılmıştı. Şimdi yine, böyle bir tren kazasına doğ
ru bu konu yola çıkmıştır. Bu konu, Hızlı Tren Projesi gibi, altyapısı hazırlanmamış, temelleri oluş
turulmamış, şartları geliştirilmemiş ham bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Bu yaklaşımla yola çıkacak 
olursanız, bunun sonunda çok ciddî bir kaza olur. Bu kazanın altında sadece halkımız, vatandaşımız 
değil, korkarım, sizler de kalırsınız. 

Teşekkür ederim Başkan. 
Saygılar sunarım. (CHP sıralarından ayakta alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Baykal. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına söz isteyen, Ankara Milletvekili Sayın Meh

met Zekai Özcan; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; şahsım ve AK Parti Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devri Hak

kında Kanun Tasarısını görüşüyoruz. Şüphesiz, bu tasarı, Sosyal Sigortalar Kurumu mensuplarının 
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daha kolay ve yeterli sağlık hizmetini alabilmesi bakımından son derece önem arz etmektedir. SSK, 
1951 yılından beri sağlık işletmeciliği yapmaktadır; ancak, günümüzde sağlık hizmetleri büyük bir 
sıkıntı içerisindedir. 

Son olarak, 1992'de, fiilen açık vermeye başladığı tarihten itibaren bir kıyaslama yapacak olur
sak; SSK'da yatan hasta sayısı, yatak sayısına göre 3 kat artmıştır. Poliklinik sayısındaki artış ise, 
sağlık tesisleri sayısındaki artışa göre 2,5 kat daha fazla olmuş; sağlık personeline göre ise, 3 kat 
daha fazla olmuştur. Aslında bu durum, SSK'nın nasıl kilitlendiğini göstermesi bakımından önem
lidir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, Sosyal Sigortalar Kurumunun, sadece Türkiye ortalamasını 
yakalayabilmesi için 78 000 yatağa ihtiyacı vardır; elinde 34 000 yatak bulunmaktadır. Bunun an
lamı şudur: 44 000 yatak için, bugün itibariyle, 200 yataklı en az 220 hastane inşa edilmesi gerekir. 
Bunun maliyeti, personel hariç, 10 katrilyonun üzerindedir. Yılda yaklaşık 6 katrilyon açık veren 
bir kurumun bu tesisleri yapması, ne malî yönden ne de zaman açısından mümkündür. 

Norm ve standart birliği içerisinde olması gereken eğitim hastanelerinde 1 hekime düşen has
ta sayısına baktığımızda; Sosyal Sigortalar Kurumunda 1 hekime düşen hasta sayısı, Sağlık Bakan
lığında 1 hekime düşen hasta sayısının 3 katından daha fazladır. Bu oranlar illere göre farklılık arz 
etse de, durum vahimdir. 

Bu olumsuzluklardan dolayı, SSK, dışarıdan sağlık hizmeti almaya devam etmektedir. SSK'nın 
dışarıdan aldığı sağlık hizmeti oranı daha 1995'te yüzde 22 iken, bu oran, bugün yüzde 40'ı aşmış
tır. Bunun anlamı şudur: Sosyal Sigortalar Kurumunun, bu trendle, 3-4 sene içerisinde, dışarıdan al
dığı sağlık hizmeti kendi ürettiği sağlık hizmetinin üzerinde olacaktır; yani, kendi ürettiği hizmet 
azınlıkta kalacaktır. 

SSK mensuplarının sağlık hizmeti alımı sıkıntıları giderek artmaktadır. SSK sağlık per
sonelinin olağanüstü gayretlerine rağmen, tekrar ediyorum, sağlık personelinin gerçekten olağanüs
tü gayretlerine rağmen, demin belirttiğim gibi, fizikî ve personel yetersizlikleri sebebiyle sağlıktaki 
sıkıntılar her geçen gün artmakta ve bu durum, SSK mensuplarını bunaltmaktadır. 

Biliyoruz ki, yakın zamana kadar SSK hastanelerinin önünde miting meydanı gibi kalabalıklar 
oluşuyordu. İnsanlar, sabah saat 4'te, 5'te kuyruğa giriyor ve yazın sıcakta, kışın soğukta saatlerce 
bekliyorlardı. SSK, palyatif bir tedbirle, telefonla randevu sistemine geçmek suretiyle bu kalabalık
ları ortadan kaldırdı; ama, bu defa, mahdut sayıda kontenjan yüzünden, SSK'lılar evlerinde telefon 
başında randevu almak için uğraşmaktadır. 

Buna örnek şudur: Ankara Eğitim Hastanemizde, daha Sağlık Bakanlığıyla ortak protokol 
yapılmadan önce, günlük acil servis sayısı 1 500 civarındayken, bugün 700'e düşmüştür. Bu, aslın
da, SSK'lıların sistem dışına çıktığının bir göstergesidir ve çektiği sıkıntıları göstermesi bakımından 
da çok önemlidir. Bu da doğaldır; çünkü, 4 000 poliklinik hizmeti yapabilecek bir hastaneye, eğer 
5 000- 6 000 talep varsa, bu, sistemi tıkar. 

Değerli arkadaşlarım, kan alma, tahlil yapma, ameliyat randevuları ise çok sıkıntılı olmaktadır. 
Bakın, en büyük illerimizden olan İstanbul'da, geçen sene, kulak -burun- boğaz ameliyatlarının ran
devusu ocak ayında dolmuştu. Tabiî, bu durumda, SSK yönetimi, palyatif tedbirlerle, özel has
tanelerle anlaşmak zorunda kalmaktadır. Bu ise, yolsuzluklara açılacak bir alan olmaktadır. 

İlaç meselesi ise, gerçekten, Sosyal Sigortalar Kurumu mensupları için tam bir çiledir. Bugün, 
ilaç kuyruğunda bekleme süresi ortalama üç dört saattir. Ankara'da bile, daha geçen haftaya kadar, 
Etlik Polikliniğindeki bekleme süresi üç dört saatti. Bugün, Türkiye'de, Bağ-Kurlular, Emekli San
dığı mensupları, kamu personeli, hatta yeşilkartlılar eczanelerden ilaçlarını rahatlıkla alırken, Sos
yal Sigortalar Kurumu mensuplarına çile çektirmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu tasarıyla, aslında, 
bu da ortadan kalkacaktır. 
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Öncelikle, SSK'lıların sağlık alanındaki çilesini sona erdirmek hedeflendiği için, bu tasarı, çok 
iddialı bir tasarıdır. İkincisi, kaynak israfı önlenecektir. Birçok ilimizde, hem Sağlık Bakanlığının 
hem SSK'nın hem de bazı kamu kuruluşlarının sağlık birimleri bulunmaktadır. Bunların bazıların
da sağlık personeli eksikliği vardır bazılarında cihaz sorunu vardır bazılarında yatak sorunu vardır. 
Bu tasarıyla -bunların da birleştirilmesi suretiyle- daha az sağlık personeliyle, daha az sağlık tesisiy
le daha çok sağlık hizmeti verilmesi hedeflenmektedir. 

Çokbaşlılık ortadan kaldırılacaktır. Bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ve 
Bağ-Kur sebebiyle, sağlıkta, Sağlık Bakanlığından daha etkilidir. İlaç bedellerini tespit edebilmek
te, sarf malzemesi fiyatlarını tespit edebilmekte, paket programlar yapabilmektedir. Bu ise, bir çok-
başlılıktır ve sağlıkta, ortadan kaldırılması gereken önemli bir durumdur. Burada, kamu sağlık tesis
lerinin tek çatı altına alınmasıyla, sağlıkta, kamu sağlık kurumlarının rehabilite edilerek özerk bir 
yapıya kavuşturulması hedef alınmıştır. Nihaî hedef, Türkiye'de sağlık sistemi ile emeklilik sis
temini tamamen ayırmak olacaktır. 

Bu tasarıdan olumlu sonuçlar alabilmek için üzerinde durulması gereken birkaç noktayı da 
burada ifade etmek zorundayım. Sağlık Bakanlığının teşkilat yapısı, bu yeni duruma göre, acilen 
yeniden düzenlenmelidir; SSK da, özellikle fatura kurulları ve diğer yönleriyle, bu yeni duruma 
adapte olmak için yeniden düzenlenmelidir. Sağlık tesisleri, Sağlık Bakanlığının çatısı altında uzun 
süre bekletilmemelidir; bunlar süratle rehabilite edilerek özerk yapıya kavuşturulmalıdır. Aksi tak
dirde, kamu hantallığı içerisinde, sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilir. 

Biz, AK Parti Grubu olarak, AK Parti milletvekilleri olarak, illerimizde, bu projeyi yürekten 
destekleyeceğiz. Bürokrasinin hantallığına bırakmayacağız, bu projeyi sıkıntılı duruma soktur
mayacağız. 

Değerli arkadaşlarım, burada, aslında, SSK tesis mi kaybediyor yoksa tesis mi kazanıyor diye 
sormamız gerekir. SSK'nın elinde 148 hastane var; ama, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Bakan
lığının hastaneleriyle birlikte 826 hastaneye sahip olacaktır. 34 000 yatağı 128 000'e, 25 000 sağ
lık personeli ise 195 000'e yükselecektir. Yani, burada, Sosyal Sigortalar Kurumu, aslında, tesis kay
betmiyor, aksine, başka tesislere de sahip oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, çok tartışmalı bazı konulara da değinmek istiyorum. Özellikle Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Başbakanlığa yazdığı yazı konusunda, Cumhuriyet Halk Par
tisinin değerli milletvekillerinin ve demin de Sayın Genel Başkanının tenkitleri bulunmaktadır. 

SSK'nın -2003 fiyatlarını söylüyorum, bunlar kesin değerlerdir- tedaviye harcadığı para kişi 
başına 114,5 Yeni Türk Lirasıdır, Bağ-Kurun ise 130 Yeni Türk Lirasıdır. Bu, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun, Bağ-Kura göre, kişi başına yaklaşık yüzde 13 daha az para harcadığını göstermektedir. 
Bunu çarpacak olursak, bu 390 trilyon liradır. 

Tabiî, burada, Sosyal Sigortalar Kurumunun tecrübesi ve birikimi sayesinde bu 390 trilyon 
liranın oluşmayacağı düşüncesindeyim; çünkü, bugüne kadar Sağlık Bakanlığının 35 000 000 
civarında SSK'lıya verdiği hizmetlerin rakamlarına bakacak olursak, bu rakamlar, aksine, azalacak
tır. Dolayısıyla, tedavide Bağ-Kurla yapılan kıyaslama doğru değildir; aksine, SSK'nın lehinedir. 

Burada sıkıntılı olan ilaçtaki durumdur. İlaçta, Sosyal Sigortalar Kurumu kişi başına 83,5 Yeni 
Türk Lirası, Bağ-Kur ise 192 Yeni Türk Lirası harcamaktadır. Arada, gerçekten, ciddî anlamda bir 
fark vardır. Bu, toplamda 2,7 katrilyon lira civarında ilave yük getiriyor anlamı çıkabilir; fakat, 
hükümetimizin hem ilaç firmaları ve eczanelerle yaptığı anlaşmalar hem sosyal güvenlikle ilgili 
yapılan indirimler hem ithal ilaçlarda AB'deki en düşük ülke fiyatının esas alınması hem de 
KDV'deki indirimlerin, bu oranı azaltacağını düşünmekteyiz; çünkü, SSK'nın yataklı tedaviye har
cadığı ilaç yüzde 22, ayakta tedaviye harcadığı ilaç yüzde 57, anlaşmalı eczanelerdeki oranı ise yüz
de 21'dir. Demek ki, burada, sıkıntılı olan yüzde 57'lik bölümdür. Bunun tedbirleri alınmak suretiy
le, burada bir rahatlama görülmesi imkânı vardır. 
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Şimdi, burada, özellikle üzerinde durulması gereken, Sosyal Sigortalar Kurumunun mallarının 
Sağlık Bakanlığına satılıp satılmayacağı konusudur. Önce, bir defa, SSK özerk midir; bu soruyu 
sormak gerekir. Maalesef, SSK, özerkliğini kaybetmiştir. 4958 sayılı Yasaya baktığınızda, sadece 1 
inci maddesinde, Sosyal Sigortalar Kurumunun malî ve idarî yönden özerk olduğu söylenmektedir. 
Bu maddenin dışındaki hiçbir maddesinde SSK'nın özerk olduğunu bulamazsınız. 

Bu kurumun en üst karar organı olan Yönetim Kurulunun yapısı da bunu göstermektedir. 5 
atama vardır, 3 de seçilmiş üye bulunmaktadır. 5'e 3 oranında bir özerklik aranması mümkün değil
dir. Kaldı ki, Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun yetkileri de yoktur, kaldırılmıştır. SSK 
Yönetim Kurulunun yetkileri 20 madde üzerinden ifade edilmiştir. Bu 20 maddenin 11 maddesi 
Bakanın onayına tabidir; yani, Bakan onay vermediği sürece bu kararlar geçersizdir. Halbuki, geri 
kalan 9 madde zaten rutin maddelerdir, Yönetim Kuruluna gelmesine de gerek yoktur. 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - SSK'dayken "bunları değiştireceğiz" diye bağırmıyor 
muydun?! 

MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Devamla) - Evet, ben bağırıyordum; ama, siz sessiz kaldınız 
Sayın Meral; şimdi onlara da geleceğim; siz sessiz kaldınız... 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Batırdın, şimdi de üzerine basıyorsun. 
MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Devamla) - Söyleyeceğim şimdi, söyleyeceğim... 
BAŞKAN - Sayın Meral!.. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara)- Orada ne konuşuyordu, burada ne konuşuyor Sayın Baş

kan; ne yapayım! Yıllardır birlikte çalıştık. 
BAŞKAN- Sayın Meral, lütfen... 
MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Devamla)- Siz orada ne konuştunuz, burada ne konuşuyor

sunuz!.. 
Değerli arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu -altını çizerek söylüyorum-

bugün, bizim işimizle ilgili, emlakle ilgili 1 liralık taşınmazı ne satabilir ne alabilir ne de 
kiralayabilir. Bunun altını çiziyorum; Bakanın onayı olmadan, Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim 
Kurulu 1 liralık malı bile alamaz, satamaz ve kiralayamaz. 

MEHMET UĞUR NEŞŞAR (Denizli)- Sağlık Bakanı mı, Çalışma Bakanı mı?! 
MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumu as

lında 2000 yılında özerkliğini kaybederken bu sivil kuruluşlar sessiz kalmıştır. Sayın Meral doğru 
söylüyor, ben bu kurumun özerk olmasını istedim ve mücadele de ettim. O zamanki basında da bu 
yer almıştır. Eğer SSK bir kanun değiştirecekse, özerkliği olması yönünden değişsin demiştim; ama, 
biz görevden alındık, Danıştayla geri döndük, by-pass edildik; ama, özerk kurumun genel müdürüy
le ilgili hiç kimsenin sesi çıkmadı. 

Değerli arkadaşlarım, o tarihte, 2000 yılında, Sosyal Sigortalar Kurumu, bu Meclisin 
denetiminden çıkmayan bir yasayla, üstelik de, Anayasa Mahkemesinin yetki yasasını iptal etmesi 
sonucunda, kanun kuvvetindeki bir kararnameyle tamamen dağıtılmıştır; başkanlık sistemine geç
miştir ve birbirinden kopuk daire başkanlıkları kurulmuştur. Hatta, ellidört sene Bakanlığın ismini 
taşımayan SSK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ismini taşımak uğruna bütün levhalarını 
değiştirmiş, bütün matbu kâğıtlarını değiştirmiş, antetli kâğıtlarını değiştirmiş, trilyonlarca lira har
cayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurumu olmuştur. O tarihte bu özerklik elden 
giderken, kurum yönetim kurulunun yetkileri elden giderken, bu kuruluşlardan niçin "yahu. bu 
kurumu biz temsil ediyoruz, niçin yetkilerimizi alıyorsunuz" diye ciddî bir ses çıkmadı?! Değerli 
arkadaşlarım, bugün Yönetim Kurulunun, bırakın bunları, en önemli birim olan daire başkanının 
tayininde, alınmasında, hatta görevlendirilmesinde bile yetkisi yoktur; yetkisi olmadığı gibi, bilgisi 
de yoktur. Böyle bir karar organı olabilir mi?! 
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Şimdi, diyoruz ki, bu yasağın Yönetim Kurulundan çıkması gerekir. Tamam da, Yönetim 
Kurulu kalmamış ki!.. SSK'nın özerkliği kalmamış ki!.. Bugüne kadar SSK'yı değiştirmek isteyen
ler ve SSK'yı kurtarma adına çıkarılan bütün yasalar, Sosyal Sigortalar Kurumunun özerkliğini or
tadan kaldırmıştır değerli arkadaşlarım ve bugün, SSK, ne yapacağını bilmeyen, yetkisi olmayan bir 
durumdadır. 

Bakın -Sayın Meral belki gitmiştir Genel Kurula- yine, Yönetim Kurulunun görevleri arasında 
şu var: "SSK'nın gelecek on yılın aktüeryal hesaplarını incelemek ve genel kurula sunmak." 

Bırakın, SSK'nın bu on yıllık aktüaryel dengesinin hesabını görmek, 2003'ün bilançosunu, yedi 
ay sonra bile, 2004'te görememiştir. 

Şimdi, biz, bu kurumu bu hale getirdik siyasiler olarak ve ondan sonra diyoruz ki, niçin 
buradan geçmiyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, ben bu konuda da, zamanı da iyi kullanmak adına birkaç şey söy
lemek istiyorum. Sayın Baykal, demin "SSK malları satılamaz" dedi. 

Değerli arkadaşlarım, 1993'te 3917 sayılı bir yasa geçti. O tarihlerde, SHP koalisyon ortağıdır, 
Cumhuriyet Halk Partisiyle de birleşmiştir. Yine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 
SHP'nin, yani Cumhuriyet Halk Partisinin kontenjanındadır. O tarihte çıkan kanunu burada okumak 
istemiyorum; zaman açısından tekrar okunması mümkün değil; orada, kurumun 5 trilyon -o tarih
teki 5 trilyon- malvarlığı Emlak Bankasına satılmıştır, yasayla satılmıştır. 

Şimdi, diyebilir misiniz ki, hayır, böyle... Ama, siz yaptığınız zaman doğru oluyor, AK Parti 
yaptığı zaman yanlış mı oluyor?! (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, o, niçin yapılmıştır; bakın, ben size onu söyleyeyim. Sadece SSK'nın 
açıkları için, kurumun en değerli mallan satılmıştır. Halbuki, bizim burada yaptığımız çok farklı bir 
şey. Biz, burada, Sosyal Sigortalar Kurumunun tıkanan sağlık hizmetlerini çözmek için, ilave tesis
lerle, Sağlık Bakanlığına bırakıyoruz ve üstelik, rayiç bedeli üzerinden değerini de SSK'ya 
ödüyoruz. Arada büyük fark var. Yani, bir tarafta, ilgisi olmadığı halde, kurumun değerli mallan, 
Emlak Bankasına SSK'nın açıklarını kapatmak için satılıyor; burada ise, çok daha olumlu bir proje 
var. 

Değerli arkadaşlarım, buna siyasî bakımdan karşı çıkmak uğruna bizi tenkit edenlerin haksız
lık yaptığını düşünüyorum. Burada, yine, ifade etmek istiyorum; Sayın Baykal dedi ki, "bunu kim 
tespit edecek? Bu malların değerini kim tespit edecek?" O malların değerini nasıl 3917 sayılı 
Yasaya göre 4 genel müdür tespit ettiyse, burada da aynı yöntem uygulanacak; buna itirazınız var 
mıdır?! Değerli arkadaşlarım, o yasada -Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulundan geçmemiş
tir, tekrar altını çiziyorum- orada bir komisyon kurulmuştur; o komisyon, Emlak Bankası ile SSK 
altkomisyonu anlaşamamıştır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özcan, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkanım. 
...ve o komisyonun raporunda, aramızda büyük fark doğduğu için bunun bir üst kurula gön

derilmesine diye karar vermişlerdir. Bu üst kurulda 4 genel müdür vardır. Bu 4 değerli genel müdür, 
yasa gereği karar vermişlerdir. Kamu Finansman Genel Müdürü, Millî Emlak Genel Müdürü, SSK 
Genel Müdürü, Emlakbank Genel Müdürü. Bu değerli genel müdürler içerisinde değerli iki ar
kadaşımız da bulunmaktadır. E3ugün, Cumhuriyet Halk Partisi saflarındadır; SSK Genel Müdürü 
Sayın Kılıçdaroğlu ve Millî Emlak Genel Müdürü Sayın Hamzaçebi. Dolayısıyla, bu rapor, SSK'ya 
son gün gelmiştir ve yasa gereği çıkmıştır. Yani, 3.3.1994'te gelmiştir, aynı gün çıkmıştır. Çünkü, 
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mistir. Demek ki, o tarihte SSK'nın yetkisi olmasına rağmen, Yönetim Kurulunun yetkisinde ol
masına rağmen, bir yasa çıkarıp, SSK'nın mallarını satmak mümkünken, bugün, SSK yönetiminin, 
özerkliğini kaybetmek suretiyle, yetkisi olmadığı bir konuda satılamaz demek, haksızlıktır diye 
düşünüyorum. Burada, zamanı da fazla almamak için... 

Değerli arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumu çok değerli hizmetler vermiştir; ama, bugün, 
tıkanmıştır, sağlık hizmeti veremeyecek noktaya gelmiştir ve suiistimallere açık bir alan oluşmak
tadır. Bunun tek yolu, Sağlık Bakanlığı çatısı altında birleştirmek ve buradaki sağlık hizmetini en 
iyi şekilde yapabilmek ve mutlaka bu kurumları, kuruluşları özerk hale getirmektir. 

Ben bu tasarının SSK çalışanlarına, emeklilerine hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özcan. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.02 

- 7 3 5 -



T.B.M.M. B : 47 5 . 1 . 2005 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.15 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

686 sıra sayılı kanun tasarısı üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3. - Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredil

mesine Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyon
ları Raporları (1/918) (S. Sayısı: 686) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Tasarının tümü üzerinde, hükümet adına Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Akdağ. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimiz adına, Yüce Meclisi saygılarımla selam

lıyorum. 
Biliyorum ki, bu yasa tasarısını, biz bu yüce çatı altında görüşürken, özellikle SSK'lı vatandaş

larımız olmak üzere, bu kanunun yasalaşmasını büyük bir heyecanla bekleyen bir millet var. Yal
nızca SSK'lılar, işçilerimiz değil, aynı zamanda, Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı sağlık kuruluş
larında çalışan sağlık çalışanlarımız da, bu tasarının bir an önce yasalaşmasını bekliyor; çünkü, 
hakikaten, ülkemizdeki bu parçalı yapı, sağlık hizmetinin sunumu sırasında ortaya çıkan karışıklık
lar, aksaklıklar, hizmet sunumuna çok kötü bir biçimde yansıyor. 

Bu kürsüye çıkıp da sağlık hususunda, sağlık hakkında konuşacak olanlardan, sağlık sis
temimiz şöyle şöyle bir durumda, şunlar eksik, bunlar yanlış demeyen hemen hemen yok; ama, 
kabul edelim ki, bütün bu yanlışlıkları düzeltmek için, artık statükoyu terk etmek zorundayız. Böy
le, biraz da çağın anlayışının, çağın kavramlarının gerisinde kalan yaklaşımlarla, biz, ülkenin sağ
lık sorunlarına çözüm bulamayız. 

İncelediğimizde şunu görüyoruz: Dünyanın hiçbir ülkesinde -hemen hemen hiçbir ülkesinde-
hatta, dün demirperde gerisinde olup da, o statüsünü, o yapısını değiştirmiş, terk etmiş olan ülkeler
de bile, artık, sağlık hizmetinin finansman ayağı ile sunum ayağı bir arada yürütülmüyor; çünkü, 
herkes biliyor ki, sağlık hizmetinin finansmanı ile yani harcamalarını sağlayacak kasası ile 
sunumunu, yani, bu hizmeti verecek kuruluşları bir arada tutarsanız, hizmet yürümüyor ve Türkiye 
de bunu çok iyi biliyor. Bunu, on yıllar boyunca SSK hastanelerinin kapısında kuyruğa giren veya 
telefonu çevirip de randevu alamayan vatandaşımız da çok iyi biliyor. Şimdi, biz, bunu söylerken, 
Hükümet olarak, asla, ne kurumu ne de bu kurumda çalışan değerli sağlık çalışanlarını suç-
lamıyoruz; çünkü, biz, çok iyi biliyoruz ki, kurum yöneticileri de, sağlık çalışanları da büyük bir 
gayretle bir sağlık hizmeti sunmaya çalışıyorlar; ama, değerli arkadaşlarım, hakikaten, bu hizmetin, 
bu şekliyle sunulması mümkün değil. Ne kadar fedakâr olursanız olun ne kadar gayretli olursanız 
olun, bu hizmet, bu şekliyle yürümüyor, yürümeyecek. Bunu bildiğimiz içindir ki, geçmiş birçok 
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hükümetin programında olduğu gibi, biz de programımıza, seçim bildirgemize, acil eylem 
planımıza, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sağlıkla ilgili birimlerin Sağlık Bakanlığının 
yönetimine verileceğini yazdık. 

Benden önce burada konuşulurken, Cumhuriyet Halk Partisinin Programının veya Cumhuriyet 
Halk Partisinin söylemlerinin ardına sığındığımızdan bahsedildi. Elbette, böyle bir şey söz konusu 
değil. Elbette, biz, ne söylemek istediğimizi de çok iyi biliyoruz ne yapmak istediğimizi de çok iyi 
biliyoruz. Ancak, biz, hükümet ediyoruz, biz muhalefette değiliz. Dolayısıyla, vatandaşımıza, mil
letimize hangi vaatlerde bulunmuşsak, tabiatıyla, bir bir bunları yerine getirmeye gayret ediyoruz. 

Aslında, SSK'ya bağlı hastanelerin Sağlık Bakanlığına devredilmesi, Sağlık Bakanlığının 
yönetimine verilmesi çok eski bir hikâye. 

Bakınız, biz, sağlık sistemindeki değişikliklerden, dönüşümden bahsederken, Sağlıkta 
Dönüşüm Programımızdan bahsederken, Anamuhalefet Partisinden arkadaşlarımız, her platformda, 
bu yüce çatının altında olmak üzere, 224 sayılı Yasadan bahsettiler; sürekli olarak, 224 sayılı 
Yasanın aslında güncelleştirilmesinin sağlık hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için yeterli olduğun
dan bahsettiler; üstelik, 224 sayılı Yasanın hükümlerinin daha önceki hükümetler tarafından zaman 
zaman da bilerek, isteyerek yerine getirilmediğinden bahsettiler. 

Ben, artık, Cumhuriyet Halk Partimizin kendi seçim bildirgesinden, seçim programından bah
setmeyeceğim; çünkü, bundan bir defa bahsetmeye çalıştım Plan ve Bütçe Komisyonunda, 
başaramadım; çünkü, bundan bahsetmeme Anamuhalefet Partisinden arkadaşlarım müsaade et
mediler. Biz, gerginliği sevmiyoruz; biz, ülkede, gerginlikle hiçbir meselenin çözülemeyeceğini 
biliyoruz. 

YILMAZ KAYA (İzmir) - Geriyorsunuz ama Sayın Bakan! 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Onun için, bugün, bir başka hususa işaret 

edeceğim; yine, üzerinde ısrarla durulan 224 sayılı Yasaya döneceğim. Biliyorsunuz bu Yasa, 1961 
yılında, yine Yüce Meclis tarafından kabul edilmişti. 

Değerli arkadaşlarım, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun 30 
uncu maddesinde şöyle deniliyor, aynen okuyorum: "İşçi Sigortaları Kurumuna ait sağlık tesisleri, 
binaları, tıbbî malzeme, eşya ve ilaçlar, iktisap bedeli verilmek suretiyle, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Çalışma Bakanlıkları tarafından müştereken tespit edilecek esaslar dairesinde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına devredilir." Eğer, iyi anlaşılmadıysa bir daha okuyabilirim. 

NURİ ÇİLİNGİR (Manisa) - Çok iyi anladık Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Çok iyi anladığınızdan eminim. 
Değerli arkadaşlarım, peki, biz niçin şimdi yeniden bir kanun yapıyoruz? Burada, iktisaptan 

bahsediliyor; eğer, iktisap bedeliyle bunları devredersek, bu, çok düşük bir rakam olurdu. 
Dolayısıyla, günün şartlarına uygun bir biçimde, personelin haklarını da tamamen koruyarak, 
çalışan personelin haklarına da tamamen riayet ederek, bu tesislerin diğer sağlık tesisleriyle birlik
te Sağlık Bakanlığımıza devri için bu tasarıyı hazırladık; yani, aslında, bu konu, Türkiye'de kırkdört 
yıldır tartışılıyor. Şimdi, ben, değerli arkadaşlarıma, Anamuhalefet Partisinden arkadaşlarıma, yüce 
milletin huzurunda şunu hatırlatmak istiyorum: 1961'den itibaren tartışılan bir konuda, böyle, 
alelacele Meclise getirildi, yangından mal kaçırılır gibi Meclise getirildi iddiaları, hakikaten, 
tamamen havada kalıyor. Bu konu. kamuoyunda yeteri kadar tartışılmıştır, komisyonlarımızda tar
tışılmıştır, üstelik, iki aydır da Meclis gündemindedir. Bu kadar önemli bir konu, bu kadar önemli 
bir tasarı, hükümetin bu kadar üstünde durduğu bir tasarı Meclise getirilmişken, eğer, iki aydır bazı 
sayın milletvekilleri bu tasarıyı yeterince inceleyememişlerse, hatayı kendilerinde aramak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, burada, bir konunun üzerinde de özellikle durmak istiyorum: Cum
huriyet Halk Partisinin Değerli Genel Başkanı şu ifadeyi kullandılar: "Bir suçluluk duygusu var. 
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telaş içinde bu iş yapılıyor; bu, bir gasptır." Bu ifadeyi, tamamen, Hükümetim adına reddediyorum. 
Biz, millete hizmet için yola çıkmış bir ekibiz ve milletin büyük ekseriyetinin de arkamızda ol
duğunu, yaptığımız işlerin arkasında olduğunu çok iyi biliyoruz; onun için, bu "gasp" lafı, bu Yüce 
Meclisin çatısı altına hiç yakışmamıştır. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. 

ALİ ARSLAN (Muğla) - Gaspın kendisi yakışmıyor!.. Lafını bırak da kendisini yapıyor
sunuz!.. 

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, aslında, meseleye şu 
gözle bakmak lazım: Biz, pratik çözümler üreten bir hükümetiz. Vatandaşa sağlık hizmetini daha iyi 
nasıl sunacağız bunun peşindeyiz, geldiğimiz günden beri bunun peşindeyiz; yoksa, böyle, 
statükoya saplanıp kalarak, gereksiz tartışmaları, aslında, bundan kırküç yıl önce bitmiş bir tartış
mayı, burada, ısrarla dillendirerek, alevlendirerek bu meseleler çözülemez.Şuna dikkat etmek 
lazım: Bu tesisler devralınınca, özellikle Sosyal Sigortalar Kurumuna ait tesisleri biz devralınca, bir 
defa SSK'nın üzerindeki büyük bir yükü üzerinden almış olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bugün yaklaşık olarak 6 katrilyon civarında açığı olan bir 
kurumdan bahsediyoruz. Evet, sağlık açısından çok büyük açıklar yok, bu açıklar daha çok sosyal 
güvenliğin diğer alanlarından geliyor; ama sonuç itibariyle kurum, kendini yenilemek için, yatırım
larını yenilemek için hiçbir imkâna sahip değil. Dolayısıyla yıllardır maalesef birçok yerde olum
suz şartlarda vatandaşımıza hizmet verilmeye çalışılıyor. Şimdi, bu hastaneler devralınınca, bu sağ
lık kuruluşları devralınınca, aslında bütün bu kuruluşların rehabilite edilmesi, bu kuruluşlarla ilgili 
yapıların onarılması, yeni yapıların yapılması, yeni ekipmanın, cihazın alınması tamamen genel 
bütçenin üzerine veya Sağlık Bakanlığının hastanelerinin dönersermaye bütçelerinin üzerine gelmiş 
oluyor. Dolayısıyla kurum, böylece, sağlık hizmetini de çok daha kolay bir biçimde SSK'hmıza sun
muş olmanın imkânını elde edecek. 

Biz şunu arzu ediyoruz: Artık sağlık hizmetinin alınması sırasında olumsuzluklardan canı 
yanan vatandaşımızın canının yanmasını azaltmalıyız. Sosyal statüsü ve bağlı olduğu sosyal güven
lik kuruluşu ne olursa olsun, tüm halkımıza aynı kalitede ve eşit şartlarda ulaşabileceği sağlık hiz
meti vermek, önce insan diyen Hükümetimizin temel ve öncelikli hedeflerindendir. Şu da sıklıkla 
konuşuluyor. Bu, komisyonlarda bu şekliyle konuşuldu, bugün bu Yüce Meclis çatısı altında da 
Anamuhalefet Partisince dillendirildi. 

Değerli arkadaşlarım, biz, aslında Sağlıkta Dönüşüm Programının -ayakları yere basan bir 
program olarak hem teorisiyle hem pratiğiyle- her geçen gün bir bileşenini hayata geçirerek bu 
dönüşümü sağlıyoruz. 

Şöyle söylendi: Palyatif birtakım tedbirlerle bu işler halledilmez. Tamamen katılıyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, bakınız, Sağlıkta Dönüşüm Programımızın birçok bileşeni var; ama, üç 

ana bileşeni var. Bunlardan birisi aile hekimliğidir. Artık bütün modern dünyanın, kendi vatan
daşına, ücretsiz bir biçimde, sağlık kayıtlarını düzenli bir biçimde tutarak, hem sağlıkta hem has
talıkta hizmet vermenin yolu olarak seçtiği, aile hekimliğidir. Yine Yüce Meclisimizin katkılarıyla 
ve takdirleriyle, bu husustaki yasamızı çıkardık ve Düzce İlimizde çalışmalarımıza başladık. 2005 
yılının son aylarında 5 ilimizde daha pilot çalışmalarımıza geçeceğiz ve 2006'da bütün ülkeye aile 
hekimliğini yaygınlaştırmaya başlayacağız. Demek ki, çok çok önemli bir bileşen hayata 
geçiriliyor, on yıllarca, sadece konuşulan bir işi bugün AK Parti Hükümeti yapıyor. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ikinci önemli bileşen, parçalı yapıda sağlık hizmeti sunumundan ve sağ
lık sigortacılığının parçalı yapısından bütüncül bir yapıya dönmektir. Bugün burada birlikte tartış
tığımız yasa tasarısıyla da, hizmet sunumunun parçalı yapısını ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz. 

Herkesin malumudur ki, herkesin kabul edebileceği bir husustur ki, bu parçalı yapıyı ortadan 
kaldıracak bir kurum varsa, burada koordinasyonu sağlayacak, verimliliği elde etmek üzere bir-
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takım yenilikler, dönüşümler yapacak bir kurum varsa, ortaya yeni standartlar koyacak bir kurum 
varsa, âdeta bir hastanın rehabilitasyonu gibi hizmet sunumunun rehabilitasyonunu, yani iyileştir
mesini yapacak bir kurum varsa, kuşkusuz, bu, Sağlık Bakanlığı olmak gerekir. Bugün ben sizlerin 
huzurunuza, sağlık sigortacılığıyla ilgili birtakım yetkileri Sağlık Bakanlığında toplamak üzere gel
miş olsaydım, bizi tenkit etmekte, Hükümetimizi tenkit etmekte çok haklı olurdunuz; ama, kuş
kusuz ki, bu, Sağlık Bakanlığının işi. Anayasamızda da buna işaret ediliyor. Bu da yanlış anlaşılıyor. 
Biz, Anayasamızın, bütün sağlık kuruluşlarını Sağlık Bakanlığının emrine vermesi gerektiği gibi bir 
düşüncede değiliz. Elbette, kamuya ait sağlık kuruluşları, tek elden kamu tarafından organize 
edilecek, rehabilite edilecek; bu arada, özel sektöre ait kuruluşlar da vatandaşımıza hizmet etmeye 
devam edecektir. Ancak, biz şunu söylüyoruz: Anayasanın ruhu, yani "bu iş tek elden yönetilir, 
koordine edilir" şeklindeki ifadesi, ancak bu şekilde hayat bulabilir. Aksi takdirde, bunu gerçekleş
tiremezsiniz. Aksi takdirde, geçmişte gördüğümüz kuyruklar, geçmişte gördüğümüz hekime 
ulaşamama problemleri, geçmişte gördüğümüz ilaca ulaşamama problemleri ortaya çıkar. Vatan
daşımız, hastane kapılarında, hastane eşiklerinde beklemeye devam eder. O halde, bu yasa tasarısıy
la da bu bileşenin önemli ikinci ayağını birlikte gerçekleştireceğiz değerli arkadaşlarım. 

Biz, hiçbir zaman, hastaneleri Sağlık Bakanlığına alarak, bunları koordine ederek, bütün yet
kiyi ilanihaye kendimizde tutmayı da düşünmüyoruz. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Ne yapacaksınız?! 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Burada da Anamuhalefet Partimizin yanıl

dığı husus şu: Biz, yerelleşmeden bahsederken, yönetimsel anlamda mahallinden yönetime daha 
çok imkân vereceğiz derken, bu da yine çağın bir kavramıdır... 

SALİH GÜN (Koceli) - Özelleştirirsiniz. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - ...bu da, aslında, Anamuhalefet Partimizin 

hiç inkâr edemeyeceği sosyal demokrasinin de en önemli gereklerinden biridir. Elbette, biz, artık, 
Sağlık Bakanlığının merkezinden ebe tayin edilen bir Sağlık Bakanlığı istemiyoruz; elbette, biz, bir 
tane camı kırıldığında, SSK'nın Yönetim Kuruluna acaba bunu yaptırabilir miyim diyen bir sistem 
istemiyoruz. Dolayısıyla, burada, yine Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığının 
ana stratejik hedefleri belirlediği, standartları koyduğu, kontrolü ve denetimi yaptığı bir sistem 
içerisinde, kuşkusuz ki, süreç içerisinde yetkilerin önemli bir bölümü, mahalline, yerele dev
redilecektir. 

MEVLÜT COŞKUNER (İsparta) - Yetki devri başka şey. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Ama, tekrar ifade ediyorum, altını çizerek 

ifade ediyorum: Bizim sağlık alanında düşündüğümüz desantralizasyon, mutlak anlamda, yetkilerin 
hepsinin devredildiği bir desantralizasyon değildir. Dolayısıyla, bu süreç de rehabilitasyon sürecinin 
bir parçasıdır. Genel sağlık sigortası, bu sağlıkta dönüşüm programının üçüncü önemli bileşenidir. 
Siz bize, geçmişte, niye bunları yapmıyorsunuz diyordunuz; şimdi, yapınca, niye yapıyorsunuz 
diyorsunuz. Hakikaten, ben buna hayret ediyorum. 

Genel sağlık sigortası, şu anda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından -çünkü, 
onun sekreteryasında yürütüldü- kamuoyuna sunulmuş, kamuoyunun bu husustaki görüşleri alın
mak üzere beklenmektedir. Birlikte, bakanlıklar olarak ortak çalışmalarımızı yaptık, bu çalışmalara 
devam ediyoruz ve yine içerisinde bulunduğumuz yılda, genel sağlık sigortasıyla ilgili hükümet 
tasarımız da Yüce Meclisimizin takdirine sunulacaktır. 

Bundan neyi hedefliyoruz; bundan da şunu hedefliyoruz: Vatandaşımız, doğumundan ölümüne 
kadar bir kamu sağlık sigortacılığının güvencesinde olmalıdır. Bunu, devletimiz, aslında, yeşilkart 
uygulamasıyla, özellikle yoksul kesimi desteklemek anlamında önemli bir adım atarak, geçtiğimiz 
yıllarda yapmıştır; ancak, bu parçalı yapı, hakikaten, hizmeti alırken, vatandaşımız açısından da bir 
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tatminsizliğe yol açmaktadır; yani, ben Bağ-Kurluysam bana başka türlü muamele edilmektedir, 
Emekli Sandığından isem başka türlü muamele edilmektedir, SSK'lıysam, işçiysem başka türlü 
muamele edilmektedir. Biz, AK Parti Hükümeti olarak, vatandaşımıza, eşit, adil, hakkaniyetli, 
kolay erişebileceği bir sağlık sigorta sistemini de getiriyoruz. Bu noktada, kamu sağlık sigor
tacılığının geliştirilmesi, sağlıkta dönüşüm programı için, hakikaten, olmazsa olmaz bir bileşendir. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, hizmet sunumunun 
o kendisini yoran, kendisini, bünyesini daha çok hizmet sunumuna odaklayan zaruretten kurtularak, 
kamu sağlık sigortacılığını ülkemizde geliştirecektir. Ben buna şöyle diyorum: Her işi, o işin er
babına vermek lazım. Kamu sağlık sigortacılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın işidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Elbette, Sayın Başkanım. 
Biz, şu anda, Sağlık Bakanlığı olarak, yeşilkartın kamu sigortacılığını yapıyoruz; ama, bu, as

lında, doğru değil. Dolayısıyla, biz de, sistem içerisinde, yeşilkartla ilgili kamu sigortacılığını, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza vermiş olacağız; Emekli Sandığı da, bu husustaki yet
kilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verecek; devlet memurları için de, bu yetkiler on
lara verilecek. Hakikaten, böylece, bu üç ana bileşen üzerinde, halkımız, daha iyi, daha doğru bir 
sağlık hizmeti alma imkânını bulacak. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasaya uygunluktan veya uygunsuzluktan bahsediliyor. Bakınız, 
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun tüm kamu hastanelerinin sağlık işletmesine dönüş
türülmesini öngören hükmüne karşı -dikkatinizi çekmek istiyorum- dönemin Anamuhalefet Partisi, 
1987 yılında, Anayasa Mahkemesine bir iptal davası açmıştır ve gerekçesinde şunu söylemiştir: 
"Sağlık tesisleri SSK'ya aittir. Dolayısıyla, bu mallar, herhangi bir biçimde işletmelere dönüş-
türülemez; işçilere ve işverene ait bu mallar üzerinde, bu şekilde bir tasarruf yapılamaz." Anayasa 
Mahkemesi, 1987 yılında, şu cevabı vermiştir: "Sağlık tesisleri SSK'nın ise de, gerçekte belli bir 
topluluğun yararlandığı, malı olarak kullandığı kuruluşlardır. İptali istenilen yasa, bu kuruluşların, 
asıl sahiplerinin ellerinden alınmasına olanak vermektedir. Madde, bu nedenlerle..." 

Özür dilerim, burada gerekçelerden bahsediliyor. Önce gerekçeleri okuyorum: "Sağlık tesisleri, 
SSK'nın ise de, gerçekte belli bir topluluğun yararlandığı, malı olarak kullandığı kuruluşlardır. İp
tali istenen yasa, bu kuruluşların, asıl sahiplerinin ellerinden alınmasına olanak vermektedir. -
Anamuhalefet Partisi bu iddiayla başvuruyor- Madde bu nedenlerle, Anayasanın 'Mülkiyet hakkı' 
başlıklı 35 inci maddesine aykırıdır." 

Anayasa Mahkemesi, aşağıdaki hükümle, dava konusu iptal talebini reddetmiştir: "Dava 
konusu maddenin, Anayasanın 35 inci maddesiyle bir ilgisi bulunmamaktadır." 

Değerli arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumunun mallan, kamu mallarıdır, kamu hizmet 
mallarıdır ve bunu herkes biliyor, bunu bilmeyen yok bu ülkede. Özel hukuk hükümlerine tabi ol
ması, bir kamu malı olması gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - "Kamu malı" değil, devlet malı deyin, Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, biz, şunu ifade etmek is

tiyoruz: Vatandaşımız, milletimiz, sağlık konusundaki atılımları büyük bir heyecanla takip etmektedir 
ve biz. gücümüzü, kuvvetimizi, milletimizin bu hastane kapılarındaki hayır dualarından almaktayız. 

Şunu iddia etmiyoruz: Sağlıkla ilgili sorunları iki yıl içinde ortadan kaldırdık. Ancak, Hükümet 
olarak aldığımız mesafeyi biliyoruz ve bundan sonra da yolumuza, büyük bir kararlılıkla, millet 
adına devam edeceğiz. 
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Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerinde şahsı adına söz isteyen, Uşak Milletvekili Sayın Alim Tunç; buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Tunç, süreniz 10 dakikadır. 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 686 sıra sayılı Bazı Kamu Kurum 

ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı 
hakkında, şahsım adına söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Dünya Sağlık Örgütünün "21 inci Yüzyılda Herkes İçin Sağlık" programında, sağlığın geliş
tirilmesinin insan odaklı olmasını ve sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sunulmasının hükümet
lerin sorumluluğunda olduğunu vurgulamaktadır. 

Ülkemizde, AK Parti İktidarına kadar, yıllarca, sağlık hizmetlerinin yönetiminde, sunumunda, 
halkın sağlık hizmetlerine ulaşmasında hep büyük sorunlar yaşadık; ulusal sağlık politikası oluş-
turulamadı. Şu anda, sağlıkta, çok başlı olan bir yapı mevcut. Bunu kısmen belki engelledik; ama, 
hâlâ devam etmektedir. Bu yapıda hızlı ve yeterli koordinasyon sağlanamadığı için, hizmet ve 
yatırım planlamaları da toplumsal ihtiyaçlarımıza uygun olarak yapılamamaktadır. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce Sayın Anamuhalefet Partisi Liderinin söylediği ve daha önce de 
Sayın Bakanımızın, konuşmacılarımızın söylediği CHP parti programından bahsetmeyeceğim; çün
kü, bu konuda yeterince sözler söylendi. Bizim parti programımızda, acil eylem planımız içinde yer 
alan "devlet hastanesi, sigorta hastanesi, kurum hastanesi ayırımı kaldırılarak tüm hastaneler tek bir 
çatı altında toplanacak..." Biz, verdiğimiz bu söz üzerine bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlık
ta dönüşüm projesi içinde, hastaneler öncelikle ortak kullanıma açılacak, daha sonra da Sağlık 
Bakanlığına devredilerek sağlıkta tek elden yönetim sağlanacaktır. 

Değerli arkadaşlar, yalnız, ben bir şeyi söylemek istiyorum. Daha önceki hükümetler zamanın
da bu karar, şu anda bizim tartıştığımız karar hep tartışılmış, bazı protokollere de konulmuş. Mesela. 
birinci Ecevit Hükümeti Koalisyon Protokolünde -CHP ve MSP döneminde Çalışma Bakanı Sayın 
Önder Sav- şöyle yazıyor: "Bütün sosyal güvenlik kurumlarının tek bir çatı altında toplanması sağ
lanacaktır. Kurulmuş ve kurulacak güvenlik sistemlerinin dışında kalan muhtaç durumdaki yurttaş
lar için, sosyal yardımlar bir düzene bağlanacaktır. Orada, gelirsiz kalan yaşlılara, kimsesizlere, 
çocuklara ve sakatlara özel ilgi gösterilecektir." Diğer madde de şöyle: "Sağlık alanında hizmetler 
ve kurumlar bakımından ahenksizliği ve dağınıklığı giderici bir düzen kurulacaktır. Bütün yurttaş
ların sağlık hizmetlerinden yararlandırılması hedef alınacaktır." Bu şekilde devam ediyor. 

Yine, üçüncü Yılmaz Hükümeti programında, sağlık sistemi, finansman, yönetim ve organizas
yon, insangücü, hizmet arzı ve mevzuat boyutlarıyla yeniden düzenlenecek; özel sektör ve yerel 
yönetimlerin sağlık sektörüne yatırımları teşvik edilecektir. 

Değerli arkadaşlar, burada, ben, bu durumu şöyle değerlendiriyorum: Tıpkı, koalisyon 
hükümetlerinde parti programlarının, hükümet programlarının yapılamayışı, yine sağlıkta da çok-
başlı, çok parçalı yönetimden dolayı, halkın istenilen sunumu, hizmeti alamamasını sağlamaktadır: 
yani, tek parti iktidarında nasıl başarı sağlanıyorsa, hükümetler icraatlarını net bir şekilde 
yapabiliyorsa, sağlığın tek elde toplanmasıyla aynı başarı gösterilecektir. Ben, bu şekilde benzerlik 
kuruyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugüne kadar sağlıktaki problemlerin çözülemeyişi, iyi planlama 
yapılamamasındandır. Neden; çünkü, sağlıkta bir envanter çalışması bugüne kadar yapılamamıştır: 
kimin nerede çalıştığı, ne kadar sağlık personeli olduğu, hangi ilin ne kadar sağlık personeline ya 
da tıbbî cihaza ihtiyacı olduğu yönünde bir envanter çalışması bugüne kadar yapılamamıştır. AK 
Parti Hükümeti olarak, Sağlık Bakanlığı iki yıldır bu çalışmayı yürütmüş ve şu anda ne kadar sağ-
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lık çalışanı olduğu ve ihtiyaçların ne kadar olduğu tespit edilmiştir. Bu hastanelerin birleşmesi ve 
devredilmesinden sonra, halkımızın hizmet alımı, çalışanların hizmet sunumu sonucunda aldıkları 
hakları daha farklı olacaktır. 

Biz, yıllardır, hekim olarak çalıştığımız dönemde, Çalışma Bakanlığında çalışan hekimler ve 
sağlık personeli, Sağlık Bakanlığında çalışanlar, hatta bunun dışında bazı kurumlarda çalışan sağlık 
çalışanları farklı ücretler almışlardır. Biz, hekimler olarak, farklı kurumlarda farklı ilaçlar yazmak 
zorunda kalmışız. Yine, hastalarımız, farklı eczanelerden farklı ilaçları almak zorunda kalmıştır. 
Böylelikle, SSK'lı, Bağ-Kurlu, yeşilkartlı ve kamuda çalışanlar olarak çok farklı özelliklerde hiz
met almışlar, sağlık hizmeti sunmuşlar. Bu çokbaşlılığın ortadan kaldırılmasının işte fırsatı. 

Sayın Deniz Baykal'ın, daha önceki -parti programını ben söylemiyorum, ama- 13 Ağustos 
2002 tarihindeki konuşmasından bir alıntı olarak sizlere sunmak istiyorum. Bakınız ne demiş: "İlk 
yapılması gereken iş, SSK'yı hastanecilikten çıkarmaktır. Bunu, cesaretle söylemeliyiz. Bu, Tür
kiye'nin meselesidir ve bunu çözmek bize düşecek. SSK, hastane kuracak, işletecek; olacak iş mi?! 
Hastaneler SSK Yönetim Kurulunun kumandasından çıkarılmalıdır." Yani, biraz önce, Sayın Bay
kal'ın söyledikleri ile bu tarihte söyledikleri uyuşmuyor. Acaba, biz yapıyoruz diye mi karşı 
çıkılıyor?! 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Siz anlamamışsınız! 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Sen anlamamışsın canım kardeşim, sen anlamamışsın! 
ALİM TUNÇ (Devamla) - Biz, bu ülkenin kıt kanaat kaynaklarını en rasyonel biçimde kullan

mak istiyoruz; halkımızın, en iyi şekilde, Anayasamızda da belirtilen özellikte sağlık hizmetini al
masını istiyoruz. Bütün çalışmalar, gece gündüz bu Yüce Meclisin çalışmaları bu amaçladır. Bu 
konuda, Sağlık Komisyonunda, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızla çok ahenkli bir şekilde 
çalışmaktayız. Bahsedilen 224 sayılı Yasayla, gerçekten, bu yasaya uygun olarak, bir dönemde çok 
güzel hizmetler verilmiştir; ama, bunu rehabilite ederek daha iyi bir şekilde sunulması engellendiği 
için, bugün işlemez hale gelmiştir. Biz, aile hekimliğiyle bunu sağlayacağız; yani, bu hükümet 
zamanında, 224 sayılı Yasadan daha ileri ve güncellenmiş bir şekilde, halkımızın menfaatına, 
yararına sunacağız. 

Değerli arkadaşlar, yine, Sayın Anamuhalefet Partisi Liderimiz, işte, bıçak parasından bahset
ti, hekimlerin muayenehanesinden geçildiğini söyledi; doğrudur. Burada, hekim arkadaşlar, çalıştık
larının karşılığını alamadıkları için ve daha önce çıkarılan kanunlar neticesinde de farklı yollara 
sevk edilmiştir. Bu bir gerçektir; ama, bunu engellemek, ancak hasta ile hekim arasındaki para iliş
kisinin kaldırılmasıyla mümkündür. Bunun için de, genel sağlık sigortası ve aile hekimliği getiril
melidir. Buna karşı çıkılacak bir durum yok. 

Biz, yıllardır hekimlerin sırtından politika üretiyoruz; bu yanlıştır. Kesinlikle, bu konuda 
hekimlerin yaptıkları hatalar vardır, hatalı hekimler vardır; ancak, bu hekimlerin tamamını bu şekil
de suçlamak, gerçekten, büyük haksızlıktır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Yine, ilaç, muayene ve tedavi maliyetinin yükseleceğinden bahsedildi, şu an için SSK'da 
verilen tedavinin daha düşük olduğu söylendi: doğrudur. İki yıl öncesine kadar daha doğruydu; çün
kü. insanlarımız SSK hastanesine ulaşamıyordu ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tunç, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ALİM TUNÇ (Devamla) - 148 hastane, 71 ilde faaliyet gösteren SSK hastaneleri, 34 000 000 

SSK'lının hizmetini nasıl verebilirdi?! Bu imkânsızlıktan dolayı veremiyordu; ama, şu anda, has
tanelerin birleştirilmesiyle, bu, iki katına ulaştı. Fiyatlar artacaktır, maliyet artacaktır; ama, bu, has-
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taların daha fazla müracaat etmesinden, sunumdan daha fazla faydalanmasından dolayı artacaktır. 
Bundan niye korkuyoruz ki?! Devlet olarak da, biz, bunu karşılamak zorundayız. 

Değerli arkadaşlar, burada konuştuğumuz sadece SSK hastaneleri. Sadece SSK hastaneleri 
değil ki burada; Emniyet Genel Müdürlüğü, PTT, Devlet Demiryolları ve TEDAŞ'ın da atıl, halkın 
kullanımına, talebine cevap vermeyen hastaneleri var; bunların da devri şu anda gündemde. Biz, 
sadece SSK hastanelerini devretmiyoruz; ama, sonuç itibariyle, sağlığın tek elde toplanması bu ül
kenin menfaatına, halkın sağlık hizmetlerini almada, sağlık çalışanlarının da... Örneğin, çalışanlar, 
şu anda SSK hastanelerinde dönersermayeden pay alamamaktadır. Bu da, sonuç itibariyle, diğer 
hastanelerde çalışan arkadaşlarla eşitsizliğe sebep olmaktadır. 

Biz, AK Parti Hükümeti olarak, bu hastanelerin devredilmesi ve sağlığın tek elde toplanmasıy
la, hem halkımızın daha iyi hizmet almasını sağlayacağız hem sağlık çalışanlarının haklarının daha 
iyi korunmasını ve ekonomilerinin düzeltilmesini sağlayacağız. 

Bu yasanın, ülkemize ve sağlık çalışanlarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tunç. 
Tasarının tümü üzerinde şahsı adına söz isteyen, Kocaeli Milletvekili Sayın İzzet Çetin; 

buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; SSK sağlık kurum

larının -kısa adıyla söylüyorum- Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin yasa tasarısı üzerinde, şahsım 
adına, söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, gerek Sağlık Bakanımız gerekse AKP sözcüsü arkadaşlarımızın 
konuşmalarındaki bazı bölümleri cevaplandırmak istiyorum. Öncelikle, SSK, Yönetim Kurulu eski 
üyemiz Sayın Özcan'ı bugün tanımakta güçlük çektim. 5 trilyonluk gayrimenkulun kim tarafından, 
nasıl satıldığını, usulüne uygun olup olmadığını kendisi çok iyi biliyor; o dönemde yönetim kurulu 
üyesiydi. Eğer yönetim kurulu kararı olmamış olsaydı, bu, usulsüz bir satış olacağından, herhalde 
imza koymaz, o satışa izin vermezdi. O satış o zaman gerçekleştiğine göre, usule aykırı bir durum 
söz konusu değil ve onu da, burada, usule aykırıymış gibi anlatmak, herhalde, vakit öldürmeye ve 
doldurmaya yönelik bir düşünce olsa gerek. 

MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Anlamamışsınız siz. 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, gerek Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 

Komisyonunda gerekse Plan ve Bütçe Komisyonunda tasarının görüşülmeye başladığı sırada 
hükümet sözcüsünün -yani, Sayın Bakanın- ve her iki komisyonda komisyon başkanlarının konuş
malarından sonra, acaba basın neden çıkarıldı, muhalefet sözcüleri ya da en azından bir muhalefet 
sözcüsü görüşünü açıklamadan niye basın kapı dışarı edildi diye merak ediyor idim; nedenini çok 
açık ve net olarak buldum. Daha yasa tasarısı -iki ay evvel geldi, bugün geldi, şu şekilde oldu; bun
lara biraz sonra değineceğim- hazırlanırken tarafların görüşünün alınmadığı bir gerçek. Burada, 
sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, TİSK'in, meslek kuruluşlarının, yani, tabip odalarının görüşü 
alınmadığı gibi, bir başka taraf olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının da burada bulunmayışı, 
buna rağmen aykırı görüş bildirmesi de, bu tasarıda, görüş alma işleminin, katılım ilkesinin, şeffaf
lık ilkesinin ayaklar altına alındığının somut göstergesidir. 

Bugün, Sosyal Sigortalar Kurumu, bütçe büyüklüğü itibariyle 30-31 katrilyonluk bütçesi -beş 
gün evvelki rakamıyla söylüyorum- ve 148 hastane, 212 dispanser, 202 sağlık istasyonu, 6 ağız ve 
diş sağlığı dispanseri vesaireyle, yüzde 8'lik personeliyle nüfusun yüzde 50'sine hizmet veriyor ise, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının bağlı bulunduğu 
bir bakanlık ise, Sayın Bakanın burada bulunmayışını anlayabilmenin, izah edebilmenin olanağı 
yok. Niçin yok; kendisi de, Sayın Bakan da bunu içine sindirememiş. Her ne kadar, Sağlık Bakanı 
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komisyondaki konuşmasında aynen "Sağlık Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısı, Sağlık Bakan
lığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve diğer tüm bakanlıklarımızın ortak görüşü 
alınarak hazırlanmıştır" diyorsa da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 9 sayfalık notası, 
Sağlık Bakanını yanıltıyor, yanlış konuştuğunu ortaya koyuyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka belge... Bugün bu tasarıyı burada görüşeceğiz. Bu tasarı burada 
görüşüldükten sonra Cumhurbaşkanına gidecek, belki tekrar gelecek, belki bir daha gidecek, belki 
Anayasa Mahkemesine gidecek. Anayasaya aykırılıklarını Sayın Bakan çok iyi biliyor, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı da ortaya koymuş. Ne yapıyor Sağlık Bakanı; yangından mal kaçırırcasına 
tabiri yetmiyor, bu Yüce Meclisi, Büyük Millet Meclisini, varlığını kabul etmiyor, reddediyor, daha 
yasa çıkmadan genelge yayımlıyor 81 ile ve "31.12. 2004 tarihi itibariyle bu yasa görüşülecek, şun
ları şunları şunları yapın" diyor. Yani, yangından mal kaçırma değil, Meclisin varlığını kabul et
meme!.. Yürütmenin yasama organı üzerindeki tahakkümünü bu genelge ortaya koyuyor. Sayın 
Bakan, bu Yüce Meclisi, yasa çıkmadan çıkmış gibi etkisi altına almaya kalkışan bir yürütme 
demokrasilerde olamaz; bu, olsa olsa, teokratik ya da diktatörlük rejimlerinde olabilir. Bu anlayışı 
esefle kınıyorum! (CHP sıralarından alkışlar) 

Bir başka konu; gerçekten, Sayın Bakan, ikidebir, 224 sayılı Yasanın fiilen işlemediğini söy
lüyor; doğrudur. 1961'de yürürlüğe girmiş; ama, 1980'den sonra Türkiye'de değişen iktidar anlayış
larının uygulamaları, insanı dışlayan, emeği dışlayan, bir avuç çıkarcıya teslim olmuş, IMF ve Dün
ya Bankası politikalarını, reçetelerini alıp uygulamaya koyan anlayışlar, gerçekten, 224 sayılı 
Yasayı yirmibeş yıldır uygulamıyorlar. Doğrudur uygulanmadığı; ama, böyle bir durumu, gelip, 
burada, biz bunu bir nevi uygulamaya koyuyoruz diye anlatmaya kalkışmak da toplumu aldatmaya 
yönelik bir tavırdır. AKP Grup sözcüsü arkadaşımız, bu tasarıyla ilgili sivil toplum örgütlerinin 
yöneticileriyle görüşürken -kendilerinin görüşünün alınmadığını ifade ediyor arkadaşlarımız- "ya 
öyle mi; olmaz böyle şey, görüşeceğiz" diyor; arkasından da, bu sözcü arkadaşımız, ikiyüzlü bir 
tavır içerisinde "bu tasarıya sendikalar karşı, çalışanlar mutlu" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir kere, ikiyüzlü siyaseti bırakalım, insaflı olalım. Cumhuriyet Halk 
Partisi de, sendikalar da, meslek odaları da, TİSK de, Sosyal Sigortalar Kurumunun ve Türkiye'de 
sadece Sosyal Sigortalar Kurumunun değil, devlet hastanesi diye tabir edilen Sağlık Bakanlığına 
bağlı hastanelerin de iyi işlemediğini kabul ediyor. Gerçekten, hizmet kalitesi açısından, SSK has
tanelerinin Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden hiç aşağı kalır yönünün olmadığını herkes 
görüyor; ama, birkaç ay öncesine kadar, devlet hastanelerinde hastalar rehin kalıyor idi; bizim SSK 
hastanelerinde böyle bir durum da söz konusu değil. Şimdi, kalkıyoruz, diyoruz ki, bıçak parası, şu 
parası, bu parası... Özelleştirme uygulamalarında olduğu gibi, bu alanda da kurumları önce 
kötülüyoruz, bir tek kuruşluk yatırım yapmasına izin vermiyoruz. Kendi kuruluş yasasında, idarî ve 
malî açıdan özerk, özel hukuk hükümlerine tabi kamu tüzelkişiliği diye tanımlanmış olmasına rağ
men, özerkliğini vermiyoruz; özerk uygulamalarını bağımlılık ilişkisi içerisinde uygulamaya 
koyuyoruz; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının arka bahçesi gibi siyasî iradenin etkisi altına 
alıyoruz; ondan sonra, SSK hastaneleri kötü diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, kötü olan SSK hastaneleri değil; kötü olan, yönetim anlayışı, SSK has
tanelerine müdahale. Geçtiğimiz günlerde, kasım ayı içerisinde -2 Kasım tarihli- Sayın Başbakan, 
AKP Grubunda yaptığı konuşmada "eğer, sendikalar diyorsa ki 'bu hastaneler bizimdir' buradan ilan 
ediyorum, devletten tek kuruş yardım beklememek kaydıyla, buyursunlar alsınlar, işletsinler" diyor. 
Başbakanın konuşması, hem maddî unsurları açısından hem sosyal güvenlik ve sosyal politikalar 
açısından son derece yanlış değerli arkadaşlarım. Başbakan, konuşmasında, SSK hastanelerini 
ayakta tutmak için 22,5 katrilyonluk kaynak aktarıldığını söylüyor. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerine 22,5 katrilyonluk kaynak ak
tarılmıyor; tüm sosyal güvenlik kuruluşlarına aktarılan kaynağın miktarı bu ve SSK'nın bunun için-
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deki payı 6 katrilyon; ama, kötü yönetimler, beceriksiz yönetimler ve siyasî iradenin egemen güç
leri kayırma sevdası karşısında, bugün SSK'nın özelden ve kamudan prim alacağı miktarı 7,5 kat
rilyon civarındadır. Zaten, SSK'nın sosyal güvenlik kurumu olarak sağlık işlemlerinde açığı yok, 
tüm kötü yönetimlere rağmen açığı yok, tüm müdahalelere rağmen açığı yok. Yapılan katkı, SSK 
hastanelerine yapılan katkı değil. Emekli Sandığı ve Bağ-Kurluların sağlık giderlerine yapılan har
camayı sadece SSK'ya yapılıyormuş gibi aktarmasının, Başbakanın da yanıldığını ortaya koy
duğunu düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten yapılması gereken, SSK'nın siyasî vesayetten uzak, özerk bir 
yapıya kavuşturulması ve de özgürce, onun yönetim kurulu kararıyla yönetilir olabilmesidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çetin, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Tabiî... Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, bugün, Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinin Sağlık Bakanlığınca 

devralınıyor olmasının altında yatan neden, sadece ve sadece sağlık kuruluşlarının birleştirilmesi 
değil. Burada özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum -zamanım yetmezse, maddelerde söz aldığım
da açıklayacağım- bakınız, aslında, SSK, faaliyetleri kısılarak, yatırım yapılmayarak ve her geçen 
gün dışarıdan biraz daha hizmet satın alınarak özelleştirilmek isteniyor. Şimdi, yapılmak istenilen, 
Sağlık Bakanlığı bünyesine alınması ve temmuz ayında çıkardığımız yasa çerçevesinde, Maliye 
Bakanlığınca bunların satışının önü açılıyor. Üzülerek söylüyorum ki, bu yasa tasarısı, AKP millet
vekillerinin, hükümetinin hazırladığı tasarı değildir. AKP Hükümeti dahil, yirmibeş yıldan bu yana, 
hükümetler, adına reform denilen, sağlık ve sosyal güvenlik alanında ne kadar tasarı hazırlamışlar
sa, hepsi İngilizcedir, altında IMF ve Dünya Bankasının imzası vardır. (CHP sıralarından alkışlar) 
Dünya Bankasının 2002 Haziran ayı Türkiye raporu bunu somut olarak ortaya koymaya yetiyor; İn
gilizce metin, bu tasarıyla aynen özdeşleşiyor. Bir tek cümlesini okuyayım: "Hastanelerin verim
liliğini iyileştirmek için, tüm Sağlık Bakanlığı ve SSK hastanelerine idarî ve malî özerklik tanın
malıdır. İlk aşamada, hastane kurumunun geneline özerklik tanınmalı, ikinci aşamada ise, herkese 
ayrı ayrı özerklik tanınmalı; çünkü, sağlık tesislerinde bulunan tüm personel, ilgili kurumun sözleş
meli personeli olacak." Yani, işten çıkarılması kolaylaşacak. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, bu tasarı, malvarlıklarının devrine ilişkin de, diğer düzen
lemelere ilişkin de, Anayasaya aykırılık ve uygulamalara ilişkin pek çok olumsuzluk taşıyan bir tasarı. 
Eğer, bugün, bu tasarıya, sendikalar, sivil toplum örgütleri, emekçi örgütleri, işveren örgütleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çetin, teşekkür eder misiniz. 
Buyurun. 
İZZET ÇETİN (Devamla) - ... karşı çıkıyor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da, Sosyal 

Sigortalar Kurumundan sorumlu bakan olarak burada bulunmuyorsa, AKP'li milletvekillerinin el
lerini vicdanlarına koyarak hareket etmeleri gerekliliğini hatırlatıyor, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çetin. 
Sayın Bakan, Sayın Çetin'in, konuşması sırasında Yüce Meclisin varlığını kabul etmediğimiz

den bahisle, anlayışımızı, teokratik yönetim veya diktatörlükle açıklamaya çalışmıştır şeklinde 
sataştığından bahsederek, söz istemiştiniz. 

Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Genelgeden söz ettim Sayın Başkan. 
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VI. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/. - Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın, Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, yapmış olduğu konuş

mada, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce bu yüce kürsüden sizlere hitap eden sayın konuşmacı İzzet 
Çetin, bizim Sağlık Bakanlığı olarak gönderdiğimiz bir genelgeden bahisle, Yüce Meclisin varlığını 
kabul etmediğimizden bahsetmiş, ayrıca bunu, bazı başka yönetimlerle, yönetim anlayışlarıyla iliş-
kilendirme şanssızlığını, kanaatimce, burada sergilemiştir; bizim anlayışımızı kınadığını ifade et
miştir. Ben, bu ifadeleri esefle kınıyorum. 

Bizler AK Partililer olarak, yola çıktığımız günden beri. demokrasiyi kendimize şiar edinmiş 
bir ekibiz. Bu ülkede özgürlüklerin gelişmesi için, demokrasinin yeşermesi için neler yaptığımızı, 
iki yıllık iktidarımız tarihe yazmış durumdadır. (AK Parti sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, bu 
ifadeleri, Yüce Meclisin çatısı altına yakıştıramadığımı, özellikle ifade etmek istiyorum. 

Bu arada, bazı başka ifadeler de var. Biz, ne bu tasarının gerekçesinde ne kendisinde, SSK'nın 
sağlık kuruluşlarını herhangi bir şekilde satacağımızdan, atacağımızdan, bir yerlere dev
redeceğimizden bahsetmediğimiz halde, sürekli olarak bu ifade edilmektedir. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, sataşmayla ilgili konuşur musunuz. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Tamam Değerli Başkan. 
Hiç böyle bir niyetimizin olmadığını da yüce milletimize arz etmek istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3. - Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredil

mesine Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyon
ları Raporları (1/918) (S. Sayısı: 686) (Devam) 

BAŞKAN - Şimdi soru-cevap işlemi yapılacaktır. 10 dakika soru sorma süresi, 10 dakika da 
cevap verme süresi vardır. 

Sayın Gazalcı, buyurun. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakandan aşağıdaki soruların yanıtlanmasını diliyorum. 

Bu Meclis Kamu Yönetimi Temel Yasasını görüştü ve Sağlık Bakanlığı, taşrayla bağları 
kesilen 9 bakanlıktan biriydi. Sağlık Bakanlığı taşra örgütlerini yerel yönetimlere bırakıyor. Bu yasa 
çıkarsa, bunun sonucunda siz özelleştirmeye mi gideceksiniz? 

Son iki yıl içerisinde, bu tarih yazdığınızı söylediğiniz dönemde, temelini atıp da bitirdiğiniz 
ve açtığınız hastane sayısı kaçtır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gazalcı. 

Sayın Arslan, buyurun. 
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ALİ ARSLAN (Muğla) - Sayın Başkan, ben de, aracılığınızla, Sayın Bakana soru sormak is
tiyorum. 

Gerçi, Sayın Gazalcı da benzer bir soruyu sordu, Sayın Bakan sağlıkta dönüşümün bileşen
lerini anlattı. Bugün görüştüğümüz tasarının öncesine baktığımızda, aslında, başka bileşenler var. 
Bunları bir araya getirdiğimizde, Sayın Gazalcı'mn ve benden önceki konuşmacı arkadaşların da 
söylediği gibi, bileşenlerin tam da merkezde buluştuğu yer, sağlıkta özelleştirme. Bildiğiniz gibi, 
geçtiğimiz yıl Kamu Yönetimi Temel Kanununu çıkardık. Orada, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilat
larının yerel yönetimlere devrinin ve bunların da "bu işletmeleri işletir ya da işlettirir" diyerek, özel
leştirilmesinin yolunu açmıştık. Yine geçtiğimiz yıl, Sağlık Bakanlığının taşınmazlarının satışına 
olanak veren bir yasayı da çıkarmıştık. SSK hastaneleri eğer bu haliyle kalırsa, özelleştirilmeleri 
mümkün değil, ancak Sağlık Bakanlığının malı olduktan sonra özelleştirilmeleri mümkün. Bizim 
iddiamız, görüşümüz ve karşı çıktığımız da bu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sağlık hizmetlerinin 
tek elde toplanmasını biz de istiyoruz, bir itirazımız yok; ancak, biz... 

BAŞKAN - Sayın Arslan, sorunuzu sorar mısınız. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Soracağım. 
BAŞKAN - Soru sormak için sırada bekleyen 9 sayın milletvekili var. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Sayın Bakanım net olarak şunu söyleyebiliyor mu: "Biz, sağlıkta 

özelleştirmeye karşıyız. SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devriyle bunların özelleştiril
mesinin önünü açmak istemiyoruz." Bunu net olarak, yüksek sesle, Mecliste söz verebiliyor mu? İş
te, merak ettiğimiz, asıl üzerinde durmak istediğimiz nokta budur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arslan. 
Sayın Öktem, buyurun. 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Sayın Bakan, bu tasarının IMF ve Dünya Bankası elemanları 

tarafından hazırlanıp size teslim edildiğini duymayan kalmadı. Acaba, bağımsız bir Türkiye Cum
huriyeti Bakanı olarak, bu uygulamadan rahatsızlık duyuyor musunuz; duyuyor iseniz, ateşinizin 
yükselmiş olması gerekir; yan taraftaki doktor odasında ateşinizi ölçtürmeyi düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN - Sayın Öktem, lütfen... 
Teşekkür ediyoruz Sayın Öktem. 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Ne ilgisi var!.. Böyle soru olur mu?! 
İLYAS ARSLAN (Yozgat) - Ateşin başına vurmuş Enver! 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Ne biçim soru bu?! 
BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, buyurun. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana bir soru yöneltmek istiyorum. 
Sayın Başbakan burada bir konuşma yaparken aynen şu ifadeyi kullandı: "Uzlaşma, diyalog, 

birlikte düşünme, milletimizi öteden beri millet kılan en temel değerlerimizden biridir. Son iki yıla 
büyük başarılar sığdırdık; ama, en büyük başarılarımızdan biri, bu dönemde kavganın yerini aklın, 
çatışmanın yerini diyalogun almasıdır." Sayın Başbakan böyle söylüyor; ama, bu tasarıyı buraya 
getiren Sayın Bakan, acaba Türk-İşin Diskin, Hak-İşin, işçi emeklileri sendikalarının, tabip 
odalarının ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun görüşünü aldı mı? Acaba, diyalog 
kurmayı öneren Başbakan ile diyalog da ne oluyor diyen anlayışı egemen kılan bir Sayın Bakan, 
biri birine taban tabana zıt bir görüşü, bir eylemi yaparlarsa, bunun siyaset literatüründeki adı takıy-
ye midir? Sayın Bakan bu soruya yanıt verirse sevinirim. 
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BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. 
Sayın Çetin, buyurun. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Biraz evvel, Sayın Bakan cevabî konuşmasında, SSK sağlık kuruluşlarının hiçbir şekilde özel

leştirilmeyeceğini, satmayacaklarını, bunun mümkün olmayacağını söyledi. 
Şimdi, 21.7.2004 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5220 Sayılı Sağlık Hiz

metleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakan
lığına tahsisli taşınmazlar ile Sağlık Bakanlığı kullanımında bulunan diğer taşınmazlardan gerekli 
görülenleri, mülkiyetinin Hazineye bedelsiz devrinden sonra, satmaya yetkilidir" hükmünü taşıyor. 
Sayın Bakanın bundan haberi yok mu? Bu SSK hastaneleri Sağlık Bakanlığına geçtikten sonra, 2 
ilimizde büyükşehir belediyelerine, 79 ilimizde de il özel idarelerine devrinden sonra, bunları nasıl 
denetleyecek? Satışından sonra, satış işlemiyle özel sektöre iyice geçtikten sonra, SSK'da denet-
leyemediği, SSK'da koordinasyon kuramadığı için tek elde topladığı sağlık kuruluşlarını nasıl 
denetleyecek, nasıl koordine edecek, bu koordinasyonu kimlerle sağlayacak? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Çetin. 
Sayın Ersin, buyurun. 
AHMET ERSİN (İzmir)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Şimdi, 16.6.2004 tarihinde, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan bir 

protokol var -aynen bu yasayla da ilişkilendiriyorum- bu protokol gereği, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumları Sağlık Bakanlığına devredildi. Bu devir sonucu, İzmir'de Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı olan 4 sağlık merkezinden 2'si kapatıldı. 

Şimdi, yine bu kurumlarda çalışan, İzmir'deki bu kurumlarda çalışan sağlık personelinden 
bazıları, 9 Eylül 2004 tarihinden itibaren, değişik sağlıkocaklarında ve Tepecik Göğüs Hastanesin
de görevlendirildi. 

Sağlık Bakanlığı APK Başkanlığının 6.10.2004 tarihli ve 5489 sayılı yazısında, Millî Eğitim 
Bakanlığından protokolle Sağlık Bakanlığına geçen bu personelin geçici görevlerle çalıştırıldığı ve 
bu nedenle dönersermayeden yararlandırılmayacağı belirtilmiştir. 

Şimdi, sormak istiyorum: Bu protokol halen yürürlükte mi? Millî Eğitim Bakanlığından Sağ
lık Bakanlığına devredilen sağlık merkezlerinde görevli personel Sağlık Bakanlığında geçici görev
li midir ve halen, Sağlık Bakanlığı kurumlarında görevlendirilen, Millî Eğitim Bakanlığından geçen 
sağlık personeli dönersermayeden neden faydalandırılmıyor? 

Burada sormak istediğim şu... SSK hastanelerini de Sağlık Bakanlığına devretmeye çalışıyor
lar. Millî Eğitim Bakanlığıyla yaptıkları protokolün sonucu bu. 

Bu sorularıma cevap istiyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ersin. 
Sayın Kumkumoğlu, buyurun. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Sayın Bakanın, Sağlık Bakanlığı işlemleriyle ilgili bugüne kadar yaptıkları, 

doğrusu, tam bir karmaşayı beraberinde getirmiş durumda. Mesela, AKP'den şahsı adına konuşan 
arkadaşımız "sağlığın tek elde toplanmasıyla, halka daha iyi hizmet, çalışanlara daha adil bir çalış
ma ortamı yaratılacaktır" dedi. Acil eylem planında "devlet hastanesi, sigorta hastanesi, kurum has-
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tanesi ayırımı kaldırılarak, tüm hastaneler bir çatı altında toplanacak" deniliyor. Genel gerekçede, 
bu hizmetlerin tek çatı altında toplanmasının yararları anlatılıyor. 

Sayın Bakana sormak istiyorum: Sayın Bakan, bütün bu gerekçeleri buralarda seslendiriyor ol
manıza rağmen, İktidar Partisine mensup milletvekili arkadaşlarımız, sağlığın tek elde toplan
masının sağlık açısından nasıl yararlar sağlayabileceğini, hem halkımız hem çalışanlar açısından 
nasıl yararlar sağlayacağını ifade ediyor olmasına rağmen, sağlık hizmetlerinin yerel yönetimlere 
devredilmesi noktasında tam anlamıyla atomize edilmesi işlemini, hem bize hem Türkiye top
lumuna hem AKP'ye mensup milletvekili arkadaşlarımıza nasıl izah edeceksiniz? Asıl hedef, sağ
lık hizmetlerini tek elde toplamak mıdır? Asıl hedef, sağlık hizmetlerini tam anlamıyla atomize 
edebilmek için, bu atomize etme işlemini yapabilmek için, tek parça haline getirebilmek midir? 

İkinci bir sorum şu: Yasa bugün çıkarılıyor. Bunların... 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, süre tamamlanmıştır; sorunuzu sorar mısınız. 
Buyurun. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Soru soruyorum Sayın Başkan. 
Yasa bugün çıkarılıyor; ama, biz, geçtiğimiz günlerde 2005 yılı bütçesini görüştük. Has

tanelerin Sağlık Bakanlığı tarafından satın alınacağı söyleniyor; ama, 2005 yılı bütçesi içerisinde, 
bu işlemle ilgili olarak konulmuş bir tek kuruş yoktur. Bunu nasıl izah ediyorsunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kumkumoğlu. 
Soru sorma süresi tamamlanmıştır. 
Buyurun Sayın Bakan. 
Cevap verme süresi 10 dakikadır. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlarımın sorularının önemli bir kısmı, Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı ile 

bugün huzurunuza getirdiğimiz bu yasa tasarımızın, birbiriyle çelişmeden nasıl izah edilebileceği 
üzerine. Aslında, bunu, birçok kereler anlattık; şimdi bir kere daha anlatırsak, umut ediyorum ki, 
anlaşılır. 

Değerli arkadaşlarım, bir şeyin bütününü konuşmak lazım. Biz, kamu yönetimiyle ilgili 
tasarıyı getirdiğimiz zaman, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatlarının devrine ilişkin süreci beş yıl 
olarak belirlemiştik. Niçin beş yıl olarak belirledik; çünkü, biz çok iyi biliyoruz ki, Türkiye'de sağ
lık hizmeti sunan kuruluşların, hakikaten, çağdaş bir anlayışla, yeni kavramlarla rehabilite edilmesi, 
standartlarının belirlenmesi, akredite edilmesi ve bir harmonizasyon içinde hizmet sunumunun sağ
lanması gerekiyor. Bundan sonradır ki, mahalline birtakım yetkilerin devredilmesi mümkün 
olabilecektir. Aslında, taşra teşkilatlarının, Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısında devredilecek 
olması, Sağlık Bakanlığının, sağlık konusundaki planlayıcı, stratejiler oluşturucu, standartları 
koyucu, denetleyici rolünü ortadan kaldırmıyor. 

Bakınız, ben, değerli Anamuhalefet Partisinden arkadaşlarıma, sosyal demokrasiyle yönetilen 
birçok Kuzey Avrupa ülkelerinin ve Batı Avrupa ülkelerinin sistemlerini bir incelemelerini 
öneriyorum. Bütün bu ülkelerde mahallî yönetimlerin ağırlığı çok yüksektir. Kaldı ki, biz, hiçbir 
zaman, böyle, atomize ifadelerle falan... Çünkü, bu ifadelerin sağlık yönetimi anlamında ne kav
rama geldiğini de kamuoyuna ifade etmek mümkün değil. Bu şekilde, sağlıktan elini çeken bir mer
kezî hükümet mantığı, yapısı asla düşünmüyoruz; ama, değerli arkadaşlarım, bakınız, tekrar söy
lüyorum, en küçük bir ayrıntının, Ankara'dan, merkezî hükümetten oluşturularak yapılmasının bek
lendiği, taşradan yapılmasının beklendiği, arzulandığı sistemler başarısız oluyor. Dolayısıyla, 
burada bir çelişki yok. Biz, şunu yapacağız: Bütün sağlık kuruluşlarımızı bu tek çatı altında. Sağlık 
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Bakanlığının çatısı altında bir standarda kavuşturuyoruz ve daha sonra da, yetkilerin önemli bir 
bölümünü yerele devredeceğiz; ama, tekrar söylüyorum, planlamacılık, ana stratejilerin belirlen
mesi, standartların konulması, denetlemelerin yapılması, Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı 
yasalaştıktan sonra da Sağlık Bakanlığında olacaktır; onun için, burada hiçbir çelişki yok. Aksine, 
bu yapılmadan, yarın, çeşitli kamu kurum ve kuruşlarının tesisleri, mahallî yönetimlerce daha çok 
idare edilmeye başlansa, o zaman bir sıkıntı ortaya çıkardı. Beş yıllık süreyi de bunun için koymuş 
durumdayız. Dolayısıyla, ortada hiçbir çelişki yok; işini bilen bir iktidarın hükümetinin planlı, prog
ramlı bir yürüyüşü var. 

Temelini atıp bitirdiğimiz kaç tane hastane olduğunu sordu Sayın Gazalcı. 
Değerli arkadaşlarım, marifet, temel atmak değil, iş yapmaktır. İşte bu anlayıştan, bu popülist 

anlayıştan dolayıdır ki, ülke büyük sıkıntı içerisinde. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sonradan açtığınız?.. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum)- Açtığımızı söyleyeceğim efendim. 
Sayın Gazalcı, biz geldiğimizde, programda 1 152 tane sağlık yatırımı vardı; ama, ben size, şehir 

ismi söylemeden bunları söyleyeceğim; bu yatırımlardan bir kısmı, önemli bir bölümü, 8 000 kişilik 
ilçede 50 yataklı hastane şeklindeydi. Bu 1 152 yatırımı, bir sağlık envanter çalışması yaparak, biz, 
şu anda 400'ün altına indirmiş durumdayız ve hakikaten, Sağlık Bakanlığımızın kısıtlı yatırım imkân
larıyla bu süre içerisinde, 2002'de 33 hastaneyi, 2003'te de 44 hastaneyi hizmete sokmuş durumdayız; 
2004'te de hizmete sokmayı düşündüğümüz hastane sayısı 37 idi. Yani, temeli atılmış yüzlerce has
tanenin yanına biz de yüzlerce hastanenin temelini atsak, daha akılcı bir şey mi yapmış olacaktık?!. 

Onun için, önemli olan, mevcut, eldeki yatırımlar için eldeki imkânları en uygun biçimde kul
lanmaktır. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sizin başlayıp da bitirdiğiniz var mı? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Değerli arkadaşlarım, biz, sağlıkta, 

kamunun mallarını özelleştirmeyi şu anda düşünmüyoruz, gündemimizde böyle bir şey yok. 
Ancak, bakınız, Anayasanın ruhuna uygun olarak kamunun sağlık hizmetini güçlendirirken, bir 

taraftan özel sektörün de sağlık yatırımlarına daha fazla pay ayırmasına, bu suretle, finansmanın bir 
tarafının da özel sektör tarafından sağlanarak, hizmetin kalitesinin artmasını elbette istiyoruz. Bu sebep
le, kamu özel ortaklığı şeklinde de çalışmalara başladık. Hazineden sorumlu Devlet Bakanlığımızla bir
likte, önümüzdeki yıllarda, bir taraftan kamu kaynakları, bir taraftan özel sektör kaynakları, bir taraftan 
da kamu-özel ortaklığıyla, vatandaşımıza hizmet anlamında daha geniş bir yelpaze sunacağız. 

Şimdi, burada da bir çelişki var. Değerli arkadaşlarım, biz, merkezî hükümete hastaneleri veya 
sağlık kuruluşlarını toplayıp, daha sonra da bunların hepsini bu şekilde elden çıkarmayı düşünsey-
dik, o zaman, bunları, kamuda yeniden yapılanma temel yasa tasarısı çerçevesinde il özel 
idarelerine devretmeyi hiç düşünmememiz gerekirdi; o zaman, elimize alalım, bunların hepsini 
satıp savalım diye düşünürdük; asla böyle bir niyetimiz yoktur. 

Bahsettiğiniz Sağlık Bakanlığına ait bazı sağlık kuruluşlarının Hazine yoluyla satışına izin 
veren yasa değişikliğine gelince, onu da rahatça şu şekilde ifade edebilirim: Bu, fonksiyonunu kay
betmiş, hizmet veremeyen sağlık kuruluşlarını bu şekilde değerlendirerek, bunların yerine yeni 
kamu yatırımları yapmak için düşünülmüştür. "Kamunun elindekini asladeğerlendirememe" şeklin
deki âdeta geçmiş dönemlerden bize devredilen bu mantığı, biz, AK Parti Hükümeti olarak devam 
ettirelim; bunu mu bekliyorsunuz? Bunu, AK Parti Hükümetinden lütfen beklemeyin. 

Ben, kamuda yıllarca yöneticilik yaptım. Hiçbir işinize yaramayan, kullanamadığınız bir malı 
bile değerlendirme imkânına sahip olamıyorsunuz. Bu, hantallığa yol açıyor; bu, verimsizliğe yol 
açıyor; dolayısıyla, maksadımız açıktır. 
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Bu hususta, ısrarla "siz, bu kanunla şunu yapıyorsunuz; ama, aslında maksadınız da başka bir 
şeydir" şeklindeki düşüncelerin ifade edilmesinden de vazgeçilmelidir. Bu yüce çatı altında, artık, 
bu niyet okuyuculuğundan vazgeçilmelidir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakanlığından devren aldığımız kuruluşlarla ilgili olarak 
bahsedilen bütün problemler, işte bu yasa tasarısı çıkınca ortadan kalkmış olacaktır. 

Ayrıca, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği uzlaşma ve diyalog konusunda bizim kapımız her
kese açıktır. Bakınız, bu tasarı iki aydır Meclis gündeminde beklemektedir ve bize, ilgili sivil top
lum örgütlerince, şu meseleyi bir görüşelim diye en ufak bir teklif bile gelmemiştir... 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Siz davet edecektiniz Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Değerli arkadaşlarım, bakın, benim randevu 

defterlerim bu hususta açıktır. 
Aksine, emek platformunu buyurun, gelin, görüşelim diye çağırdığımda, görüşmek için sadece 

üç arkadaşım gelmiştir. 
Dolayısıyla, biz uzlaşmaya sonuna kadar açığız; ama, bir konuya, baştan "biz tamamen kar

şıyız, temelden karşıyız, bunu tartışacak hiçbir şeyimiz yoktur" deyip de karşı çıkıldıktan sonra, tak
dir edersiniz ki, uzlaşılabilecek bir nokta kalmıyor. Yoksa, biz, bütün yaptığımız işlerde olduğu gibi 
bu işlerde de sonuna kadar uzlaşmaya açığız. Örneğin, Türk Tabipler Birliğinin değerli başkanı ve 
yöneticileri, beni, bugüne kadar, birçok konuyla alakalı olarak en az on onbeş kere ziyaret etmişler
dir. Dolayısıyla, bu hususta, bizim kapımız, dün olduğu gibi bugün ve bugünden sonra da herkese 
sonuna kadar açıktır; bunu özellikle ifade etmek istiyorum. 

2005 bütçesinde bu işlemlerle ilgili olarak bütçeye niçin para koymadığımızdan bahsedildi. 
Değerli bir milletvekilimiz... Biz, arkadaşlar, önhazırlık yapın, bu büyük bir iştir, yarın bir aksaklık 
olmasın, hükümetin iki bakanlığının iki kurumu şimdiden bir arada çalışmaya başlasın, envanterleri 
ortaya çıkarsın; çünkü, gecikirsek yarın sıkıntılar ortaya çıkar diye bir genelge hazırladığımız için 
bile tenkit ediyorsunuz. Ortaya çıkmamış bir yasa için ne şekilde bütçeye para koyabilecektik?! 
Dolayısıyla, bu şekildeki eleştiriler hakikaten çok haksız görünmektedir. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, süre tamamlanmıştır, diğer sorulara yazılı cevap verebilirsiniz. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Ben de, zannediyorum, sorulara cevap ver

miş oldum. 
Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK 
BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN TASARISI 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin Sağlık 

Bakanlığına devredilmesiyle ilgili usûl ve esasları belirlemektir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen İstanbul Mil

letvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Kılıçdaroğlu, süreniz 10 dakikadır. 
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CHP GRUBU ADINA KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Baş
kan. 

Değerli milletvekilleri, gerek Sayın Bakan gerek Adalet ve Kalkınma Partisinin değerli temsil
cileri söz alıp konuşurlarken, sürekli olarak, yurttaşın, bugün, çok kötü koşullarda sağlık hizmeti al
dığını ve bunu düzeltmek istediklerini söylediler ve öyle bir atmosfer yarattılar ki, sanki, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak, biz de buna karşıyız. Bir sefer, önce, doğruları yerine doğru olarak koyalım. 

Şimdi, SSK'lının sorunu ne; isterseniz, bu sorudan başlayalım. Sosyal Sigortalar Kurumuna 
mensup bir yurttaşımızın iki temel sorunu var. Birincisi, diyor ki: "Siz beni zorla SSK hastanesine 
göndermeyin; nasıl, devlet memuru, ister devlet hastanesine ister üniversite hastanesine gidebiliyor
sa, bana da bu hakkı verin, ben de gideyim." 506 sayılı Yasanın ilgili maddesini getirin, biz de size 
destek verelim; isteyen istediği yere gitsin; kim engel olabilir? Getirebiliyor musunuz; bu tasarıyla 
getirmiyorsunuz. 

İkincisi, SSK'lının ilaç sorunu; diyor ki: "Ben tedavi oluyorum; ama, gidiyorum, yine dört saat 
ilaç kuyruğunda bekliyorum. Ben de diğer sigortalılar gibi dışarıdaki eczanelerden ilacımı al
malıyım; doktor ilacımı yazsın, ben de almalıyım." 

ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - 10 Şubattan itibaren alınacak. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - 10 Şubattan itibaren getiriyorsunuz; gayet güzel. 
Değerli arkadaşlarım, peki, sağlığın mülkiyetle ne ilgisi var; sizin, SSK hastaneleriyle ne alıp 

veremediğiniz var? Şimdi, eğer, SSK'lı dilediği hastaneye gidebiliyorsa, SSK'lı dilediği eczaneden 
ilacını alabiliyorsa, o zaman, mülkiyet sorunu nereden çıkıyor; mülkiyet sorunu şuradan çıkıyor: 
Siz, bu hastaneleri birilerine peşkeş çekmek istiyorsunuz. Kusura bakmayın arkadaşlar... (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Ama, Sayın Bakan diyorsa ki "hayır, biz bunu yapmayacağız, biz, SSK'lının bu iki temel 
sorununu çözdükten sonra..." Ben öğrenmek istiyorum, peki, ne yapacaksınız? 

Sayın Bakan şunu söyleyebilir: "Efendim, biz hastaneleri işletmeye dönüştüreceğiz." Bununla 
ilgili yasa çıkarırsınız, nasıl devlet hastanesi işletmeye dönerse, SSK hastanesini de işletmeye 
dönüştürebilirsiniz. Nitekim, Sayın Bakanımız, geldi, burada, bu konudaki bir yasanın Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmediğini de gerekçe olarak ortaya koydu. 

Demek ki, sağlıkta sorun bir mülkiyet sorunu değil arkadaşlar. Sayın Bakanın anlayışına göre, 
sağlıkta sorun bir mülkiyet sorunu olsaydı, o zaman üniversite hastanelerini de almanız lazımdı, o 
zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesindeki sağlık kuruluşunu da almanız lazımdı. Niye al
mıyorsunuz onları? Üniversiteleri niye almıyorsunuz? Demek ki, sağlıkta sorun bir mülkiyet sorunu 
değil. Önce doğruları ortaya koyalım. 

Bir ikincisi; bunun Anayasaya aykırı olduğunu söyledik. Niye Anayasaya aykırı arkadaşlar; bu 
soruyu, acaba, Sayın Bakan kendisine sordu mu; bu muhalefet niye bunun Anayasaya aykırı ol
duğunu söylüyor? 

Değerli arkadaşlar, bakın, her yurttaş vergi verir. Türkiye Cumhuriyetinde yaşayıp vergi 
ödemeyen tek bir yurttaş yoktur; ama, devlet vergilerle ne yapar; okul yapar, hastane yapar, demir
yolu yapar, karayolu yapar. Bunların hepsine kamu malı denilir; çünkü, 70 milyon yurttaşın ödediği 
vergilerle yapılan her mal kamu malıdır. 

Peki. sigortalı ne yapar; sigortalı, verginin dışında, ayrıca, kendi geleceğini garanti altına al
mak için sigorta primi öder. Verginin dışında öder bunu; Emekli Sandığına tabiyse Emekli San
dığına öder, SSK'lıysa SSK'ya öder, Bağ-Kurluysa Bağ-Kura öder. 

Peki, bu primler karşılığında ne yapılır; bu primler karşılığında okul yapılamaz, bu primler kar
şılığında yol yapılamaz, bu primler karşılığında sinema salonu yapılamaz; çünkü, bunların kar-
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şılığında nelerin yapılabileceği ilgili yasada belirlenmiştir. Örneğin, SSK'ya "hastane yapabilirsin" 
demiştir; ama, Emekli Sandığına bunu söylememiştir. 

Şimdi, öyle olunca da, bu paraların bedeli ilgili şahıslara aittir. O nedenledir ki, SSK Yasasının 
1 inci maddesinde "Sosyal Sigortalar Kurumu özel hukuk hükümlerine tabidir" cümlesi vardır. 
Mantığı budur. 

Şimdi, az önce Sayın Özcan dedi ki: "SSK özerk bir kuruluş değil. Özerklik SSK Yasasının 
sadece 1 inci maddesinde geçiyor, başka hiçbir maddede özerk lafı yok." 

Değerli arkadaşlarım, bütün özerk kuruluşların yasalarının 1 inci maddesinde özerklik sözcüğü 
geçer, zaten başka maddelerinde geçmez; çünkü, 1 inci maddeler, ortaya tanımı koyar. Açın OYAK 
Yasasını, 1 inci maddesinde özerk olduğunu görürsünüz; açın BDDK Yasasını, 1 inci maddesinde 
özerk olduğunu görürsünüz; açın Bağ-Kur Yasasını, 1 inci maddesinde özerk olduğunu görürsünüz; 
ama, diğer maddelerinde bu yazmaz. Arkadaşlar, neden yazmaz; çünkü, diğer maddelerin konusu 
farklıdır da, onun için yazmaz. 

Değerli arkadaşlar, şimdi "biz, çokbaşlılığı ortadan kaldırıyoruz" diyorsunuz. Peki, Sayın 
Bakana sormak istiyorum; madem sağlıkta çokbaşlılığı ortadan kaldırıyorsunuz, özel hastaneleri 
niye almıyorsunuz? Sayın Bakanım, bir engel mi var? Özel hastaneleri de alın, hepsini Sağlık 
Bakanlığının çatısı altına alın, böylece çokbaşlılık falan kalkmış olacak. Burada... 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Çağdaş değil o. 
BAŞKAN - Sayın Çerçi... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Değerli Milletvekilim, çağ ayrıdır... Çağdaş olmak, 

aydınlık ilkelere sahip olmak farklıdır. Çağdaş olmak, halkına doğruyu söylemektir; çağdaş olmak, 
saydam olmaktır; çağdaş olmak, başkasının malını gasp etmemektir; çağdaş olmak, Parlamentodaki 
çoğunluk oyuna güvenip de işçinin malına göz dikmemektir. Eğer, bunun aksini yaparsanız, kusura 
bakmayın, çağdaş değilsiniz. 

Değerli arkadaşlar, bakın, şimdi, Sayın Bakan, kalktı, burada "Bağ-Kurlu ayrı hizmet alıyor, SSK'lı 
ayrı hizmet alıyor, Emekli Sandığı mensubu ayrı hizmet alıyor. Bu doğru değil, bunun kaldırılması 
lazım" dedi. Ne kadar güzel. Zaten, biz de bunu söylüyoruz; ama, ben merak ediyorum; bu tasarının 
Bağ-Kurlunun, SSK'lının ve Emekli Sandığı mensubunun eşit sağlık hizmeti alacağını öngören mad
desi hangisi? Sayın Bakan, şu madde eşit sağlık hizmetini öngören bir maddedir diye çıkıp söylesin. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Farklılık arz eden bir hüküm var mı? 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Sayın Milletvekilim, burada yer almaz. Neden yer al

maz biliyor musunuz; farklılıkları öngören maddeler ilgili kuruluşların kendi yasalarında yazdığı 
için. O yasaları değiştirirseniz bu farklılıkları gidermiş olursunuz; ama, o yasaları değiştirmediğiniz 
sürece, SSK hastanelerini devralsanız dahi bu farklılıkları gideremezsiniz. 

Şimdi yine bir başka konuşmacımız şunu söyledi: "SSK tesis kaybetmiyor. 148 hastanesi falan 
gitmeyecek. SSK'lıların çok daha fazla hastanesi olacak." Bu neye benziyor biliyor musunuz değer
li arkadaşlar; evi olanın bir evi olur, kiracının evi çoktur, sonsuz evi olur. 

AGÂH KAFKAS (Çorum)- Bu benzetme olmadı. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla)- Yani, insaf yahu!.. Adamın elinden 148 hastaneyi al, 

de ki, sen bundan sonra istediğin hastaneye gidebilirsin. Sanki, o, istediği hastaneye istediği koşul
larda gidecekmiş gibi. 

NEVZAT DOĞAN (Kocaeli)- Şu anda gidebiliyor mu?! SSK'lı gidemiyor. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla)- Hayır efendim, gidemiyor. Niye gidemiyor; getirin 

yasayı da gönderelim. Getirin yasayı... Siz yasayı getirmiyorsunuz arkadaşlar. Siz, halka doğruları 
söylemiyorsunuz. 
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Şimdi bir başka şeye geliyorum; neden Anayasaya aykırı. Size Anayasa Mahkemesi kararını 
okuyacağım; 1997 tarihli karar: "SSK'nın taşınmaz malları üzerindeki satış yetkisi, bu mallar 
üzerindeki mülkiyet hakkının doğal sonucudur. Kurum, yedek akçelerini değerlendirmek amacıyla 
taşınmaz mal satın alabileceği gibi, yine aynı amaçla, yasanın belirlediği usul ve esaslara uymak 
kaydıyla mallan satabilir." Kim satabilir; Kurum satabilir. Az önce burada denildi ki: "SHP'nin ik
tidar ortağı olduğu dönemde de 5 trilyonluk gayrimenkul satıldı." Doğrudur, 5 trilyonluk gayrimen
kul satıldı. Ben de o zaman genel müdürdüm. Ama, şu soruyu lütfen kendimize bir soralım: Bu 5 
trilyonluk gayrimenkul nasıl satıldı? 5 trilyonluk gayrimenkulun satış yetkisi SSK Yönetim 
Kuruluna verildi. Siz bu yasada SSK Yönetim Kuruluna yetki veriyor musunuz; hayır; yetkisini 
alıyorsunuz. Zaten sorun orada, Anayasaya aykırılık orada değerli arkadaşlar. Bununla ilgili olarak 
Anayasa Mahkemesine gidildi. Denildi ki: "SSK Yönetim Kurulu bu malları satamaz; çünkü, bu 
malların satış yetkisi yoktur." Anayasa Mahkemesi de karar verdi; dedi ki: "Hayır, mülkiyet hak
kının doğal sonucu olarak, SSK Yönetim Kurulu, bu malları isterse satabilir." 

Siz, bu yetkiyi, işçinin ve işverenin elinden alıyorsunuz. Yani, mal sahibi olana diyorsun ki: 
"Bir dakika; sen satma, ben satacağım." Anayasa Mahkemesi de diyor ki: "Mal onundur, isterse 
satabilir." Siz, bu yetkiyi alıyorsunuz. 

Bakın, daha da ileri gidiyor; Emekli Sandığıyla ilgili bir Anayasa Mahkemesi kararı okuyayım 
size. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Toparlıyorum. 
"Sandığın doğrudan hizmetleriyle ilgili olmayan taşınmaz malların -bakın, doğrudan ilgili ol

mayan taşınmaz malların- Sandık Yönetim Kurulunun kararı ve Maliye Bakanlığının teklifi 
üzerine, Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre satılabileceği öngörülerek, satışa 
ilişkin esas ve usullerin yasa kurallarıyla, Bakanlar Kurulu kararıyla düzenlenmesine olur verilmesi, 
mülkiyet hakkını koruyan ve güvenceye alan Anayasanın 35 inci maddesine aykırıdır." 

Şimdi, bütün bu Anayasa Mahkemesi kararları burada okunmasına ve bilinmesine karşın, hâlâ, 
ben istediğimi yaparım, bu malları alırım, istediğim gibi satarım ve fiyatını da istediğim zaman, is
tediğim gün öderim demek, allahaşkına, gasp değil de nedir?! Sayın Bakan alınıyormuş gasptır 
diye. Bunun adı hukukta gasptır; Meydan Larousse veya herhangi bir hukuk sözlüğünü açın "gasp" 
sözcüğü nedir, bakın; karşısında, tıpkı bu olayın tanımını göreceksiniz. 

Sayın Bakan diyalogdan söz etti "biz diyaloga açığız..." Sayın Bakan, diyalog o değildir; 
diyalog, tek taraflı insanları davet edip dinlemek değildir. Adam gibi, Ekonomik Sosyal Konseyi 
toplarsınız, sosyal tarafları çağırırsınız, olayı masaya yatırırsınız, adam gibi tartışırsınız; bunun 
adına da diyalog denir; öbürü diyalog değildir; kusura bakmayın; birbirimizi kandırmayalım ve hal
ka da doğrulan söyleyelim. 

Hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. 
Madde üzerinde AK Parti Grubu adına söz isteyen Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Zekai 

Özcan; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADİNA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; demin yaptığım konuşmayı Cumhuriyet Halk Partili değerli arkadaşlarımızın, herhal
de. iyi okumadıklarını, iyi dinlemediklerini düşünüyorum. 
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Bunlardan bir tanesi Sayın Çetin, ben o zamanki yasanın yanlış olduğunu söylemedim; ama, o 
zaman bir yasa çıkarılarak bu satış yapıldı dedim. Şimdi, daha doğrusunu yapıyoruz, niye itiraz 
ediyorsunuz diye söyledim. Bunu çok farklı algıladılar; bir defa, bunu düzeltiyorum. 

Sayın Kılıçdaroğlu -Sosyal Sigortalar Kurumunun- her kurumun 1 inci maddesinde özerkliği 
belirtilir diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, buna bir itirazımız yok. Ben, diğer maddelerin bu 1 inci mad
deyle çelişkili olduğunu söylüyorum; yani, diğer maddeleri bunu tekzip ediyor diyorum. Yani, bunu 
nasıl anlamazlıktan geliyorsunuz, nasıl tekrar diyorsunuz ki "her kanunun 1 inci maddesinde özerk
lik belirtilir, o zaman, SSK özerktir." 

SSK'nın özerkliği yok edilmiştir değerli arkadaşlarım. Şimdi, burada tekrar tekrar dönüyor... O 
zaman, bu kurumun özerkliği giderken, ben, bu sivil kuruluşların, sendikaların, işveren sen
dikalarının tavır koymasını beklerdim; ama, bu, konulmadı. Şimdi deniyor ki: "Küçük olsun bizim 
olsun." Tamam, bu SSK hastanelerine, nasıl olsa, biz, tedavi için gittiğimizde kuyruğa girmiyoruz, 
ilaç kuyruğuna girmiyoruz, tahlil kuyruğuna girmiyoruz, ameliyat olmak için bir randevu al
mıyoruz. Peki, biz, SSK'lı çalışanlara, emeklilere bir soralım, esas bizim hedefimiz orası. Onlar, 
acaba, nasıl sıra alıyorlar; telefonu düşüyor mu, düşmüyorsa ne yapıyor, kendi cebinden mi bunu 
karşılıyor?.. İlaç almak için kuyruğa girdiği zaman, dört saat bekledikten sonra, büyük ihtimalle, 
yazılan 4 kutu ilacın belki bir cinsi eczanede olmuyor, bu sefer gidip anlaşmalı eczane arıyor. Yani, 
aslında, SSK'lının bu ıstırabını görmezlikten gelip, burada sadece temel olarak SSK mallarının 
satılıp satılmayacağı konusunda odaklanıİması, işin özünden çıkmak olur. Bugün, bir anket 
yapalım, işçiye soralım, işçinin ailesine soralım, emekliye soralım, emeklinin ailesine soralım; bun
dan memnun mudur? Burada, tabiî, devamlı söylenen şudur: SSK'nın geçmişte yaptığı hizmetleri 
inkâr etmek mümkün değildir. Bugün de fedakârlıkla çalışıyordun SSK ilk kurulduğunda da, daha 
1946'da, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta koluyla başlamıştır ve bu 1950'de sağlık sigor
tasıyla devam etmiş ve 1951'den sonra da bütün kısa vadeli sigorta kollarına hizmet vermiştir ve 
bunu 1980'lere kadar çok başarılı vermiştir ve hatta o devirlerde sendikalar, işçiler, SSK'nın sağlık 
tesislerine sahip çıkmışlardır. Görevini yapmayan, iyi hizmet vermeyen hekimleri, başhekimleri 
uyarmışlardır "sizin maaşınızı biz veriyoruz, bize iyi hizmet edin" demişlerdir. Ama, 1980'lerle 
beraber, artık, SSK'ya siyasî müdahalelerle dengesiz yatırım yapılmıştır, dengesiz personel dağılımı 
yapılmıştır. Giderek bu dağılmıştır ve bugün gelinen noktada, artık, SSK, mevcut sağlık tesisleriy
le sağlık hizmeti veremez duruma gelmiştir. Eğer verebildiğini söyleyenler varsa, onu halka anlat
sınlar; veremiyor. Bütün fedakârlıklara rağmen veremiyor. Ben misaller verdim; yani, SSK'da 
çalışan personelle Sağlık Bakanlığı personeli arasındaki orantısızlık bunu gösteriyor. Peki o zaman, 
Sağlık Bakanlığının imkânları varken, bu imkânlardan niçin yararlanmayalım? 

Sayın Bakan demin ifade etti, daha 1961'de çıkarılan 224 sayılı Yasa halen yürürlüktedir ve 
bunun yürürlüğü kalkmamıştır. Demek ki, 1961'den beri bu düşünülüyor. Genel sağlık sigortası üç 
defa ciddî olarak düşünüldü; iki defa komisyonlara geldi, bir defa Genel Kurulda kabul edilmedi. 

Bir de deniliyor ki, işte siz, bu hastaneleri Sağlık Bakanlığına vereceksiniz, ondan sonra da 
SSK'lılar ne yapacaklar? 

Değerli arkadaşlarım, bir hükümet, düşünün ki, genel sağlık sigortası çıkarmak için bir tasarı 
hazırlamıştır; yakın zamanda Meclise getirilecektir. Genel sağlık sigortasını hazırlayan bir 
hükümetin, SSK'lıyı kendi kaderiyle baş başa bırakması mümkün müdür?! 

Burada ilaçla ilgili sorunlar var. İlaç sıkıntısı had safhaya varmış SSK'nın kuyrukları dolayısıy
la. Bunları bu çileden kurtarmak için girişimlerde bulunuyor ve bu tasarı da bu bakımdan bu çileyi 
ortadan kaldırıyor. Şimdi bunlar dururken, bizim konuşmalarımızı farklı mecralara çekip bizim kas
tetmediğimiz şeyleri söylemek doğru değildir. Ben kimseye bugüne kadar sataşmadım; ama, haklı 
bir eleştiri varsa ben bunun cevabını vermek isterim ve tekrar altını çiziyorum: Sosyal Sigortalar 
Kurumu bugün gerçek anlamda özerk değildir, yönetim kurulunun hiçbir yetkisi yoktur, yönetim 
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kurulu bu malları satamaz. Ben bunu söylüyorum, yine vurguluyorum altını, satamaz. Bu yanlış 
mıdır?! Bana birisi desin ki, evet bu yanlıştır, SSK Yönetim Kurulu bu malları satabilir desin. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, hükümetimizin -ben zaman almak istemiyorum diğer arkadaş
larımıza da zaman bırakmak anlamında- bu tasarısı çok olumludur; SSK'lı çalışanların, emeklilerin 
daha rahat hizmet alması için bir fırsattır ve bütün bu kamu hastanelerinin rehabilite edilmesi açısın
dan çok önemli bir fırsattır ve bu rehabiliteden sonra da özerkleştirilmesi, rekabet ortamı içerisinde 
gelişebilmesi için de bir imkândır ve ileride, SSK'lı ve diğer sosyal güvenlik mensubu vatandaş
larımızın da hastane seçimi, doktor seçimi açısından son derece önemli bir tasarıdır ve bu tasarıyı 
biz AK Parti olarak destekliyoruz ve başarılı olmasını diliyoruz. 

Tekrar, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özcan. 
Madde üzerinde şahsı adına, Antalya Milletvekili Sayın Osman Akman; buyurun. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
OSMAN AKMAN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bazı Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun Tasarısının 1 
inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, öncelikle hepinizi say
gılarımla selamlıyorum. 

Tasarının amacına ilişkin bu ilk maddesi gerek Sağlık Komisyonunda gerekse Plan ve Bütçe 
Komisyonunda aynen kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, sağlık, insanoğlunun varoluşundan bu yana her zaman önemli olmuştur. 
Kıymetini, ancak kaybettiğimizde anladığımız sağlımız, hayatımızın hemen hemen en önemli pay
dasıdır; hatta, aldığımız her nefesin, attığımız her adımın ve yaptığımız her işin sağlığa yönelik bir 
yanı vardır. İnsanlık, başlangıcından itibaren, sağlığın korunmasına, kaybedilmiş sağlığın yeniden 
kazanılmasına ve devam ettirilmesine yönelik olarak, hep bir gayret içerisinde olmuştur. Günümüz
de sağlık, koruyucu hekimlikle, küçüğünden büyüğüne örgütlenmiş sağlık birim ve kompleksleriy
im insanlık tarihinin bilinen en üst seviyesindedir. Bu konudaki gelişmeler, elbette, devam da 
edecektir. 

Türkiye'de sağlık hizmetinin daha kaliteli, etkili verimli ve hakkaniyete uygun verilmesi ve 
kolay alınabilmesi için, AK Parti olarak, Sağlıkta Dönüşüm Programını hayata geçiriyoruz. Bu çer
çevede, şimdi, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 
Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı hakkında görüşmekteyiz. 

Anayasamızın 56 ncı maddesinde "herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına 
sahip olduğu" belirtildikten sonra "devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini 
sağlamak, insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla 
sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp, hizmet vermesini düzenler" ifadesi yer almaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 56 ncı maddede "devlet, sağlık kuruluşlarının tek elden planlayıp hiz
met vermesini düzenler" denilirken, zaten görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı için geç bile kalın
mış olunduğunu açıkça göstermektedir. Ayrıca, hükümetimizin acil eylem planında, hizmet açısın
dan, devlet hastanesi, sigorta hastanesi ve kurum hastanesi ayırımlarının kaldırılmasına yönelik 
çalışmaların başlatılacağı öngörülmüştür. 

Bu değişiklik ilk defa gündeme gelmemiştir. Devir çalışmalarının tarihçesi, 1961 yılına kadar 
gitmektedir. 1961 yılında, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun 30 
uncu maddesinin (d) bendinde "İşçi Sigortaları Kurumuna ait sağlık tesisleri, binaları, tıbbî mal
zeme, eşya ve ilaçlar, iktisap bedeli verilmek suretiyle, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakan
lıkları tarafından müştereken tespit edilecek esaslar dairesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
devredilir" denilmektedir. 
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Görüldüğü gibi, bu konuda daha önce yasal düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, iktidarımızdan ön
ceki hükümetlerin sağlık ve çalışma bakanları, SSK mensuplarının devlet hastanelerinden istifade 
etmesi için protokol imzaladılar; ancak, protokolden önce, özellikle, ilçelerimizde, SSK'lılar devlet 
hastanelerinden yararlanıyor iken, protokolden sonra, neredeyse yararlanamaz oldular. İncelen
diğinde, benzer yaradanım, ortak yararlanım çalışmalarına rastlarız. Demek ki, bir türlü gerçekleş
tirilemeyen sağlığın tek elde toplanması düzenlemesini yapmak bizlere nasip olacakmış. 

Değerli milletvekilleri, bu yasa tasarısıyla, SSK hastanelerinin devriyle ve niçin gerekli ol
duğuyla ilgili, sözlerimize, düşüncelerimize gelecek olursak eğer, öncelikle, bu konuda, SSK men
supları bu devri istemektedir, bu bütünleşmeyi, bu tek elde toplanmayı istemektedir. 

Sağlıkla ilgili çalışması olanlar, yakınlığı olanlar veya bu hastanelerden yararlanan akrabaları 
olanlar hep görmüştür; özellikle, şu ortak yararlanımdan önce, SSK mensupları, o dar bütçelerine, 
asgarî ücretle geçinmelerine rağmen, özel muayenehanelerden, özel hastanelerden, ücretlerini 
vererek, devlet hastanelerinden, hatta, üniversite hastanelerinden yararlanıyorlardı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akman, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
OSMAN AKMAN (Devamla) - Zaman yetmeyecek... 
Bu hastanelerde çalışanlar da birleşmeyi istemektedir. Ayrıca, bu konuda yeknesaklık sağlan

ma zarureti vardır. Biraz önce, konuşmacılardan birisi "SSK hastaneleri ve çalışanları 3 katı çalış
maktadır" dedi. Burada, hem hastane çalışanlarını hem de bu hastanelerden yararlananları kurtar
mak gerekiyor. 

Zaman dar olduğu için, son olarak şunu söylemek istiyorum; devir kapsamı dışında 
bırakacağımız kamu sağlık kurum ve kuruluşlarının da, Anayasamız gereği, Sağlık Bakanlığı 
tarafından tek elden planlanıp, hizmet verilmesinin düzenleneceğini umuyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akman. 
Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen Kars Milletvekili Sayın Selahattin Beyribey; buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Kars) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; görüşül

mekte olan 686 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesi üzerinde, şahsım adına, söz almış bulun
maktayım; sözlerime başlamadan evvel, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Aslında, bununla ilgili sarih olan, belli olan -çok tekrarlandığı için tekrar da etmek is
temiyorum- Anayasanın 56 ncı maddesinde, sağlık kuruluşlarının tek çatı altında toplanması ve 
sonucunda da genel sağlık sigortasına gidilmesiyle ilgili yol tarif edilmiş. Bununla ilgili de, eski bir 
siyasetçi olarak söylüyorum, geçmişten beri bütün milletvekilleri, bütün partiler genel sağlık sigor
tası dediler, dediler, ama, bir türlü ellerini taşın altına koyma cesaretini gösteremediler. AK Parti. 
bununla ilgili hazırlıklar yaptı ve bu konuda elini taşın altına koyuyor. Başka bir şey daha yapıyor; 
sağlık kuruluşlarını tek çatı altında toplayarak da, yine, elini değil, neredeyse vücudunun hepsini 
taşın altına koyuyor. 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Taşın altında kalmasın yalnız! 
YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Devamla) - AK Parti, bu birleşmeyle, sağlıkla ilgili 

başarılı olmak durumundadır ve daha iyi hizmetler vermek durumundadır; bunu taahhüt ediyor, 
bununla ilgili yasal düzenlemeleri de gündeme getiriyor ve gerekenleri yapıyor. 

Bu arada, ben, hem sigorta hastanelerinde hem Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışan bir 
hekimim; yani, iki kurumdaki hizmetleri, vatandaşın nasıl hizmet aldığını veya nasıl çileler çek-
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tiğini, hangi konularda dahi iyi hizmetler aldığını veya almadığını gördüm. Benim burada beklen
tim ve inancım şudur: Sigortada da güzel şeyler yapılıyor; ben inanıyorum ki, Sağlık Bakanlığı, o 
güzel şeyleri bünyesine alacak, ayrıca, Sağlık Bakanlığında da çok daha güzel şeyler yapılıyor, on
larla birleştirecek ve daha iyi bir hizmet üretecektir. Burada, başarılı olacağız, onu da göreceksiniz. 

Şimdi, arkadaşlarımız çıkıp, biraz evvel, bir eski genel müdürümüz, dönemindeki hizmetlerle 
ilgili, daha sonra, bu işte, mal varlığının satılıp satılmamasıyla ilgili sözler söylediler. Bir defa, 506 
sayılı Kanunun 118 inci maddesiyle ilgili değişiklik -tarihini de söylüyorum- 24.6.2004 tarihinde ve 
5198 sayılı Kanunla yapıldı. Kurum bildirirse, istediği sağlık biriminde, istediği sağlık ünitesinde, 
istediği yerde tedavi olabilecektir. Artı, Sosyal Sigortalar Kurumu, şu anda, zaten hizmet satın 
alıyor; bundan sonraki dönemde de hizmet satın almaya devam edecek. Burada, sigortada çalışmış, 
orada hizmet vermiş, sendikadan arkadaşlarımız da var; onlar da bilirler ki, sigorta hastanesi, rönt
gen hizmetlerini dışarıdan satın alır, birçok laboratuvar hizmetlerini dışarıdan satın ahr, ultrason 
hizmetini dışarıdan satın alır, tomografi hizmetini dışarıdan satın alır, birçok ameliyatlarını dışarıda 
yaptırır; paket programlan vardır, bunları dışarıdan satın alır; demek ki, zaten satın alıyor; şimdi, 
Sağlık Bakanlığı hastanelerinden satın almış olacak; bu yol zaten vardı ve devam ediyor. 

Yine, Anayasa Mahkemesinin, 1993 - 37 sayılı Kararında tartışılan husus, yasa koyucunun, 
yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin, satış yetkisini SSK Yönetim Kuruluna devredip dev
redemeyeceği hususudur. Bununla ilgili kararı veren yasa koyucudur. Biz, burada yasayı koyunca, 
onunla ilgili zaten tartışma olmayacaktır, yasa koyucunun kararı uygulanmış olacaktır. Benim an
layamadığım husus; yönetim kurulunun kararı mı daha önemlidir; yoksa, yasa koyucunun kararı mı 
daha önemlidir? Bunu da, Sayın Anamuhalefet Partimizin veya muhalefet partimizin takdirlerine 
sunuyorum. 

Özetle şunu söylemek istiyorum: Bu birleşmeden iyi şeyler doğacak; bu birleşmenin sonunda, 
Türkiye'de, sağlık hizmetlerindeki çifte başlılık ortadan kalkacak, en azından bir standart oluşacak 
ve bu standarttan dolayı da, Türkiye'de, halkımız eşit hizmet almış olacaktır. 

Konunun başka bir boyutunu da irdelemek istiyorum özellikle... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Beyribey, tamamlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Bütün milletvekillerimizin illerinde, sigorta hastaneleri de var, devlet hastaneleri de var. Ben 

ilimle ilgili örnek vereyim; sigorta hastanesi rantabl çalışamıyor, devlet hastanesi rantabl çalışıyor. 
Bazı yerlerde, mesela Karadeniz Bölgesinde, çok iyi çalışan sigorta hastaneleri biliyorum; ama, 
devlet hastaneleri daha az çalışıyor. Burada, aynı personel, aynı hastane... Daha doğrusu, birçok 
hastaneyle aynı hizmeti üretmeye çalışıyoruz. Bence, bu da, birçok alanda, yüzde 10 kapatişeyle... 
Doğu Anadoludaki sigorta hastanelerinin doluluk oranı yüzde 20 - 25 civarındadır. Sebebi; yeterli 
miktarda hekim olmaması, altyapısı olmaması. 

Onun ötesinde, yine sağlık çalışanlarıyla ilgili bir konuyu vurgulamak istiyorum. Şu anda, sağ
lık çalışanlarının ücretleri arasında çifte standart vardır. Çıkaracağımız bu yasa, bu çifte standardı 
da ortadan kaldıracak ve böylelikle, daha iyi hizmet verilmesini ve çalışanların daha mutlu olmasını 
sağlayacak. Onun için, bu yasanın, Türk Halkına, sigortalılara, genel sağlık sigortası gereğince de, 
bütün Türkiye'deki genel sağlık sigortası mensuplarına iyi hizmetler üreteceğini düşünüyorum. 
Bununla, aslında, AK Partinin büyük bir taahhüt altına girdiğini ifade etmek istiyorum. Bu taah
hüdünden dolayı da, başta Başbakan olmak üzere, hükümeti kutluyorum, tebrik ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

- 7 5 8 -



T.B.M.M. B : 47 5 . 1 . 2005 O : 2 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Beyribey. 
Madde üzerinde 10 dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır. 
Soru sorma süresi 5 dakikadır. 
Buyurun Sayın Gazalcı. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Devlet hastanelerinin durumu da ortada. Siz, SSK hastanelerini Sağlık Bakanlığına devrederek, 

devlet hastaneleri gibi mi onları yönetmek istiyorsunuz? Yani, hangi iyileştirme?.. Yedi kümede, ay
rı ayrı nitelikli sağlık hizmeti alan yurttaşların eşit duruma gelmesi, bu sağlık hizmeti yasasıyla nasıl 
olacak? 

Özellikle köylerde, sağlıkocağı binaları var; ama, ebesiz ve doktorsuz; bunları ne yapmayı 
düşünüyorsunuz? Buralarda binalar çürüyor, ebe yok, doktor yok, her şeyden önce. 

Bir işçi sendikaları konfederasyonu, DİSK "bize verin bu hastaneleri, biz işletelim" dedi; 
hükümetten bir yanıt gelmedi. Bu konuda, biz mi okumadık; yoksa, siz mi sustunuz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gazalcı. 
Buyurun Sayın Aslanoğlu. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım, acaba, SSK hastaneleri -demin 

bir sayın konuşmacı "çok iyi çalışıyor Karadenizde" dedi- hakikaten, rehabilite edilemez miydi? 
Yani, bir tek bu muydu sonuç; bunu ellerinden almak... Demek ki, iyi çalışan hastane olduğuna 
göre... Türkiye'de, eğer istenirse, yönetenler iyi çalıştırmak isterse... "Çalışan iyi hastaneler var" 
diyordu demin sayın konuşmacı. Acaba, son çare miydi bunları tüm devlet hastaneleriyle birleştir
mek; yoksa, bunlar, rehabilite edilemez miydi? Üzüntüm, hastanesi devredilen SSK burada yok. 
Malı gasbedilen birileri burada olmuyor; ona üzülüyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu. 
Buyurun Sayın Özyurt. 
MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Sağ olun Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, bir soru sormak istiyorum. Dün burada sözlü sorulan cevaplandırırken, yanıl

mıyorsam, bir hastane için "1995 senesinde temeli atılmış ve halen yüzde 80'i bitmiştir" dediniz, 
Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastane. Böyle bir kurum, on senedir bir hastaneyi bitirememiş, 
faaliyete geçirememiş olan bir Sağlık Bakanlığı... Acaba, kaç hastane, kaç dispanser, kaç sağlık is
tasyonu, kaç ağız ve diş sağlığı merkezi ve kaç tane diyaliz ünitesini devraldığınızı, rakam olarak, 
hiçbir yere bakmadan söyleyebilir misiniz? 

BAŞKAN - Sayın Özyurt, lütfen... 
MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Lütfen... Bunda samimî olmanızı istiyorum. Arkadaki bürok

ratlara sormadan, devraldığınız şu kurumdaki rakamları söylerseniz teşekkür edeceğim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özyurt. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Bakan, yazılı cevap verin. Öyle şey olur mu?! 
MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Çok açık söylüyorum... Soruyorum işte. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Sayın Çetin, buyurun. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Bakan, biraz evvel, tümü üzerindeki konuşmalara cevap 

verirken, Sayın Genel Başkanımızın, Anayasaya aykırı olarak SSK hastanelerinin ve varlıklarının 
Sağlık Bakanlığına devrinin gasp olarak nitelemesini iade ettiğini söyledi. Ben, şimdi, Sayın 
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Bakana soruyorum: Bir mala devlet tarafından hukuka aykırı bir biçimde elkonulmasının adı gasp 
değil de nedir? 

İkinci sorum: Sayın Bakan da, sayın AKP sözcüleri de her çıktıklarında, bizim de kabul et
tiğimiz biçimde, SSK sağlık kuruluşlarının ve tüm sağlık kuruluşlarının ülkemizde iyi iş
letilemediğini söylüyor. Şimdi, bu tasarıyla, görünen odur ki, eğitimde olduğu gibi sağlıkta da dev
letin rolü azaltılıyor. Eğer, SSK hastanelerinden istenen hizmet alınamıyorsa, bunda Sağlık Bakan
lığının rolü yok mu? Sağlık Bakanlığının -bu tasarıyı görmeden bir değerlendirme yapmış olsak 
bile- SSK hastaneleri ve sağlık personeli üzerinde herhangi bir planlama, tasarruf yetkisi yok mu? 

Bir başka sorum da şudur: Sayın Bakan, biraz evvel, yine cevap konuşmasında, çalışanların 
kendilerine hayır duası yaptıklarını söyledi. 20 Kasım 2004 tarihinde 100 000 kişi size Sıhhiye 
Meydanında hayır duası mı yaptı Sayın Bakan? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Soru sorma süresi tamamlanmıştır. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Başkanım, Sayın Gazalcı "devlet has

tanelerinin durumu ortada; siz, bu şekilde alacağınız hastaneleri ne yapacaksınız" diye soruyor. 
Aslında, hakikaten meseleyi takip etseler, devlet hastanelerinin iki yılda nereden nereye gel

diğini göreceklerdir. Bakın, biz, 33 000 000 SSK'lıya 2004 yılı içinde hizmet ettik değerli arkadaş
larım. Tekrarlıyorum; 33 000 000 SSK'lı hastaya Sağlık Bakanlığı sağlık kuruluşlarında 2004 yılı 
içinde hizmet edildi. Geçtiğimiz yıl bu protokol aktedildiğinde, herkes tıkanıp kalacağımızı iddia 
ediyordu; hiç böyle bir şey olmadı. Evet, imkânlar az, yılların getirdiği yetersizlikler var; ama, 
göreceksiniz ki, bugüne kadar nasıl hizmetin kalitesi arttıysa, bundan sonra da artacak. 

Sağlık ocaklarıyla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum: Eksiğimizin en ziyade olduğu yerler
de yüzde 40 civarında sağlık personelinin sayısını artırdık. Özellikle sözleşmeli çakılı personelle -
ki, Yüce Meclisimizin takdiriyle yine yaptığımız bir kanunla oldu bu- yüzde 40 civarında sağlık 
personeli sayımızı artırdık. Nerede artırdık biliyor musunuz; Şırnak'ta, Hakkâri'de, Ardahan'da, 
Mardin'de, Batman'da, Diyarbakır'da, Urfa'da, Bitlis'de... Dolayısıyla, hakikaten, ciddî bir gelişme 
şu anda devam ediyor. 

"SSK hastaneleri rehabilite edilemez miydi SSK'nın içerisinde?" Edilemezdi değerli arkadaş
larım; çünkü, SSK'nın yarın oluşturulacak genel sağlık sigortası kurumunun enerjisinin -daha önce 
de söylediğim gibi- kamu sağlık sigortacılığına döndürülmesi lazım. Herkesin kendi geliş
tirebileceği işi geliştirmesi lazım. Bundan daha tabiî bir şey olamaz. Bütün dünyada böyle yapılıyor. 
Siz bana başka bir örnek gösterin; 20 000 000-25 000 000 nüfusa, bir taraftan sigortacılığın yapıl
dığı, bir taraftan da sağlık hizmetinin sunulduğu bir kamu sigortacılık sistemi gösterin. Yok; dün
yada kalmadı böyle bir şey. Bazı ülkelerde var Avrupa'nın dışında; onları zikretmek istemiyorum. 
Çok uzaktaki bazı ülkeler de var, gidip ziyaret ettiğimiz ülkeler de var; ama, bugün, bizim de çatısı 
altına girmek için gayret ettiğimiz, hep birlikte gayret ettiğimiz Avrupa Birliği ülkelerinde, artık, 
sistem, tamamen sağlık hizmet finansmanıyla sunumunu birbirinden ayırıyor. Çağdaş dünyadan 
bahsediyoruz. Çağdaş dünyadan bahsediyoruz... 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Kimse itiraz etmiyor Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Mesele yok itiraz etmiyorsanız. Niçin itiraz 

ediyorsunuz, bunu anlamak mümkün değil. Hem itiraz etmiyoruz diyorsunuz hem itiraz ediyor
sunuz! 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Niye itiraz ettiğimizi anlatacağım şimdi. 
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SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - 1991 senesinde temeli atılmış; ama, oniki 
sene içerisinde ciddî bir mesafe alınamamış bir tesisi, biz iki sene içerisinde bitiriyoruz Değerli Mil
letvekilim. Başka ne yapalım?.. Başka ne yapalım?.. 

VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Örnek gösterin. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Gösterdik örnek; dün söyledik burada; Kars 

Devlet Hastanemizin temeli 1991'de atılmıştı; bu sene, 2005'te bitiyor. Böyle çok hastanemiz var. 
Sayın Çetin'in sorusuna cevap vermiyorum. Açıkça bunu da söylüyorum. 
MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Sayın Bakan, benim soruma cevap vermediniz. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) -"Gasp" lafını konuştuğu müddetçe... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Hukukî bir terim. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum)... bu Yüce Meclisin çatısı altına bu ifadenin 

yakışmadığını, bunun yakışıksız bir ifade olduğunu söylüyorum. Cevabı yalnızca budur. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Yakışıksız olan sizin tavrınız! 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) -"Kaç tane hastane devralıyorsunuz, kaç tane 

sağlıkocağı, dispanser devralıyorsunuz; ezbere söyleyebilir misiniz?" 
Değerli Milletvekilim, bu ezbercilikten zaten bugüne kadar ne çektiysek çektik. (AK Parti 

sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yani, ben, size 150 civarında hastaneyi devraldık dersem bu 
yetmeyecek mi? 

MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Hayır, Sayın Bakan; kaçak cevap vermeyin! 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Lütfen, değerli arkadaşım... Lütfen... 
MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Niye devralıyorsunuz? 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri; Sayın Bakan cevap veriyor. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Bakın, değerli arkadaşlarım; biz, bundan 

çok çektik, bundan vazgeçelim. Biz, neyi devraldığımızı, neyi devralmadığımızı çok iyi biliyoruz. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Söyle o zaman!.. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Devraldığımız yük, değerli arkadaşlarımın 

da söylediği gibi, Hükümet olarak, Sağlık Bakanlığı olarak, devralmamız gereken bir yüktür. 
Burada, Yüce Meclisin huzurunda şunu da ifade etmek istiyorum: Elbette, bu, bizim için zor

lu bir süreç olacaktır; ama, buna hazır olmalıyız. Bugüne kadar, hükümetler, bunlara hazır olmadık
ları için bu sistemi dönüştüremediler, bunun için sadece konuştular; ama, biz yapıyoruz, icra 
ediyoruz; hükümetlerin görevi de budur, bu olması gerekir. 

Çok teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
1 inci madde üzerinde 12 adet önerge vardır; ancak, madde üzerinde milletvekillerince sadece 

7 önerge verilebildiğinden, bu önergelerden yalnızca 7'sini, önce sırasıyla okutacağım, sonra ay
kırılık derecelerine göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

686 sıra sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 
Devredilmesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinde geçen "kuruluşlarına ait" ibaresinin 
"kuruluşlarının uhdesinde bulunan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Recep Garip 
Adana 
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BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

686 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesindeki "sağlık" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"yardımcı sağlık" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Recep Garip 
Adana 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

686 sıra sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 
Devredilmesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinde geçen "birimlerinin" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "personelinin, araç ve gereçlerinin" ibaresinin getirilmesini arz ve teklif ederim. 

Recep Garip 
Adana 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

686 sıra sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 
Devredilmesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinde geçen "birimlerinin" ibaresinin "teşkilat
larının" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Recep Garip 
Adana 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

686 sıra sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 
Devredilmesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Recep Garip 
Adana 

"Bu kanunun amacı, kamu kurum ve kuruşlarına ait sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığına 
devredilmesiyle ilgili usul ve esasları belirleyerek, sağlık hizmetleri alanındaki birliğin sağlan
masıdır." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 686 sıra sayılı kanun tasarısının "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinde yer alan 
"sağlık birimleri" ibaresinin madde metninden çıkarılarak, bunun yerine "kurum tabiplikleri ve sağ
lık merkezleri" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Haluk Koç İsmet Atalay Emin Koç 
Samsun İstanbul Yozgat 

Bayram Meral Harun Akın İzzet Çetin 
Ankara Zonguldak Kocaeli 

Osman Kaptan Kemal Kılıçdaroğlu Oğuz Oyan 
Antalya İstanbul İzmir 
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BAŞKAN - Şimdi, maddeye en aykırı önergeyi okutup, işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 686 sıra sayılı kanun tasarısının "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Haluk Koç İsmet Atalay Emin Koç 
Samsun İstanbul Yozgat 

Bayram Meral Harun Akın İzzet Çetin 
Ankara Zonguldak Kocaeli 

Osman Kaptan Kemal Kılıçdaroğlu Oğuz Oyan 
Antalya İstanbul İzmir 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. 
Süreniz 5 dakika. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
İki nedenle söz aldım. Birincisi, Sayın Zekai Özcan'ı üzmek istemem; çünkü, uzun yıllar 

beraber çalıştık, son derece saygı duyduğum, dürüst bir bürokrat arkadaş. 
Öncelikle şunu söyleyeyim: Eğer Sosyal Sigortalar Kurumunun özerk olmamasından şikâyet 

ediyorsak, bu şikâyetin sorumlusu, Sayın Özcan, partiniz; çünkü, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
özerkliğini iğdiş eden parti -kusura bakmayın- Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Özcan da 
burada dile getirdi bunun nedenlerini, niçin özerk hale getirilmediğini. Ayrıca, kendisine de teşek
kür ediyorum. 

Şimdi, bir başka konu; diyoruz ki, SSK hastaneleriyle ilgili bu yapılan düzenlemeyi beğeniyor 
musun diye SSK'lıya soralım. Elbette soralım; ama, soracağınız soru çok önemli. Örneğin, 
sinemadan çıkan adama derseniz ki, sen sinemayı seviyor musun; yüzde yüz "evet" çıkar; çünkü, 
sevmeyen adamın sinemada ne işi var? Demek ki, soracağınız sorunun niteliği önemli. 

Şimdi, Sayın Bakan anlatıyor, diyor ki: "30 000 000 küsur kişiye hizmet verdik, şunu yaptık, 
bunu yaptık." Sanki, hepsini bedava yapıyor. Sayın Bakanım, bunun parasını almadınız mı; aldınız, 
bedava yapmadınız bunları. Biz diyoruz ki, elbette, devlet hastaneleri de, üniversite hastaneleri de, 
özel hastaneler de sigortaya açılmalı. Sigortalı buralardan hizmet almalı, önünde hiçbir engel kal
mamalı. 

Şimdi, bir sayın milletvekili dedi ki: "Biz, 506 sayılı SSK Yasasında değişiklik yaptık. Sigor
talı isterse, gidebilecek." Arkadaşlar, o değişiklikte şu var: SSK Yönetim Kurulu karar alırsa sigor
talı doğrudan gidebilecek. Biz de diyoruz ki, SSK Yönetim Kurulunun karar alma sürecini de kal
dıralım. Devlet memuru, Emekli Sandığı mensubu karar aldıktan sonra mı gidiyor; hayır. 

Sigortalı rahatsızsa, istediği yere istediği zaman gidebilmeli. Onu getirin, size oy verelim, 
beraber yapalım. 

ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Daha önce niye yapmadınız? 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Ama, onu getirmiyorsunuz... 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Onu da getireceğiz, onu da değiştireceğiz. 
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KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bakın, birinci hata bu; onu getirmiyorsunuz. 
Şimdi, Sayın Bakan diyor ki: "Biz, herkesin iyi hizmet almasını istiyoruz. 32 000 000-33 000 

000 kişiye hizmet verdik." Biz de diyoruz ki, iyi yaptınız; biz, buna karşı değiliz. "Siz, neye kar
şısınız" diyor. 

Arkadaşlar, dilimizde tüy bitti, biz anlatamıyoruz herhalde. Biz, yurttaşın iyi sağlık hizmeti al
masına karşı değiliz. Biz, Sosyal Sigortalar Kurumunun malı olan bir hastaneye devletin elkoy-
masına karşıyız. Bizim karşı olduğumuz nokta bu. 

Şimdi, ben, Sayın Bakanın anlayacağı şekilde anlatayım. Bir vatandaşın evi var, geliyor diyor 
ki hükümet: "Ey vatandaş, senin evin biraz dar." Evet, evim dar diyor. "Şu evini satın alayım, evini 
bana ver." Parasını ne zaman ödeyeceksiniz? "Allah kerim, sonra öderiz biz bunu. Sen şu evi tapuda 
devret." Tapuda devrediyorsunuz. Nerede oturacağım ben? "Yan tarafta daha geniş bir yer var, orada 
otur" diyor. Mülkiyeti?.. "Mülkiyet olmaz arkadaş." Ama, evim gitti. "Önemli değil, ben aldım." 
Şimdi, Sayın Bakan, yavuz hırsız örneği, aynen, uygulanan politika bu. 

Şimdi, biz buna karşıyız. Biz diyoruz ki, malını alabilirsin. Doğru, al, çıkar yasayı al. Anayasa 
göre parasını öde; kamulaştırma bedeli peşin ödenir diyor. "Peşin ödemem." Peki, değerli arkadaş
lar, o zaman yapılan hata ne olacak? 

Şimdi, Sayın Bakan, bir başka açıklama daha yaptı. Orada da diyor ki: "Efendim, 224 sayılı 
Sosyalizasyon Yasası vardı. O yasada, İşçi Kurumunun hastaneleri de şöyle olacak, böyle olacak 
diye bir düzenleme vardı." Doğru. Bir arkadaşımız dedi ki: "Çağdaş olmayı düşünmek lazım." Ben 
de kendisine aynen şu ifadede bulunmuştum: Çağdaş olmak, bu kürsüye gelip, halka doğruları 
bütün ayrıntılarıyla anlatmak demektir. 

Bakın, 224 sayılı Yasa çıktığı zaman, o zaman Türkiye'de hukuk devleti yoktu. 224 sayılı Yasa 
askerî dönemde çıkmıştır. 224 sayılı Yasa çıktığı zaman bu ülkenin Anayasası yoktu. Yasanın ne 
zaman yürürlüğe girdiğini de ben size söyleyeyim değerli arkadaşlar; 1961'in ocak ayında, 
5.1.1961'de yürürlüğe girdi. Anayasa ne zaman yürürlüğe girdi; Anayasa, 20 Temmuz 1961'de 
yürürlüğe girdi. Peki, siz, Anayasa olmadan, çıkan bir kanunun Anayasaya aykırılığını nasıl iddia 
edebilirsiniz?! Demek ki, halka, bu kürsüye gelip, doğruları anlatmıyorsunuz arkadaşlar. Sayın 
Bakanın birinci görevi, halka bütün ayrıntıları, doğruları anlatmasıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, tamamlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bağlıyorum... 
HASAN ANĞI (Konya) - Tarihler tutmuyor. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Tarihler tutmuyor... Yasa çıktığı zaman, Anayasa 

yoktu. Eğer, istiyorsanız, Kanunlar ve Kararlara sorarsınız, onlar da size Anayasanın, yasanın ne 
zaman çıktığını söylerler. 

BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Kurula hitap eder misiniz. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Tabiî efendim. İzninizle, son bir şeyi daha kısaca 

ifade edeyim. 
Hukuk, hepimiz için geçerli bir kavramdır. Az önce denildi ki, bu, Anayasaya aykırı değildir; 

Parlamentonun bir yetkisini SSK Yönetim Kurulu da kullanabilir; çünkü, yasa koyucu burasıdır. 
Anayasanın 35 inci maddesinde, mülkiyet hakkına özel bir düzenleme getirilmiştir. Mülkiyet hak
kı, kutsal bir haktır; özel yasal düzenlemelerle, kamu çıkarı olmaksızın, hiçbir kısıtlamanın 
getirilemeyeceğini Anayasa teminat altına almıştır. Bu teminata asıl uyması gereken de Yüce Par
lamentodur. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş

tir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 686 sıra sayılı kanun tasarısının "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinde yer alan 

"sağlık birimleri" ibaresinin madde metninden çıkarılarak, bunun yerine "kurum tabiplikleri ve sağ
lık merkezleri" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Haluk Koç (Samsun) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
686 sıra sayılı kanun tasarısının "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinin madde gerekçesinde aynen 

şu ifadelere yer verilmiştir: 
"Madde ile Kanunun amacı belirlenmektedir. Kanunun amacı, kapsama dahil kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait kurum tabipliği dışındaki hastane, dispanser, sağlık merkezi veya istasyonu gibi 
her ne ad altında olursa olsun insan sağlığıyla ilgili hizmet sunan birimlerin Sağlık Bakanlığına dev-
redilmesidir." 

686 sıra sayılı kanun tasarısının genel gerekçesinde de, hükümetin kamu yönetimi reformu 
olarak adlandırdığı düzenlemelere atıfta bulunularak, sağlık kuruluşlarının mahallî idarelere devri 
için öngörülen beş yıllık geçiş süreci içinde tüm sağlık kuruluşlarının aynı standartta kaliteli ve 
maliyet etkili hizmet sunacak şekilde rehabilite edilmeleriyle birlikte mahallî idarelere devrinin 
nihaî hedef olduğu belirtilmektedir. 

Tasarının nihaî hedefinin, kamusal sağlık hizmetlerini tasfiye etme ve yaygın özelleştirmeleri 
gerçekleştirme amacına yönelik olarak bir engel olarak görülen Sosyal Sigortalar Kurumunun or
tadan kaldırılması olduğu görülmektedir. 

Tasarıda, Türkiye'nin sağlık alanındaki sorunlarının çözümü, Sosyal Sigortalar Kurumu has
tanelerinin Sağlık Bakanlığına devrine, yani, bir mülkiyet sorununa indirgenmektedir. 

Ayrıca, tasarı sosyal tarafların görüşleri alınmaksızın hazırlanmış olup, her türlü temelden yok
sun olduğu tüm sosyal taraflarca kamuoyuna açıklanmıştır. Sağlık hizmetlerinin tek elden yürütül
mesi gibi bir amacın yanında "sağlık sistemindeki maliyetlerin sistemdeki kaçaklar nedeniyle çok 
arttığı" tasarının gerekçesi olarak ifade edilmektedir. Bu maliyetlerin ne olduğu ve artan maliyet
lerin hangi alanlardan kaynaklandığı açıklanmış değildir. Ayrıca, konuya ilişkin olarak yapılan bir 
çalışmada, tasarının gerekçesinde belirtilen aksine bazı veriler bulunmaktadır. Bu verilere göre. 
SSK'nın Bağ-Kur ve TC Emekli Sandığına göre kişi başına sağlık giderleri önemli ölçüde düşük 
seviyelerde oluşmaktadır. 2003 yılı verilerine göre, kişi başına sağlık harcaması SSK'da 186 718 
570 lira iken, bu harcama Bağ-Kurda 512 000 000 lira. Emekli Sandığında 995 718 570 lira olarak 
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gerçekleşmiştir. Buna göre, SSK, sağlık hizmetlerini diğer sosyal güvenlik kurumlarından daha 
ucuza mal etmektedir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 24.9.2004 tarih ve 2986 sayılı 
yazı ekinde Başbakanlığa gönderildiği basında yer alan inceleme raporunda; 

SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi halinde, 2004 yılında SSK'ya 3,7 katril
yon TL, 2005 yılında ise 4,2 katrilyon TL ekyük getireceği, 

Hizmet satın alım çalışmalarının SSK tarafından tamamlanmamış olmasının maliyetleri ar
tıracağı, 

İşletme özerkliği sağlanmadığı sürece ilaç ve tıbbî malzeme alımında maliyet artışları ol
masının kaçınılmaz olduğu, 

Sağlık sisteminin tek çatı altında toplanması ve genel sağlık sigortasına geçilmesi düşünülen 
bir ortamda bilgi teknolojileri altyapısı kurulmadan uygulamanın ciddî maliyet artışlarıyla sonuç
lanacağı tespitlerinde bulunulmuştur. 

Görüldüğü gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı tespitler, kanun tasarısının 
genel gerekçesiyle açıkça çelişmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna ait tüm sağlık birimlerinin bunlara ilişkin her türlü görev, hak ve 
yükümlülükler, taşınırlar, taşınmazlar ve taşıtlarla birlikte Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin düzen
leme, yasaların kamu yararına dayanması ilkesiyle bağdaştırılması mümkün olmayan, İnsan Hak
larını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek Protokolün 1 inci ve Anayasanın 2 nci, 8 inci, 
11 inci, 35 inci ve 60 inci maddelerine aykırı olan bir düzenlemedir. 

Belirtilen gerekçelerle tasarının "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinin değiştirilmesi amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Komisyonunun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
686 sıra sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 

Devredilmesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Recep Garip 
Adana 

"Bu kanunun amacı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığına 
devredilmesiyle ilgili usul ve esasları belirleyerek, sağlık hizmetleri alanındaki birliğin sağlan
masıdır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi suretiy

le sağlık hizmetleri alanındaki tıkanıklıkların ve dağınıklığın giderilmesi esas gaye olduğu için bu 
durumun madde metninde belirtilmesi gereği doğmuştur. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 'Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

686 sıra sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 
Devredilmesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinde geçen "birimlerinin" ibaresinin "teşkilat
larının" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Recep Garip 
Adana 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılmıyoruz Değerli Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
"Birimleri" ibaresi "teşkilatları" ibaresine oranla daha dar bir kavramdır. Önerilen değişiklikle, 

bu durum giderilmek istenmektedir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
686 sıra sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 

Devredilmesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinde geçen "birimlerinin" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "personelinin, araç ve gereçlerinin" ibaresinin getirilmesini arz ve teklif ederim. 

Recep Garip 
Adana 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
Madde metninin amaca uygun olarak anlaşılırlığı sağlanmaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
686 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesindeki "sağlık" ibaresinden sonra gelmek üzere 

"yardımcı sağlık" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Recep Garip 

Adana 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki yardımcı sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığına devri öneril

miştir. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - İkiyüzlü siyaset bu; kişiliğiniz, kimliğiniz ortaya çıkıyor! 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
FERİDUN FİKRET BALOGLU (Antalya) - Kendi önergesine saygısı olması gerekmez mi?.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Garip, İçtüzüğün verdiği bir hakkı kullanmıştır. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, bu da, bir hakkın gasbıdır. 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
686 sıra sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 

Devredilmesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinde geçen "kuruluşlarına ait" ibaresinin 
"kuruluşların uhdesinde bulunan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Recep Garip 
Adana 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Madde metninin anlaşılırlığının belirgin hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar 

yetersayısı yoktur. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.32 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.51 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ(Çanakkale), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

686 sıra sayılı kanun tasarısı üzerindeki müzakerelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3. - Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredil

mesine Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyon
ları Raporları (1/918) (S. Sayısı: 686) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
1 inci maddenin oylanması sırasında karar yetersayısının aranılması istenmişti. 
Şimdi, maddeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun; Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, yüksek mah

kemeler, Sayıştay, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, üniversiteler, mahalli idareler 
ve mazbut vakıflara ait sağlık birimleri hariç olmak üzere, bakanlıkları, bakanlıkların bağlı, ilgili ve 
ilişkili kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar. 

BAŞKAN- Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın 
Enver Öktem; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika Sayın Öktem. 
Şahsınız adına da söz talebiniz var; ama, şahsı adına Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi de söz 

istediği için, sizi daha sonra tekrar davet edeceğiz. 
Buyurun Sayın Öktem. 
CHP GRUBU ADINA ENVER ÖKTEM (İzmir)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

tasarının 2 nci maddesiyle ilgili, Partimizin görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Öncelikle bir hususu belirtmek istiyorum; görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı, hükümetin 
Türk Halkına yönelik yeni bir dayatmasıdır. Bu tasarıyla birlikte gerçekleştirilmesi düşünülen SSK 
hastanelerinin devrine, hastanelerin gerçek sahibi olan işçiler karşı çıkmaktadır, işverenler karşı çık
maktadır, SSK çalışanları karşı çıkmaktadır, hekimler karşıdır, meslek odaları, sendikalar, işveren 
örgütleri, kısacası, halkımızın hemen bütün kesimleri karşı çıkmaktadır; üstelik bu kurumların bağ
lı olduğu Çalışma Bakanı bile bu tasarının uygun olmadığını belirtmiştir. 

Yüzbinlerce emekçi meydanlarda toplanmış, günlerce bu konudaki tepkilerini dile getirmişler
dir. Milyonlarca emekçiyi temsil eden Emek Platformu, bu konudaki duyarlılığını ortaya koyarak, 
uzun zamandır gerçekleşmeyen genel greve bile gidebileceklerini açıklamıştır. 
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Peki, bu kadar ciddî toplumsal tepkiye rağmen hastanelerin devredilmesi için bu telaş niye? Bu 
tasarıyı bu kadar hararetle kim istiyor; Sağlık Bakanı mı? Bu kadar basit bir neden olmadığını 
biliyoruz ve bir açıklama bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, hükümet, demokratik taleplere ve tepkilere o kadar duyarsız ki, halkımızla 
âdeta köşe kapmaca oynuyor. Bu tasarının gündeme alınmasını ertelediğini söylüyor, ertesi gün, 
milletvekillerinin bile haberi olmadan, birdenbire gündeme alıyor ve sonra, tekrar kaldırıyor. Emek 
Platformunun, tasarının gündeme alınması halinde... 

BAŞKAN- Sayın Öktem, bir saniye... 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda büyük bir uğultu var; sayın hatibin konuşması anlaşıl

mamaktadır. 
Buyurun Sayın Öktem. 
ENVER ÖKTEM (Devamla)- Şimdi, apar topar, yangından mal kaçırırcasına, kendince en uy

gun zamanı kollayıp, yeniden gündeme alıyor. Buna "güdük AKP kurnazlığı" diyebiliriz; çünkü, ay
nı oyunu daha önce de defalarca oynadılar. Demokratik toplum kesimlerine danışmadan hazırladık
ları YÖK Yasa Tasarısını, Kamu Yönetimi Yasa Tasarısını da bu şekilde küçük kurnazlıklarla, al
datmalarla aniden Genel Kurula getirmiş ve büyük zafer kazandıklarını düşünmüşlerdi; her iki 
tasarı da ellerinde kaldı. Üstelik, halkımızın gözünde iyice küçüldüler, bütün inandırıcılıklarını 
yitirdiler; şimdi de aynı çocukça oyunlarla uğraşıyorlar. Yüce Meclisimizin, cumhuriyetimizin düş
tüğü duruma bakın. 

Değerli milletvekilleri, seksen yıllık cumhuriyetimiz, hiç bu kadar özensiz, plansız, gayri cid
dî bir şekilde yönetilmemişti, sokakların sesine hiç bu kadar uzak durulmamış, kulak tıkanmamıştı 
ve maalesef ifade etmek zorundayım, Parlamento çalışmaları hiç bu kadar halktan uzak olmamıştı. 
Soruyorum size, bu Meclis halkın Meclisi değil midir? Yani, halkın tepkilerinin, demokratik örgüt
lü toplumun görüş ve düşüncelerinin bu salonda değer bulması gerekmez mi? Peki, şimdiye kadar 
sokakta yankılanan hangi haykırış, hangi çığlık, hangi demokratik tepkiyi dikkate aldınız? Milyon
larca vatandaşın halkın içinde olan sokaktaki temsilcileri bu tasarıyı kabul etmediklerini ifade 
ediyorlar, meydanlara yığılıyorlar, genel greve bile gidebiliriz diyorlar; milyonlarca vatandaşın 
Meclis duvarları içinde kısılıp kalmış AKP temsilcileriyse, sokaktaki sesten rahatsız oldukları için, 
türlü dolaplar çevirip, en uygun zamanı seçerek, sessizce bu tasarıyı yasalaştırmak için çalışıyorlar. 
Bu, hemen her düzenlemede, yasa tasarısında böyle oluyor. Buradan AKP'li milletvekillerine ses
leniyorum ve uyarıyorum; halkla Meclis arasındaki uçurumun farkında mısınız? Biraz tarih 
okuduysanız, bu uçurumdan kimlerin yuvarlandığını, kimlerin paramparça olduğunu anlayabilir
siniz. Bu Meclisin, demokratik bir Meclis olduğunu unutmayınız. Bu Meclis, soylular meclisi değil
dir. Bu Meclis, krala danışmanlık yapan aristokratlar meclisi değildir. Bu Meclis, 19 uncu Yüzyıl 
Avrupasındaki lordlar kamarası değildir. Bu Meclis, emirler, şeyhler, sultanlar, diktatörler meclisi 
de değildir. Bu Meclis, Türk Halkının meclisidir. Sizi buraya getirenlere sırtınızı dönmeyiniz. 
Sokaktaki seslere kulaklarınızı kapatmayınız. (AK Parti sıralarından alkışlar [!]) 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Helal olsun sana! 
ENVER ÖKTEM (Devamla) - Hükümet, kendisini, IMF'nin her dediğini yapmak zorunda his

sediyor olabilir. Sizler hükümetin her tasarısını gözünüz kapalı kabul etmek zorunda değilsiniz. 
Hükümet, IMF'nin verdiği ödevlerle uğraşmaktan başını kaldıramadığı için, halka uzak durmuş 
olabilir. Sizler, halkla, halkın temsilcileriyle görüşebilirsiniz; bu, sizin görevinizdir ve bu yüzden 
seçildiniz. 

Görüşmekte olduğumuz bu tasarıyla ilgili olarak, demokratik kitle örgütleriyle, sendikalarla, 
meslek odalarıyla görüştünüz mü, onları hiç dinlediniz mi? Yoksa, siz de, hükümet temsilcileri gibi, 
işçiye, memura, sendikalara, meslek odalarına marjinal kesimler mi diye bakıyorsunuz? Halkın tep-
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kişini anlamaya çalıştınız mı? Onu geçtim; tasarı metinlerini okuyup, bunların kanunlaşması halin
de, bu işin sonunun nereye varacağını düşündünüz mü? Hiç incelediniz mi? Yoksa, yine, 
okumadığınız, araştırmadığınız, içeriğini bilmediğiniz, muhataplarıyla görüşmediğiniz bir konudaki 
tek hareketiniz, el kaldırıp indirmekten mi ibaret olacak?! Elbette ki, yaptıkları işe saygı 
duyuyorum; ama, sizler, trafik polisi değilsiniz, birer milletvekilisiniz! 

Değerli arkadaşlar, AKP'li milletvekili arkadaşlarımıza yönelik yaptığım bu küçük uyanlardan 
ve hatırlatmalardan sonra, mevcut tasarıyla ve üzerinde konuştuğumuz maddeyle ilgili düşün
celerimi aktarıyorum. 

Öncelikle, şu gerçeği bir kez daha ve altını çizerek belirtmek zorundayım: SSK hastanelerinin 
Sağlık Bakanlığına devredilmesiyle ilgili yasa tasarısını da, devlet yapısıyla ilgili diğer taslak ve 
tasarılar gibi, hükümetin, Türkiye Cumhuriyetinin sosyal ve ulusal vasıflarını ortadan kaldırma 
düşüncesinin uygulama adımlarının başlangıcı olarak değerlendiriyoruz. Biliyoruz ki, IMF, 
dolayısıyla, dünyanın egemenleri ve onların Türkiye temsilcileri bastırdıkça bastırıyor "kamu 
yönetiminizi, küresel piyasanın istekleri doğrultusunda dönüştürün, sosyal güvenlik sisteminizi tas
fiye edin, kamu hizmetini ve dolayısıyla, sağlık hizmetlerini paralı hale getirin" diyorlar; yani, bu 
iki alan üzerinde özellikle çalışılması gerektiğini söylüyorlar. Söylemek ne kelime, bastırıyorlar, 
âdeta, tehdit ediyorlar. 

Şimdi, durup dururken, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesinin, Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğünün kapatılması girişiminin amacı nedir? Yıllardır ihmal edilen, yatırım yapıl
mayan, kaderlerine terk edilen SSK hastaneleri Sağlık Bakanlığına devredilince düzelecek mi? İl 
özel idarelerine devredilirse düzelecek mi? 

Tasarıya göre, SSK'ya bağlı, 148'i hastane, 212'si dispanser, 202'si sağlık istasyonu, 3'ü ağız ve 
diş sağlığı merkezi, 6'sı dispanser ağız ve diş sağlığı merkezi, 2'si dispanser ve hemodiyaliz mer
kezi olmak üzere, toplam 573 sağlık kurumuna, Sağlık Bakanlığı, yani, hükümet elkoyacaktır; bu 
bir gasptır, bu durumun Türkçesi de budur; çünkü, bu hastaneler, işçilerin, işverenlerin malıdır ve 
özerktirler. SSK'ların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak görülmesi, sadece, idarî 
işleyişle ilgilidir, SSK'ların işlevleriyle ilgili değildir. Yani, hükümetin, SSK'larla ilgili bu şekilde 
tasarruf yapma yetkisi yoktur. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarının amacının "sağlık hizmetlerini tek elde toplamak, birleştirmek" 
olduğu söyleniyor; bu, halka karşı göz göre göre yalan söylemek değil midir? SSK'ların, daha son
ra, yerel yönetimler reformu kapsamında il özel idarelerine devredileceklerini sağır sultan bile 
biliyor. O zaman, birleşmek şöyle dursun, sağlık hizmetleri 80 parçaya bölünecek demektir. Üstelik 
bu reform paketinin temel amacının piyasa sistemini amir ve egemen kılmak olduğu da dikkate 
alınırsa, SSK kurumlarının 80 parça olarak da fazla kalmayacağı, kapitalist sağlık tekellerine haraç 
mezat pazarlanacakları da şimdiden görülmektedir. 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Kim yazdı o metni de, burada okuyorsun? 
ENVER ÖKTEM (Devamla) - Özetlersek, işçilerimizin malı olan SSK'lar, ufak bir göstermelik 

gezintiye çıkarıldıktan sonra, arka bahçeniz olduğunu sandığımız yeşilsermayenin malı haline 
getirilecektir. Üstelik, bu suçlarına bir de kılıf uyduruyorlar, SSK'lar satılmıyor, sadece el değiş-
tiriyormuş. Sağlık Bakanı da, herhalde keramet var, okuyup, üfleyip, SSK'ları düzeltecek ya da 
tamamen görünmez kılacak. Bu durum, hem gasp hem yankesicilik hem de üfürücülük olamaz mı? 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Yapma ya, ayıp ya! 
ENVER ÖKTEM (Devamla) - Değerli arkadaşlar, hükümetin, SSK'ların işlevini yapamadığı 

gerekçesi de tam bir çelişki yumağıdır 
HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Ayıp ya! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen ama... 
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ENVER ÖKTEM (Devamla) - Beni konuşturmuyorlar Sayın Başkan. 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Hakaret ediyor ama. 
HALİL AYDOĞAN (Afyon) - "Yankesici" diyor. 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Kürsü özgürlüğü küfür etme özgürlüğü değil ki. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Öktem. 
ENVER ÖKTEM (Devamla) - Hem Başbakan hem de Sağlık Bakanı, SSK'ların mevcut halleriy

le etkin ve verimli olmadığını iddia etmekte ve böylece ölçüsüz girişimlerine haklılık payı çıkarmaya 
çalışmaktadır. Hatta, Sağlık Bakanlığı daha da ileriye gitmiş "SSK'da hastaların nabızlarının 
sayılamadığını, tansiyonlarının bile ölçülemediğini" söylemiş. Sağlık çalışanlarını da itham altına alan 
bu iddia, eğer, kasıtlı olarak ortaya atılmış değilse, Sağlık Bakanının bir kez dahi SSK hastanelerine 
gitmediği ortaya çıkmıştır. Sağlık Bakanı, bir kez olsun, herhangi bir SSK hastanesine gitmiş olsaydı, 
her türlü imkânsızlığa rağmen, maddî sıkıntılara rağmen özveriyle çalışan doktorlarımızı, sağlık 
emekçilerimizi görecekti. Sayın Bakan, Türkiye sathında yayılmış olan SKK hastanelerinin hangi iş
levleri yürüttüğünü anlayabilseydi, bütün yatırım kısıtlamalarına rağmen nasıl bir ulusal sağlık hiz
meti gerçekleştirdiğini görebilseydi, herhalde SSK hastanelerinin devriyle, satışıyla uğraşacağına, 
SSK'ları tam, özerk, güçlü hale getirmek için uğraşırdı. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN -Sayın Öktem, tamamlayabilirsiniz. 
Buyurun. 
ENVER ÖKTEM (Devamla)- Anladığım kadarıyla böyle bir değerlendirme yapmaya bile 

gerek görülmemiştir; çünkü, IMF ödevlerinin önemli bir bölümü, bu konularla, yani, sosyal devletin 
etkisizleştirilmesiyle ilgilidir. 

Sayın milletvekilleri, bu kadar kapsamlı sağlık hizmetlerinden rahatsızsınız, aynı zamanda akıl 
hocanız olan IMF ve Dünya Bankasının temsilcileri de rahatsızdırlar. 

Elbette, SSK yeniden yapılandırılmalıdır, hastaneler kapsamlı sağlık hizmeti verir hale getiril
melidir. Şimdiki haliyle SSK hastanelerinin iyi durumda olduğunu da kimse iddia etmiyor; ama, 
yapılan iş, mevcut durumu tamamen ortadan kaldırmak, sorunu sorun olmaktan çıkarmaya çalış
mak gibi bir şey. 

Daha sonraki konuşmamı, şahıs adına yapılan konuşmada kullanacağım. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN -Sayın Öktem, Sayın Mehmet Çerçi'nin söz talebi var; Sayın Çerçi konuştuktan son

ra tekrar konuşma sırası size gelecektir. 
Teşekkür ediyorum Sayın Öktem.(CHP sıralarından alkışlar) 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) -Sayın Başkan.. 
BAŞKAN - 3uyurun Sayın Bakan, söz talebiniz mi var? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ(Erzurum)- Sayın Başkan, Sayın Konuşmacı, ismimi zik

rederek sataşmada bulunmuştur. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, söz talebiniz varsa, kürsüye buyurun. (AK Parti sıralarından alkış

lar) 
VI. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

2. - Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın, İzmir Milletvekili Enver Öktem 'in, konuşmasında, şahsına 
sataşması nedeniyle konuşması 
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SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
Öktem'e, bu yüce çatının, bu mukaddes çatının altında, şahsıma yönelik "okuyup üfleyerek mi bu 
hastaneleri düzeltecek" şeklindeki ifadeleri için, bundan sonra da, bu tasarıyla alakalı olarak "gasp" 
ifadesini, "yankesicilik" ifadesini, "üfürükçülük" ifadesini kullandığı için teessüf ediyorum ve Yüce 
Makamınızdan bu hususta özür dilemesini, sözlerini geri almasını talep ediyorum. Ayrıca, bu işle 
ilgili olarak gerekli diğer işlemleri başlatacağımı da ifade etmek istiyorum. (AK Parti sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

AHMET IŞIK .(Konya) - Tazminat davası aç Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Bu itibarla, şunu ifade etmek isterim: 

Değerli milletvekilleri, sağlık çalışanları benim başımın tacı arkadaşlarım, meslektaşlarımdır. Öyle, 
sağdan soldan duyulmuş "miş"li, "mış"lı ifadelerle, burada bizim kullanmadığımız ifadelerle bizi 
töhmet altına hiç kimse sokamaz. 

Ben, o sağlık çalışanlarıyla yıllarca birlikte güldüm, birlikte ağladım, birlikte hasta tedavi et
tim. Bunu da, bu ülkenin en zor şartlarda çalışılan bir bölgesinde yaptım, yirmi yıl boyunca yaptım. 
Onun için, bu ifadeleri değerli arkadaşıma yakıştıramadım ve gereğinin yapılmasını da zatıâliniz-
den istirham ediyorum. 

Çok teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

3. - Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredil
mesine Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyon
ları Raporları (1/918) (S. Sayısı: 686) (Devam) 

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına, Manisa Milletvekili Sayın Mehmet Çerçi; buyurun. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 686 sıra sayılı yasa 
tasarısının 2 nci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanımız gerekli şeyleri söyledi, benden önce kürsüye gelen 
değerli milletvekili arkadaşımızın söylediğini hep beraber dinledik. Aslında, bence -şahsım adına 
söylüyorum, zaten, şahsım adına söz aldım- çok da kale alınacak sözler değil. İçerisinde fikir kırın
tısı olmayan bu tür ideolojik söylemlerin modası çoktan geçmiştir. Türk Halkı bunların hiçbirine 
inanmıyor, hiçbirine değer vermiyor; modası geçmiş sözler olarak telakki ediyor. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

YILMAZ KAYA (İzmir) - Yeni moda bu mu?! Yeni moda bu herhalde!.. 
MEHMET ÇERÇİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarımız, bakınız, eğer, mutluluğu buradan tarif 

edecek olursak, zannediyorum kabaca şöyle söyleyebiliriz: Ekonomik olarak refahın sağlandığı, 
güvenlik ve adalet problemlerini çözmüş, eğitim ve sağlıkta belli bir seviyeyi yakalamış toplumları 
mutlu toplumlar olarak kabul etmek mümkündür. Türkiye, iki yıldır, bu anlamda, Türk Halkını mut
lu etmek için, varıyla yoğuyla mücadele eden, çalışan bir iktidara sahip, bir Parlamentoya sahip. 

Sadece sağlık kısmını ele alacak olursak, bakınız, sağlıkta neler yapıldı, nereden nereye geldik; 
bir program başlatıldı, Türkiye'de insanların yıllardır çektiği çilenin bitmesi adına bir program baş
latıldı. Bu programın öğelerini, parametrelerini Sayın Bakanımız ve diğer arkadaşlar saydılar. Ben 
size bir profil çizeceğim. 
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Şimdi, konu SSK olduğuna göre, SSK'lı vatandaşlarımız, sağlık karnesini yahut da sağlık kar
tını eline almış tüm diğer vatandaşlarımız gibi, birinci basamak sağlık hizmeti için -biliyorsunuz, bu 
dönüşüm programında birinci basamak sağlık hizmeti öne çıkarılıyor- sağlıkocaklarına yahut da 
dispanserlere gittikten sonra, oradan sevkını alarak, sağlık karnesiyle yahut da sağlık kartıyla 
beraber, bulunduğu ilde, ilçede herhangi bir hastaneye -şu anki mevcut SSK hastanesi olsun, Sağ
lık Bakanlığına bağlı herhangi bir hastane olsun yahut da özel bir hastane olsun- gidiyor ve orada, 
kendisinin, ailesinin sağlık problemini, insanca, insan onuruna yakışır bir şekilde çözüyor, derdine 
derman arıyor. Biz, böyle bir tablo özlüyoruz, bu sistemi oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, biz, sağlık sistemini değiştiriyoruz. Herhalde bunu anlayamadınız: 
Sağlık sistemi değişiyor. Bu SSK sistemiyle, bu Yeşilkartlarla... Çocuğu hastalandığı zaman, alıyor, 
doğrudan doğruya, mesela Hacettepe Üniversitesi Çocuk Polikliniğine götürüyor. Bunlar yanlış sis
temler, biz bunları değiştiriyoruz birinci basamağı öne çıkarıyoruz, birinci basamağa gitmeden 
üçüncü basamağa atlamanın da önüne geçiyoruz. 

Bunu yaparken, burada önemli olan, hizmeti alan insanların memnuniyeti. Hizmeti alan, 
bakınız, 35 000 000 SSK'lı deniyor. Biz, eğer, bu sistemi kurarken -demin tasvir ettiğim şema 
içerisinde- bu insanları mutlu edebiliyorsak, daha ne istiyoruz? 

İkincisi, hastaların memnuniyetinin yanı sıra, hizmeti verenlerin memnuniyeti. Vaktim ol
madığı için giremiyorum. Deniyor ki: "Bu insanlar bu sisteme karşı, SSK'lılar karşı, çalışanlar kar
şı." Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz bu mesleğin içinde yıllarımızı tükettik; bu sistemin yanlış ol
duğunu vatandaşlar da biliyor, çalışanlar da biliyor. 

Ben size soruyorum: 55 000 SSK çalışanı buna karşıymış; niçin karşı olsun? Bu insanlar 
SSK'dan çıkıp, emeklilik güvencesi olarak, diyelim ki Emekli Sandığına bağlandılar, SSK da Sağ
lık Bakanlığının kontrolüne geçti. Üstelik, doktorlar, SSK'da çalışanlar bize diyorlar ki: "Efendim, 
Sağlık Bakanlığında performans kriterleri geldi, aynı işi yapan doktorlar bizden birkaç milyar daha 
fazla para alıyor, biz SSK'da bunu alamıyoruz." İşte, bu sistem geldiğinde doktorlar daha çok mem
nun olacak, performans kriterleri onlara da uygulanacak, diğer çalışanlara da uygulanacak; bu sis
tem böyle işleyecek. 

YILMAZ KAYA (İzmir) - Gayrimenkulu niye alıyorsunuz?! 
MEHMET ÇERÇİ (Devamla) - Bakınız, biz bu sistemi bir araya getireceğiz; daha ileriki 

aşamasında -Sayın Bakanımızın da dediği gibi- yerelleşme gelecek; arkasından özel sektörle 
rekabet halinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çerçi, tamamlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
MEHMET ÇERÇİ (Devamla) - Rekabeti getirmeden, kaliteyi, verimliliği getiremezsiniz. Has

ta ikinci basamak hizmetlerinde dilediği tercihi yapacak; dolayısıyla, hem kurumsal denetlemeyi 
getireceksiniz hem de -bakınız en önemlisi- hastaların sistemi denetlemesini getireceksiniz. Her
hangi bir hasta -ikinci basamağa sevk zincirini oluşturduktan sonra- sevkını yaptırdıktan sonra, is
tediği hastaneyi seçtiği zaman, işte, hangi hastane verimli çalışıyorsa, hangisi kaliteli hizmet 
üretiyorsa, insana değer veriyorsa, o hastaneler -özel veyahut da kamu, fark etmez- bir dahaki sefere 
o hastaları kazanmış olacak. 

Sistem böyle gelişir, çağdaş dünyada bu böyledir. Yani, siz, kafanızı kuma gömerek -sosyal 
model değil de, bir sosyalist model midir, ne olduğunu bilmiyorum- ille, eski düzen devam etsin, 
bu bozukdüzen devam etsin... Bunu anlamak mümkün değil arkadaşlar. (CHP sıralarından gürül
tüler) 
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YILMAZ KAYA (İzmir) - Senaryo güzel de... 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sosyalizmin ne olduğundan haberin yok senin! 

Sosyalizmle ne ilgisi var?! 
MEHMET ÇERÇİ (Devamla) - Sendikacılar karşı çıkıyor, güç odaklan karşı çıkıyor. Niye kar

şı çıkıyor; iktidarları bozuluyor, düzenleri bozuluyor güç odaklarının. (CHP sıralarından gürültüler) 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sosyalizmle ne ilgisi var bunun?! Keşke sos

yalizm olsa... Sosyalizmi karıştırma bu işe. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
MEHMET ÇERÇİ (Devamla) - Halk, bu sistemden ve yapılandan memnundur. Sistemin 

geleceği buraya doğru gidiyor. 
Değerli arkadaşlar, bakınız -hemen toparlıyorum- çağdaş kamu yönetimi diye bir şey var. Çağ

daş kamu yönetiminde dört temel kriter var. Dünya buraya gidiyor. Bunlar 4E kriterleri diye 
sayılıyor. Bir tanesi ekonomi, İngilizcesi "economy." Ekonomik olacak kamu yönetimi. İkincisi "ef-
ficiency" denilen, yeterli olacak; üçüncüsü "effectiveness" yani etkinlik olacak; dördüncüsü de "et-
hic" yani ahlakî meslek ilkeleriyle bezenmiş olacak. Çağdaş kamu yönetimi böyle yapılır. Bu model 
böyle işleyecek. 

YILMAZ KAYA (İzmir) - Sosyal devlet nerede?! Ticaret mi yapıyorsunuz?! 
MEHMET ÇERÇİ (Devamla) - Rekabeti getirmeden, sistemi, hizmeti alanlara ve Bakanlığa 

denetlettirmeden çağdaş bir sistem kuramazsınız, mutlu insanları oluşturamazsınız. 
MEHMET UĞUR NEŞŞAR (Denizli) - Rekabet mi var bunun içerisinde? 
MEHMET ÇERÇİ (Devamla) - İnşallah, AK Parti bunu başaracak. 
Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çerçi. 
Şahsı adına, İzmir Milletvekili Sayın Enver Öktem; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, Sayın Bakanımızın 

burada bana yönelttiği "özür dilesin" sözüyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. 
AHMET YENİ (Samsun) - Özür dilemen gerekmiyor mu? 
ENVER ÖKTEM (Devamla) - Sanıyorum, siz, benim konuşmalarımı çok dikkatle dinlemiyor

sunuz. çünkü, genellikle, ben kürsüye çıktığım zaman yerinizde hemen hoplayıp oturuyorsunuz... 
BAŞKAN - Sayın Öktem, Genel Kurula hitap eder misiniz? 
ENVER ÖKTEM (Devamla) - Burada, bizim iddia ettiğimiz olay şudur: SSK hastanelerinin 

devrini gerçekleştiriyorsunuz. Biz, SSK'yla ilgili bir koordinasyona karşı değiliz; sağlık hizmet
lerinin tek elden verilmesine karşı değiliz. Bizim iddia ettiğimiz, siz, bunu gerçekleştirmeye çalışır
ken, başkasına ait olan bir malı elinden alıyorsunuz. 

Şimdi, "gasp" kelimesinin Türk Dil Kurumunun sözlüğüne göre tanımını size okuyayım... 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - 4 üncü maddeyi oku. 
ENVER ÖKTEM (Devamla) - "Gasp"ın tanımı şu: "Bir malı, mal sahibinin izni ve haberi ol

madan elinden zorla almak." Gasbı Türk Dil Kurumu böyle tanımlıyor. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ENVER ÖKTEM (Devamla) - Eğer, siz, Türk Dil Kurumunun bu tanımını da reddediyor

sanız... 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Sen hiç anlayamamışsın!.. 
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ENVER ÖKTEM (Devamla) - ...o sizin sorununuz haline dönüşüyor. 
Bizim iddia ettiğimiz, birisine ait olan bir malı, pervasızca, haksızca, hukuksuzca elinden al

maya çalışıyorsunuz... 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Türk Milletine ait! 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Kanun maddesi o. 
ENVER ÖKTEM (Devamla) - ...ve bütün bunları yaparken de, adaletle davrandığınızı iddia 

ediyorsunuz. (AK Parti sıralarından "özür dileyecek misin" sesleri) 
Benim burada söylediğim olayı aynen okuyorum: "Bu durumda hem gasp hem yankesicilik 

hem de üfürükçülük olmaz mı" diye bir soru yöneltiyorum. Ben, Sayın Bakanımızın üfürükçü ol
madığını biliyorum, doktor olarak biliyorum kendisi, niye üzerine alınıyor?! 

BAŞKAN-Sayın Öktem... 
ENVER ÖKTEM (Devamla) - Kendinize göre bir hayal dünyası biçmişsiniz. Kendi hayal dün

yanızda inandığınız şeylere, bizim de inanmamızı istiyorsunuz. Biz size inanmayacağız... 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) -Millet de size inanmıyor. 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Anketlere bak, milletin yüzde 55'i inanıyor. 
ENVER ÖKTEM (Devamla) - ... çünkü, siz, SSK hastanelerinin işçilerin malı olduğunu, iş

verenlerin malı olduğunu bile bile bunların elinden zorla alıyorsunuz ve bir avuç yeşilsermayeye, 
onu ileride peşkeş çekeceksiniz. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Öktem, lütfen... 
Sayın milletvekilleri... 
ENVER ÖKTEM (Devamla) - Genellikle bizim gibi ülkelerde beyninin gerisinde dile getir

mediği konuları, süreç içerisinde, özellikle sağlık ve eğitim konusunda yapmak istedikleriniz açık 
ve nettir. Dünyada bunun örnekleri vardır. Yapmak istediğiniz de, böyle devasa bir kuruluşu, kendi 
arka bahçenize peşkeş çekmektir. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öktem. 
Madde üzerinde, 10 dakika süreyle soru - cevap işlemi yapılacaktır. 
Soru sorma süresi, 5 dakikadır. (AK Parti sıralarından "öp, öp" sesleri) 
YILMAZ KAYA (İzmir) - Sayın Başkan, ciddiyete bakın!.. 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Ben arkadaşımı öperim; ama, sizi, halk, öyle bir 

öpecek ki!.. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Sayın Işık, buyurun. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakana, vasıtanızla, şu soruları yöneltmek istiyorum: 
SSK dışında kalan kurum tabiplikleri de Sağlık Bakanlığına katılmaktadır. Bu durum, hizmet 

alımını etkileyecek midir? 
Kurum tabipliklerine ait malvarlıklarının Sağlık Bakanlığına devredilmesindeki gerekçe nedir? 
Sağlık Bakanlığına ilave olarak gelecek olan personelin özlük hakları korunacak mıdır? 
SSK tarafından, Sağlık Bakanlığından sağlık hizmeti satın alımı, bizzat hizmet sunmaktan daha 

pahalıya mı mal olacaktır? 
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Bugünkü haliyle sağlık hizmeti sunmakta olan Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve 
diğer kurumlar ve bunlara ait olan sağlık kuruluşları arasında yeterince koordinasyon sağlanabil
mekte midir? 

Hizmet ve yatırım planlamaları, toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak yapılabilmekte midir? 
Farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olanların ve aktif kamu çalışanlarının farklı sağlık 

tesislerinden farklı şartlarda hizmet alması, hizmet ve kaliteyi nasıl etkilemektedir? 
Son olarak, birinci basamak sağlık hizmetleri sunumu, SSK sağlık tesislerini ne yönde et

kileyecektir? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Işık. 
Sayın Akdemir, buyurun. 
VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakana sormak istiyorum; Sayın Bakanım, "Tasarının yasalaşması için, millette büyük 

bir heyecanla bekleme vardır" diyor. 
Şimdi, Sayın Bakana soruyorum: Bu bekleyen millet, acaba kimdir? 35 000 000 vatandaşımız 

mıdır SSK'dan yararlanan; yoksa, AKP'nin danışmanları mıdır? 
Diğer bir soru: Hastanelerde ücret ödeyemeyecek büyük bir hasta sayımız vardır. Örnek olarak, 

şu anda, İzmir Yeşilyurt Hastanesinde, ödeyemeyecek durumda olan hastalar senet imzalayarak 
taburcu oluyorlar. Sayın Bakanım bunlarla ilgili ne düşünüyor? Peki, SSK da bağlandığı zaman, 
acaba, iyileşme mi olacak; yoksa, daha kötüye doğru mu gidecek? 

Diğer bir sorum daha var: Böyle önemli bir yasa tasarısı tartışılıyor Mecliste ve Sayın Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı burada yoktur. Acaba, Sayın Bakanımız bu yasa tasarısından sonra is
tifa mı edecektir? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akdemir. 
Sayın Akman, buyurun. 
OSMAN AKMAN (Antalya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanıma sormak istiyorum: Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ve şimdi, bu görüş

mekte olduğumuz tasarıyla da SSK hastanelerinde, hekim ve yardımcı sağlık personelinin kaybol
mak üzere olan onurlarını yeniden kazanmasına vesile olan performansa dayalı dönersermaye primi 
uygulamasına, Anayasanın 56 ncı maddesinin verdiği yetkiyle, bu 2 nci maddede kapsamdışı bırak
tığımız sağlık birimlerinde çalışan hekim ve yardımcı sağlık personelinin dahil edilmesiyle ilgili bir 
çalışmanız olacak mı? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akman. 
Sayın Çetin... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Teşekkür ederim. 
"Gasp" kelimesinin anlamı -Türk Dil Kurumu sözlüğünden- anlaşıldığına göre, Sayın Bakan 

herhalde benim sorularıma yanıt verecektir. 
Sayın Bakan, şimdiye kadar, çıkmamış bir yasa için -Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin, siz

den önceki hükümetlerin döneminde- yürürlüğe girmeden, Cumhurbaşkanına gönderilmeden, yasal 
süreci tamamlanmadan, 31.12.2004/22580 sayılı genelgenizde olduğu gibi bir genelge çıkarıldığı 
sabit midir? 
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İkinci sorum: Asıl, yasada önemli olan -sizin de övündüğünüz- performansa dayalı ücrettir. 
Şimdi, ben size soruyorum: Refik Saydam Enstitüsünde istihdam edilen personelden yönetim 
kademelerinde görev alanların aldığı performans ücreti ile o kurumda çalışan hekim ve sağlık per
sonelinin aldığı performansa dayalı ücretin oranlarını, miktarlarını söyleyebilir misiniz? 

Üçüncü sorum: Biraz evvelki maddede sorduğum; ama, yanıtını alamadığım... Eğitimde ve 
sağlıkta, tabiî, bu özelleştirmelerin sonucunda bir çürüme başladı; bu bir gerçek. Eğer, SSK has
tanelerinden istenilen hizmet alınamıyorsa, Sağlık Bakanlığının rolü yok mu? Sağlık Bakanı olarak, 
sizin, hükümet olarak, o hastanelerdeki personel eksikliğini -ki, 18 000 olduğu söyleniyor bugün-
tamamlama gibi bir yükümlülüğünüz yok mu? 

BAŞKAN - Sayın Çetin, soruyu sorar mısınız... Süre tamamlandı. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Soruyorum. Hepsi zaten soru soru şeklinde Sayın Başkan. Benim 

sorduğum sorulan herhalde dinlemediniz Sayın Başkan; hepsi soru. 
BAŞKAN - Dinliyorum Sayın Çetin. Yorum yapıyorsunuz, sonra soru soruyorsunuz. 
Buyurun. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Hayır, sorularımı soruyorum. 
Bir de, 53 000 sağlık personeli önce Sağlık Bakanlığına devredilecek; arkasından, yerel 

yönetimlere devriyle birlikte, bunlar, özel idarelere ve belediyelere devrolacak. Şimdi, 
Anayasamızın 48 inci maddesi herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip ol
duğunu belirtiyor. SSK sağlık kuruluşlarında çalışan bir personelin bir sabah göreve geldiğinde "sen 
artık başka bir kurumun personeli oldun" söylemiyle karşılaşması ve güvencelerinin ortadan kalk
mış olması, sözleşmeli statüye geçiriliyor olması sizi hiç rahatsız etmeyecek mi? 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Işık'ın sorularına şöyle cevap verebilirim. Kurum tabipliklerine ait malvarlıkları ken

dilerinde kalacak; çünkü, kurum tabipliklerini yeniden tanımlıyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de önemli sayıda personel, kurum tabipliklerinin iyi tanım

lanamamış olmasından dolayı, verimli bir hizmet verme, sunma imkânından, maalesef mahrumdur. 
Dolayısıyla, kurum tabipliklerini yeniden tanımlıyoruz ve bu anlamda da malvarlıkları herkesin 
kendi ihtiyacı olduğu şekilde değerlendirilecek. 

Bu yasayla çalışanların özlük haklarını korumaya azamî itina gösterdik. Sözleşmeli çalışanlar 
sözleşmeli olarak, devlet memuru kadrosunda olanlar devlet memuru olarak, işçiler işçi olarak, öz
lük haklarına tamamen saygı gösterilen bir tarzda, bu devir işlemleri gerçekleşecektir. Bir de artısı 
var. Sağlık Bakanlığımızda uygulamakta olduğumuz dönersermaye katkı payı uygulamalarıyla, sağ
lık çalışanlarımız, Sağlık Bakanlığına devirlerinden sonra ilave kazanç imkânına da sahip olacak
lardır. Dolayısıyla, bir kayıp olmayacağı gibi, bir kazanım söz konusudur. 

Şu anda, sağlık kuruluşlarımız arasında, farklı kurumlardaki sağlık kuruluşları arasında iyi bir 
koordinasyonun olduğunu söylemek hakikaten zordur. Bunu başarmak da zordur değerli arkadaş
lar; çünkü, bu kurumların her birinin farklı uygulamaları var ve standartları birbirinden farklı; hat
ta, kurum kültürleri, yönetim biçimleri bile birbirinden farklı. Bunların hepsini kamu adına yönet
tiğimize göre, o zaman standardizasyonu sağlarken de mutlaka uzman bir kuruluşun, Sağlık Bakan
lığının bunu yapması lazım. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, biz, Sağlık Bakanlığı olarak sağlık meslek liselerini Millî 
Eğitim Bakanlığına devrettik, gıdayla ilgili işlemleri Tarım Bakanlığına devrettik. Bunlar, ülkede 
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yıllardır yapılamıyordu ve bakanlıklar arasında büyük sürtüşme konusu haline de getirilebiliyordu. 
Şimdi, çevreyle ilgili sorumluluklarımızı da büyük ölçüde Çevre Bakanlığına ve yine mahallî 
yönetimlere devrediyoruz ki, bunun böyle olması tabiîdir. Bu anlamda, sağlık kuruluşlarını da biz 
almış olacağız. Farklı şartlarda farklı hizmet alınması, kuşkusuz ki vatandaşlarımız arasındaki dev
lete güven, adalet duygusu, eşitlik, hakkaniyet duyguları açısından olumsuz duygular uyandırmak
tadır. 

Değerli bir arkadaşım "Sağlık Bakanı hastaneleri ziyaret ediyor mu; SSK hastanelerine gitti 
mi" demişti. Elbette gidiyorum; sürekli olarak hastalarla ve hasta sahipleriyle bir irtibat halindeyiz. 
Bunu, böyle basının önünde falan, basını yanımıza alarak da yapmıyoruz. Dolayısıyla, neyin olup 
bittiğinden de ciddî haberimiz var. 

TUNCAY ERCENK (Antalya)- Başbakan yapıyor. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Millet heyecanla bekliyor; SSK'lı vatandaş

larımız bunu heyecanla bekliyor. Yaptığımız bütün araştırmalar, bu husustaki anket çalışmaları da 
bize bunu göstermiş durumdadır. Bire bir görüşmelerimiz de bunu bize göstermiş durumdadır. 

İzmir... 
YILMAZ KAYA (İzmir) - Sendikalar buradaydı Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Onu sendikalara sormak lazım. Acaba, 

SSK'lı vatandaşlarımız, işçilerimiz hastanelerin kapısında yatarken, hastanelerden telefon açıp ran
devu alamazken niçin meydanlara çıkılmadı da, şimdi hizmetin kalitesi artırılmaya çalışılınca mey
danlara çıkılıyor?! Neredeydi bu arkadaşlarımız?! (AK Parti sıralarından alkışlar) Ben, hiç, bu an
lamda, Türkiye'de büyük bir sendikal hareketin, büyük bir miting yaptığını, toplantı yaptığını, bu iş 
için çok ciddî bir tepki koyduğunu, yirmi senelik hekimlik hayatımda görmedim. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - 20 Kasımı da mı görmediniz? 
YILMAZ KAYA (İzmir) - Sendikalar siz hükümete geldikten sonra hep meydanlarda. 
BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri... 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Dolayısıyla, değerli arkadaşlarım, Sayın Ak-

man'ın sorusuna cevap vereyim. Performans uygulamalarımız, elbette SSK'lılara da uygulanacak. 
Bu anlamda, Sayın Çetin'in sorularından, Refik Saydamda üst yöneticiler ve hekimlerin aldığı 

eködeme konusu, Bakanlık merkez teşkilatında uygulanan eködemelerle aynı seviyededir ve bu 
hususta aralarında şu anda herhangi bir farklılık yoktur. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Her kurumun kendi içindeki personeli kastettim Sayın Bakan. 
BAŞKAN - Sayın Çetin, sorunuzu sordunuz; Sayın Bakan cevap veriyor. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - İşte, ben de diyorum ki, Refik Saydamın uy

gulamaları, bakanlık merkezimizdeki uygulamalarla şu anda aynı statüde devam ettirilmektedir. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Biri yüzde 2, biri yüzde 10... 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Bu hususta herhangi bir adaletsizlik kesin

likle yoktur. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Ben, yarın getireceğim. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Şimdiye kadar çıkmamış bir yasa için bir 

genelge gönderildi mi? 
Değerli arkadaşlarım, genelgenin ruhuna bakılırsa, herhangi bir devirden, herhangi bir erken 

işlemden falan bu genelgede asla bahsedilmiyor; sadece hükümetin iki bakanlığının iki kurumu bir
likte çalışmaya davet ediliyor ve onlara deniliyor ki, ön hazırlığınızı yapın, hazırlıklı olun. 
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Değerli arkadaşlarım, biz, süratli çalışan bir hükümetiz. Biz, öyle, konuşup konuşup, ondan 
sonra peşini getirmeyen bir hükümet değiliz. Dolayısıyla, bir ön hazırlığın yapılması kadar tabiî 
herhangi bir şey olamaz. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, süreniz bitti; tamamlarsanız... 
Buyurun. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - 53 000 sağlık personeli Sağlık Bakanlığına 

devredilecek; daha sonra da, herhangi bir gün gidecekler, sizi sözleşmeli yaptık falan... 
Değerli arkadaşlarım, böyle popülist söylemlerle meseleyi sağa sola çekmeye lüzum yok. Tek

rar söylüyorum; bu yasayla, bütün sağlık çalışanlarının özlük hakları dikkatle korunmuş, titizlikle 
korunmuş, hiçbirinin herhangi bir sıkıntıya girmemesi için azamî dikkat gösterilmiştir ve bu 
çalışanlarımızın katkı payı ödemeleriyle ekkazanç imkânları da olacaktır. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Madde üzerinde 8 adet önerge vardır; ancak, madde üzerinde milletvekillerince sadece 7 öner

ge verilebildiğinden, bu önergelerden yalnızca 7'sini önce sırasıyla okutacağım, sonra aykırılık 
derecelerine göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

686 sıra sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 
Devredilmesine Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesinde geçen "mahallî idareler" ibaresinin mad
de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

İsmail Bilen 
Manisa 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

686 sıra sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 
Devredilmesine Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesinde geçen "Millî İstihbarat Teşkilatı Müs
teşarlığı" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Recep Garip 
Adana 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

686 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

"Madde 2.- Bu Kanun; Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, yüksek mahkemeler, 
Sayıştay, Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı, üniversiteler, mahallî idareler ve maz
but vakıflara ait sağlık birimleri hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı, il
gili ve ilişkili kuruluşları kapsar." 

Recep (iarip 
Adana 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
686 sıra sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 

Devredilmesine Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesinde geçen "üniversiteler" ibaresinin madde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Recep Garip 
Adana 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

686 sıra sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 
Devredilmesine Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesinde geçen "bağlı, ilgili ve ilişkili kuruşlarını 
ve diğer" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Recep Garip 
Adana 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 686 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesindeki "Türkiye Büyük Mil
let Meclisi" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Çelik Mustafa Nuri Akbulut M. Salih Erdoğan 
Bursa Erzurum Denizli 

Mehmet Sarı Agâh Kafkas 
Osmaniye Çorum 

BAŞKAN - Şimdi, maddeye en aykırı önergeyi okutup, işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 686 sıra sayılı kanun tasarısının "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde yer 
alan "sağlık birimleri" ibaresinin madde metninden çıkarılarak bunun yerine "hastaneler ve sağlık 
merkezleri" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Bayram Meral Muharrem Kılıç İzzet Çetin 
Ankara Malatya Kocaeli 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu R. Kerim Özkan Rasim Çakır 
Malatya Burdur Edirne 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Meral, konuşacak mısınız? 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarının genel gerekçesinde Anayasanın 56 nci maddesine atıfta bulunularak sağlık hizmet

lerinin tek elden planlanması gerektiği gerekçesiyle SSK hastanelerinin devredildiği belirtilmek
tedir. Oysa Anayasanın 56 nci maddesi sağlık hizmetlerinin tek elden planlanmasını öngörmekte, 
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yürütümünü yani sunumunu öngörmemektedir. Kaldı ki, aynı maddede bu planlamanın nasıl 
yapılacağı da düzenlenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri işçi ve işverenlerin ödedikleri primlerle yapılmıştır. Bu 
nedenledir ki, Sosyal Sigortalar Kurumu kendi yasasına göre "özel hukuk" hükümlerine tabi tutul
muştur. Örneğin, Sağlık Bakanlığının binası tapuda Hazine adına kayıtlıdır; çünkü, bu bina halkın 
ödediği vergilerle yapılmıştır. Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri ise, işçi ve işverenlerin ödedik
leri primlerle yapıldığı için tapuda Hazine adına değil Sosyal Sigortalar Kurumu adına kayıtlıdır. Bu 
nedenle hastanelerin satışına Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu karar verebilir. Nitekim 
Anayasa Mahkemesi açılan bir davada bu konuda Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun 
yetkili olduğunu söylemiştir. Oysa, 686 sıra sayılı kanun tasarısında devir bedelinin nasıl ve ne 
sürede ödeneceğine Bakanlar Kurulunun karar vereceği belirtilmiştir. 

4792 sayılı Kanunla kurulmuş olan ve 29.7.2003 tarih ve 4958 sayılı Kanunla yeniden yapılan
dırılan Sosyal Sigortalar Kurumu; sigortalı, emekli ve bunların eş ve çocuklarından oluşan 20 000 
000 vatandaşımızın sosyal güvenliğini sağlayan, malî ve idarî bakımdan özerk bir kamu tüzel 
kişisidir. Kurumun gelirleri büyük ölçüde işveren ve işçilerin ödedikleri primlerden oluşmaktadır. 
Bu nedenle, Sosyal Sigortalar Kurumu malvarlığının, işçi ve işveren primlerinden elde edilen gelir 
sayesinde kazanıldığı kuşkusuzdur. Bu malvarlığı üzerindeki her türlü tasarruf yetkisi ise kurumun 
en yetkili organı olan yönetim kuruluna aittir. 

Tasarıyla getirilen düzenleme kurumun idaresi dışında mallarının Sağlık Bakanlığına devrini 
öngörerek yönetim kuruluna ait olan bir karar yetkisini ortadan kaldırmaktadır. Yönetim kurulu 
mevcut sistemde gerek görürse gayrimenkullerini satışa çıkarmaya her zaman yetkilidir. Getirilen 
düzenleme ise mülkiyeti işçilere ait olan kurum mallarının yönetim kurulu yetkisi dışında satışını 
öngörmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumunun gelirleri kamu kaynaklı gelirlerdir. Kurumun malvar
lığı temelde sigortalılardan ve işverenden alınan primlerden oluşmuştur. Kurumun işçi ve işveren
den aldığı primler ile diğer gelirleri kanunlarla belirlenmiş ve bu gelirlerin tahsili diğer devlet gelir
leri gibi kanunlarla güvence altına alınmıştır. Kurumun malvarlığı yasalarımıza göre devlet malı ve 
kurumun kendisi de devlet kurumudur. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun malları diğer devlet mallarından daha farklı niteliktedir. Devlet, 
gerek Hazine gerekse kamu tüzelkişileri üzerlerinde bulunan malvarlığının mülkiyetinde değişiklik
ler yapabilir. SSK mallarının herhangi bir yönetim işlemi düzeyini aşan bir tarzda tümüyle Hazineye 
devri mümkün değildir. Anayasamızın 35 inci maddesi mülkiyet hakkını güvence altına almıştır. 

Tasarı kurumla dolaysız ilgileri olan DİSK, Türk-İş, KESK; TTB, TİSK gibi tarafların katılımı 
olmaksızın hazırlanmıştır. Söz konusu kuruluşlar üyeleri ve meslek mensupları nedeniyle dolaysız 
olarak kamu sağlık kuruluşlarının ve SSK'nın unsurları durumundadır. Bu kurumlara rağmen hazır
lanan tasan gerek demokratik katılımcılığın ihlal edilmesi gerekse aidat ödeyen milyonlarca 
çalışanın yok sayılması anlamına gelmektedir. 

Belirtilen gerekçelerle 686 sıra sayılı Kanun Tasarısının "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinin, 
sivil toplum örgütlerinin de görüşleri alınmak üzere düzenlenmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Eiüyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 686 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesindeki "Türkiye Büyük Mil
let Meclisi" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Çelik (Bursa) ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Çelik, konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
Kanun kapsamı dışında tutulmuş bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanun kapsamına 

alınması öngörülmektedir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
686 sıra sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 

Devredilmesine Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesinde geçen "bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarını 
ve diğer" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Recep Garip 
Adana 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Madde metninde geçen "kamu kurum ve kuruluşları" zaten metinden çıkarılması istenen 

ibareleri kapsayacak niteliktedir. Bu sebeple değişiklik yapma gereği doğmuştur. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
686 sıra sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 

Devredilmesine Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesinde geçen "üniversiteler" ibaresinin madde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Recep Garip 
Adana 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
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SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Önerilen değişiklikle, sağlık hizmetleri alanında birlik ilkesine katkı sağlamak istenmektedir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
686 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek

lif ederim. 
"Madde 2.- Bu Kanun; Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, yüksek mahkemeler, 

Sayıştay, Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı, üniversiteler, mahallî idareler ve maz
but vakıflara ait sağlık birimleri hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı, il
gili ve ilişkili kuruluşları kapsar." 

Recep Garip 
Adana 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Madde metninin daha anlaşılır hale getirilmesi amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
686 sıra sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 

Devredilmesine Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesinde geçen "Millî İstihbarat Teşkilatı Müs
teşarlığı" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Recep Garip 
Adana 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet Katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kanun amacına ve ruhuna uygun olarak kapsamının genişletilmesi amaçlanmaktadır. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

686 sıra sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 
Devredilmesine Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesinde geçen "mahallî idareler" ibaresinin mad
de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

İsmail Bilen 
Manisa 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Önergemi geri çekiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge geri çekilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 3. - Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 
b) Kamu kurum ve kuruluşu: Bu Kanunun kapsamına giren kurum ve kuruluşları, 
c) Kurum tabipliği: Kamu kurum ve kuruluşlarında, kurum personeline yönelik koruyucu sağ

lık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verildiği, hiz
met kapasitesi Bakanlıkça belirlenen birimleri, 

d) Sağlık birimi: Kurum tabiplikleri hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait has
tane, dispanser, sağlık merkezi veya istasyonu ile her ne ad altında olursa olsun insan sağlığı ile il
gili hizmet sunan tüm birimleri, 

İfade eder. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, Ankara Millet

vekili Sayın Bayram Meral; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaş

larım; Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredil
mesine Dair Kanun Tasarısıyla ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmak
tayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada, AK Partili sayın milletvekillerinin konuşmasını titizlikle iz
ledim; sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesini talep ve teklif etmekteler. Değerli arkadaşlarım, 
halka götürülecek sağlık hizmetine hiçbir milletvekili, hiçbir vatandaş karşı çıkmaz. Aslında, bizim 
sıkıntılarımızı çok iyi anlamanıza rağmen, anlamazdan geliyorsunuz; ama, iktidar-muhalefet otur
sa, bunu çok sağlıklı bir şekilde tartışsa, aramızda pek büyük fark yok. Ne diyoruz biz; işçinin, iş
verenin prim ödediği, geçmiş hükümetlerin üzerinde oynadığı, hor kullandığı Sosyal Sigortalar 
Kurumu hastanelerinin üzerine gitmeyin, bunları bunların elinden almayın. Söylenen budur değer
li arkadaşlarım. 

Arkadaşlar konuşuyor, Sosyal Sigortalar Kurumu açık veriyor diyorlar. İçinizde işveren var; 
primlerinizi ödüyor musunuz?! Sosyal Sigortalar Kurumunun geliri, primler. Ödüyor musunuz 
primlerinizi; yok. Geçmişte prim affı çıkarılarak, primini ödeyenlerin işini bilmeyen adam, primini 
ödemeyenlerin, af kapsamına girenlerin de işini bilen adam olduklarını hep birlikte görmedik mi?! 
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Bir milletvekili arkadaşımızın konuşmasından dolayı son derece üzüldüm; "Sosyal Sigortalar 
Kurumu hastanelerinin 34 000 yatak kapasitesi var, bunun 78 OOO'e çıkarılması gerekli, bunun için 
de 10 katrilyon lira lazım" dedi. Değerli arkadaşlarım, bizim görevimiz, bilhassa iktidarın görevi, 
halka daha iyi hizmet götürmek değil midir? Para yok... Para yoksa, hortumcularda 50 milyar dolar 
var, alsanız ya! (AK Parti sıralarından "alıyoruz, alıyoruz" sesleri, gürültüler) Niye alamıyorsunuz?! 
Niye alamıyorsunuz?! Gücünüzün yettikleri var yetmedikleri var; alın... 50 trilyon para var; niye 
alamıyorsunuz?! (AK Parti sıralarından "alıyoruz" sesleri, gürültüler) Demek ki para var; işinize 
gelmiyor. 

AHMET YENİ (Samsun) - Verenlere bir şey yok, değil mi Sayın Meral?! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - "Tek elden yürütülsün" diyorsunuz. Şimdi, özel has

taneler daha yüksek maliyetle muayene ve tedavi yapmıyorlar mı? Onu da kapsam içine alın, 
üniversite hastanelerini de alın. Hatta, gücünüz yetiyor mu bilmiyorum; ama, askerî hastaneleri de 
alsanız ya! Askerî hastaneleri de alın tek elden yürütmek istiyorsanız. Gücünüz yetiyor mu; yet
miyor. 

Teşekkür ederim. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Olayı çarpıtma! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Efendim, teşekkür ederim, kabul ettim lafını. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla) - Konunun dışına çıkıyorsun. 
BAŞKAN - Sayın Meral, madde üzerinde, Genel Kurula hitap eder misiniz. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Genel Kurula hitap edeceğim de, onlar da karşıda, yer

lerinde rahat dursunlar. 
AHMET YENİ (Samsun) - Nereyi işaret ediyorsun? 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, nereyi işaret ettiğimi, ne yap

tığımı... 
AHMET YENİ (Samsun) - Eskiden yaptığın işler... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Müsaade eder misin. Sen, şimdi, hamamda sabuna 

basarak yürüyorsun; otur, sen otur yerine. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
Bakınız, demin taa arkada oturuyordu, ben geldikten sonra gele gele buraya geldi; farkında 

mısınız?.. 
Dilin şişti, dilin... 
Değerli arkadaşlarım, hastalar Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinin kapıları önünde 

yatıyor. Sayın Bakanıma mümkün olduğu kadar itinalı konuşmayı severim, bir de hemşerimi rahat
sız etmemeye de özen gösteririm; ama, sahayı o açtı. "Efendim, bu kadar hasta hastanelerin önün
de yatıyor da, o zaman niye miting yapmıyorlardı, sendikacılar neredeydi?" 

NEVZAT DOĞAN (Kocaeli) - Doğru söylüyor. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Sayın Bakanım, sendikalar talep ve teklif müessesesidir; 

bugün size getirdiği gibi, bundan önceki hükümetlere de götürmüştür. O hükümetler, o talepleri, 
teklifleri yerine getirmediği için, sendikacılar da bunu halka, işçiye anlatmıştır; ama, ne yazık ki, iş
çi tercihini yanlış kullanmıştır, sizi iktidar yapmıştır. Sıkıntının biri bu. (CHP sıralarından alkışlar, 
AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, Sayın Hatibe müdahale etmeyelim. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Meral, işçiler başka, sendikacılar başka. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, sizin başarılı bir özelliğiniz var... 
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HALİL AYDOGAN (Afyon) - Halk size niye inanmıyor? 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - İşçiler size niye güvenmedi, sizi niye seçmedi? 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - İşçiler beni otuz sene seçti; sen kendi işine bak. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, bırakmışsınız iş yapmayı... Peki, acil eylem planınızda "işsizlere 

iş bulunacak" sözünüz yok mu? Çivi çakıyor musunuz bir yere?! Yaptığınız ne biliyor musunuz, 
yaptığınız; Sosyal Sigortalar Kurumunu tahrip etmek, Köy Hizmetlerini kapatmak, SEKA'yı kapat
mak -ki, Balıkesir'de SEKA ile ilgili bir sıra vermediniz; umarım, bundan sonra iyi sıra verirsiniz-
TÜPRAŞ'ı satmak, PETKİM'i satmak, devletin kurum ve kuruluşlarını satmak. Yaptığınız ne?.. 

Bir işsize iş buldunuz mu?.. Mühendisler asgarî ücretle iş arıyor, bunu düşünün, bunu... Bunu 
düşünün... 

IMF ne demiş; "efendim, Sosyal Sigortalar Kurumunu dağıtacaksın, tek elden yöneteceksin." 
Tek elden yönet... "Efendim, işçiye sorun, işçi ne diyor." İşçi ne der; çıkıp "ben sana daha iyi hiz
met vereceğim, seni hastane kuyruklarına sokmayacağım, ilaç kuyruğuna sokmayacağım" diyorsun, 
o da inanıyor. 

Meydanlarda "işsize iş, aşsıza aş" dediniz, inanmadı mı? "Hortumcudan hesap soracağım" 
dediniz de inanmadı mı? İşte, sizin bu kabiliyetiniz var; ama, şunu söyleyeyim, bakınız, değerli ar
kadaşlarım: Gündemi değiştirmekten başka yaptığınız bir şey yok. Gündemi değiştirmekle ne 
yapıyorsunuz?.. Ne yapıyorsunuz?.. 

Şimdi, çıktınız "Avrupa Birliğine gireceğiz..." Süre ne kadar; yirmibeş otuz sene. Vatandaşı 
şimdi beklentiye soktunuz; "otuz sene bekle..." 

AHMET YENİ (Samsun) - Siz karşı mısınız? 
BAŞKAN - Sayın Yeni... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Arkasından, TL'den altı sıfır atmışsınız, buna "devrim" 

diyorsunuz. Bakınız, buna "devrim" diyorsunuz. Bakınız, devrime bakınız! 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Ne diyelim?.. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Soruyorum devrimciler: Altı sıfır attınız da sizin üc

retinizde bir artış oldu mu, emeklinin ücretinde oldu mu, işçininkinde oldu mu, memurunkinde ol
du mu; köylünün geliri mi arttı, esnafın geliri mi arttı?! Ne yaptınız da bunun adına "devrim" diyor
sunuz, bana bir söyler misiniz? Neresi bunun devrim?! Gündemi değiştirmek... 

Şimdi bir şey daha buldunuz; başkanlık sistemi. Tek başına iktidar oldunuz da ne yaptınız ki, 
başkanlık sistemini getirseniz ne yaparsınız?! (CHP sıralarından alkışlar) 

FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa)- Anketlere bak, anketlere!.. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla)- İşçiye iş mi buldunuz, emeklinin sorununu mu çözdünüz? 

(CHP sıralarından alkışlar) Ne yaptınız ki, onu bana söyler misiniz; onu anlatın. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla)- Maddeye gel, maddeye!.. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Sayın Meral, bir saniye... 
AHMET YENİ (Samsun)- Sarıgül!.. Sarıgül!.. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla)- Efendim, sen birine "Sarıgül" dersen, biri de sana 

"karagül" der; unutma bunu. Kendinize bakın, kendinize!.. Kendinize bir bakın!.. 
ORHAN SEYFİ TERZİBAŞIOĞLU (Muğla)- Halk biliyor ne yapacağını. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer milletvekilleri; şimdi. 

bakınız, önemli bir yasa tasarısını burada görüşüyoruz. 
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Şimdi, gidiyorsunuz; ama, nereye gittiğinizin farkında değilsiniz. Bunu çok ciddî söylüyorum. 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa)- Farkındayız. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla)- Nereye gittiğinizin farkında değilsiniz. Bir yere gidiyor

sunuz; nereye gittiğinizin farkında değilsiniz. 
Efendim, Sosyal Sigortalar Kurumu yerinde durmuş olsa, bütün hastaların da muayene ol

masını getirseniz, böyle bir taslağı getirseniz ne değişir?! İlaç kuyruklarına girmelerini ortadan kal-
dırsanız ne değişir?! Ne için iktidar oldunuz?! Sanki, Çalışma Bakanlığı ayrı bir devletin, Sağlık 
Bakanlığı da ayrı bir devletin; aman, oradan alırsak, bu tarafa gelirsek, Avrupa Birliğine gireriz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, ikisi de Türkiye Cumhuriyetinin bakanları ve iktidar da sizsiniz, 
siz!.. Bir bakanlığınızı yerin dibine batırıyorsunuz, bir bakanlığınızı havaya çıkarıyorsunuz. 

Burada bir konuşmacı diyor ki "efendim, Sosyal Sigortalar Kurumunda suiistimaller çok 
oluyor." Ee, ne güne geldiniz; varsa böyle bir şey, önleyin. 

HALİL AYDOĞAN (Afyon)- Önlüyoruz... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla)- Yapanların da yakasından tutun. Göreviniz ne sizin; halk 

sizi niye seçti?! Yok, ben bunu yapamıyorum; bunu kamufle etmem için ne yapmam lazım; Sos
yal Sigortalar Kurumunu Sağlık Bakanlığına devretmem lazım. Ondan sonra?.. Ondan sonra da özel 
sektöre devretmem lazım. Ondan sonra, bunları da satacağım, bir komisyon kuracağım, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun bedelini ödeyeceğim. O ne olacak ondan sonra? Ondan sonra o para ne 
olacak? Şimdi, ben, bir yere gidiyorsunuz da, nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz demekte haksız 
mıyım? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET YENİ (Samsun)- Haksızsın! 
BAŞKAN - Sayın Meral, şahsınız adına da söz talebiniz bulunduğu için 5 dakika daha 

konuşabilirsiniz; buyurun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, bakınız, halk, bizden çok farklı şeyler bekliyor, bu Yüce Meclisten bek

liyor. İşsizin başlıbaşına bir sorunu var. Umuyorum ki, bizim kadar siz de rahatsızsınız. Cebinde iki 
diploması olan insan, asgarî ücretle iş arıyor. Bununla ilgili hepimizin oturup düşünmesi lazım. 
Bugün emekli perperişan. İkinci bir iş yapmasın diye onu da ortadan kaldırdınız. Sabahları hiç git
miyor musunuz; bir gidin de, ucuz ekmek kuyruklarındaki bu insanlar kimdir diye bir sorun. 

Talancıdan, hortumcudan, soyguncudan hesap soracağız diyorsunuz. Birisini tuttunuz... Onun 
aklı olsaydı, zaten siyasete bulaşmazdı, Amerika'ya da toslamazdı, o da diğerleri gibi şimdi malın 
üstüne yatmıştı. Olay bu! Siz de bunun üzerine gidemezdiniz. Şimdi bekliyor vatandaş, diyor ki: 
AK Partili milletvekillerine selam söyle, şu diğer hortumculardan ne zaman hesap soracak? 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Soruyoruz. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Halkın selamını getirdim size. 
Sorarsınız, sorarsınız... Sorarsınız da, geçmişte o uçaklara binmeseydiniz, gözü kör olsun, 

sorardınız; onlara bindiniz diye soramıyorsunuz. 
RECEP KORAL (İstanbul) - Beraber soralım. 
AHMET YENİ (Samsun) - Soruyoruz, sırayla... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bizim kadar sıkıntı içindesiniz. 

Bir şey yapamadığınız için... Araba patinaj yapar da çamurdan çıkamaz ya; şimdi onun gibisiniz, 
bir şey yapamıyorsunuz. 
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FARUK ANBARC10ĞLU (Bursa) - Biz CHP miyiz, yapma yahu! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Bir başka şey gündeme getiriyorsunuz. Nedir; aman 

IMF'yle iyi geçinelim, dediğini yerine getirelim. 
Demin laf atıyorsunuz; efendim, sizden de bir milletvekili şöyle değil miydi diye IMF'yle ilgili 

bağlantı kuruyorsunuz. O zaman, beğenmiyorsanız, aklınız varsa, fikriniz varsa, onun ortaya koy
duğu ekonomiyi değiştirseniz ya! Niye onun ekonomisini hayata geçiriyorsunuz? (CHP sıraların
dan alkışlar) Değiştirin, eğer beğenmiyorsanız, işinize gelmiyorsa. Ne yapıyorsunuz? IMF istedi, 
özelleştir; IMF istedi,, emeklinin ücretlerini kıs; IMF istedi, memurun ücretlerini kıs; IMF istedi, 
Sosyal Sigortalar Kurumunu tahrip et, kurumları kapat. Bunun için mi geldiniz allah rızası için?!. 
Bunlar için mi geldiniz; yoksa, işsizlere iş mi bulacaktınız, ülkede daha müreffeh bir toplum mu 
yaratacaktınız?! 

FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Olmadı mı? Olmadı mı? 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Ne için geldiniz; şimdi vatandaş size soruyor. Yaptığınız 

ne, allah rızası için?.. Yaptığınız ne; hiçbir şey; sıfıra sıfır, elde sıfır. (CHP sıralarından alkışlar) 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Halka sorun, halka! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Ben ne diyeyim şimdi. Ne söylesem... Bir şey 

demiyorum değerli arkadaşlarım. 
Sizin halinizi de anlıyorum. Geliniz, yol yakınken dönelim. Sosyal Sigortalar Kurumu, otur

muş bir kuruluş; hiçbir şey yapamıyor diyemezsiniz. Bunun kuyrukları da mı var; doğrudur. 
FARUK AMBARCIOĞLU (Bursa) - Nerede kuyruk var?! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - SSK'lı şikâyetçi mi; doğrudur. Bakılmıyor mu; doğrudur. 

Sizin dediğinizi yapalım. O zaman ne yapmak lazım değerli arkadaşlarım; geliniz, bir yasa 
çıkaralım, işçi hastalandığı zaman, eş ve çocuğuyla, istediği hastanede muayene olsun. Bu birincisi. 

RECEP KORAL (İstanbul) - Var zaten. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - İkincisi, ilaç kuyruklarındaki... Bunda hemfikir olduk. 

İstediği eczaneden ilacını alsın. 
RECEP KORAL (İstanbul) - Bu da var zaten. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - O zaman, iki maddelik bir yasa getirin, iki maddelik bir 

yasa... (AK Parti sıralarından gürültüler) 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Böyle mantıklı konuş, kabul edelim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - O zaman, Sağlık Bakanlığının... 
BAŞKAN - Sayın Meral, lütfen, Genel Kurula hitap eder misiniz. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Zaten Genel Kurula hitap ediyor Sayın Başkan. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Efendim, bunlar da Genel Kurul Sayın Başkan, bunlar 

da Genel Kurul. (Alkışlar) 
Değerli arkadaşlarım, bu iki konu gelirse... Bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iyi 

görev yapamıyor. Gerçi, Anavatan Partisinden geldi, biraz irdeliyorsunuz, onun farkındayım; ama, 
dürüst bir siyasetçidir. O bir şey yapamıyor, falan bakanlık daha iyi iş yapıyor düşüncesini kafanız
dan silin. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Bakınız, buna, binlerce insan, işveren karşı, işçi karşı, 

emekli karşı... 
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NEVZAT DOĞAN (Kocaeli) - İşçi karşı değil. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Kardeşim, gidelim bir de ikimiz birlikte anlatalım; bir 

sen anlat, bir de ben anlatayım, ondan sonra kararını alalım. Elinde basın var, elinde televizyon var, 
hükümetsin, çıkıp konuşuyorsun, sana inanıyor; inandı da ne oldu; başına taş düştü. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Meral, tamamlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Efendim, bitiriyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bir kez daha tekrar ediyorum, bu yasa tasarısı, gelecekte büyük sorunlar, 

büyük sıkıntılar yaratacaktır. Bunca personelin, bunca kurumun, kuruluşun bir tarafa gitmesi kolay 
bir olay değildir. 

AHMET YENİ (Samsun) - Doğru işler yapıyoruz. 
HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Zoru başarıyoruz. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) -Karaman'n koyunu, sonra çıkar oyunu!.. Merak etme, 

doğru mu yapıyorsun, yanlış mı yapıyorsun... Eğer, yaptığından gönül rızası içindeysen hiçbir şey 
demiyorum. 

Değerli milletvekilleri, şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum: Gelin, işsize iş bulacak, aş
sıza aş bulacak işler yapın. Yapılan müesseseleri tahrip etmeyin, bu size yakışmıyor. 

Teşekkür ediyorum hepinize. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Meral. 
Çalışma süremiz tamamlandığından, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 6 

Ocak 2005 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere,birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 21.02 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - izmir Milletvekili Yılmaz KAYA'nın, TBMM'de çalışan personele ve bazı iddialara ilişkin 

sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın cevabı (7/3381) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın T.B.M.M. Başkanı Sayın Bülent ARİNÇ tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.04.08.2004 

CHP İzmir Milletvekili 
Anayasa Komisyonu Üyesi 

1) T.B.M.M. Başkanı olarak görev yaptığınız 22. Dönem başından bugüne 
l^dar T.B.M.M. çalışanlarından emekli olanların sayısı kaçtır? 

2) Çalışmakta iken bir üst kadroya atandıktan kısa bir süre sonra emekli olan 
personel sayısı kaçtır? 

3) Yine bu dönem içinde başka kurumlardan kadrolu oiarak T.B.M.M.' ye 
geçen toplam personel sayısı kaçtır? 

4) Aynı dönem içinde görevli kaç polis memuru T.B.M.M.' den gönderilmiştir? 
Yerine gelen polis memuru sayısı kaçtır? 

5) T.B.M.M.' de görev almak için 1000 dolayında polis memurunun Adalet ve 
Kalkınma Partisi Genel Merkezi'ne başvuru yaptığı iddiaları doğru mudur? 

Doğruysa, Bu başvuruların bu tür görevlendirmelerde etkisi var mıdır? 

Doğru değilse, başvuru yapanları ve kamuoyunu bilgilendirme açısından bu 
konuda bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

G E N E L SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.Ol.O.GNS.O.10.00.02-7/3381-6973/22228 ° 5 -Ot- 2D05 

Konu: 

Sayın YılmazKAYA 
İzmir Milletvekili 

İLGİ: 5.8.2004 tarihli yazılı soru önergeniz. 
T B M M ' d e çalışan personele ve bazı iddialara ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız 

aşağıda cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent ARDSfÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

E K L E R "i 
Ek-1 Soru Önergesi cevabı (1 sayfa) 

Ek-1 
T.C. 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

CEVAPLAR: 

Cevap 1.- 22 nci Yasama Döneminde, 29.12.2004 tarihine kadar Kurumumuz 
kadrolarından emekli olan personel sayısı 150'dir. 

Cevap 2.- Bu dönemde Kurumumuz emrinde görev yapmakta iken, bir üst kadroya 
atandıktan sonra emekliye ayrılan personel sayısı 8'dir. 

Cevap 3.- Aynı dönemde başka kurumlardan Kurumumuz kadrolarına naklen 32 
personel atanmıştır. 

Cevap 4.- TBMM Koruma Müdürlüğü Merkez ve Milli Saraylar Koruma Şube 
Müdürlüğüne gelen personel sayısı 222, giden personel sayısı ise 271'dir. 

Cevap 5.- Başkanlığımızda bu konuda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

- 7 9 2 -



T.B.M.M. B : 47 5 . 1 . 2005 O : 3 

2. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF konusundaki (10/10, 11, 26, 39, 127) esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporuna ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Bülent ARIN Çın cevabı (7/4471) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın TBMM Başkanı Sayın Bülent ARINÇ tarafından TBMM 
İçtüzüğünün 100. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 16.12.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

TMSF'ye Devredilen Bankalar ile BDDK'nın Faaliyetlerinin ve Bunlara İlişkin 
İddiaların Araştırılarak Bankacılık ve Finans Sektörünün Sağlıklı Bir Yapı ve İşleyişe 
Kavuşturulması Amacıyla Kurulan (10/10,11,36,39,127) Esas Numaralı Meclis Araştırma 
Komisyonu Raporu tamamlanmış, Komisyon Başkanı Halil Aydoğan'm Esas No A.01.1.GEÇ 
(10,10,11,36,39,127)-96 sayı ve 08.07.2004 tarihli yazısı ile Başkanlığınıza arz edilmiştir. 
Komisyon Raporu basılmış olduğu halde henüz dağıtılmamıştır. Komisyon Başkanı Halil 
Aydoğan, yu^rıda numara ve tarihini verdiğimiz arz yazısında, bu komisyon raporunun 
TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinin kapalı oturumda yapılmasının gerekli ve uygun 
olduğu düşüncesi ile talebini iletmiştir. 

TBMM İçtüzüğünün 70. maddesi, "Kapalı oturum sırasındaki görüşmeler hakkında, 
kapalı oturumda bulunanlar ve bulunma hakkına sahip olanlar tarafından hiçbir açıklama 
yapılamaz. Bunlar devlet sırrı olarak saklanır" şeklindedir. 

TBMM'de görüşmeleri tamamlanarak kabul edilen ve Cumhurbaşkanımıza imza için 
arz edilen CMUK'da ise, "Devlet memurlan ve kamu görevlilerinin, görevlerinden 
ayrıldıktan sonra da saklamakla yükümlü oldukları devletin güvenliği veya temel dış 
yararlarına ilişkin sırlar hakkında tanıklık yapabilmeleri, sır ile ilgili makam amirinin yazılı 

vİznine bağlıdır; Milletvekilleri hakkında TBMM Başkanlık Divanı tarafından izin verilir" 
hüîbnü getirilmiştir. 

Henüz dağıtılmamış olan raporda başta BDDK, İMKB, SPK ve TMSF olmak üzere, 
Ziraat Banfası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, İller Bankası, 
Türkiye İhracat Kredi Bankası, İmar Bankası, İnterbank, Türk Ticaret Bankası, Eskişehir 
Bankası, Bankeskpres, Bank Kapital, Demirbank, Etibank, İktisat Bankası, Yurtbank, 
Pamukbank, Egebank, Tütüncüler-Yaşarbank, Toprakbank, Ulusalbank, Sümerbank, 
Kentbank, Bayındırbank, Tarişbank, Citybank, EGSbank hakkında çok detaylı, mahkemelerde 
mutlaka bilinmesi gereken bilgiler bulunmaktadır. 
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Sorular: 

1- Adı geçen rapor Başkanlığınıza 08.07.2004 tarihinde intikal ettirilmiş olmasına 
rağmen, aradan geçen 5 aydan uzun bir süre zarfında milletvekillerine neden 
dağıtılmamıştır? 

2- Komisyon Başkanı Halil Aydogan'ın teklifi kabul edilip, bu 702 sayfalık raporun 
muhtevası kapalı oturumda okunur ise; bu muhteva İçtüzüğün 70. maddesi 
kapsamında devlet sim haline gelmez mi? Böyle bir durumda, 702 sayfalık raporun 
zaten kamuya malolmuş çok önemli bir kısmı ne şekilde değerlendirilecektir? 

3- Devam eden mahkemelerde, özellikle sanıkların raporun içinde bulunan muhtevanın 
devlet sim kapsamında mütalaa etmelerini talep etmeleri halinde ne olacaktır? 

4- Rapor kapalı oturumda görüşüldüğü takdirde, toplantıya katılan milletvekillerinin 
kamuya konuşmaları ne kadar süre ile yasaktır? Keza, milletvekillerinin tanıklık 
yapabilmeleri TBMM Başkanlık Divanf nın iznine mi tabii olacaktır? 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4471-8633/26865 0 5 -01-2005 
Konu: 

Sayın EminjŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

İLGİ: 16.12.2004 tarihli yazdı soru önergeniz. 

TMSF konusundaki (10/10,11,26,39,127) Esas Numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu raporuna ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

EKLER : 
Ek-1 Soru önergesi cevabı (1 sayfa) 
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Ek-1 
T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

-1-

CEVAPLAR: 

Cevap 1.- İçtüzüğün 104 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Meclis 
araştırmasının açılmasmda genel görüşme açılmasmdaki hükümler uygulamr. Aynı maddenin 4 
üncü fıkrası gereği Meclis araştırması komisyonunun raporu hakkında Genel Kurulda, genel 
görüşme açılmaktadır. İçtüzüğün 103 üncü maddesi uyarınca genel görüşme gününün bir özel 
gündem halinde Danışma Kurulunca tespit edilmesi gerekmektedir. 

Buna göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar ile Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulunun faaliyetlerinin ve bunlara ilişkin iddialann araştınlarak 
bankacılık ve finans sektörünün sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması amacıyla kurulan 
(10/10, 11, 36, 39, 127) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 663 sıra sayılı 
Raporunun Genel Kurulda görüşülebilmesi için, Danışma Kurulunca görüşme gününün 
belirlenmesi gerekmektedir. Bu da siyasi parti gruplarının söz konusu Raporun Genel Kurulda 
görüşme gününün özel gündem halinde tespit edilmesi için Danışma Kuruluna öneri 
götürmeleri ile mümkün olacaktır. 

Görüşme günü belli olduktan sonra Komisyon Raporu sayın üyelere dağıtılacaktır. 
Cevap 2,3,4.- İçtüzüğün 79 uncu maddesi gereğince, Meclis araştırması komisyonlan 

raporlan Gftfel Kurulda okutulmamaktadır. Önergenize konu Araştırma Komisyonu 
Raporunun takdim yazısında, raporun Genel Kuruldaki görüşmelerinin kapalı oturumda 
yapılmasının gerekli ve uygun olacağı belirtilmektedir. İçtüzüğün 70 inci maddesine göre; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kapalı oturum, ancak Başbakanın veya bir 
bakanın veya bir siyasi parti grubunun yahut yirmi milletvekilinin yazılı istemi üzerine 
yapılabilmekte; kapalı oturumun yapılıp yapılmayacağına Genel Kurulca işaret oyuyla karar 
verilmektedir. Bu konuda Başkanlığımıza ulaştınlmış bir istem bulunmamaktadır. 

Aynı maddenin 5 inci fıkrasında "Kapalı oturum sırasındaki görüşmeler hakkında, kapalı 
oturumda bulunanlar ve bulunma hakkına sahip olanlar tarafından hiçbir açıklama yapılamaz. 
Bunlar devlet sırn olarak saklanır." hükmü yer almaktadır. 

İçtüzüğün 71 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise kapalı oturum tutanaklan ve 
özetlerinin, kapalı oturum tarihinden itibaren on yıl geçtikten sonra yayımlanabileceği, bunlann 
daha önce veya sonra yayımlanması hususunda Genel Kurulun, Danışma Kurulunun teklifi 
üzerine işafet*oyuyIa karar vereceği belirtilmektedir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
D O N E M : 22 YASAMA YILI : 3 

47 NCI BİRLEŞİM 
5 OCAK 2005 ÇARŞAMBA 

SAAT : 15.00 

KISIMLAR 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARİ 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARJ ve TEKLIFLERI İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



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 

* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve * (10/152, 216) Esas Numaralı 
Turizm Komisyonu Meclis Araştırması Komisyonu 
6.1.2005 Perşembe - Saat: 11.00 5.1.2005 Çarşamba - Saat: 14.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
47 NCİ BİRLEŞİM 5 OCAK 2005 ÇARŞAMBA SAAT : 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

RP 

02 _ Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

^ Rp 

03 - SEÇIM 

Scp2 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

05 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 



07 - SÖZLÜ SORULAR 

1. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı Devlet üretme çiftliklerinin kiralanmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) (1) 

2. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez 
Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) (1) 

3. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1) 

4. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1) 

5. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan doğal afetlere 
yönelik tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

6. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin 
altyapı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

7. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) (1) 

8. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve 
öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (I) 

9. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde yeniden 
yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) (1) 

10. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim 
Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

11. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-
Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

12. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, İnebolu Limanının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

13. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, üniversitelerin öğretim kadrolarına 
atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1) 

14. - 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) (1) 

15. - 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) (1) 

16. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul-Edirne karayolundaki yol hizmetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693) (1) 

17. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) (1) 

18. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) (1) 

19. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

20. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'daki bir kavşak inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) (1) 

21. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) (1) 

22. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki okulların elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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23. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri 
feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/711) (1) 

24. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

25. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

26. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek için 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

27. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların görev 
yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

28. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli 
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) (1) 

29. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

30. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman 
verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

31. - 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) (1) 

32. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak 
için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

33. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) (1) 

34. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık 
projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

35. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) (1) 

36. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (1) 

37. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) (1) 

38. - 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) (1) 

39. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı 
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

40. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise 
açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

41. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

42. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) (1) 

43. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

44. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) (1) 
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45. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki 
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) (1) 

46. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama kanallarının 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

47. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 
durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

48. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

49. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme 
faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) (1) 

50. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik 
faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

51. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve 
döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 

52. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, belediyelere ayrılan yardım miktarındaki 
farklılıkların nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) (1) 

53. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, belediyelere yapılan parasal yardıma 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

54. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretimindeki kota 
uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) (1) 

55. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

56. - 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) (1) 

57. - 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) (1) 

58. - 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) (1) 

59. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY'na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/763) 

60. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

61. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

62. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

63. - 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) 

64. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

65. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak 
istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 
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66. - 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) 

67. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

68. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

69. - 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) 

70. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

71. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

72. - 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) 

73. - 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) 

74. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781) 

75. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve 
lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

76. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

77. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

78. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Organize Hayvancılığı Geliştirme 
Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

79. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

80. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

81. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) 

82. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf 
öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

83. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını 
istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

84. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

85. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gündoğmuş-Ümitli Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

86. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme 
kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

87. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe 
yerleştirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 
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88. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

89. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk 
Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

90. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında Tekel'in 
uyguladığı fiyata ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 

91. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edime İlinin ekonomik canlılığının artırılması 
için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

92. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya 
pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801) 

93. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan 
silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

94. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

95. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

96. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

97. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda 
istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

98. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve 
Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 

99. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan 
bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 

100. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel ve Tüpraş'ın özelleştirilmesinde verilen 
tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

101. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 
Bandırma'daki Tekel depolarına nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/814) 

102. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 

103. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası 
koordinasyon ile coğrafi ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

104. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

105. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

106. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 
asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

107. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara Öğretmenevinde kütüphane 
bulunmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

108. - 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) 

109. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okul değiştirme cezasına yönelik 
düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 
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110. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 
111. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 
112. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 
113. - 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) 

114. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830) 

115. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın Tekel'in özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) 

116. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

117. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve 
onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833) 

118. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

119. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

120. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı 
ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 

121. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 

122. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı 
inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 

123. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki 
gayrimenkullerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

124. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında 
doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) 

125. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841) 

126. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 
statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 

127. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Düzce'li depremzede temsilcilerinin 
gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843) 

128. - 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) 

129. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şırnak İlindeki kömür rezervlerine ve 
üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

130. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan 
orman köylerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 
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131. - 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) 

132. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

133. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

134. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

135. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

136. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 

137. - 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) 

138. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV 
oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

139. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Defterdarlığındaki bazı atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

140. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bankalardan yapılan döviz transferlerinde 
komisyon alınmasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

141. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, trafik kazaları istatistiklerine ve kazalara karşı 
alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

142. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

143. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

144. - 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) 

145. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Kemal ve Hakan Uzan'ın yakalanamamasının 
nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

146. - 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) 

147. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kristal-İş Sendikasının grev kararının 
Hükümetçe ertelenmesinin gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

148. - 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) 

149. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

150. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, vatandaşlık başvurusunda bulunanlarda aranan 
şartlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 
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151.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, spor alanında yapılan çalışmalara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 
152. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Anamur Özel İdare Müdürünün tayininin 

gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 
153. - 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) 

154. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma 
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

155. - 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) 

156. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 
aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

157. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, satışa çıkarılan Millî Eğitim Bakanlığı sosyal 
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) 

158. - 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) 

159. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir televizyon kanalında reklam adı altında 
yapılan bir yayının vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

160. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a yeni bir cezaevi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

161. - 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) 

162. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a ağır ceza mahkemesi açılıp 
açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 

163. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

164. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavı mülakatına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 

165. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının maliyetine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) 

166. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının sonuçlarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 

167. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

168. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın BOTAŞ eski yöneticileri hakkında verilen 
mahkeme kararına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

169. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/892) 

170. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 

171. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının 
kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 

172. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 
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173. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 

sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 
174. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'in, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yönetim 

kurulu üyesi ve denetçi olarak görev yapan ÖİB personeline ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/903) 

175. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 

176. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kamu görevlilerinin yargılanmalarındaki farklı 
statüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

177. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

178. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelere verilen kadrolara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

179. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 

180. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

181. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü 
yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

182. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 
sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 

183. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, açılması düşünülen üniversiteler için gerekli 
planlama ve hazırlıkların yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/915) 

184. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın dokunulmazlığı ile ilgili bir dosyanın 
Başbakanlıkta bekletilmiş olmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916) 

185. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basın sektöründe 212 sayılı Kanunun 
uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) 

186. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelerin araştırma kaynaklarından 
yapılan gelir tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) 

187. - 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) 

188. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, trafik kazası istatistiklerine ve trafik 
sigortası uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

189. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, şeker kotalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/922) 

190. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) 

191. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi sürecine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) 

192. - 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) 

193. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/927) 
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194. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, açıktan atanan özel kalem müdürlerine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/928) 
195. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, düşünce suçlularına ilişkin Adalet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/929) 
196. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 
197. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 
198. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bazı sermaye gruplarının çalışmalarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/932) 
199. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 

kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 
200. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Davos'taki görüşmelere katılan bazı 

kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/935) 
201.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'un Evciler İlçesinde Adliye teşkilâtı 

açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 
202. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 

ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 
203. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 
204. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, haklarında açılmış dava bulunan Ziraat Bankası 

yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) 
205. - Burdur Milletvekili Razaman Kerim Özkan'ın, kredi kartı faizlerinin düşürülmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 
206. - 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) 
207. - 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) 

208. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bir ABD şirketinin kollandığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 

209. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki 
rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944) 

210.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

211.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur 
çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 

212. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen 
yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (9/947) 

213.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 
Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 

214. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

215. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 
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216.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yatırım ve işletme kredisi kriterleri ile 

organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) 
217. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vergi Barışı Kanununun sonuçlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/952) 
218.- 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) 

219. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, KOBİ'lerin ve esnafın vergi yüküne ve kredi 
şartlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

220. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

221. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun 
asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 

222. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

223. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, bankaların kredi kartlarına uyguladığı faiz oranlarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

224. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda 
istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/961) 

225. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

226. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

227. - 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) 

228. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

229. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, özelleştirme sonucu işsiz kalanların 
istihdamına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/970) 

230. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından 
bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 

231.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının 
çözümüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 

232. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

233. - 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) 

234. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis 
ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

235. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/978) 

236. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 
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237. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsiz sayısına ve işsizlik sigortasından 

yararlananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 
238. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, dış ve iç borçlara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/983) 
239. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da Vakıflar Genel 

Müdürlüğüne ait bir iş hanına asılan pankarta ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/984) 
240. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet olanaklarını seçim gezilerinde 

kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/985) 
241.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ithalatına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/986) 
242. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ve benzeri ürünlerin üretiminin 

desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/988) 
243. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/989) 
244. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/990) 
245. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/991) 
246. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/992) 
247. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/993) 
248. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/994) 
249. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/995) 
250. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/996) 
251. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 
252. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) 
253. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 
254. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Halkbank ve Ziraat Bankasının görev zararlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1000) 
255. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 
256. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Uzan Grubuna yönelik operasyonda ele 

geçirilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) 
257. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, enerji sektöründe özelleştirme öncesi teknik ve 

yasal hazırlıklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) 
258. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Kargalık Barajı Projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 
259. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, işyeri açan emeklilerin aylıklarından 

kesilen destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) 
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260. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 
261.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 
262. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1010) 
263. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 
264. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 
265. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1013) 
266. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1014) 
267. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) 
268. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1016) 
269. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 
270. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 
271.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1019) 
272. - 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) 
273. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 Yılı Bütçesinden illere ayrılan paylara ve 

İğdır İlindeki bazı çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1022) 
274. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki illere Ziraat 

Bankasının verdiği hayvancılık kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) 
275. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) 
276. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, eğitim fakültelerindeki akademik personel 

yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1025) 
277. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Limanına yat tersanesi yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1029) 
278. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne-Meriç İlçesine askerlik şubesi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1031) 
279. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin Uzunköprü İlçesinin köprü ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 
280. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya yöresi pancar kotasına 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 
281. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'da tütün alımlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 
282. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, zirai ilaç kullanımının denetlenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 
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283. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, seçim harcamalarında şeffaflığın sağlanması için 

yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 
284. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizdeki işsizlik sorununa ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1038) 
285. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, bir şahısla ilgili iddialara ve bir atama iddiasına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 
286. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kaçak et kesimlerinden kaynaklanan ekonomik 

kayıplara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 
287. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, aynı branş hekimler arasındaki ücret farklılığına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 
288. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının 

önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 
289. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 
290. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, tüketici kuruluşlarına yapılması gereken 

ödemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 
291.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) 
292. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan 

atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 
293. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 
294. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 
295. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kayısı üreticilerinin uğradığı zarara ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
296. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 
297. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, OHAL bölgesi dışına çıkartılan kamu 

personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 
298. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, özelleştirme mağduru işçilere ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 
299. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, özelleştirilen kurumlardaki işçilere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 
300. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin ekonomik sorunlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 
301.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 

çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 
302. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline ayrılan yatırım payına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 
303. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 
304. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 
305. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'da üniversite kurulup 

kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 
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306. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 

projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
' 307. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, köylere görevlendirilen sandık görevlilerinin oy 

kullanmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 
308. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'in, özelleştirme nedeniyle işten çıkarılanlara 

ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) 
309. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 
310. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ulukışla Cezaevinin kapatılmasına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) 
311. - 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) 

312. - 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) 

313.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

314. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ziraat Bankasının hayvancılık kredilerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

315.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, patates stoğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 

316. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

317. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya gezisine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1074) 

318.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir Havalimanının 
kullanılmamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 

319. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme 
sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

320. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 

321.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, YE-PA'dan işten çıkarılan işçilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 

322. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yatırımların ve istihdamın teşviki amacıyla 
çıkarılan kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 

323. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, yerel yönetimlere kaynak aktarımında gözetilen 
kriterlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

324. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilme 
gerekçesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 

325. - 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) 

326. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Eğitim Fakültesi mezunu öğretmen adaylarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) 

327. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 
önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 
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328. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için belirlenen tütün kotasına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1092) 
329. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'da üniversite kurulup 

kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 
330. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'a doğalgaz şebekesi kurulup 

kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 
331.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 
332. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İsteğe Bağlı Sigortalılık Yasasının 

uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 
333. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Mardin-Mazıdağı fosfat tesislerine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 
334. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 
335. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı 

kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 
336. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) 
337. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 
338. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, 2004 KPSS kitapçığında Almanca ve 

Fransızca bölümü mezunlarına yer verilmemesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1105) 

339. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, TBMM'deki güvenlik çalışanlarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

340. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, doğal afetlerde zarar gören çiftçilere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) 

341.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik-Bozüyük'teki öğrenci yurdu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1112) 

342. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

343. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

344. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdegerlilik raporu"na 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

345. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1117) 

346. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 
güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 

347. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan 
doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

348. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

349. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, kaymakam atamalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 
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350. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, basında yer alan bir habere ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 
351.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT'nin yayın 

yapmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 
352. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda 

emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 
353. - 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) 

354. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 

355. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1133) 

356. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) 

357. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 

358. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 

359. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 

360. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

361. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 

362. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 

363. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 

364. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un, Türkiye Barolar Birliğinin gazetelere verdiği 
bir ilana ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1148) 

365. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 

366. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin 
korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 

367. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

368. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, TPAO'da iş akdi feshedilenlere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) 

369. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te gerçekleştirilen bir projeye ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

370. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına 
alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 
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371. - 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) 

372. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline yapılan uçak seferlerinin iptaline 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) 

373. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil 
kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1159) 

374. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

375. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Türk Telekom A.Ş.'nin özelleştirilmesinin 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1161) 

376. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, bazı ilçelerdeki Adalet Teşkilâtının 
kaldırılması çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1162) 

377. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, SSK emeklilerinin mağduriyetine ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1163) 

378. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT İstanbul Radyosu binasındaki çalışanların 
sorgulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 

379. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in, tarihî eserlerin restorasyonu ihalelerine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

380. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 

381. - 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) 

382. - 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) 

383. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ulaştırma Bakanlığında bir müsteşar 
yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 

384. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik 
primine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 

385. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki hazineye ait 
bir arazinin kiraya verilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174) 

386. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'in, GAP Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 
yatırımlarına ve görev süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) 

387. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, eczacı yardımcılarının meslekî eğitimlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) 

388. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, tarımsal desteğin artırılması için yapılacak 
çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 

389. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Adliye Sarayı inşaatına ve Karşıyaka 
Adliye binasının taşınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) 

390. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, lokantacıların gıda ürünlerinin alımı ve satımında 
karşılaştıkları farklı KDV oranlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 

391.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te üniversite kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) 

392. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, bazı vakıfların kuruluş amaçları dışında faaliyet 
yaptıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1181) 
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393. - 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) 
394. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1185) 

395. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'nın açmış olduğu bir ihaleye ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1186) 

396. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, Halk Bankasından kredi kullanan bir firmaya 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1188) 

397. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 

398. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma sahil bandı ve balıkçı barınağı 
projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) 

399. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Emniyet Teşkilâtı mensuplarının özlük 
haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1191) 

400. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, S.S. Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 
DFİF'e olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1194) 

401. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'nun bazı ilçelerindeki adliye 
teşkilâtlarının kaldırılma gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1195) 

402. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bağ-Kur'a kayıtlı esnafın kuruma olan borçlarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) 

403. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya-İbradı İlçesinin Hükümet Konağı 
inşaatına ne zaman başlanacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1197) 

404. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya'ya bağlı İbradı ve Akseki İlçeleri 
arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 

405. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar 
sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 

406. - 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) 

407. - 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) 

408. - 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) 

409. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Gönen-Bandırma karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

410.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Karacabey Subaşı'ndaki hazine 
arazisinin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) 

411.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Türk Hava Yolları personelinin 
çalışma koşullarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 

412. - 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) 
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413. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kaş-Kalkan-İslamlar Köyündeki 

trafo ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) 
414. - 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) 

415. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükışık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki iki 
baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

416.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, ABD Başkanının ülkemizi ziyaretinin 
maliyetine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

417. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

418.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, köy yollarının alt yapılarının iyileştirilmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 

419.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) 

420. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) 

421.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) 

422. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 

423. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 

424. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) 

425. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1224) 

426. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) 

427. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1226) 

428. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) 

429. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1228) 

430. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229) 

431.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1230) 

432. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1232) 

433. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1234) 

434. - 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) 
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435. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına ilişkin 

Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 
436. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, hızlı tren seferlerine ve güzergahına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 
437. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 
438. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT'deki sağlık programlarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 
439. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol 

projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 
440. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Balıkesir-Susurluk-Karacabey-Bölünmüş 

Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 
441. - 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) 
442. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir SEKA Kâğıt Fabrikasının satışı ve 

işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1245) 
443. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aaslanoğlu'nun, Başbakanlık Vakfı ve bir seyahat 

acentesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1246) 
444. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, milletvekili lojmanlarına ve satış işlemlerine 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1247) 
445. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, çiftçilerin kredi borçlarına ve 

mağduriyetlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 
446. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Telekom'un telefon konuşma ücretlerinde yaptığı 

indirime ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 
447. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, KPSS sınavında çıkan bir soruya ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1250) 
448. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Aksaray İli Camiliören Köyünde 

kanser hastalığının yaygınlaştığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 
449. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, kızının İran seyahatine katılmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) 
450. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Minicity Minyatür Parkına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 
451. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Belediyesince işine son verilen 

işçilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 
452. - 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) 

453. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün Yedisu İlçesindeki sağlık 
ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 

454. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, DTÖ'nün son Cenevre toplantısına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 

455. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, MTA Doğa Tarihi Müzesinin açılışının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1260) 

456. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve 
bakanlıkta çalışan işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 
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457. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, çiftçilere dağıtılan düvelerin vasıflarına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) 
458. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, TİGEM'de bulunan işletmelerin ihalesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) 
459. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İstanbul ve çevre illerde şarbon hastalığının 

çıkıp çıkmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 
460. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, at yarışlarındaki görevlendirmelere ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) 
461. - 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) 

462. - 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) 

463. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yaz aylarında turizm beldelerinde 
görülen elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) 

464. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Çamlıdere'de bulunan fosil ormana 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 

465. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, değerli taşların satışında uygulanan KDV'nin 
kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) 

466. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'ta kutsal mekanların bombalanmasını 
önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) 

467. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, KKTC'de yabancıların gayrimenkul alımına ve 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) 

468. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Dış İlişkiler Genel Müdür ve Yardımcılığına 
yapılan atamalarla ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1274) 

469. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hızlandırılmış tren kazasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1275) 

470. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, üniversite mezunu işsiz gençlerin istihdamına 
yönelik çalışma ve politikalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 

471. - 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) 

472. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ücret dengesizliği ve istihdama ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) 

473. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin yeniden 
düzenlenmesine dair bir çalışma olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1279) 

474. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, dolaylı vergilerden kaynaklanan eşitsizliğe ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1280) 

475. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Irak'la ticari ilişkilerimize ve öldürülen 
vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1281) 

476. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, halkın altın tasarrufunun ekonomiye 
kazandırılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1282) 

477. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Yatağan Termik Santralinin baca gazı arıtma 
tesislerinin arızasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) 
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478. - 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) 

479. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, hayvancılığın geliştirilmesine ve et ithalatına 
uygulanan sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1286) 

480. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yansıyan bazı demeçlerine ve bunların 
ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

481. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bir milletvekilinin yaptığı iddia edilen açıklamaya 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) 

482. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ve bazı 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289) 

483. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, öğretmen adaylarının atamalarında yaşandığı 
iddia edilen mağduriyetlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1290) 

484. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'de "Ağır Ceza 
Mahkemesi" kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 

485. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, ülkemizdeki işsizlik oranına ve hükümetin 
istihdam sağlayacak projelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1292) 

486. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, borsada hisse senedi alıp almadığına ve 
bunların hareketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 

487. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yaptığı bir açıklamaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) 

488. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık 
Yüksekokulu binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) 

489. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, SSK emeklilerinin TÜFE farkından 
doğan alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1297) 

490. - 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) 

491.- 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) 

492. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya'daki tahsis arazilerin 
satışından elde edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1300) 

493. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İngiltere'ye kaçırılan bir tarihî esere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 

494. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, gıda denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 

495. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Zonguldak-Çaycuma İlçesi Filyos 
Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) 

496. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, haklarında dava açılan sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 

497. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, imara uygun olmayan meskenlerde oturan 
vatandaşlar için yapılacak çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) 

498. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana 
gelen yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 
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499. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Ödemiş İlçesinin SSK Hastanesi ihtiyacına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) 
500. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Bergama İlçesinin hastane ihtiyacına ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) 
501. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapan lojistik 

firmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) 
502. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 

firmalarda aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) 
503. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 

kamyoncu esnafında aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1315) 
504. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, yeni Karayolları Taşıma Yönetmeliğine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316) 
505. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Ege Bölgesindeki demiryolu ağının iyileştirilmesi 

ve yaygınlaştırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) 
506. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir ve çevresindeki demiryolu ağının onarımına 

ve tren seferlerinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318) 
507. - Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanının bir 

ifadesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1320) 
508. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya içme suyundaki klor 

miktarına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) 
509. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Korkuteli Anadolu Lisesinin 

sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1323) 
510.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kale İlçesindeki elektrik 

kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1324) 
511.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, bandrol yetersizliği nedeniyle yayıncıların 

yaşadığı mağduriyete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 
512.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bir Fransız milletvekilinin Diyarbakır'ı ziyareti 

sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) 
513.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür 

Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1327) 
514. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat'taki Anadolu Otelcilik ve 

Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli inşaatına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1328) 

515. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, çocukların korunmasıyla ilgili olarak 
yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1329) 

516.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği 
çıkarılan iki genelgeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330) 

517.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'da pompaj ve içme suyunda 
kullanılan elektrikte indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1331) 

518.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yeni Türk Lirasının gizli devalüasyona yol 
açacağı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1332) 

519.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri 
projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) 

520. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tütüne uygulanan kotalara ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334) 
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521. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Bornova-Belkave yolunda tünel geçit ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) 
522. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, pamuk, incir ve üzüm üreticilerinin prim 

ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) 
523. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Eskişehir Belediye Hastanesinin personel 

ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1337) 
524. - Ankara Milletvekili Telat Karapınar'ın, Cumhurbaşkanları tarafından affedilen 

mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1338) 
525. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, müzelerde yer alan yazma eserlerin envanterine 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 
526. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, araçların taşıma kapasitesiyle ilgili farklı 

uygulamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1340) 
527. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, 2004-2005 öğretim yılı İzmir'deki boş öğretmen 

kadrolarına ve norm kadro çerçevesinde atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1341) 

528. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, enerji desteğinin uygulanmasına ve 
ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) 

529. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organ nakline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1343) 

530. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-Bereket Köyü Sağlık Ocağına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1344) 

531.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısı üreticisinin tabiî afet kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1345) 

532. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, çocuk sağlığı ve annelik eğitimi konusundaki 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) 

533. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Ücret Garanti Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) 

534. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bozüyük-Bilecik-Sakarya karayolu için sağlanan 
dış kaynaklı krediye ilişkin Bayındırlık ve İskân bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 

535. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de Hazineden Toplu Konut 
İdaresine devredilen alana ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) 

536. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bakanlığa ait kreş ve rehabilitasyon merkezinin 
kapatılmasına ve yeni yapılan tenis kortuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1352) 

537. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Ankara-İzmir karayolu Salihli transit geçişine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353) 

538. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün iptal 
edilen Stajyer Sanatçı Sınavına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1354) 

539. - Ankara Milletvekili A. İsmet Çanakçı' nın, Ankara Defterdarlığınca satışa çıkarılan bir 
park ve spor alanına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1355) 

540. - Ankara Milletvekili A. İsmet Çanakçı' nın, Ankara Defterdarlığınca satışa çıkarılan bir 
arsaya ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1356) 

541.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, adliyelerin kuruluş kriterleri ile 
Antalya'nın yeni sulh hukuk mahkemesi ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1357) 

- 2 8 - 47 NCİ BİRLEŞİM 



07 - SÖZLÜ SORULAR 
542. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Dağı Geçiş Projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358) 
543. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Elmalı-Finike karayolunun 

Yakaçiftlik Köyü mevkiinde meydana gelen kazalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1359) 

544. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360) 

545. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, doğal afet nedeniyle zarar gören 
çiftçilere yapılan yardıma ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) 

546. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, pamuk üreticisine verilen destekleme 
primine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1362) 

547. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar'ın, Denizli-Gökpınar Beldesi Belediye Başkanı 
hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1363) 

548. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir ve diğer illerde verem aşısı sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) 

549. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ham petrol ve akaryakıt ürünleri fiyatlarındaki 
değişikliklere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1365) 

550. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1366) 

551.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, genel bütçe vergi gelirlerinden 
belediyelere verilen paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367) 

552. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Eğitim-Sen'in kapatılma davasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1368) 

553. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için 
sendika kurmalarına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1369) 

554. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türk eğitim ve öğretiminin kalitesinin 
artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1370) 

555. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin demokratik 
haklarının polis tarafından engellendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1371) 

556. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, memurların özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 
tedavilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1372) 

557. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Korkuteli çevre yolunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1373) 

558. - Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in, Sakarya Valisinin basına yansıyan bir davranışına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) 

559. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'e TOKİ Başkanlığı tarafından ilave konut 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1375) 
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1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihi Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

2. - Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/821) 
(S. Sayısı: 701) (Dağıtma tarihi : 8.12.2004) 

3. X - Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/852) 
(S. Sayısı: 683) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

4. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasındaki Malî İşbirliği Çerçevesinde 
Temin Edilecek Malî Yardımların Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/861) (S. Sayısı : 694) 
(Dağıtma tarihi : 2.12.2004) 

5. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Lübnan Cumhuriyeti Tarım 
Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/875) (S. Sayısı: 702) (Dağıtma tarihi: 7.12.2004) 

6. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Tarım 
Bakanlığı Arasında Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/909) (S. Sayısı: 703) (Dağıtma tarihi: 7.12.2004) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Tarım 
Bakanlığı Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/921) (S. Sayısı: 704) (Dağıtma tarihi: 7.12.2004) 

8. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Moğolistan Gıda ve Tarım 
Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/926) (S. Sayısı: 705) (Dağıtma tarihi: 7.12.2004) 

9. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfi'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi : 2.12.2004) 

10. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 

11. - 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) 

12. 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) 

13. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

14. - 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) 

15. - 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) 
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16. - 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) 

17. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

18. - 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) (*) 

19. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'in Her Yıl "Laiklik ve 
Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 20.5.2003) (*) 

20. - 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) (*) 

21. - 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) 

22. - 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) 

23. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

24. - 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) 

25. - 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) 

26. - 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) 

27. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

28. - 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) 

29. - 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) 
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30. - 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) 

31. - 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) 

32. - 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) 

33. - 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) 

34. - 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) 

35. - 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) 

36. - 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) 

37. - 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) 

38. - Konya Milletvekili Atilla Kart'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 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) 

39. - 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) 

40. - 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) 

41. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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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) 

42. - 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) 

43. - 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) 

44. - 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 (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

45. - 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) 

46. - 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) 

47. - 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 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

48. - 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) 

49. - 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) 

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 (3/97) (S. Sayısı: 474'e 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 
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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) 

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 (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

53. - 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) 

54. - 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) 

55. - 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 
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) 

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 (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

57. - 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) 

58. - 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) 

59. - 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) 

60. - 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 itirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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61. - 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) 

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 (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

63. - 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) 

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 (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

65. - 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) 

66. - 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) 

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 (3/224) (S. Sayısı: 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

68. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'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 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) 

69. - 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) 

70. - 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) 
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71. - 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) 

72. - 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 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
19.11.2004) 

73. - 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) 

74. - 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) 

75. - 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) 

76. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı: 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

77. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 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 Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 511'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

78. - 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) 

79. - 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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

80. - 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 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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81. - 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) 

82. - 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) 

83. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'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 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) 

84. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'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 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) 

85. - 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) 

86. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

87. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un 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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı: 530'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

88. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 531*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

89. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'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 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) 

90. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 
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Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

91. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

92. - 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 Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

93. - 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 Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/289) (S. Sayısı: 536'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

94. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

95. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/299) (S. Sayısı: 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

96. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'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 Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

97. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

98. - 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 (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

99. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan 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 Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 
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100. - 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 (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

101. - 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 (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

102. - 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 (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

103. - 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 (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

104. - 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 (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

105. - 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 (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

106. X - Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 
Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/918) (S. Sayısı: 686) (Dağıtma tarihi: 29.11.2004) 

107.X - Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair KanunTasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/811) (S. Sayısı: 711) (Dağıtma tarihi: 16.12.2004) 

108. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair KanunTasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/850) (S. Sayısı:712) (Dağıtma tarihi: 16.12.2004) 

109. X - Ticarî Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/851) 
(S. Sayısı: 713) (Dağıtma tarihi: 16.12.2004) 

110.X - Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslami Geçiş Devleti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/860) (S. Sayısı: 714) (Dağıtma tarihi: 16.12.2004) 

l l l . X - Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve 
Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı: 715) (Dağıtma tarihi: 16.12.2004) 

112. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/907) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi: 16.12.2004) 

113.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
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Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

114. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe 
Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/235) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

115. - Afyon Milletvekilleri Mahmut Koçak, Sait Açba, İbrahim Hakkı Aşkar, Ahmet Koca, 
Halil Aydoğan, Reyhan Balandı ve Halil Ünlütepe'nin; Afyon İlinin Adının Afyonkarahisar Olarak 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/328) (S. Sayısı: 721) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

116. - Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda 
Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu Raporu 
(1/876) (S. Sayısı: 718) (Dağıtma tarihi: 23.12.2004) 

117. - Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/839) (S. Sayısı: 723) (Dağıtma Tarihi: 26.12.2004) 

118.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'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 Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

119.- 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 Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S.Sayısı: 543'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

120.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'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 Kars Milletvekili Selami Yiğit'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310) (S.Sayısı: 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

121. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in, 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

122.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'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 Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

123.- Edirne Milletvekili Ali Ayağ'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 ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S.Sayısı: 547'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

124.- Mersin Milletvekili Ali Er'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 Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/328) (S.Sayısı: 548'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

125. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

126.- İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'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 Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S.Sayısı: 550'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

127. - 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 (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

128. - 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 (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

129. - 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 (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

130. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile İstanbul 
Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

131.- İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586*ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

132. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/913) (S.Sayısı: 722) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

133. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'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 Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/337) (S.Sayısı: 551'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

134. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'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 Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/338) (S.Sayısı: 552'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

135. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'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 ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/342) (S.Sayısı: 556'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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136. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'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 Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S.Sayısı: 559'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

137. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut 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 Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/346) (S.Sayısı: 560'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

138. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S.Sayısı: 561'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

139. - İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ile Kayseri Milletvekili Adem 
Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları 
(3/350) (S.Sayısı: 563'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

140. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcah'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S.Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

141. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S.Sayısı: 567'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

142. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S.Sayısı: 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

143. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'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 İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/380) (S.Sayısı: 570'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

144. - 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 
(3/389) (S.Sayısı: 571'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

145. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S.Sayısı: 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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146. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S.Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

147. - 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 (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

148. - 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 (3/410) (S.Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

149. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip 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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/420) (S.Sayısı: 578'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

150. - 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 (3/421) (S.Sayısı: 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

151. - Konya Milletvekili Atilla Kart'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 Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/453) (S.Sayısı: 587'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

152.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 588'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

153. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/455) 
(S.Sayısı: 589'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

154. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'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 Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/308) (S. Sayısı: 542'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

155. - Erzurum Miletvekili Mustafa Ilıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 1 
inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 
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156. - 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 (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

157. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'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 İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

158. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'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 Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

159. - 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 (3/379) (S. Sayısı : 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

160. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S. Sayısı: 575'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

161. - Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S. Sayısı: 576'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

162.- Ağrı Milletvekili Naci Arslan'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 Ağrı Milletvekili Naci Arslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/456) (S. Sayısı : 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

163.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'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 Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı: 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

164. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı: 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

165.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'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 Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S. Sayısı: 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 
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166. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'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 İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/464) (S. Sayısı: 594'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

167. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S. Sayısı: 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

168. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S. Sayısı: 596'ya 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

169. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ve 19 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 17 Milletvekilinin; 5174 
Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 81 inci Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Kütahya Milletvekili Soner 
Aksoy ile Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın; Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında 
Kanun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (2/355, 2/344, 2/354) (S. Sayısı: 724) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

170. X - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılması ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/915) (S. Sayısı : 726) 
(Dağıtma tarihi: 30.12.2004) 

171.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S.Sayısı: 597'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

172. - 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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

173. - 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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/480) (S.Sayısı: 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

174. -Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'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 Bursa 
Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
175. - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

176.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut 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 Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

177. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

178.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/498) (S.Sayısı: 604'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

179.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'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 Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/500) (S.Sayısı: 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

180. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/501) (S.Sayısı: 606'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

181.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/502) (S.Sayısı: 607'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 3.1.2005) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 686) 

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin 
Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı ile 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/918) 

T.C. 
Başbakanlık 28.10.2004 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-958/5022 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.10.2004 tarihinde kararlaştırılan "Bazı 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine 
Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Sağlık, doğuştan kazanılmış bir insanlık hakkıdır. İnsan Haklan Evrensel Bildirgesinde de yer 
alan bu hükme göre sağlıklı yaşamın temel olmadığı ve sağlanamadığı hiçbir durumda insan hak
larının gerçekleştirildiğinden söz edilemez. 

Anayasanın 56 ncı maddesinde herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip 
olduğu belirtildikten sonra; 

"Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve mad
de gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek 
elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. 

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, 
onları denetleyerek yerine getirir. 

Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası 
kurulabilir." 

hükümlerine yer verilmektedir. 

Acil Eylem Planında, "Bir yıl içinde; Devlet hastanesi, sigorta hastanesi, kurum hastanesi ay
rımının kaldırılmasına ve hastanelerin idarî ve malî yönden özerkliğinin sağlanmasına yönelik çalış
maların başlatılacağı" öngörülmüştür. 
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59 uncu Hükümet Programında, Devletin halka hizmet etme aracı olduğu, bir sınıf ve kesimin 
değil bütün vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu sağlayacak sosyal politikaların yürütüleceği 
ifade edilmiş, bu bağlamda yoksullar, bakıma muhtaç yaşlılar, çocuklar ve işsizler için özel prog
ramlar oluşturulacağı, zor durumdaki vatandaşlara, terkedilmişlik ve kimsesizlik duygusu 
yaşatılmayacağı, işsizleri, fakirleri, düşkünleri, hastaları, özürlüleri gözeten onların insan onuruna 
yakışacak şekilde yaşamalarını sağlayacak bir sosyal devlet anlayışının uygulamaya koyulacağı 
belirtilmiştir. 

Aynı Programda, mevcut sağlık sisteminin bütün yönleriyle çağdaş gelişmelerin gerisinde kal
dığı; maliyetlerin, sistemdeki kaçaklar nedeniyle çok arttığı, sağlık hizmetlerinin ulaşılamaz hale 
geldiği, standart birliğinin kalmadığı tespitleri yapılarak sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek için, sağ
lık hizmetlerinin tüm vatandaşların ulaşabileceği bir yapıya kavuşturulmasının kaçınılmaz hale gel
diği vurgulanmıştır. 

Diğer taraftan, sosyal güvenlik kuruluşlarının sağlık hizmeti sunuculuğu yapmasının, bu 
kuruluşların aslî hizmetlerini vermedeki performansını düşürdüğü, kaynak israfına ve plansızlığa 
sebebiyet verdiği görüldüğünden, 59 uncu Hükümetin köklü değişiklikler yaparak herkesin 
ulaşabileceği nitelikli ve etkin çalışan bir sağlık sistemini oluşturmakta kararlı olduğu ifade edilmiştir. 

Etkin ve kaliteli bir sağlık sisteminin, nitelikli bir toplum için şart olduğunu bilen ve sağlık hiz
metlerinin yerine getirilmesini "sosyal devlet" anlayışının vazgeçilmez unsurları arasında gören 
59 uncu Hükümet döneminde, Devletin, herkesin temel sağlık hizmetlerini, gerekirse özel sektörle 
işbirliği yaparak yerine getireceği, sağlık hizmetlerinin bütünsel bir anlayışla ele alınacağı, yeni bir 
yapılanma ve işbirliğine gidileceği vurgulanmış ve bu çerçevede Sağlık Bakanlığınca yürütülmek
te olan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" uygulamaya konulmuştur. 

Bilindiği üzere, Sağlıkta Dönüşüm Programı halka hızlı, adil ve etkili bir sağlık hizmeti 
verebilmek, sağlık hizmetleri sunumunda etkinliği artırmak, toplum ve bireyler için daha kaliteli 
sağlık bakım hizmeti sunmak, ülkemizin sağlık politikasını rasyonel ve verimli bir çerçeveye kavuş
turmak amacıyla uygulamaya konulmuş bulunmaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Programı insan merkez
li, etkili, katılımcı ve gelişime açık bir perspektif getirmektedir. Sağlık kurumlarının tek çatı altın
da toplanarak rehabilite edilmesi ve bunu takiben özerkleştirilmesi de aynı amaca yöneliktir. 

Sağlıkta Dönüşüm Programında da tespit edilmiş olduğu gibi, Ülkemizde sağlık hizmetlerinin 
organizasyon ve sunumu bugün karmaşık ve çok başlı bir yapı arz etmektedir. Sağlık hizmeti sun
makta olan Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve diğer kurumlar ve bunlara ait olan sağ
lık kuruluşları arasında yeterli koordinasyon sağlanamadığından, hizmet ve yatırım planlamaları 
toplumsal ihtiyaçlarımıza uygun olarak yapılamamaktadır. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur men
supları gibi farklı sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olanların ve aktif kamu çalışanlarının farklı sağ
lık tesislerinden farklı şartlarla hizmet alıyor olmaları da hizmet verimini ve kaliteyi azaltmakta, 
standart eksikliğini ve eşitsizliği getirmektedir. 

Sosyal statüsü ve bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşu ne olursa olsun tüm halkımıza aynı 
standartta, etkili, kaliteli, eşit ve ulaşılabilir sağlık hizmeti vermek Hükümetin temel ve öncelikli 
hedeflerindendir. Böylece Devlete tevdi edilmiş olan herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde 
sürdürmesini temin etmek; insan ve madde gücünde tasarruf sağlamak, verimi artırmak, işbirliğini 
gerçekleştirmek ve bu maksatlarla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzen
lemek şeklindeki Anayasal görev layıkıyla yerine getirilmiş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 686) 
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Bu hedefi gerçekleştirmenin ilk adımı olarak uygulamaya konulmuş bulunan "Sağlık Bakan
lığı ve SSK Sağlık Tesislerinin Ortak Kullanımına İlişkin Protokol" ile tüm halkımıza aynı standart
ta, daha kaliteli, eşit, ulaşılabilir ve maliyet etkili sağlık hizmeti verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca SSK 
mensuplarının birinci basamak sağlık hizmetlerinden faydalanma alışkanlığı artırılmış ve bu suret
le de daha çok ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan SSK sağlık tesislerindeki yığılmanın 
kısmen önüne geçilmiştir. 

Gerçekten de, 2004 yılının ilk sekiz ayında Sağlık Bakanlığına ait sağlık kuruluşlarına 24 743 121 
SSK'lı hasta başvurmuş ve bunların 10 133 449'u birinci basamak sağlık kuruluşlarından hizmet al
mıştır. Böylece, Sağlık Bakanlığı kuruluşlarından hizmet alan toplam hasta sayısının yaklaşık % 30'luk 
kısmını SSK'lı hastalar oluşturmaya başlamıştır. Bu arada birinci basamak sağlık hizmetlerinin 
daha kolay ulaşılabilir ve maliyet etkili olduğunu belirtmeye hacet bulunmamaktadır. 

Yine söz konusu Protokolün uygulanması ile, SSK tarafından Sağlık Bakanlığından sağlık hiz
meti satın almanın, bizzat hizmet sunmaktan daha pahalıya mal olmadığı net olarak ortaya çıkmıştır. 

Nitekim, 2004 yılının ilk sekiz ayında Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına müracaat 
eden hastalara yaklaşık 696 trilyon TL tahakkuk ettirilmiş olup, hasta başı tahakkuk 28 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir. Tahakkuk eden bu meblağdan SSK tarafından yaklaşık % 10 kesinti yapıl
maktadır. Böylece beklenen tahsilat miktarı yaklaşık 626 trilyon TL ve bir hastanın ortalama 
maliyeti de yaklaşık 25 milyon TL olmaktadır. 

2003 yılı verileriyle SSK sağlık tesislerinde 68 milyon müracaatla hizmet sunulduğu dikkate 
alındığında ve bu hizmetin tamamen Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarınca verildiği farz 
edildiğinde, maliyetin 1,7 katrilyon TL (68 milyon x 25 milyon TL) olacağı görülmektedir. Yani 
SSK'lı vatandaşlarımızın sağlık hizmetini SSK'nın kendi sağlık kuruluşlarından değil de Sağlık 
Bakanlığından almasının yıllık bedeli (ilaç ve sarf malzemesi hariç) 1,7 katrilyon olacaktır. Bu mik
tar ancak, hizmet kalitesinin ve ulaşılabilirliğin artmasından kaynaklanan talep ve kullanım artışına 
bağlı olarak artabilir. Kalite ve ulaşılabilirliğin artması ise "sosyal devlet" anlayışının bir gereğidir. 

Diğer taraftan, ilk sekiz ayda Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına başvuran önemli 
sayıdaki SSK'lı hasta sayısına rağmen, kapasite kullanımının artırılması ve performansa dayalı 
prim sistemi uygulamasıyla, hizmet kalitesinde bir azalma olmamış, aksine hasta memnuniyetinde 
artış gözlenmiştir. 

Uygulamaya daha ziyade SSK'lı hastaların Sağlık Bakanlığından hizmet alması şeklinde yan
sıyan ortak kullanım protokolü ile elde edilen göstergeler, Tasarının Ülke kaynaklarının etkili ve 
verimli olarak kullanımını ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu sağlamaya yönelik hazırlanma 
amacına da delil oluşturmaktadır. 

Tasarı kapsamında bulunan sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı çatısı altında toplanması ile 
şu sonuçların elde edilmesi beklenmektedir. 

- Sağlık hizmetlerinin tek elden planlanması, sağlık politikalarının Ülke genelinde aynı şekil
de uygulanması ile kurumsal farklılıkların ortadan kaldırılması sağlanacaktır. 

- Sağlık hizmetlerinin sunumunda standardizasyonun teminine yönelik çalışmalar hızlanacak
tır. 

- Sağlık kurum ve kuruluşlarının açılış, kapanış ve denetimlerinde de aynı standartlar uy
gulanabilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 686) 
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- Koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık vermek daha kolay hale gelecektir. 

- Eş zamanlı olarak başlatılacak aile hekimliği hizmetleriyle birlikte, etkili bir sevk mekaniz
masının oluşturulması mümkün olacaktır. 

- Sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin daha iyi kontrol edilmesi sağlanabilecektir. 

- Tıbbî cihaz, ilaç ve diğer tıbbî sarfların temininde ortak yöntemlerin kullanılması sağlanacak 
ve kaynak kullanımı rasyonel hale gelecektir. 

- Sağlık yatırımları ve sağlık insan gücü planlamasının daha gerçekçi olarak yapılması ve uy
gulanması temin edilecektir. 

- Sağlık personelinin farklı kurumlarda çalışmalarından kaynaklanan özlük ve diğer malî hak
larındaki farklılıklar ortadan kalkacaktır. 

- Ülke genelinde bütün hastaların ayakta ve yatarak tedavileri sırasında kullanacakları ilaçlar 
aynı standartlarda temin edilecek, geri ödeme mümkün olacak ve bu konuda mağduriyet yaşan
masının önüne geçilecektir. 

- Kurumlara ait binalar ve donanım daha verimli kullanılacaktır. 

- Halkımız sağlık hizmetine daha kolay ulaşmaya başlayacak, daha kaliteli bir hizmeti eşit şart
larda almış olacaktır. 

Bilindiği üzere kamu yönetimi reformu ve yeniden yapılanma çevresinde sağlık kuruluşları 
mahallî idarelere devredilecektir. Ancak, mevcut durumda farklı kamu kurumlarına ait bulunan sağ
lık kuruluşlarının çok farklı yapıda ve farklı standartlarda olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı 
nihaî olarak mahallî idarelere devredilmesi planlanan sağlık kuruluşlarının, devirden önce rehabilite 
edilmesi, belirli standarda ve homojen ve üstün bir hizmet anlayışına kavuşturulması gereği or
tadadır. 

Kamu yönetimi reformunda sağlık kuruluşlarının mahallî idarelere devri için öngörülen beş 
yıllık geçiş süreci içinde tüm sağlık kuruluşlarının aynı standartta kaliteli ve maliyet etkili hizmet 
sunacak şekilde rehabilite edilmeleriyle birlikte mahallî idarelere devri nihaî hedeftir. 

Tasarının kanunlaşmasıyla, Sağlık Bakanlığı çalışmalarını sağlık hizmeti sunumunun geliştiril
mesi konusunda yoğunlaştırmış olacaktır. Böylece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise çalış
malarının kamu sigortacılığı, kamu sağlık sigortacılığı ve sağlık finansmanı konularında yoğunlaş
tırma imkânına kavuşacaktır. 

Özünde temel insan haklarından olan sağlık hakkını gerçekleştirmek üzere, uluslararası hukuk 
normları ile Anayasanın emredici hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olan Tasarıda, Anayasanın 
ilgili bütün hükümleri gözetilmiş bu kapsamda özellikle SSK'nın mülkiyet hakkı korunmuş, kamu 
hizmeti görevlileriyle ilgili özel hükümler sevk edilerek malî haklar ve özlük hakları yönünden 
mağduriyete yol açılmamasına hassasiyet gösterilmiştir. 

Ayrıca, sağlık birimlerinin devir işlemleri hazırlık sürecini gerektirdiğinden, devredilecek 
birimlerin taşınır, taşınmaz, tıbbî donanım ve personelinin tespiti ve SSK'ya ait olan mal bedel
lerinin tespiti için oluşturulması öngörülen komisyonların bir an evvel çalışmaya başlaması gerekli 
bulunmaktadır. Bundan dolayı bu hususa ilişkin hükümlerin yayım tarihinde diğer hükümlerin ise 
1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girmesi yolunda düzenleme getirilmiştir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Madde ile Kanunun amacı belirlenmektedir. Kanunun amacı, kapsama dahil kamu 

kurum ve kuruluşlarına ait kurum tabipliği dışındaki hastane, dispanser, sağlık merkezi veya istas
yonu gibi her ne ad altında olursa olsun insan sağlığı ile ilgili hizmet sunan birimlerin Sağlık Bakan
lığına devredilmesidir. 

Madde 2. - Madde ile Kanunun kapsamı belirlenmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı, yüksek mahkemeler, Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversiteler, mahalli idareler ve maz
but vakıflara ait sağlık birimleri ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait sporcu eğitim ve sağ
lık merkezleri Kanun kapsamı dışında tutulmaktadır. Bakanlıklar, bakanlıkların bağlı, ilgili ve iliş
kili kuruluşları ile tüm kamu kurum ve kuruluşları Kanunun kapsamına girmektedir. 

Madde 3. - Madde ile Kanunda geçen bazı ifadelerin tanımı yapılmaktadır. 
Madde 4. - Madde ile kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin, her 

türlü hak ve yükümlülükleri, taşınırları, taşınmazları ve taşıtları ile birlikte Sağlık Bakanlığı 'na dev
redildiği hükme bağlanmakta ve devre ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ait olan sağlık birimleri bedeli karşılığında, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan
lar ise bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına devredilmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumuna ait sağlık 
birimlerinin devre konu taşınır, taşınmaz ve taşıtlarının komisyonlarca tespit edilecek bedelinin, 
ödenme süresi ve şartları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek ve bu bedel Hazine tarafından 
karşılanacaktır. 

Madde 5. - Madde ile Sağlık Bakanlığına devredilecek sağlık birimlerinde çalışan personelin 
de Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi ve devredilen personelin mali ve özlük haklarına ilişkin düzen
leme yapılması öngörülmektedir. 

Madde 6. - Madde ile kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan kurum tabipliklerinin 
standartlarının Sağlık Bakanlığınca bir ay içerisinde belirlenmesi ve bu standartların dışında kalan 
kurum tabipliklerinin taşınır, taşınmaz, taşıt ve personelinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi ön
görülmektedir. 

Madde 7. - Madde ile devir ve tespit işlemleri ile komisyon çalışmalarında ortaya çıkacak ih
tilafları gidermeye Başbakan yetkili kılınmaktadır. 

Madde 8. - Madde ile Kanunda öngörülen bütün geçiş, devir, temlik ve intikal işlemleri ile 
düzenlenecek belgeler her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fondan müstesna tutulmaktadır. 

Madde 9. - Madde ile mevzuatta bu Kanunla devredilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağ
lık birimlerine yapılan atıfların Sağlık Bakanlığına ait sağlık birimlerine yapılmış sayılacağı hükme 
bağlanmakta, kapsama giren kurum ve kuruluşların mevzuatında yer alan sağlık hizmeti sunumuna 
ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 10. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 11.- Yürütme maddesidir. 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu 10. 11. 2004 

Esas No: 1/918 
Karar No: 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca 28.10.2004 tarihinde Başkanlığınıza sunulan "Bazı Kurum ve Kuruluş

larına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı", Başkan
lığınızca 5.11.2004 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna ve tali komisyon 
olarak da Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuz, 9.11.2004 tarihli dördüncü toplan
tısında Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye ve Adalet bakanlıkları; Devlet Personel Baş
kanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, PTT Genel Müdürlüğü ile ilgili sivil toplum örgütleri temsil
cilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı ile etkili bir sağlık sistemi kurulabilmesi amacıyla, Anayasamızın 56 ncı maddesindeki 
"Devlet...sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler" kuralı doğrultusunda, 
kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığına devri amaçlanmaktadır. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra Tasarının tümü ile genel gerek
çesi benimsenmiş ve maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Tasarının 1 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesi kapsamı düzenlemektedir. Buna göre özellikleri olan bazı kamu kurum 

ve kuruluşları Tasarının kapsamı dışında bırakılmaktadır. Madde üzerinde verilen bir önerge ile 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi" ve "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait sporcu eğitim ve sağ
lık merkezleri" istisna olmaktan çıkarılmaktadır. Diğer bir ifadeyle bu kurumlar Tasarı kapsamına 
alınmaktadır. Önerge sahipleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Tasarı kapsamı dışında tutul
masının kamuoyunda çeşitli yanlış anlamalara yol açabileceğini ve milletvekillerinin de vatandaşla 
birlikte aynı sağlık kuruluşlarından hizmet almasının daha uygun olacağını, bu nedenle TBMM'nin 
istisna olmaktan çıkarılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Komisyonumuz önergeyi kabul etmiş ve 
2 nci maddeyi önergede öngörülen değişikliklerle birlikte kabul etmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesi sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığına devri yöntemini belirlemek
tedir. Madde üzerinde iki önerge verilmiştir. Önergelerden birincisi ile kurumlardaki sağlık yardım 
sandıklarının hakları korunmaya çalışılmaktadır. Buna göre devredilen sağlık birimlerinde sağlık 
yardım birimlerine ait malvarlığı varsa, bunların bedeli söz konusu sandıklara ödenecektir. İkinci 
önerge devirden sonra davalar ile icra takipleri, hak, alacak ve borçların akıbetine açıklık kazandır
maktadır. Buna göre bütün davalar değil sağlık hizmeti sunumundan doğan davalar ve sağlık hiz
meti sunmakla yükümlü personelle ilgili olarak açılmış ve açılacak olan davalar Sağlık Bakanlığına 
geçecektir. Önerge sahipleri bu davalar dışındaki davaların devrinin yapılan düzenlemeyle bağdaş
mayacağını ifade etmişlerdir. Komisyonumuz her iki önergeyi de kabul etmiş ve maddeyi öner
gelerde öngörülen değişikliklerle birlikte kabul etmiştir. 

Tasarının 5 inci maddesi, personelin devrine ilişkindir. Maddenin tümüne bakıldığında değişik 
statüdeki personelin devri ile ilgili olarak değişik tarihlerden söz edilmektedir. Bir personel grubu için 
birimlerin "devir tarihi" belirlenmişken, diğer bir grup için 15.10.2004 tarihinden söz edilmektedir. 
Komisyonumuzda verilen bir önerge ile bu farklılık kaldırılmakta ve devir tarihindeki personelin dev
redilmesine olanak tanınmaktadır. Bu amaçla maddede geçen 15.10.2004 tarihleri devir tarihi olarak 
değiştirilmektedir. 5 inci madde önergede öngörülen bu değişiklikle birlikte kabul edilmiştir. 
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Tasarının kurum tabipliklerinin devrini düzenleyen 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi, devir ve tespit işlemlerinde ve komisyonun çalışmalarında ortaya 
çıkacak uzlaşmazlıklarda anlaşmazlık ve tereddütleri gidermeye Başbakanı yetkili kılmaktadır. An
cak yürütme maddesine bakıldığında kanunu yürütme görevinin Bakanlar Kuruluna verildiği görül
mektedir. Anayasamızın 112 nci maddesine göre ise Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olup 
bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. 
Dolayısıyla bu yetki zaten Başbakandadır. Bu tür bir düzenleme malumu ilandan başka bir anlam 
taşımamaktadır. Komisyon üyelerimiz, bu tür bir düzenlemenin, Başbakanı sıkıntıya sokmaktan ve 
spekülasyonlara yol açmaktan öteye bir işe yaramayacağı gerekçesiyle maddenin Tasarı metninden 
çıkarılmasını öngören bir önerge vermişlerdir. Önerge Komisyonumuzca kabul edilmiş ve 7 nci 
madde Tasarı metninden çıkarılmıştır. Madde teselsülü bu değişiklikten sonra yeniden yapılmıştır. 

7 nci madde olarak kabul edilen Tasarının 8 inci maddesi, vergi istisnasını düzenlemektedir. 
Maddenin görüşülmesi sırasında KDV istisnası için, KDV'nin açıkça yazılması gerektiği "vergi" 
biçimindeki genel düzenlemenin uygulamada KDV'yi kapsar biçimde anlaşılmadığı belirtilmiştir. 
Komisyonumuz bu konudaki değişikliği ihtisas komisyonu olan Plan ve Bütçe Komisyonunun dik
katlerine sunmayı uygun bulmuştur. 

8 inci madde olarak kabul edilen Tasarının 9 uncu maddesi, atıfları ve yürürlükten kaldırılan 
hükümleri düzenlemektedir. SSK'nm sağlık hizmeti satın almasında boşluk oluşmaması için bu 
konudaki düzenlemelerin kaldırılmaması gerekmektedir. Madde üzerinde verilen bir önerge ile 
SSK'nın sağlık hizmeti satın almasına ilişkin hükümler kaldırılacak hükümler dışına çıkarılmak
tadır. Komisyonumuz verilen önergeyi kabul etmiş ve maddeyi önergede öngörülen değişiklikle bir
likte kabul etmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 10 ve 11 inci maddeleri, Komisyonumuzca, madde 
sıralamasına uygun olarak 9 ve 10 uncu maddeler olarak kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 
Başkan 

Cevdet Erdöl 
Trabzon 

Kâtip 
Mehmet Kılıç 

Konya 
Üye 

Bayram Meral 
Ankara 

(Muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Şerif Birinç 
Bursa 
Üye 

Lokman Ayva 
İstanbul 

Başkanvekili 
Nevzat Doğan 

Kocaeli 
Üye 

Mehmet Kerim Yıldız 
Ağrı 
Üye 

Remziye Öztoprak 
Ankara 

Üye 
Agah Kafkas 

Çorum 
Üye 

Enver Oktem 
İzmir 

(Muhalifim, 
muhalefet şerhi ektedir) 

Sözcü 
Sabri Varan 
Gümüşhane 

Üye 
Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 

Ankara 
Üye 

Osman Akman 
Antalya 

Üye 
İrfan Riza Yazıcıoğlu 

Diyarbakır 
Üye 

izzet Çetin 
Kocaeli 

(Muhalifim, 
muhalefet şerhi ektedir) 
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Üye Üye Üye 
Hüseyin Tanriverdi Ali Arslan Medeni Yılmaz 

Manisa Muğla Muş 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye Üye Üye 
İdris Sami Tandoğdu Feramus Şahin Alim Tunç 

Ordu Tokat Uşak 
(Muhalifim, (Muhalifim, 

muhalefet şerhi ektedir) muhalefet şerhi ektedir) 

MUHALEFET ŞERHİ 
SSK, Kuruluş Kanununda belirtildiği gibi, "idarî ve malî açıdan özerk ve özel hukuk hüküm

lerine tâbi" kamu kurumu niteliğinde bir kuruluştur. 
AKP Hükümeti, "kamu kurum ve kuruluşlarına ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 

Devredilmesine Dair Kanun Taslağı" SSK'dan yararlanan 35 milyon kişiyi, yani nüfusun % 50'den 
fazlasını ve 54 bin sağlık çalışanını olumsuz etkileyecek sonuçlar doğuracaktır. 

Tasarı "ben yaptım oldu" anlayışı ile adeta sosyal taraflardan kaçırılarak hazırlanmıştır. AKP 
Hükümetinin programında "katılımcılığa" yaptığı vurgunun ve "sosyal diyaloga" önem vereceğini 
belirtmesinin, kamuoyunu ikna etmek için propaganda olduğunu açığa çıkarmıştır. Ekim ayında 
toplanan ve 12 yıl aradan sonra toplandığı için övünülen "çalışma Meclisinde" dahi konu gündeme 
getirilmemiştir. 

Tasarı incelendiğinde, SSK hastanelerinin etkinliğinin artmayacağı, mevcut sağlık hizmet
lerinin aksayacağı, hastanelerin tek el içinde tutulamayacağı, yerel birimlere devredileceği, kamu 
hizmeti olan sağlık hizmetinin, piyasa hizmetine dönüştürüleceği görülmektedir. Kamu çalışanı 
olan sağlık emekçileri de piyasa koşullarına tâbi çalışan haline getirilecektir. 

Tasarı bir bütün olarak Anayasada belirtilen devletin sosyal rolüne büyük bir darbe vuracak, 
toplumun geleceğe olan umudu ve güveni ciddi biçimde sarsılacaktır. 

Bu nedenlerle, 
1. - Hükümet etme amacı, toplumun geniş kesimlerinin refahını artırma olan bir Hükümetin, 

toplumun geniş kesimlerinin sağlık, sosyal güvenlik ihtiyacına darbe vuran, sosyal devlet işlevini 
zedeleyen bu tasarıya ortak olunamaz. 

2. - Topluma sunulan sağlık hizmetinin iyileştirilmesine, yararlanamayan kesimlerin sağlık hiz
metine kavuşmasına, kayıt dışı ile mücadele edilerek kaynakların artırılmasına ihtiyaç vardır. Bu 
konularda da tarafların katılımı ile çok ciddi hazırlıklar yapılması gerekmektedir. Tasarı hem böyle 
bir amaca hizmet etmediği gibi gayri ciddi olarak hazırlanmış izlenimi vermektedir. 

3. - Tasarı kurumla dolaysız ilgileri olan DİSK, Türk-İş, KESK, TTB, TİSK gibi tarafların 
katılımı olmaksızın hazırlanmıştır. Söz konusu kuruluşlar üyeleri ve meslek mensupları nedeniyle 
dolaysız olarak Kamu Sağlık kuruluşlarının ve SSK'nın unsurları durumundadır. Bu kurumlara rağ
men hazırlanan tasarı gerek demokratik katılımcılığın ihlal edilmesi gerekse aidat ödeyen milyon
larca çalışanın yok sayılması anlamına gelmektedir. 

4. - Tasarı, genel sağlık sorunları, genel sosyal güvenlik sistemi bütünlüğü gözetilmemiş, genel sağ
lık sorunları gözetilmeden, sistemin bütün olarak iyileştirilme ihtiyacı dikkate alınmadan hazırlanmıştır. 
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5. - SSK kaynakları, işçilerin ücretlerinden kesilen ve işçiler adına işverenlerin yatırdıkları 
primlerden oluşmaktadır. Bu nedenle kurumun gerçek sahipleri dikkate alınmadan devredilmesi 
hem hukuki temelden yoksundur, hem de milyonlarca insana ve onları temsil eden kurumlara say
gısızlık anlamına gelmektedir. 

6. - Tasarıda öngörülen devir hukukî temellere sahip değildir. Satış, hibe, takas gibi mülkiyetin 
el değiştirmesi sonucunu doğuran hukukî tasarruflar mutlak olarak iki taraflıdır. Bu tasarıda ön
görülen devirde ise böylesi iki taraf yoktur. Hem devreden hem de devralan Hükümettir. Bu neden
le tasarıda öngörülen devir işlemini hukuk sistemi içinde tanımlamak, açıklayıcı bir zemine oturt
mak mümkün değildir. 

7. - Tasarıda önce devir işleminin yapılması, daha sonra rayiç bedelin komisyonca belirlenerek 
ödeneceği öngörülmektedir. Bu düzenleme "tüccar devlet anlayışına" bile aykırı bir uygulamadır. 
Rayiç bedel devirden önce belirlenmez mi? Sağlık kuruluşlarının devir bedellerini ve ödeme 
sürelerini belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna bırakılmaktadır. Bu sürenin süresi bile belli değildir. 

8. - 4958 sayılı SSK Kanununun (7. ve 22.) maddeleri uyarınca SSK gayrimenkulleri üzerinde 
tasarruf yetkisi Kurum Yönetim Kuruluna aittir. Tasarıda bu durumun dikkate alınmaması Anayasa 
ve idarî teamüllere aykırıdır. 

9. - Hastanelerin Sağlık Bakanlığına devri pratikte "sağlık hizmetinin tek elde toplanmasına" 
neden olmayacak, tam tersine, malî, idarî, personel koordinasyonu sorunları doğacak, hizmet 
kalitesi düşecektir. Kaldı ki Hükümet sağlık hizmetinin "tek elde toplanmasına" yönelik diğer 
tamamlayıcı konularda hiçbir düzenleme hazırlığı içinde değildir. 

Yalnızca bu durum bile amacın tek elde toplama olmadığını, SSK'yı ve diğer sağlık kurum
larını önce bir havuza aktarma, sonra piyasa koşullarına terk etmeyi amaçladığını ortaya koymak
tadır. 

10. - 2003 yılı verilerine göre kişi başına sağlık harcaması SSK'da 186 milyon TL, Bağ-Kur'da 
512 milyon TL, Emekli Sandığında 996 milyon TL'dir. SSK nüfusun yüzde 51 'ine hizmet vermek
tedir. 

Diğer yandan SSK Türkiye'deki toplam hasta yataklarının % 17'sine, toplam sağlık çalışanının 
% 8'ine sahiptir. SSK'da tesisleri kullanım oranı % 88'lere ulaşmıştır. 

Neredeyse ülkenin ağır yükünü üstlenen SSK'nın devredilmesi halinde, Kurum sağlık hiz
metini bırakmış olacaktır. Ama sosyal güvenlik hizmeti vermekle sorumlu olduğu milyonlarca kişi 
için sağlık hizmeti satın alır hale gelecektir. Bu durumun "açık" olarak sunulan malî sorunları ağır
laştıracağı tabiîdir. 

11.- Tasarıda öngörülen devir işlemi ile 2005 yılı için SSK sağlık harcamalarına yaklaşık 4,2 
katrilyon ek yük geleceği hesaplanmaktadır. (TİSK-Kasım 2004) Bu durum çok şikayet edilen SSK 
açıklarının gerçek gerekçe olmadığını, devir için bahane amacıyla kullanıldığını ortaya koymak
tadır. 

9 Kasım 2004 

izzet Çetin Enver Oktem Bayram Meral 
Kocaeli İzmir Ankara 

Ali Arslan İ. Sami Tandoğdu Feramus Şahin 
Muğla Ordu Tokat 
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK 

BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN TASARISI 
Amaç 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun; Cumhurbaşkanlığı, yüksek mahkemeler, Türk Silahlı Kuvvetleri, 

üniversiteler, mahalli idareler ve mazbut vakıflara ait sağlık birimleri hariç olmak üzere, bakanlık
ları, bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarını ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Sağlık birimlerinin Bakanlığa devri 
MADDE 4. - Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm sağlık birimleri; bunlara ilişkin her türlü 

görev, hak ve yükümlülükler, taşınırlar, taşınmazlar ve taşıtlarla birlikte, Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ait olanlar rayiç bedeli karşılığında, diğerleri bedelsiz olarak aşağıdaki usul ve esaslar 
çerçevesinde Bakanlığa devredilmiştir. 

a) Genel ve katma bütçeli idarelerden devredilen sağlık birimlerinde istihdam edilen personele 
ve buralarda kullanılan araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıt alımı ile bunların bakım ve onarım 
giderlerine ilişkin olarak belirlenmiş bütçe ödeneklerinin devir tarihi itibarıyla kalan tutarı, devirle 
birlikte Bakanlık bütçesine aktarılmıştır. 

b) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde; 
1) Devredilen her bir sağlık birimi için biri Maliye Bakanlığı, biri Bakanlık ve biri de sağlık 

birimi devredilen kamu kurum ve kuruluşlarından olmak üzere üç kişilik bir komisyon kurulur. 
Komisyonun başkanlığını Maliye Bakanlığı adına görevlendirilen kişi yapar. Komisyonlar tarafın
dan sağlık birimlerinin devre konu taşınırları, taşınmazları, taşıtları ve mevcut personeli tespit 
edilerek tutanağa bağlanır. Komisyonların personel tespitine ilişkin tutanakları ile devredilen sağlık 
birimlerine ait boş kadro ve pozisyonlar Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca kesin-
leştirilir. 

2) Sosyal Sigortalar Kurumuna ait sağlık birimlerinin devre konu taşınır, taşınmaz ve taşıt
larının bedeli Maliye Bakanlığı temsilcisinin koordinatörlüğünde, Bakanlık ve Sosyal Sigortalar 
Kurumu temsilcilerinden oluşan komisyonlar tarafından tespit edilir. Anılan bedel Hazine tarafın
dan karşılanır. Bu bedelin ödenme süresi ve şartları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Komis
yonlar, bedel tespit ederken gerektiğinde, bedelin hesabında kullanılacak fiyatları, belediye, ticaret 
odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturur. Taşınmazlarda bu işler 
için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili dairelerce tespit edilmiş birim fiyatlar varsa, bun
lar da dikkate alınır. Komisyonların teşkili ile çalışma usûl ve esasları Bakanlık ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

c) Devredilen sağlık birimleri ile ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış 
olan sözleşmeler, kredi anlaşmaları, yatırım projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları leh ve aleyhine 
sağlık hizmeti sunumundan doğan davalar ve bu hizmeti sunmakla yükümlü personelle ilgili olarak 
adli ve idari yargıda açılmış ve açılacak olan davalar ile icra takipleri, bütün hak, yetki, yükümlülük, 
alacak ve borçlarıyla birlikte Bakanlığa geçer. 
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Devredilen sağlık birimleriyle alakalı olarak açılan davalar nedeniyle kamu kurum ve kuruluş
ları muhatap alınarak bankalarca verilmiş olan teminat mektupları ile ipotek belgeleri hiçbir işleme 
gerek olmadan Bakanlık muhatap alınarak verilmiş sayılır. 

d) Devredilen sağlık birimleri ile bunlara ait taşınır, taşınmaz ve taşıtlardan ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarına şartlı olarak bağışlananların, devirden sonra da bağışlama şartlarına uygun olarak 
kullanılmasına devam edilir. 

e) Devredilen sağlık birimlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazi, arsa ve binaların bir 
kısmında hizmet vermesi halinde, bunların komisyonlarca tespit edilecek kısımları gerektiğinde if
raz edilerek veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurularak Bakanlığa devredilir. Bu kısımların tes
pitinde hizmetin etkin ve verimli sunulması ve geleceğe yönelik kapasite ihtiyacı göz önünde bulun
durulur. Binaların bir kısmında hizmet sunulan sağlık birimlerinin devrinde komisyonlarca, devrin 
taşınır, taşıtlar ve personel ile sınırlı tutulmasına da karar verilebilir. 

f) Bu Kanunla Bakanlığa devredilen sağlık birimlerine ait taşınmazların mülkiyeti tapuda resen 
Hazine adına tescil edildikten sonra bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır. 

Ancak devredilen sağlık birimlerinde sağlık yardım sandıklarına ait malvarlığının bulunması 
halinde, bunların Komisyonca belirlenecek bedeli bu sandıklara ödenir. 

Devredilen personel 
MADDE 5. - Devredilen sağlık birimlerinde devir tarihinde sürekli işçi kadrolarında çalışan 

personel, devir tarihi itibarıyla kadroları ile birlikte Bakanlığa devredilir. Bu fıkra hükümlerine göre 
Bakanlığa geçmek istemeyen işçilerin kanuni hakları ödenerek Kurum ile ilişikleri kesilir. 

Bakanlığa devredilen sağlık birimlerinde, devir tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi olarak çalışan memurlar devir tarihi itibarıyla kadroları ile birlikte Bakanlığa dev
redilir. 

Devredilen memur kadroları adet, sınıf, unvan ve dereceleri itibarıyla bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren üç ay içinde Bakanlar Kurulunca tespit edilerek Resmi Gazetede yayımlanır ve 
bu kadrolar aynı tarih itibarıyla 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiş, ilgili kurumun 
kadro cetvellerinden çıkarılmış sayılır. Devredilen kadro unvanlarından Bakanlıkça ihtiyaç duyul
mayan kadro unvanlarında çalışan personel durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Bu çer
çevede ihtiyaç duyulan kadro değişiklikleri, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu 
maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaksızın anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümleri 
uyarınca yapılır, 

Bakanlığa devredilen sağlık birimlerinde, devir tarihi itibarıyla çalışmakta olan personelden; 
a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele tabi pozisyonlarda çalışan 

sözleşmeli personel, mevcut pozisyon unvanları da dikkate alınarak devir tarihi itibarıyla 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca istihdam edilmek 
üzere Bakanlığa devredilir. Bunlar hakkında, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci, 
22 nci, 23 üncü, 24 üncü ve 32 nci maddelerinin uygulanmasına devam edilir. Bunların Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilişkileri devam eder. 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca çalışan söz
leşmeli personel devir tarihi itibarıyla aynı statüde Bakanlığa devredilir. 

c) Diğer kanun hükümlerine göre çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalışanlar, devir tarihi 
itibarıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca 
istihdam edilmek üzere Bakanlığa devredilir. 
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Dördüncü fıkra uyarınca devredilen personel, benzer birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve 
hizmet yılı aynı olan emsali Bakanlık personeli esas alınarak döner sermaye ek ödemesinden yarar
landırılır ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını 
geçemez. 

Bu Kanun uyarınca devredilen sağlık birimlerinde çalışanlardan birinci, ikinci ve dördüncü fık
ralarda belirtilenlerin dışındaki personel ile Sosyal Sigortalar Kurumunun satın alacağı sağlık hiz
metlerinin provizyon, fatura kontrol ve ödeme işlerinde çalıştırılmak üzere Sosyal Sigortalar 
Kurumu Başkanlığının önerisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayı ile tespit edilen per
sonel Bakanlığa devredilmez. 

Birinci, ikinci ve dördüncü fıkralar uyarınca Bakanlığa devredilen sağlık birimlerine ait pozis
yonlar, bu birimlere ait serbest memur kadroları ve sürekli işçi kadrolarından boş olanlar ile tutulan 
memur kadroları, devir tarihinden itibaren başkaca bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş ve il
gili kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinden çıkarılmış sayılır. 

Devredilen personele devir tarihinden sonra yapılması gereken aylık veya ücret ödemeleri 
Bakanlıkça yapılır ve bu ödemeler hakkında kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz. 

Kurum tabipliklerinin devri 
MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Vergi istisnası 
MADDE 7. - Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Atıflar ve yürürlükten kaldırma 
MADDE 8. - Mevzuatta bu Kanunla Bakanlığa devredilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait 

sağlık birimlerine yapılan atıflar, Bakanlığa ait sağlık birimlerine yapılmış sayılır. 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve Sosyal Sigor

talar Kurumunun sağlık hizmeti satın almasına ilişkin hükümleri hariç, bu Kanun kapsamına giren 
Bakanlık dışındaki kurum ve kuruluşların mevzuatında yer alan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin 
hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 9. - Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca 9 uncu madde olarak kabul edil

miştir. 
Yürütme 
MADDE 10. - Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca 10 uncu madde olarak kabul edil

miştir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 26.11.2004 
Esas No. : 1/918 

Karar No. : 5 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 28.10.2004 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 5.11.2004 tarihinde tali komisyon olarak Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale 
edilen 1/918 esas numaralı "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık 
Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 24.11.2004 tarihinde yap
mış olduğu 15 inci Birleşiminde, Hükümeti temsilen Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Sağlık Bakan
lığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığı, Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği üzere, temel haklardan olan sağlıklı yaşama hakkı, herkesin hayatını beden ve ruh 
sağlığı içerisinde sürdürebilmesini gerekli kılar ve bu anlamda karşılanması gereken temel toplum
sal ihtiyaçların başında gelir. Bu itibarla, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde yer alan çağdaş an
layış, Anayasamıza da "Sosyal Devlet" ilkesi çerçevesinde, "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkına sahiptir." şeklinde yansımış ve bu amaca yönelik olarak Devlete ve vatandaşlara 
ödevler yüklemiştir. 

Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine paralel olarak sağlık alanında da önemli ilerlemeler 
sağlanmıştır. Bununla birlikte, sağlık hizmeti sunan kuruluşlar arasında ortak norm ve standartların 
oluşturulamaması, yeterince eşgüdüm sağlanamaması, sağlık hizmetlerinden yararlananlar arasında 
büyük eşitsizliklerin olması, kaynak yetersizliğinin yanı sıra israfın da ciddi boyutlara ulaşması, 
temel sorunlar olarak kendini göstermektedir. 

Bu sorunların giderilmesine yönelik olarak gerek Acil Eylem Planında ve gerekse 59 uncu 
Hükümet Programında kapsamlı kurumsal ve işlevsel nitelikli düzenlemeler yapılacağı öngörül
mektedir. Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığınca yürütülmekte olan "Sağlıkta Dönüşüm Programı"nın 
temel amacı, halkımıza standart, etkili, kaliteli, eşit ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmaktır. 

İlk adım olarak, "Sağlık Bakanlığı ve SSK Sağlık Tesislerinin Ortak Kullanımına İlişkin 
Protokol" yapılmış, SSK mensuplarının birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyi 
artırılmış, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri sunan SSK sağlık tesislerindeki yığılma azal
tılmıştır. 

2003 ve 2004 yılında elde edilen göstergeler ışığında sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı 
çatısı altında toplanmasının ülke kaynaklarının rasyonel kullanımı ve nitelikli sağlık hizmeti sunul
ması noktasında çok önemli iyileşmeler getireceği anlaşılmıştır. 

Tasarı ile; 
- Kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarına ait kurum tabipliği dışındaki hastane, dispanser, 

sağlık merkezi veya istasyonu gibi sağlık hizmeti sunan birimlerin Sağlık Bakanlığına devredilmesi, 
- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Mahkemeler, Türk Silahlı Kuvvet

leri, üniversiteler, mahalli idareler ve mazbut vakıflara ait sağlık birimleri ile Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğüne ait sporcu eğitim ve sağlık merkezlerinin kapsam dışı tutulması, 
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- Sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin olarak her türlü hak ve yükümlülükler, 
taşınır ve taşınmazlar ile taşıtlara ilişkin temel usul ve esaslarının düzenlenmesi, 

- Devredilen personelin mali ve özlük haklarına ilişkin düzenleme yapılması, 

Öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan müzakerelerde; 
- Tasarının, Anayasanın 2, 8, 11, 35 ve 60 inci maddelerine aykırılık taşıdığı, SSK'ya ait sağ

lık birimlerindeki taşınırlar, taşınmazlar ve taşıtların devri noktasında SSK Yönetim Kurulunun 
iradesine yer verilmesi gerektiği, 

SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesini takiben yerel yönetimlere dev
redileceği, reform adı altında getirilen tasarılar arasında ciddi çelişkiler bulunduğu, sağlık alanında 
yapılacak kapsamlı değişikliklerden önce Sağlık Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılması gerektiği, 

SSK'nm özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren bir kurum olduğu, idari ve mali açıdan 
özerk bir niteliğinin bulunduğu, malvarlığının işçi ve işveren primleri tarafından oluşturulduğu, 

Toplumun önemli bir bölümünü ilgilendiren bu tür düzenlemelerin geniş bir toplumsal 
mutabakatla çıkarılmasının demokrasinin vazgeçilmez bir koşulu olduğu, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Tasarıda getirilen düzenlemelere karşı olduğu, 
hazırlamış olduğu raporunda da konuya ilişkin pek çok hususa yer verdiği, 

Sağlık hizmetleri ile sigortacılık faaliyetlerinin birbirinden ayrılması konusunda herkesin uz
laşma içinde olduğu, sağlık hizmetlerinin Kurum sorumluluğunda bulunmasının sigortacılık hiz
metlerinde verimsizliğe yol açtığı, 

Kamunun sağlık alanında sarfettiği kaynakları tek elden planlamasının hizmetin rasyonel 
yürütülmesi açısından önemli olduğu, personel ve mali açıdan dengesiz ve adil olmayan bir 
dağılımın söz konusu olduğu, 

Avrupa Birliğine uyum sürecinde, ülkemizin uyum sorunu yaşayacağı alanların en başında 
tarım sektörü ile birlikte sağlık sektörünün de geldiği, 

SSK'nm 1980'li yılların ortalarına kadar çok önemli hizmetler yürüttüğü, ancak bu tarihten 
sonra performansında bir düşüş yaşandığı, 

Sağlık birimlerinin devri ile birlikte harcamalarda bir miktar artış yaşanacağı, kişi başına or
talama maliyetlerin yükselebileceği, ilaç ve tıbbi malzeme konusunun da tüm boyutlarıyla ele alın
ması gerektiği, 

Hükümetin sağlık alanındaki üç temel hedefinden birincisinin, sosyal güvenlik kurumlarının 
tek çatı altında toplanmasının sağlanması; ikincisinin, sosyal güvenceden yoksun vatandaşlarımızın 
da kapsam içine alınarak Genel Sağlık Sigortasının uygulamaya geçirilmesi; üçüncüsünün de sos
yal güvenlik reformunun gerçekleştirilmesi olduğu; ancak, Acil Eylem Planında öngörülen süreler 
içinde söz konusu hedeflere ulaşılamadığı, 

Şeklindeki görüş, eleştiri ve temennileri takiben, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açık
lamalarda ise; 

Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, diğer kurumlar ve bunlara ait olan sağlık kuruluş
ları arasında yeterli koordinasyonun sağlanamamasından dolayı hizmet ve yatırım planlamalarının 
toplumsal ihtiyaçlarımıza uygun yapılamadığı, 
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Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur mensupları gibi farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olan
ların ve aktif kamu çalışanlarının farklı sağlık tesislerinden hizmet alıyor olmalarının da hizmetin 
verimini ve kalitesini azalttığı, standart eksikliği ve eşitsizliği getirdiği, 

Tasarının sadece SSK'ya ait sağlık tesislerini değil, Emniyet Genel Müdürlüğü, PTT, TCDD, 
TEDAŞ vb. kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerini de kapsadığı, 

Ortak Kullanım Protokolü çerçevesinde 2004 yılının ilk sekiz ayında Sağlık Bakanlığı kurum 
ve kuruluşlarından hizmet alan toplam hasta sayısının yaklaşık % 30'luk kısmını SSK'lı hastaların 
oluşturduğu, 

2004 yılının ilk sekiz ayı itibarıyla, Sağlık Bakanlığına müracaat eden hastaların kişi başına 
ortalama maliyetinin 25 milyon lira olduğu; 2003 yılı verilerine göre 68 milyon hasta müracaatı göz 
önüne alındığında yaklaşık 1,7 katrilyon liralık bir maliyetin söz konusu olacağı, 

Kamu yönetimi reformu ve yeniden yapılanma çerçevesinde, sağlık kuruluşlarının mahalli 
idarelere devredileceği, ancak öncelikle sağlık kuruluşlarının rehabilite edilmesi, belirli standarda 
ve homojen bir yapıya ve üstün bir hizmet anlayışına kavuşturulması gerektiği, 

Tasarıda Anayasanın ilgili bütün hükümlerinin gözetildiği; bu kapsamda özellikle SSK'nın 
mülkiyet hakkının korunduğu, kamu görevlileri ile ilgili özel hükümler çerçevesinde mali haklar 
ve özlük haklan yönünden mağduriyete yol açılmamasına hassasiyet gösterildiği, 

İfade edilmiştir. 

Tasarının; 
- 1 inci maddesi aynen, 
- 2 nci maddesi; istisna kapsamında bulunan kurumlara, nitelikleri ve yürüttükleri hizmetlerin 

özellikleri dikkate alınarak Sayıştay ve Milli İstihbarat Teşkilatının da dahil edilmesini teminen 
değiştirilmesi ve maddenin redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 3 üncü maddesi aynen, 

- 4 üncü maddesi; birinci fıkranın ( a ) bendi, Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine aktarma 
yapmaya Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasını teminen değiştirilmesi; (c) bendi, sadece sağlık 
hizmetleri ve iyileştirici tıbbi malzeme ile sağlık hizmetlerinin sunumuyla ilgili personeli ilgilen
diren davaların ve icra takiplerinin Sağlık Bakanlığı husumetiyle yürütüleceğinin düzenlenmesi 
suretiyle; ayrıca, devredilen sağlık birimleriyle ilgili sözleşmeler, kredi anlaşmaları, yatırım 
projeleri, teminat mektupları ile ipotek belgelerinin hiçbir işleme gerek kalmaksızın Bakanlık 
muhatap alınarak verildiğini düzenleyen yeni bir alt bendin eklenmesi suretiyle; (e) bendi, arazi, ar
sa ve binaların devredilecek kısımlarının belirlenmesinde Sosyal Sigortalar Kurumunun ihtiyaç
larının da göz önünde bulundurularak değiştirilmesi suretiyle; (f) bendi, sağlık yardım sandıklarına 
devir bedeli verilmesine ilişkin yeni bir alt bent eklenmesi suretiyle; her türlü bütçe ve muhasebe 
işlemleri ile gerekli düzenlemelerin yapılabilmesini teminen Maliye Bakanının yetkili kılınmasını 
düzenleyen hükmün yeni (g) bendi olarak eklenmesi suretiyle, 

- 5 inci maddesi; uygulama birliği sağlamak amacıyla tek tarihin esas alınmasını teminen 
"15.10.2004" ibarelerinin "devir" olarak değiştirilmesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kap
samında sözleşmeli statüde görev yapan personelin memur kadrolarına atanması ve bunların intibak 
hükümlerinin düzenlenmesi doğrultusunda dördüncü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi, devredilen 
personelin mali haklarında oluşabilecek olası kaybın önlenmesi amacıyla altıncı fıkra olarak yeni bir 
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fıkranın metne eklenmesi, ayrıca, PTT hastanelerinin devrinde hizmetin aksamaması için öncelikle 
kurum personelinden yararlanılmasına imkan veren yeni bir fıkranın metne eklenmesi suretiyle, 

- 6 ncı maddesi; kurum tabipliklerinin belirlenecek standart üstü personelinin devrine açıklık 
kazandırılabilmesini teminen "4 üncü" ibaresinden sonra "5 inci" ibaresinin eklenmesi ve maddenin 
redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 7 nci maddesi; Kanunun Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği ve dolayısıyla böyle bir 
düzenlemeye gerek duyulmayacağı düşüncesiyle metinden çıkarılması suretiyle, 

- 8 inci maddesi; 7 nci madde olarak aynen, 

Devredilen sağlık birimlerinde döner sermaye sistemi kurulup işlerlik kazanıncaya kadar 
sunulacak sağlık hizmetinde aksama meydana gelmemesi için avans ödemesine yönelik yeni bir 
maddenin, 8 inci madde olarak metne eklenmesi suretiyle, 

- 9 uncu maddesi; Sosyal Sigortalar Kanununun 33 üncü maddesinin (c) bendi ile SSK'nın sağ
lık hizmeti almasına ilişkin hükümlerinin, yürürlükten kaldırılan hükümler kapsamından çıkarıl
ması doğrultusunda düzenlenmesi ve madde başlığının redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

Yürürlüğe ilişkin 10 uncu maddesi; 4 üncü maddenin (g) bendinin de Kanunun yayımı tarihin
de yürürlüğe girmesini teminen değiştirilmesi suretiyle, 

Yürütmeye ilişkin 11 inci maddesi aynen, 
Kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Sait Açba 

Afyon 
Kâtip 

Mehmet Sekmen 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Zekai Özcan 

Ankara 

Üye 
A. Kemal Deveciler 

Balıkesir 
(Ayrışık oy yazım ektedir) 

Üye 
Osman Nuri Filiz 

Denizli 

Başkanvekili 
M. Al tan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Halil Aydoğan 
Afyon 

Üye 

Osman Kaptan 
Antalya 

(Karşı oy yazımız ektedir) 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 

Üye 

Alaattin Büyükkaya 
İstanbul 

Sözcü 
Taner Yıldız 

Kayseri 
Üye 

Mehmet Melik Özmen 
Ağrı 

Üye 
Mehmet Mesut Özakcan 

Aydın 
(Karşı oy yazımız ektedir) 

Üye 
Ahmet inal 

Batman 

Üye 

Ali Kemal Kumkumoğlu 
İstanbul 

(Ayrışık oy yazım ektedir) 
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Üye 

Birgen Keleş 
İstanbul 

(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 

Bülent Baratalı 
İzmir 

(Karşı oy yazım ektedir) 
Üye 

Mustafa Elitaş 
Kayseri 

Üye 

Hasan Fehmi Kinay 
Kütahya 

Üye 
Gürol Ergin 

Muğla 
(Ayrışık oy yazımız ektedir) 

Üye 

Cemal Uysal 
Ordu 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 

Üye 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
(Aynşık oy yazısı ektedir) 

Üye 

Kemal Kılıçdaroğlu 
İstanbul 

(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 

Fazıl Karaman 
İzmir 

Üye 
Mikail Arslan 

Kırşehir 

Üye 

Muharrem Doğan 
Mardin 

Üye 
O. Seyfi Terzibaşıoğlu 

Muğla 

Üye 
Kazım Türkmen 

Ordu 
(Aynşık oy ekte) 

Üye 
Sabahattin Cevheri 

Şanlıurfa 
Üye 

Faruk Nafiz Özak 
Trabzon 

Uye 

M. Mustafa Aç ikalın 
İstanbul 

Üye 

Y. Selahattin Beyribey 
Kars 

Üye 
Muzaffer Baştopçu 

Kocaeli 
Üye 

Mustafa Özyürek 
Mersin 

(Ayrışık oyum var) 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 

Üye 

İmdat Sütlüoğlu 
Rize 

Üye 
M. Ergun Dağcıoğlu 

Tokat 
Üye 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

(Aynşık oy yazımız ektedir) 
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AYRIŞIK OY 

Hükümet Sosyal Güvenlik Kurumlarının tek bir çatı altında toplanması, Genel Sağlık Sigor
tası, Sosyal Güvenlik Reformu gibi üç temel konuyu gündemine aldığını ve bu konularda çalışmalar 
yaptığını kamuoyuna duyurmuştur. Durum böyle olduğu yani bu konularda Hükümet tarafından 
hiçbir tasarı TBMM'nin gündemine getirilmediği halde başta SSK olmak üzere bazı kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesine ilişkin bir Tasarının 
hazırlanıp gündeme getirilmiş olmasını tutarlı bulmuyoruz. Hükümet tarafından "reform" olarak 
ilan edilen bu çalışmalar içerisinde nereye oturduğu belli olmaksızın bir konunun çekilip alınarak 
yasalaştırılmaya çalışılmasını son derece yanlış buluyoruz. 

Ayrıca Tasarı sosyal tarafların görüşleri alınmaksızın hazırlanmış olup her türlü temelden yok
sundur. Sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi gibi bir amacın yanında "sağlık sistemindeki 
maliyetlerin sistemdeki kaçaklar nedeniyle çok arttığı" Tasarının gerekçesi olarak ifade edilmek
tedir. Bu maliyetlerin ne olduğu ve artan maliyetlerin hangi alanlardan kaynaklandığı açıklanmış 
değildir. Ayrıca konuya ilişkin olarak yapılan bir çalışmada Tasarının gerekçesinde belirtilen aksine 
bazı veriler bulunmaktadır. Bu verilere göre SSK'nın Bağ-Kur ve T. C. Emekli Sandığına göre kişi 
başına sağlık giderleri önemli ölçüde düşük seviyelerde oluşmaktadır. 2003 yılı verilerine göre kişi 
başına sağlık harcaması; SSK'da 186.718.570 lira iken, bu harcama Bağ-Kur'da 512.000.000 lira, 
Emekli Sandığında ise 995.718.570 lira olarak gerçekleşmiştir. Buna göre SSK sağlık hizmetlerini 
diğer sosyal güvenlik kurumlarından daha ucuza mal etmektedir. 

Tasarı ayrıca şu yanlışlık ve eksiklikleri de taşımaktadır. 
Tasarının 4 üncü maddesinde "Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm sağlık birimleri; bunlara 

ilişkin her türlü görev, hak ve yükümlülükler, taşınırlar, taşınmazlar ve taşıtlarla birlikte, Sosyal 
Sigortalar Kurumuna ait olanlar rayiç bedeli karşılığında, diğerleri bedelsiz olarak aşağıdaki usul ve 
esaslar çerçevesinde Bakanlığa devredilmiştir" hükmüne yer verildikten sonra (b) fıkrasının (2) 
numaralı bendinde de rayiç bedelin tespiti ve ödenmesine ilişkin olarak yapılan düzenlemede de 
"Bu bedelin ödenme süresi ve şartları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir" denilmiştir. 

Bu hükümler ile kamu tüzelkişiliğine sahip, kamu kurum ve kuruluşları ve bu bağlamda idarî 
ve malî özerkliğe sahip Sosyal Sigortalar Kurumuna ait tüm sağlık birimleri rayiç bedeli karşılığın
da Sağlık Bakanlığına devredilmekte, bedelin ödenme süresi ve şartlarının da Bakanlar Kurulu 
tarafından belirleneceği öngörülmektedir. 

1. Sosyal Sigortalar Kurumuna ait tüm sağlık birimlerinin bunlara ilişkin her türlü görev, hak 
ve yükümlülükler, taşınırlar, taşınmazlar ve taşıtlarla birlikte Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin 
düzenleme "yasaların kamu yararına dayanması" ilkesiyle bağdaştırılması mümkün olmayan, İnsan 
Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine ek Protokolün 1 inci maddesine ve 
Anayasanın 2 nci, 8 inci, 11 inci, 35 inci ve 60 inci maddelerine aykırı olan bir düzenlemedir. 

4792 sayılı Kanun ile kurulmuş olan ve 29.7.2003 tarih ve 4958 sayılı Kanunla yeniden 
yapılandırılan Sosyal Sigortalar Kurumu; sigortalı emekli ve bunların eş ve çocuklarından oluşan 
20 milyon vatandaşımızın sosyal güvenliğini sağlayan malî ve idarî bakımdan özerk bir kamu tüzel 
kişisidir. Kurumun gelirleri büyük ölçüde işveren ve işçilerin ödedikleri primlerden oluşmaktadır. 
Bu nedenle, Sosyal Sigortalar Kurumu mal varlığının, işçi ve işveren primlerinden elde edilen gelir 
sayesinde kazanıldığı kuşkusuzdur. Bu mal varlığı üzerindeki her türlü tasarruf yetkisi ise kurumun 
en yetkili organı olan yönetim kuruluna aittir. 
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Tasan ile getirilen düzenleme kurumun iradesi dışında mallarının Sağlık Bakanlığına devrini 
öngörerek yönetim kuruluna ait olan bir karar yetkisini ortadan kaldırmaktadır. Yönetim kurulu 
mevcut sistemde gerek görürse gayrimenkullerini satışa çıkarmaya her zaman yetkilidir. Getirilen 
düzenleme ise mülkiyeti işçilere ait olan kurum mallarının yönetim kurulu yetkisi dışında satışını 
öngörmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumunun gelirleri kamu kaynaklı gelirlerdir. Kurumun mal var
lığı temelde sigortalılardan ve işverenden alınan primlerden oluşmuştur. Kurumun işçi ve işveren
den aldığı primler ile diğer gelirleri kanunlarla belirlenmiş ve bu gelirlerin tahsili diğer devlet gelir
leri gibi kanunlarla güvence altına alınmıştır. Kurumun mal varlığı yasalarımıza göre devlet malı ve 
kurumun kendisi de devlet kurumudur. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun mallan diğer devlet mallarından daha farklı niteliktedir. Devlet, 
gerek Hazine gerekse kamu tüzelkişileri üzerlerinde bulunan mal varlığının mülkiyetinde değişik
likler yapabilir. Bunların mülkiyetini yeniden düzenleyebilir veya hazine üzerinde toplayabilir. 
Devlet mallarının yönetimi, anayasal sınırlar içinde hizmet anlayışına ve siyasal takdire göre 
yasalarda değişik tarzda biçimlenebilir. Ancak SSK'nın mal varlığı tıpkı vakıf mallarda olduğu gibi 
devletin yönetiminde ve siyasetinde olmasına rağmen devletin (hazine veya diğer kamu tüzel
kişileri) mamelekinde değildir. Bunların yasa hükümlerinde devlet malı olarak isimlendirilmeleri 
ancak üçüncü şahıslara ve yöneticilerine karşı korunmalan yönündendir. SSK mallannın herhangi bir 
yönetim işlemi düzeyini aşan bir tarzda tümüyle hazineye devri mümkün değildir. Anayasamızın 35 in
ci maddesi mülkiyet hakkını güvence altına almıştır. Mülkiyet hakkının verdiği güvence, özel kişilere 
karşı devlete koruyuculuk görevi yüklediği gibi, devlete de yasa düzenlemede ve yönetimde mül
kiyete saygılı olmayı emretmektedir. Yasama gücü özel mal varlıklarına el atma biçiminde kul
lanılamaz. Sosyal Sigortalar Kurumunun temelinde sosyal güvenlik, sosyal güvenliğin temelinde ise 
bireyin karşılaşacağı ve yaşamı için tehlike oluşturan olaylara karşı bir güvence arayışı yatmaktadır. 
SSK malvarlığı geçmişten geleceğe pek çok kuşağın teminatı ve varlığıdır. Bunların kanun hükmü 
ile devlete devri Anayasanın 35 inci maddesi ile 60 inci maddelerine aykınlık oluşturur. 

Anayasanın 60 inci maddesinde, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu, Devletin bu 
güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alacağı ve teşkilâtı kuracağı belirtilmiştir. Sosyal güvenlikle 
ilgili konularda, Anayasa ile görevlendirilmiş olan Devletin, yalnız bu alandaki teşkilâtı kurmakla 
değil, kurulmuş olanları da, en verimli biçimde sürdürmekle yükümlü olduğu açıktır. Bu yüküm
lülük, Anayasanın 35 inci maddesindeki "mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı 
olamaz" biçimindeki kuralla birlikte değerlendirildiğinde, yaptığı hizmet nedeniyle mallarının dev
redilmesinin Anayasa Mahkemesinin kararlarında vurgulandığı üzere, hukuk devletinin vazgeçil
mez öğeleri içinde yer alan "yasaların kamu yararına dayanması" ilkesiyle bağdaştırılması da müm
kün değildir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 24.9.2004 tarih ve 2986 sayılı 
yazı ekinde Başbakanlığa gönderildiği basında yer alan İnceleme Raporunda; 

- SSK Hastahanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi halinde, 2004 yılında SSK'ya 3,7 kat
rilyon TL, 2005 yılında ise 4,2 katrilyon TL ek yük getireceği, 

- Hizmet satın alım çalışmalarının SSK tarafından tamamlanmamış olmasının maliyetleri ar
tıracağı, 

- İşletme özerkliği sağlanmadığı sürece ilaç ve tıbbî malzeme alımında maliyet artışları ol
masının kaçınılmaz olduğu, 

- Sağlık sisteminin tek çatı altında toplanması ve Genel Sağlık Sigortasına geçilmesi düşünülen 
bir ortamda bilgi teknolojileri alt yapısı kurulmadan uygulamanın ciddi maliyet artışları ile sonuç
lanacağı, 
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açıklanmıştır. Bütün bu hususlar da, Tasarının "yasaların kamu yararına dayanması" ilkesiyle 
bağdaştırılmasının mümkün olmadığının açık bir göstergesidir. 

Yine mal ve mülk edinme hürriyeti, insan haklarının en önemlilerinden biridir. İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi 17 nci maddesiyle bu hakkı açıkladıktan sonra hiç kimsenin keyfî olarak 
mal ve mülkünden yoksun edilemeyeceğini ilân etmiştir. Bunun gibi devletimizin de 6366 sayılı 
Kanunla katıldığı İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine ek Protokolün 1 inci 
maddesinde her gerçek veya tüzel kişinin mallarının dokunulmazlığına riayet edilmesi hakkına 
sahip olduğu, herhangi bir kimsenin ancak kamu yararına olarak kanunun öngördüğü şartlar ve dev
letler hukukunun genel prensipleri içinde mülkünden yoksun edilebileceği açıklanmıştır. 

2. SSK başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığına 
devri "kazanılmış hakların" korunması ilkesine de aykırılık teşkil eder. 

Diğer taraftan yasa ile yapılan düzenlemelerde, Anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesine, 
hukuk devleti ilkesine uygun hareket edilmesi ve ilgililerin kazanılmış haklarına dokunulmaması 
gerekir. Kazanılmış hakların korunması, hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Hukuk devletinde bütün 
devlet faaliyetlerinin hukuk kurallarına uygun olması önemli ve temel bir ilkedir. Tasarı ile yapılan 
düzenleme sosyal sigortalı olanların kazanılmış haklarını ihlal eden bir düzenlemedir. Zira yukarıda 
da değinildiği üzere Kurumun mal varlığı temelde sigortalılardan ve işverenden alınan primlerden 
oluşmuştur ve SSK malvarlığı geçmişten bugüne pek çok kuşağın (sigortalının) teminatı ve var
lığıdır ve bu onlar için kazanılmış bir hak oluşturur. 

Anayasada yer alan hukuk devleti ilkesi, Anayasanın temel ilkelerinden biridir. Hukuk devleti; 
yönetilenlere hukuk güvenliği sağlayan, adaletli bir hukuk sistemine dayanan devlet düzeninin 
adıdır. Hukuka güvenin, kamu düzeninin ve istikrarın korunması da kazanılmış hakların korunması 
ilkesine bağlılık ile mümkündür. 

Kazanılmış haklar, hukuk devleti kavramının temelini oluşturan en önemli unsurdur. Kazanılmış 
haklan ortadan kaldıncı nitelikte sonuçlara yol açan uygulamalar Anayasanın 2 nci maddesinde açık
lanan "Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir." hükmüne aykınlık oluşturacağı gibi, toplum
sal kararlılığı ve hukuksal güvenceyi ortadan kaldınr, belirsizlik ortamına neden olur ve kabul edilemez. 

Tasarı ile yapılan söz konusu düzenlemeler, açıklanan ilke ve hükümler ile karşılaştırılarak in
celendiği zaman yapılan bu düzenlemenin kamu yararına olarak geleceği düzenleyici, mücerret şah
si olmayan, genel hukuk kuralları koymadığı, aksine olarak yayımlanmasından önce kazanılmış 
haklan ortadan kaldıran, SSK'nın iradesi dışında mallarına adeta özel bir müsadere hükmü getirdiği 
açıkça görülmektedir. Bu nedenle söz konusu düzenleme, İnsan Haklannı ve Ana Hürriyetleri 
Koruma Sözleşmesine ek Protokolün 1 inci maddesine ve Anayasanın 2 nci, 8 inci, 11 inci, 35 in
ci ve 60 inci maddelerine aykırılık teşkil etmektedir. 

3. Tasannın 4 üncü maddesinin (b) fıkrasının (2) numaralı bendinde de rayiç bedelin tespiti ve 
ödenmesine ilişkin olarak yapılan düzenlemede de "Bu bedelin ödenme süresi ve şartlan Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenir" denilmiştir. Bu düzenleme Anayasanın 2 nci, 8 inci ve 35 inci mad
delerine aykındır. 

Anayasanın 35 inci maddesi, mülkiyet hakkını Anayasal bir kurum olarak düzenlemekte ve 
Anayasal güvenceye bağlamaktadır. Bu maddeye göre, herkes mülkiyet hakkına sahiptir; bu hak 
kamu yaran amacıyla yasa ile sınırlanabilir ve bu hakkın kullanılması toplum yararına aykın 
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olamaz. SSK'nın sağlık birimlerine ait taşınır ve taşınmaz mallarının Sağlık Bakanlığına devri 
nedeniyle bu Kuruma ait kamu mülkiyeti konusunda sınırlama getirilmektedir. Buna ilişkin usul ve 
esasların sadece biçimsel olarak değil gerçek anlamda yasa ile düzenlenmesi, Anayasanın 35 inci 
maddesinin gereğidir. Anayasanın 35 inci maddesinin kişiler için öngördüğü güvenceden malik 
sıfatıyla devletin ve diğer kamu kuruluşlarının yararlanması doğaldır. Çünkü 35 inci maddede; ger
çek kişi-tüzel kişi ayrımı yapılmaksızın, mülkiyet hakkı herkes için öngörülmüştür. Bu maddenin 
gerekçesinde malik sıfatını taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin bu güvenceden yararlanabilecekleri ve 
onu dermeyan edebilecekleri açık olarak belirtilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin birçok kararında belirtildiği gibi, Anayasada yasayla düzenlenmesi 
öngörülen konularda, yürütme organına (bakanlar kuruluna) genel sınırsız, esasları ve çevçevesi 
belirsiz takdir yetkisinin çok geniş olarak kullanılmasına yol açabilecek düzenleme yetkisi 
verilemez. Yürütmeye devredilen yetkinin Anayasaya uygun sayılabilmesi için yasada temel esas
lar belirlenerek bir çerçeve çizilmesi, bunun içinde kalan konuların düzenlenmesinin ise yürütme 
organına bırakılması gerekmektedir. Yürütmenin düzenleme yetkisi sınırlı, tamamlayıcı ve bağımlı 
bir yetkidir. Yetki devrinin yasayla yapılmış olması da yasayla düzenleme anlamına gelmez. 
Anayasanın 8 inci maddesinde "yürütme yetkisi ve görevi, Anayasa ve kanunlara uygun olarak kul
lanılır ve yerine getirilir" biçiminde tanımlanan "idarenin kanuniliği" ilkesi de, bir konuda 
yapılacak düzenlemenin, yasama yetkisinin devrine yol açmayacak belirginlikte olmasını gerektirir. 

Oysa, Tasarının 4 üncü maddesinin (b) fıkrasının (2) numaralı bendinde "bedelin ödenme 
süresi ve şartlan" konusunda hiçbir ölçüt getirilmemiştir. Bu durumda, Bakanlar Kurulu, Kurumun 
sağlık birimleri ile bu birimlerdeki taşınır ve taşınmaz mallannın ödenme süresi ve şartlarını her
hangi bir sınırlamaya bağlı olmaksızın istediği gibi belirleyebilecektir. İdareye tanınan bu geniş yet
kinin açık bir yetki devri oluşturduğunda duraksamaya yer yoktur. 

2003 tarihi itibariyle Sosyal Sigortalar Kurumuna ait 148 adet yataklı sağlık tesisi ve 425 adet 
de yataksız sağlık tesisi olmak üzere toplam 573 adet sağlık tesisi bulunmaktadır. Bütün bu tesislerin 
taşınır, taşınmaz mallan ve taşıtları ile birlikte rayiç bedelinin ödenme süre ve şartlarını herhangi bir 
sınırlamaya bağlı olmaksızın istediği gibi belirleyebilme yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesinin 
hiçbir şekilde "Hukuk Devleti" ilkesi ile bağdaştınlması da mümkün bulunmamaktadır. 

4. Tasarının 7 nci maddesindeki "Devir ve tesbit işlemlerinde ve komisyon çalışmalarında bu 
Kanunun uygulanmasından dolayı ortayı çıkacak anlaşmazlık ve tereddütleri gidermeye Başbakan 
yetkilidir" şeklindeki hüküm kamu yönetiminde örneğine rastlanmayan, idare hukukunun esaslarına 
aykırı sakıncalar yaratacak bir düzenlemedir. 

Bu nedenlerle Tasarıya katılmıyoruz. 

M. Akif Hamzaçebi Ali Kemal Kumkumoğlu Ali Kemal Deveciler 
Trabzon İstanbul Balıkesir 

Osman Kaptan M. Mesut Özakcan Bülent Baratalı 
Antalya Aydın İzmir 

Kemal Kılıçdaroğlu Birgen Keleş Enis Tütüncü 
İstanbul İstanbul Tekirdağ 

Gürol Ergin Kazım Türkmen Mustafa Özyürek 
Muğla Ordu Mersin 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARI
NA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK 
BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR 

KANUN TASARISI 
Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, kamu 

kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin 
Sağlık Bakanlığına devredilmesiyle ilgili usul 
ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun; Türkiye Büyük 

Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, yüksek 
mahkemeler, Türk Silahlı Kuvvetleri, üniver
siteler, mahalli idareler ve mazbut vakıflara ait 
sağlık birimleri ile Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğüne ait sporcu eğitim ve sağlık mer
kezleri hariç olmak üzere, bakanlıkları, bakan
lıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarını ve 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3. - Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 
b) Kamu kurum ve kuruluşu: Bu Kanunun 

kapsamına giren kurum ve kuruluşları, 
c) Kurum tabipliği: Kamu kurum ve 

kuruluşlarında, kurum personeline yönelik 
koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak 
teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmet
lerinin verildiği, hizmet kapasitesi Bakanlıkça 
belirlenen birimleri, 

d) Sağlık birimi: Kurum tabiplikleri hariç 
olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
hastane, dispanser, sağlık merkezi veya istas
yonu ile her ne ad altında olursa olsun insan 
sağlığı ile ilgili hizmet sunan tüm birimleri, 

İfade eder. 
Sağlık birimlerinin Bakanlığa devri 
MADDE 4. - Kamu kurum ve kuruluşlarına 

ait tüm sağlık birimleri; bunlara ilişkin her türlü 
görev, hak ve yükümlülükler, taşınırlar, taşın
mazlar ve taşıtlarla birlikte, Sosyal Sigortalar 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARI
NA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK 
BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR 

KANUN TASARISI 
Amaç 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun; Türkiye Büyük 

Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, yüksek 
mahkemeler, Sayıştay, Türk Silahlı Kuvvetleri, 
Milli İstihbarat Teşkilatı, üniversiteler, mahalli 
idareler ve mazbut vakıflara ait sağlık birimleri 
hariç olmak üzere, bakanlıkları, bakanlıkların 
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarını kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 

Sağlık birimlerinin Bakanlığa devri 
MADDE 4. - Kamu kurum ve kuruluş

larına ait tüm sağlık birimleri; bunlara ilişkin 
her türlü görev, hak ve yükümlülükler, taşınır
lar, taşınmazlar ve taşıtlarla birlikte, Sosyal 
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Kurumuna ait olanlar rayiç bedeli karşılığında, 
diğerleri bedelsiz olarak aşağıdaki usul ve esas
lar çerçevesinde Bakanlığa devredilmiştir. 

a) Genel ve katma bütçeli idarelerden dev
redilen sağlık birimlerinde istihdam edilen per
sonele ve buralarda kullanılan araç, gereç, mal
zeme, demirbaş ve taşıt alımı ile bunlann bakım 
ve onarım giderlerine ilişkin olarak belirlenmiş 
bütçe ödeneklerinin devir tarihi itibarıyla kalan 
tutarı, devirle birlikte Bakanlık bütçesine ak
tarılmıştır. 

b) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
üç ay içinde; 

1) Devredilen her bir sağlık birimi için biri 
Maliye Bakanlığı, biri Bakanlık ve biri de sağ
lık birimi devredilen kamu kurum ve kuruluş
larından olmak üzere üç kişilik bir komisyon 
kurulur. Komisyonun başkanlığını Maliye 
Bakanlığı adına görevlendirilen kişi yapar. 
Komisyonlar tarafından sağlık birimlerinin 
devre konu taşınırları, taşınmazları, taşıtları ve 
mevcut personeli tespit edilerek tutanağa bağ
lanır. Komisyonların personel tespitine ilişkin 
tutanakları ile devredilen sağlık birimlerine ait 
boş kadro ve pozisyonlar Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Personel Başkanlığınca kesinleştirilir. 

2) Sosyal Sigortalar Kurumuna ait sağlık 
birimlerinin devre konu taşınır, taşınmaz ve 
taşıtlarının bedeli Maliye Bakanlığı temsil
cisinin koordinatörlüğünde, Bakanlık ve Sosyal 
Sigortalar Kurumu temsilcilerinden oluşan 
komisyonlar tarafından tespit edilir. Anılan 
bedel Hazine tarafından karşılanır. Bu bedelin 
ödenme süresi ve şartları Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenir. Komisyonlar, bedel tespit 
ederken gerektiğinde, bedelin hesabında kul
lanılacak fiyatları, belediye, ticaret odası, 
sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya 
bilirkişilerden soruşturur. Taşınmazlarda bu iş
ler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 
ilgili dairelerce tespit edilmiş birim fiyatlar var-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Sigortalar Kurumuna ait olanlar rayiç bedeli 
karşılığında, diğerleri bedelsiz olarak aşağıdaki 
usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığa dev
redilmiştir. 

a) Genel ve katma bütçeli idarelerden dev
redilen sağlık birimlerinde istihdam edilen per
sonele ve buralarda kullanılan araç, gereç, mal
zeme, demirbaş ve taşıt alımı ile bunların 
bakım ve onarım giderlerine ilişkin olarak 
belirlenmiş bütçe ödeneklerinin devir tarihi 
itibarıyla kalan tutarlarını, Bakanlık bütçesinin 
ilgili tertiplerine aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

b) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
üç ay içinde; 

1) Devredilen her bir sağlık birimi için biri 
Maliye Bakanlığı, biri Bakanlık ve biri de sağ
lık birimi devredilen kamu kurum ve kuruluş
larından olmak üzere üç kişilik bir komisyon 
kurulur. Komisyonun başkanlığını Maliye 
Bakanlığı adına görevlendirilen kişi yapar. 
Komisyonlar tarafından sağlık birimlerinin 
devre konu taşınırları, taşınmazları, taşıtları ve 
mevcut personeli tespit edilerek tutanağa bağ
lanır. Komisyonların personel tespitine ilişkin 
tutanakları ile devredilen sağlık birimlerine ait 
boş kadro ve pozisyonlar Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Personel Başkanlığınca kesinleştirilir. 

2) Sosyal Sigortalar Kurumuna ait sağlık 
birimlerinin devre konu taşınır, taşınmaz ve 
taşıtlarının bedeli Maliye Bakanlığı temsil
cisinin koordinatörlüğünde, Bakanlık ve Sosyal 
Sigortalar Kurumu temsilcilerinden oluşan 
komisyonlar tarafından tespit edilir. Anılan 
bedel Hazine tarafından karşılanır. Bu bedelin 
ödenme süresi ve şartları Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenir. Komisyonlar, bedel tespit 
ederken gerektiğinde, bedelin hesabında kul
lanılacak fiyatları, belediye, ticaret odası, 
sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya 
bilirkişilerden soruşturur. Taşınmazlarda bu iş-
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sa, bunlar da dikkate alınır. Komisyonlann teş
kili ile çalışma usûl ve esasları Bakanlık ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

c) Devredilen sağlık birimleri ile ilgili 
olarak; kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
yapılmış olan sözleşmeler, kredi anlaşmaları, 
devam eden yatırım projeleri ile kamu kurum 
ve kuruluşları leh ve aleyhine açılmış ve 
açılacak olan davalar ile icra takipleri, bütün 
hak, yetki, yükümlülük, alacak ve borçlarıyla 
birlikte Bakanlığa geçer. 

d) Devredilen sağlık birimleri ile bunlara 
ait taşınır, taşınmaz ve taşıtlardan ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarına şartlı olarak bağışlanan
ların, devirden sonra da bağışlama şartlarına uy
gun olarak kullanılmasına devam edilir. 

e) Devredilen sağlık birimlerinin, kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait arazi, arsa ve 
binaların bir kısmında hizmet vermesi halinde, 
bunların komisyonlarca tespit edilecek kısımları 
gerektiğinde ifraz edilerek veya kat mülkiyeti ya 
da kat irtifakı kurularak Bakanlığa devredilir. Bu 
kısımların tespitinde hizmetin etkin ve verimli 
sunulması ve geleceğe yönelik kapasite ihtiyacı 
göz önünde bulundurulur. Binaların bir kısmın
da hizmet sunulan sağlık birimlerinin devrinde 
komisyonlarca, devrin taşınır, taşıtlar ve per
sonel ile sınırlı tutulmasına da karar verilebilir. 

f) Bu Kanunla Bakanlığa devredilen sağlık 
birimlerine ait taşınmazların mülkiyeti tapuda 
resen Hazine adına tescil edildikten sonra bu 
taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 
ilgili dairelerce tespit edilmiş birim fiyatlar var
sa, bunlar da dikkate alınır. Komisyonlann teş
kili ile çalışma usûl ve esasları Bakanlık ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

c) Devredilen sağlık birimleri ile ilgili 
olarak; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar, Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık hiz
meti satın almasına ilişkin sözleşmeleri hariç, 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış 
sözleşmeler, kredi anlaşmaları, yatırım 
projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları leh ve 
aleyhine adli ve idari yargıda sağlık hizmeti 
sunumundan, iyileştirici tıbbi malzeme alımın
dan dolayı ve sağlık hizmeti sunan personelle 
ilgili açılmış ve açılacak davalar ile icra takip
leri, Bakanlık husumetiyle yürütülür, bütün 
hak, yetki, yükümlülük, alacak ve borçlarıyla 
birlikte Bakanlığa geçer. 

Devredilen sağlık birimleriyle ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarına; sözleşmeler, kredi an
laşmaları, yatırım projeleri ve davalar 
dolayısıyla bankalarca verilmiş olan teminat 
mektupları ile ipotek belgeleri hiçbir işleme 
gerek olmadan Bakanlık muhatap alınarak 
verilmiş sayılır. 

d) Devredilen sağlık birimleri ile bunlara 
ait taşınır, taşınmaz ve taşıtlardan ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarına şartlı olarak bağış
lananların, devirden sonra da bağışlama şart
larına uygun olarak kullanılmasına devam 
edilir. 

e) Devredilen sağlık birimlerinin, kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait arazi, arsa ve 
binaların bir kısmında hizmet vermesi halinde, 
bunların komisyonlarca tespit edilecek kısım
ları gerektiğinde ifraz edilerek veya kat mül
kiyeti ya da kat irtifakı kurularak Bakanlığa 
devredilir. Bu kısımların tespitinde; Sosyal 
Sigortalar Kurumunun ihtiyacı, hizmetin etkin 
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Devredilen personel 
MADDE 5. - Devredilen sağlık birimlerin

de 15.10.2004 tarihinde sürekli işçi kadroların
da çalışan personel, devir tarihi itibarıyla kad
roları ile birlikte Bakanlığa devredilir. Bu fıkra 
hükümlerine göre Bakanlığa geçmek is
temeyen işçilerin kanuni hakları ödenerek 
Kurum ile ilişikleri kesilir. 

Bakanlığa devredilen sağlık birimlerinde, 
15.10.2004 tarihinde 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar 
devir tarihi itibarıyla kadroları ile birlikte 
Bakanlığa devredilir. 

Devredilen memur kadroları adet, sınıf, 
unvan ve dereceleri itibarıyla bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Bakan
lar Kurulunca tespit edilerek Resmi Gazetede 
yayımlanır ve bu kadrolar aynı tarih itibarıyla 
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ve verimli sunulması ve geleceğe yönelik 
kapasite ihtiyacı göz önünde bulundurulur. 
Binaların bir kısmında hizmet sunulan sağlık 
birimlerinin devrinde komisyonlarca, devrin 
taşınır, taşıtlar ve personel ile sınırlı tutul
masına da karar verilebilir. 

f) Bu Kanunla Bakanlığa devredilen sağlık 
birimlerine ait taşınmazların mülkiyeti tapuda 
resen Hazine adına tescil edildikten sonra bu 
taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır. 

Sağlık yardım sandıklarının fiilen dev
redilen sağlık birimleri tarafından kullanılmak
ta olan taşınır ve taşınmazlarının komisyonca 
belirlenecek bedeli, sandıkça kabul edilmesi 
halinde bu sandıklara ödenir. 

g) Bu Kanunla kamu kurum ve kuruluş
larına ait sağlık birimlerinin Bakanlığa dev
redilmesi ile ilgili olarak gerekli görülen her 
türlü bütçe ve muhasebe işlemleri ile bu işlem
lere ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya, 
esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

Devredilen personel 
MADDE 5. - Devredilen sağlık birimlerin

de devir tarihinde sürekli işçi kadrolarında 
çalışan personel, devir tarihi itibarıyla kadroları 
ile birlikte Bakanlığa devredilir. Bu fıkra 
hükümlerine göre Bakanlığa geçmek is
temeyen işçilerin kanuni haklan ödenerek 
Kurum ile ilişikleri kesilir. 

Bakanlığa devredilen sağlık birimlerinde, 
devir tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi olarak çalışan memurlar devir 
tarihi itibarıyla kadroları ile birlikte Bakanlığa 
devredilir. 

Devredilen memur kadroları adet, sınıf, 
unvan ve dereceleri itibarıyla bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Bakan
lar Kurulunca tespit edilerek Resmi Gazetede 
yayımlanır ve bu kadrolar aynı tarih itibarıyla 
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
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Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı 
cetvelin Sağlık Bakanlığına ilişkin bölümüne 
eklenmiş, ilgili kurumun kadro cetvellerinden 
çıkarılmış sayılır. Devredilen kadro unvanların
dan Bakanlıkça ihtiyaç duyulmayan kadro un
vanlarında çalışan personel durumlarına uygun 
diğer kadrolara atanırlar. Bu çerçevede ihtiyaç 
duyulan kadro değişiklikleri, 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 
son fıkrası hükmü uygulanmaksızın anılan 
Kanun Hükmünde Kararname hükümleri 
uyarınca yapılır. 

Bakanlığa devredilen sağlık birimlerinde, 
15.10.2004 tarihi itibarıyla çalışmakta olan per
sonelden; 

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
eki (II) sayılı cetvele tabi pozisyonlarda çalışan 
sözleşmeli personel, mevcut pozisyon unvanları 
da dikkate alınarak devir tarihi itibarıyla 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca istih
dam edilmek üzere Bakanlığa devredilir. Bunlar 
hakkında, 399 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü ve 
32 nci maddelerinin uygulanmasına devam 
edilir. Bunların Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı ile ilişkileri devam eder. 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca çalışan 
sözleşmeli personel devir tarihi itibarıyla aynı 
statüde Bakanlığa devredilir. 

c) Diğer kanun hükümlerine göre çeşitli 
statülerde sözleşmeli olarak çalışanlar, devir 
tarihi itibarıyla, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hük
mü uyarınca istihdam edilmek üzere Bakanlığa 
devredilir. 

Dördüncü fıkra uyarınca devredilen per
sonel, benzer birimde aynı unvanlı kadroda 
çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Bakan
lık personeli esas alınarak döner sermaye ek 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı 
cetvelin Sağlık Bakanlığına ilişkin bölümüne 
eklenmiş, ilgili kurumun kadro cetvellerinden 
çıkarılmış sayılır. Devredilen kadro unvanların
dan Bakanlıkça ihtiyaç duyulmayan kadro un
vanlarında çalışan personel, durumlarına uygun 
diğer kadrolara atanırlar. Bu çerçevede ihtiyaç 
duyulan kadro değişiklikleri, 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 
son fıkrası hükmü uygulanmaksızın anılan 
Kanun Hükmünde Kararname hükümleri 
uyarınca yapılır. 

Bakanlığa devredilen sağlık birimlerinde, 
devir tarihi itibarıyla çalışmakta olan personel
den; 

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name eki (II) sayılı cetvele tabi pozisyonlarda 
çalışan sözleşmeli personel, mevcut pozisyon 
unvanları da dikkate alınarak devir tarihi 
itibarıyla Bakanlıkta durumlarına uygun boş 
kadrolara atanırlar. Söz konusu kadrolara 
ataması yapılan personelin, kamu iktisadi 
teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında sözleşmeli 
statüde geçen hizmet süreleri, öğrenim durum
ları itibarıyla, yükselebilecekleri dereceyi aş
mamak koşuluyla, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri 
ile anılan Kanuna 458 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile eklenen ek geçici madde 
hükümleri dikkate alınarak kazanılmış hak ay
lık derece ve kademelerinin tespitinde değer
lendirilir. 

b) 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası 
uyarınca çalışan sözleşmeli personel devir 
tarihi itibarıyla aynı statüde Bakanlığa dev
redilir. 

c) Diğer kanun hükümlerine göre çeşitli 
statülerde sözleşmeli olarak çalışanlar, devir 
tarihi itibarıyla, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hük-
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ödemesinden yararlandırılır ve bunlara 
yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline 
yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez. 

Bu Kanun uyarınca devredilen sağlık 
birimlerinde çalışanlardan birinci, ikinci ve dör
düncü fıkralarda belirtilenlerin dışındaki per
sonel ile Sosyal Sigortalar Kurumunun satın 
alacağı sağlık hizmetlerinin provizyon, fatura 
kontrol ve ödeme işlerinde çalıştırılmak üzere 
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının önerisi, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayı ile 
tespit edilen personel Bakanlığa devredilmez. 

Birinci, ikinci ve dördüncü fıkralar uyarın
ca Bakanlığa devredilen sağlık birimlerine ait 
pozisyonlar, bu birimlere ait serbest memur 
kadroları ve sürekli işçi kadrolarından boş olan
lar ile tutulan memur kadroları, devir tarihinden 
itibaren başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 
iptal edilmiş ve ilgili kurumların kadro veya 
pozisyon cetvellerinden çıkarılmış sayılır. 

Devredilen personele devir tarihinden son
ra yapılması gereken aylık veya ücret 
ödemeleri Bakanlıkça yapılır ve bu ödemeler 
hakkında kurumlar arasında herhangi bir 
hesaplaşma yapılmaz. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

mü uyarınca istihdam edilmek üzere Bakanlığa 
devredilir. 

Dördüncü fıkra uyarınca devredilen per
sonel, benzer birimde aynı unvanlı kadroda 
çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Bakan
lık personeli esas alınarak döner sermaye ek 
ödemesinden yararlandırılır ve bunlara 
yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline 
yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez. 

İkinci ve dördüncü fıkralar ile 6 ncı madde 
kapsamında Bakanlığa devredilen personelin 
devir tarihinde eski kadro veya pozisyonlarına 
bağlı olarak almakta oldukları aylık, ek göster
ge, her türlü zam ve tazminatları, sözleşme üc
reti ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti 
ile nöbet ücreti hariç) toplam net tutarının, 
atandıkları yeni kadro veya pozisyonlarının ay
lık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, 
sözleşme ücreti ile döner sermayeden yapılacak 
ek ödeme de dahil olmak üzere, diğer her türlü 
mali hakları toplam net tutarından fazla olması 
halinde, aradaki fark tutarı, atandıkları kadro 
veya pozisyonlarda kaldıkları sürece, kapanın-
caya kadar herhangi bir kesintiye tabi tutul
maksızın ayrıca tazminat olarak ödenir. 

Bu Kanun uyarınca devredilen sağlık 
birimlerinde çalışanlardan birinci, ikinci ve 
dördüncü fıkralarda belirtilenlerin dışındaki 
personel ile Sosyal Sigortalar Kurumunun satın 
alacağı sağlık hizmetlerinin provizyon, fatura 
kontrol ve ödeme işlerinde çalıştırılmak üzere 
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 
önerisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının 
onayı ile tespit edilen personel Bakanlığa dev
redilmez. 

Birinci, ikinci ve dördüncü fıkralar uyarın
ca Bakanlığa devredilen sağlık birimlerine ait 
pozisyonlar, bu birimlere ait serbest memur 
kadroları ve sürekli işçi kadrolarından boş 
olanlar ile tutulan memur kadroları, devir 
tarihinden itibaren başkaca bir işleme gerek 
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Kurum tabipliklerinin devri 
MADDE 6. - Kamu kurum ve kuruluşları 

bünyesinde hizmet sunan kurum tabiplik
lerinin, kurum tabiplikleri için Bakanlıkça bir 
ay içinde belirlenecek standartları aşan taşınır, 
taşınmaz, taşıt ve personeli de 4 üncü maddeye 
göre Bakanlığa devredilir. 

Anlaşmazlık ve tereddütlerin giderilmesi 
MADDE 7. - Devir ve tespit işlemlerinde ve 

komisyonların çalışmalarında bu Kanunun uy
gulanmasından dolayı ortaya çıkacak anlaşmazlık 
ve tereddütleri gidermeye Başbakan yetkilidir. 

Vergi istisnası 
MADDE 8. - Bu Kanunda öngörülen 

bütün geçiş, devir, temlik ve intikal işlemleri ile 
düzenlenecek belgeler her türlü vergi, resim, 
harç, ücret ve fondan müstesnadır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

kalmaksızın iptal edilmiş ve ilgili kurumların 
kadro veya pozisyon cetvellerinden çıkarılmış 
sayılır. 

Devredilen personele devir tarihinden son
ra yapılması gereken aylık veya ücret 
ödemeleri Bakanlıkça yapılır ve bu ödemeler 
hakkında kurumlar arasında herhangi bir 
hesaplaşma yapılmaz. 

PTT Sağlık Yardım Sandığında 
15.10.2004 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlar
dan sağlık ve yardımcı sağlık hizmeti sunan
lara, Bakanlıkça yapılacak sağlık hizmeti alım
larında öncelik verilir. 

Kurum tabipliklerinin devri 
MADDE 6. - Kamu kurum ve kuruluşları 

bünyesinde hizmet sunan kurum tabiplik
lerinin, kurum tabiplikleri için Bakanlıkça bir 
ay içinde belirlenecek standartları aşan taşınır, 
taşınmaz, taşıt ve personeli de 4 ve 5 inci mad
delere göre Bakanlığa devredilir. 

Vergi istisnası 
MADDE 7. - Tasarının 8 inci maddesi 7 nci 

madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Avans ödemesi 
MADDE 8. - Sosyal Sigortalar Kurumun

dan sağlık yardımı alan ve devredilen sağlık 
birimlerinde muayene ve tedavisi yapılan 
kişiler için ödenecek hizmet bedellerinden 
mahsup edilmek üzere Sosyal Sigortalar 
Kurumu tarafından bu birimlere her ay, bakılan 
hasta sayısı ile orantılı miktarda avans ödenir. 
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Atıflar ve yürürlükten kaldırma 
MADDE 9. - Mevzuatta bu Kanunla 

Bakanlığa devredilen kamu kurum ve kuruluş
larına ait sağlık birimlerine yapılan atıflar, 
Bakanlığa ait sağlık birimlerine yapılmış sayılır. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
123 üncü maddesinin ikinci fıkrası hariç, bu 
Kanun kapsamına giren Bakanlık dışındaki 
kurum ve kuruluşların mevzuatında yer alan 
sağlık hizmeti sunumuna ilişkin hükümler 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 10. - Bu Kanunun 4 üncü mad

desinin (b) bendi, 5 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası ve 6 ncı maddesi yayımı tarihinde, diğer 
hükümleri 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girer. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Atıflar ve yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 9. - Mevzuatta, bu Kanunla 

Bakanlığa devredilen kamu kurum ve kuruluş
larına ait sağlık birimlerine yapılan atıflar, 
Bakanlığa ait sağlık birimlerine ve Sosyal 
Sigortalar Kurumu tarafından belirlenecek sağ
lık kurum ve kuruluşlarına yapılmış sayılır. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
33 üncü maddesinin ( C ) bendi ile 123 üncü 
maddesinin ikinci fıkrası ve Sosyal Sigortalar 
Kurumunun sağlık hizmeti satın almasına iliş
kin hükümleri hariç, bu Kanun kapsamına 
giren Bakanlık dışındaki kurum ve kuruluşların 
mevzuatında yer alan sağlık hizmeti sunumuna 
ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 10. - Bu Kanunun 4 üncü mad

desinin (b) ve (g) bendi, 5 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası ve 6 ncı maddesi yayımı tarihin
de, diğer hükümleri 1.1.2005 tarihinde yürür
lüğe girer. 
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Yürütme 
MADDE 11. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürütme 
MADDE 11. - Tasarının 11 inci maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V. 
M. V. Gönül 

Devlet Bakam 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
C. Çiçek 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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