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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açıldı. 
İstiklâl Marşı okundu; 
Genel Kurulu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se/er'e Başkanlıkça "Hoşgeldıni/" 

denildi. 
Genel Kurulun 6.4.2005 tarihli 80 inci Birleşiminde alınan karar uyarınca, Türkiye Büyük Mil

let Meclisinin kuruluşunun 85 inci yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kut
lanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla: 

TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın sunuş konuşmasından sonra; 
AK Parti Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
CHP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Deniz Baykal, 
ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu, 
DYP Genel Başkanı Mehmet Kemal Ağar, 
HYP Genel Başkanı Yaşar Nuri Öztürk, 
Birer konuşma yaptılar. 
26 Nisan 2005 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.43'te son verildi. 

Bülent Arınç 
Başkan 

Harun Tüfekçi Ahmet Gökhan Sarıçam 
Konya Kırklareli 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 122 

II.- GELEN KÂĞITLAR 
25 Nisan 2005 Pazartesi 

Raporlar 
1.- Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ile Reha Denemeç'in; Türkiye Bilimsel ve Teknik 

Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/426) (S. Sayısı: 877) (Dağıtma tarihi: 
25.4.2005) (GÜNDEME) 

2.- Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyiş-
leri Komisyonları Raporları (1/949) (S. Sayısı: 878) (Dağıtma tarihi: 25.4.2005) (GÜNDEME) 

3.- Tarım Sigortaları Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/865) (S. Sayısı: 879) (Dağıtma tarihi: 25.4.2005) (GÜNDEME) 

4.- Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, 
GAP Bölgesinde Yatırımların Özendirilmesi ve İstihdam Yaratılması Hakkında Kanun Teklifi; Kas
tamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifleri; Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve 3 Milletvekilinin, Adalarda Yatırımların ve İstih
damın Teşviki Hakkında Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Millet
vekili Deniz Baykal ve 69 Milletvekilinin, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Zonguldak 
Milletvekili Harun Akın ve 50 Milletvekilinin, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Bur
sa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 26 Milletvekilinin, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifi; Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 15 Milletvekilinin, 29.1.2004 Tarih ve 5084 
Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yatırımların ve İstihdamın Özendirilmesi ve 
Bölgesel Dengesizliklerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kahramanmaraş Milletvekilleri 
Mehmet Yılmazcan, Hanefi Mahçiçek ile Mehmet Ali Bulut'un, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi; Kastamonu Milletvekilleri Musa Sıvacıoğlu, Hakkı Köylü ile Sinan Özkan'ın, Yatırımların 
ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Konya Milletvekili Hasan Angı'nın, 5084 Sayılı Yatırımların ve 
İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi; Sakarya Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Erol Aslan Cebeci, Hasan 
Ali Çelik, Süleyman Gündüz ile Recep Yıldırım'ın, 29.1.2004 Tarih ve 5084 Sayılı Yatırımların ve 
İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Teklifi ve Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur ve 12 Milletvekilinin, 5084 
Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/966, 2/219, 2/271, 2/274, 2/286, 2/349, 2/350, 2/366, 2/371, 2/374, 2/387, 2/388, 2/389, 2/390, 
2/391) (S. Sayısı: 880) (Dağıtma tarihi: 25.4.2005) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN'in, Tokat Bölge Cezaevi inşaatına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005) 
2.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN'in, Tokat-Turhal İlçesine adliye binası yapılıp yapıl

mayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1528) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005) 
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3.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, Bakanlık müsteşarının atanma şekline ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005) 

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-Alanya'daki DİM Çayının 
korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1530) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.4.2005) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, İslam Özel Sektörünün Geliştirilmesi 

Kurumunun kuruluş anlaşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5653) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 7.4.2005) 

2.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Mercedes Benz A.Ş. hakkındaki bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5654) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005) 

3.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, akaryakıta yapılan zamlara ve ÖTV oranına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5655) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005) 

4.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, meşrubat üreten şirketlere tatlandırıcı üretimi iz
ni verilmesinin reddedildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5656) (Başkan
lığa geliş tarihi: 8.4.2005) 

5.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, Diyarbakır-Bismil-Sinan köylülerinin arazi 
sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5657) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005) 

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5658) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

7.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, 2002 yılı itibariyle kişi başına düşen iç ve dış 
borç miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5659) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.4.2005) 

8.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN'in, bazı meslek gruplarındaki kişilere Trafik Ceza 
Tutanağı düzenlenmesine yönelik genelgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5660) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

9.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, iş takibi için randevu talep eden gazetecilere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5661) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

10.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Başbakanlık konutu ve merkez binada yapılan 
tadilata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5662) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

11.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, özelleştirme kapsamındaki fabrikalarda çalışan 
işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5663) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.4.2005) 

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, IMF'nin Türkiye'nin ekonomik politikaları üzerin
deki etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5664) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

13.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, son günlerde yaşanan şiddet olaylarına ve alınan ted
birlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5665) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

14.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, TCK'nın basınla ilgili hükümlerini yeniden 
düzenleme çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5666) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 8.4.2005) 

15.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, gizli yönetmelik iddialarına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5667) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005) 

16.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, F tipi cezaevinin maliyetine ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5668) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005) 

17.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, hâkim ve savcıların aldıkları keşif ücretlerin
deki dengesizliklere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5669) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 11.4.2005) 

18.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, hâkim ve savcıların tedavi giderlerine ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5670) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005) 
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19.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, hâkim ve savcıların maaşlarında düzenleme 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5671) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 11.4.2005) 

20.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, hâkim ve savcıların maaşlarındaki farklı uy
gulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5672) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11.4.2005) 

21.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5673) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

22.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve 
asaleten görev yapan idari personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5674) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

23.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5675) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

24.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5676) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.4.2005) 

25.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Van ve Kırıkkale illerinde yapılan F tipi cezaev
lerinin maliyetine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5677) (Başkan
lığa geliş tarihi: 8.4.2005) 

26.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5678) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.4.2005) 

27.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve 
asaleten görev yapan idari personele ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5679) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

28.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5680) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

29.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, memur ve işçi maaşlarından Konut Edindirme Yar
dımı adı altında kesilen paralara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5681) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.4.2005) 

30.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Polatlı'nın Uzunbeyli ile Gökpınar köyleri arasındaki 
yol onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5682) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 13.4.2005) 

31.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'ın, Bolu Dağı Geçişi ve Tüneli inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5683) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

32.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5684) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

33.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Yenişehir Devlet Hastanesinin BAG-
KUR'dan alacaklarının tahsiline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/5685) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005) 

34.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, SSK hastanelerinin devri ile ilgili sözleş
menin feshedilebileceğine dair açıklamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/5686) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005) 

35.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, Ordu İlindeki işsizlik oranına ve 
çözümüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5687) (Başkan
lığa geliş tarihi: 11.4.2005) 
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36.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Antalya BAĞ-KUR İl Müdürlüğü telefon 
santralının yenilenme ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/5688) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005) 

37.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5689) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12.4.2005) 

38.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve 
asaleten görev yapan idari personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/5690) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

39.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5691) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

40.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5692) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

41.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Ege Denizi ve Akdenizin kıyısındaki yerleşim böl
gelerinin çevre kirliliğinden korunması yönündeki çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/5693) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

42.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, fidan üretimi ve dikimine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5694) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

43.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve 
asaleten görev yapan idari personele ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5695) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

44.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5696) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

45.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5697) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

46.- Yozgat Milletvekili Mehmet ERDEMİR'in, bir vatandaşın AİHM'ne yaptığı başvuruyla il
gili savunmaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5698) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005) 

47.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, milletvekili lojmanlarının ABD vatandaşlarına 
verileceği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/5699) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005) 

48.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere 
ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5700) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12.4.2005) 

49.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve 
asaleten görev yapan idari personele ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/5701) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

50.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5702) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.4.2005) 

51.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/5703) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

52.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi 
(7/5704) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 
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53.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'ın, naylon fatura düzenlemek ve hayali ihracat yap
makla suçlanan özel fınans kuruluşları hakkında yapılan işlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5705) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

54.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve 
asaleten görev yapan idari personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif 
ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5706) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

55.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5707) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12.4.2005) 

56.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) 
yazılı soru önergesi (7/5708) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

57.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi 
(7/5709) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

58.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve 
asaleten görev yapan idari personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet 
Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5710) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

59.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5711) (Başkan
lığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

60.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) 
yazılı soru önergesi (7/5712) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

61.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, SSK hastanelerinin devriyle ortaya çıkan maliyet ar
tışına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5713) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 8.4.2005) 

62.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve bu 
alana yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı 
soru önergesi (7/5714) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005) 

63.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, 2003-2005 yılları arasında tespit edilen iç 
ve dış borç stoklarına ve faiz ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru 
önergesi (7/5715) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

64.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere 
ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5716) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.4.2005) 

65.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve 
asaleten görev yapan idari personele ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru öner
gesi (7/5717) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

66.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5718) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

67.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5719) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

68.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere 
ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5720) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.4.2005) 
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69.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve 
asaleten görev yapan idari personele ilişkin Devlet Bakanından (Giildal AKŞİT) yazılı soru öner
gesi (7/5721) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

70.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5722) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

71.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5723) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

72.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Türkiye-Irak sınırında ikinci bir kapının açılması 
çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/5724) (Başkan
lığa geliş tarihi: 8.4.2005) 

73.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere 
ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/5725) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12.4.2005) 

74.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve 
asaleten görev yapan idari personele ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru 
önergesi (7/5726) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

75.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/5727) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

76.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi 
(7/5728) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

77.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere 
ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/5729) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.4.2005) 

78.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve 
asaleten görev yapan idari personele ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru öner
gesi (7/5730) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

79.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/5731) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

80.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/5732) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

81.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısına 
atfedilen bir açıklamaya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/5733) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005) 

82.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve 
asaleten görev yapan idari personele ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru öner
gesi (7/5734) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

83.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/5735) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

84.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/5736) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

85.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Mavi Akım Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5737) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005) ' 

86.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, doğalgazın BOTAŞ çıkış fiyatına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5738) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.4.2005) 
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87.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5739) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.4.2005) 

88.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Diyarbakır-Kulp-Akçaşehir Köyünün 
elektrik sorunu ile elektriği olmayan köy ve mezra sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/5740) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

89.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, mazotun rafineri çıkış ve tüketiciye ulaşım 
fiyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5741) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12.4.2005) 

90.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve 
asaleten görev yapan idari personele ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/5742) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

91.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5743) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

92.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Doğu Anadolu'da kurulan mobil santrallere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5744) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.4.2005) 

93.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, elektrik piyasasıyla ilgili bir yönetmeliğe ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5745) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.4.2005) 

94.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5746) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

95.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'ın, Boyabat Barajı ve Hidroelektrik Santralı 
Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5747) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 13.4.2005) 

96.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, kapkaç olaylarına ve alınacak önlemlere ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5748) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005) 

97.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Ankara-Çubuk-Akkuzulu Köyünün su ve asfalt
lama ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5749) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11.4.2005) 

98.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5750) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

99.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve 
asaleten görev yapan idari personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5751) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

100.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5752) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

101.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Pendik'te fay hattı üzerinde akaryakıt istasyonu 
kurma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5753) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.4.2005) 

102.- Antalya Milletvekili Nail KAMACTnın, Antalya merkezdeki bir mesire ormanının 
turizm alanı ilan edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5754) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.4.2005) 

103.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5755) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.4.2005) 
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104.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyet
lere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5756) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.4.2005) 

105.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, kütüphanelerdeki bilgisayar kullanımına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5757) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005) 

106.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, il halk kütüphanelerine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5758) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005) 

107.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve 
asaleten görev yapan idari personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5759) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

108.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5760) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

109.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5761) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

110.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, müzelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/5762) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

111.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, resmî kurum ilanlarının yerel gazetelerde 
yayımlanma ücretlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5763) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 8.4.2005) 

112.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyet
lere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5764) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

113.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Eti Alüminyum A.Ş.'nin İzmir ve Antalya'daki taşın
mazlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5765) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.4.2005) 

114.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve 
asaleten görev yapan idari personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5766) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

115.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5767) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

116.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, TEKEL'in özelleştirilmesiyle tütün üreticisinin kar
şılaştığı sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5768) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.4.2005) 

117.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Mavi Akım Projesiyle ilgili zeyilname imzalanıp 
imzalanmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5769) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.4.2005) 

118.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5770) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.4.2005) 

119.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN'in, Tokat İlindeki yönetici atamalarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5771) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005) 

120.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, öğretmenlere dizüstü bilgisayar satışına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5772) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005) 

121.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5773) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

122.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Diyarbakır-Kulp-Akçaşer ve Kayacık 
köylerinin okul ihtiyacına ve okulu olmayan köy sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/5774) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 
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123.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, ilköğretim müfettişlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5775) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

124.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve 
asaleten görev yapan idari personele ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5776) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

125.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5777) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

126.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, eski eğitim enstitüsü müdürlerinin özlük haklarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5778) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

127.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, İLKSAN üyelikleri iptal edilen öğretmenlerin 
aidatlarını eksik aldıkları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5779) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

128.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın, dış kaynaklı kredilerle finanse edilen projelere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5780) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

129.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5781) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 13.4.2005) 

130.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, askerlik süresi ile ilgili beyanına ilişkin Millî 
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5782) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005) 

131.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Afganistan'daki Türk askerlerine ve askerlik 
süresine ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5783) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.4.2005) 

132.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve 
asaleten görev yapan idari personele ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5784) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

133.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Millî 
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5785) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

134.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5786) (Başkan
lığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

135.- Ankara Milletvekili İsmail DEGERLİ'nin, MED-PULS adlı şirkete ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5787) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005) 

136.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyet
lere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5788) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.4.2005) 

137.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Devlet memurları için kullandığı iddia 
edilen bir ifadeye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5789) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12.4.2005) 

138.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve 
asaleten görev yapan idari personele ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5790) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

139.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5791) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

140.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5792) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

141.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, İsparta- Gelendost İlçesi Sağlık Ocağının 
kapatılma ve Devlet Hastanesi inşaatının durdurulma nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/5793) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005) 
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142.- Ankara Milletvekili İsmail DEGERLİ'nin, Ankara Sağlık Müdürlüğünün bir ihalesine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5794) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005) 

143.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, bazı ilaç firmalarının yaptığı fiyat in
dirimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5795) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2005) 

144.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, SSK hastanelerinin devrinden sonra 
yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5796) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11.4.2005) 

145.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, Eşdeğer İlaç Listesine alınan ilaçlara 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5797) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005) 

146.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyet
lere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5798) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

147.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan ihalelerde 
Devletin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5799) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

148.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve 
asaleten görev yapan idari personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5800) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

149.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5801) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

150.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5802) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.4.2005) 

151.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, Manisa'da yaşanan don olayına ve zarar gören çift
çilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5803) (Başkanlığa geliş tarihi: 
8.4.2005) 

152.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsüne iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5804) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005) 

153.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, Manisa ve ilçelerinde yaşanan don felaketinden 
zarar gören çiftçilere yapılacak yardıma ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5805) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2005) 

154.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyet
lere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5806) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.4.2005) 

155.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve 
asaleten görev yapan idari personele ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5807) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

156.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5808) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

157.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5809) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 13.4.2005) 

158.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN'un, TCDD'ye ait kızaklama ünitesinin işletme 
ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5810) (Başkanlığa geliş tarihi: 
8.4.2005) 

159.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyet
lere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5811) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2005) 

160.- İstanbul Milletvekili Ömer Zülfü LİVANELİ'nin, Gökova ve Bodrum koylarının 
denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5814) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005) 
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161.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Basın İlan Kurumuna ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/5815) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005) 

162.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Kalecik İlçesi Göl Köyünün bazı sorunlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5816) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005) 

163.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, özelleştirilmesi düşünülen TEKEL'e ait Tuz İş
letmelerinde çalışan işçilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5817) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 15.4.2005) 

164.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, TEKEL'e bağlı Tuz İşletmelerinin özelleştiril
mesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5818) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005) 

165.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Ankara-Kalecik-Kızılkaya Köyünde bulunan 
taş ocağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5819) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005) 

166.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın, hazine arazilerine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/5820) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005) 

167.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Bakanlar Kurulu Kararıyla Kızılay'a 
yapılan yönetici atamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5821) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.4.2005) 

168.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, kırmızı bültenle aranan bir şahsın Türkiye'ye 
iadesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5822) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005) 

169.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Atatürk'e ait vasiyete ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/5823) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005) 

170.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Uludağ'daki bitki türlerinin korunmasıyla ilgili 
çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5824) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.4.2005) 

171.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Ulusal Biyogüvenlik Kanun Tasarısı 
Taslağı çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5825) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 15.4.2005) 

172.- İzmir Milletvekili Hakkı AKALIN'ın, İzmir İlinde SSK'lı vatandaşların sağlık karnesi al
mada yaşadıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5826) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005) 

173.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, SSK'da ilaç alımında yolsuzluk yapıldığı 
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5827) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14.4.2005) 

174.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, ticari taksi plakalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5828) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005) 

175.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Bursa İlinde ticari araçlara getirilen tahdit 
uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5829) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15.4.2005) 

176.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, özel kişi veya kuruluşlara ait müzelere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5830) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005) 

177.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, bakanlığın uzun metrajlı filmler 
için verdiği kredilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5831) (Başkan
lığa geliş tarihi: 15.4.2005) 

178.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, TEKEL'in alkollü içkiler bölümünün özelleştiril
mesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5832) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005) 

179.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, TEKEL'in, alkollü içkiler bölümünün özelleştiril
mesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5833) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005) 

180.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un, Bursa Yıldırım Kız Meslek Lisesinde Türk 
bayrağı ile birlikte Avrupa Birliği bayrağının göndere çekilme nedenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5834) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005) 
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181.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCTnın, ilköğretim Türkçe ders kitaplarında yapılan 
değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5835) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.4.2005) 

182.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Devlet üniversitesi hukuk fakül
telerinde görev yapan öğretim üyelerinin avukatlık yapıp yapamayacaklarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5836) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005) 

183.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR'ın, Ankara-Yenimahalle İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğünce okul müdürlüklerine gönderilen bir yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/5837) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005) 

184.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI'nın köy enstitülerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5838) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005) 

185.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, SSK'lıların tüp bebek yardımından 
yararlanıp yararlanmayacaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5839) (Başkan
lığa geliş tarihi: 14.4.2005) 

186.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, diyaliz bölümü mezunlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5840) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005) 

187.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya-Alanya Güney ve Burçak
lar Köyü sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5841) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.4.2005) 

188.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Doğanhisar İlçesi Devlet Hastanesinin uz
man doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5842) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.4.2005) 

189.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Ulusal Biyogüvenlık Kanun Tasarısı 
Taslağı çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5843) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.4.2005) 

190.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, 2003-2004 yıllarında doğal afetlerden etkilenen 
çiftçilere ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/5844) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005) 

191.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, tarım meslek liselerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5845) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005) 

192.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, TMO'dan Dahilde İşleme İzin Belgesiyle buğday 
satın alanların denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5846) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 15.4.2005) 

193.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya-Alanya-Mahmutlar Bel
desinde kedi ve köpeklerin zehirlendiği iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/5847) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005) 

194- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya-Gündoğmuş-Çamlıalan 
Köyü ile Köprülü arasındaki yolun yeniden yapılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/5848) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005) 

195.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Ulusal Biyogüvcnlik Kanun Tasarısı 
Taslağı çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5849) (Başkan
lığa geliş tarihi: 15.4.2005) 

196- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, yataklı tren ücretlerine yapılan zamma iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5850) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005) 

197.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN'in, İstanbul, İzmir ve Antalya havalimanı ihalesiyle il
gili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5851) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.4.2005) 
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198.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir Adnan Menderes Havalimanından direkt yurt
dışı seferlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5852) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005) 

199.- İzmir Milletvekili Hakkı AKALIN'ın, Ilısu Barajı ihalesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5853) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005) 

200.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, Ordu-Merkez İlçesinin Cumhuriyet 
Mahallesinde iki kavşakta sinyalizasyon sistemi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5854) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005) 

201.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonunun gelirlerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/5855) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 14.4.2005) 

202.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, amatör futbol müsabakalarının yapıldığı 
sahalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru öner
gesi (7/5856) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2005) 

203.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, AB müzakerelerini yürütecek başmüzakereciye 
ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5857) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.4.2005) 

204.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Doğanhisar İlçesinde yeniden bir askerlik 
şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5858) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 15.4.2005) 

205.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa-Alaşehir İlçesinde gümrük müdürlüğü 
açılması ile ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı 
soru önergesi (7/5859) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2005) 

206.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın, 2005 yılı Bütçesinden esnafa ay
rılan paya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5860) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.4.2005) 
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No.: 123 
26 Nisan 2005 Salı 

Raporlar 
1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/931) (S. Sayısı: 881) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) (GÜNDEME) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Tarım 
Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/941) (S. Sayısı: 882) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) (GÜNDEME) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Rapor
ları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) (GÜNDEME) 

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S. Sayısı: 884) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) (GÜNDEME) 

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik 
İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1000) (S. Sayısı: 885) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) (GÜNDEME) 

6.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 34 Mil
letvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı: 886) (Dağıtma tarihi: 
26.4.2005) (GÜNDEME) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel 

Müzesindeki tablolara ve müzenin restorasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/5112) 

2.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki SSK ve 
BAG-KUR prim borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5199) 

3.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Asya Kalkınma Bankasının Yıllık Genel Kurul 
Toplantısı İhalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5200) 

4.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Asya Kalkınma Bankası 38 inci Yıllık Genel 
Kurul Toplantısı İhalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5201) 

5.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Asya Kalkınma Bankası 38 inci Yıllık Genel 
Kurul Toplantısı İhalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5202) 

6.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, kaçak alkollü içeceklerin üretimine yönelik 
denetimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5203) 

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, ÇEAŞ imtiyaz sözleşmesinin iptaline ve uluslararası 
bir bankayla yapılan anlaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5206) 

8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, ÇEAŞ'ın imtiyaz sözleşmesinin iptaline ve ulus
lararası bir bankayla imzalanan anlaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5207) 
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9.- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA'nın, ülkemizin sosyal ve ekonomik sorunlarına 
ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5208) 

10.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ'nin, kaçak alkollü içki ve tütün üretimine yönelik 
alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5210) 

11.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Cumhuriyet Gazetesinde bir yazı dizisinin 
yayımının durdurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5213) 

12.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, DSİ'nin gölet projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5218) 

13.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Türkiye'de petrol çıkarılmasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5219) 

14.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, İzmir-Bergama'da Yortanlı Barajının sular altında 
bırakacağı antik kentin korunmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/5221) 

15.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Çanakkale-Gelibolu İlçesi Çokal Barajı in
şaatına ve sulama projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5222) 

16.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Cudı Dağı çevresinde maden veya petrol aran
masına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5223) 

17.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, ulaşım koordinasyon merkeziyle ilgili 
yönetmelik hazırlık çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5227) 

18.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, Gümüşhane-Şiran İlçesinde yaşanan bir olaya 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5230) 

19.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, Gümüşhane-Şiran İlçesinde PKK terör örgütü 
ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5231) 

20.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, bir vatandaşın ölüm nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5233) 

21.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, AŞTİ'deki otobüs firmalarının şehiriçi ser
vislerinin kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5235) 

22.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, ticari taksi şoförlerinin güvenliğine yönelik 
alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5237) 

23.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, 3.11.2002'den itibaren affedilen veya silinen vergi 
borçlarına ve mükelleflere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5238) 

24.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkan
lığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5245) 

25.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, bebe bisküvilerindeki bir kimyasal mad
denin oranının tespitine yönelik analız sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5247) 

26.- Ordu Milletvekili İdrıs Samı TANDOĞDU'nun, Ordu-Ünye-Esenyurt Beldesi Sağlık 
Ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5251) 

27- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunuyla 
kurulan uzlaşma komisyonuna ilişkin Devlet Bakanından (Alı BABACAN) yazılı soru önergesi 
(7/5262) 
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28.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasın
daki vize uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/5263) 

29.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALl'nın, Belediyeler Kanununun geçici 7 nci maddesin
de Bakanlar Kuruluna verilen bir yetkiye ilişkin Devlet Bakanından (Alı BABACAN) yazılı soru 
önergesi (7/5267) 

30.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, bir uçak yolculuğu esnasında Millî Eğitim 
Bakanının kendilerine anlattığı bir fıkraya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5273) 

31.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Yalova'daki AKSA Fabrikası hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5274) 

32.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, özelleştirmeyle ilgili işlemlerin yargı kararıyla ip
taline ve yeni yöntemler geliştirilip geliştirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/5278) 

33.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, TOKİ'den blok satış yöntemiyle konut talep eden 
milletvekilleri olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5279) 

34.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, hükümetin basına yönelik tutumuna iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5280) 

35.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, 5033 sayılı Kanunun bankalar ve finans 
kuruluşlarınca uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/5281) 

36.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, yaptığı bir konuşmaya ve basına yönelik 
tutumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5282) 

37.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Bitlis-Tatvan'da 1994 yılında işlenen bir cinayete iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5283) 

38.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Danıştay, İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca 
verilen bir kararın uygulanmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5284) 

39.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Kara Kuvvetleri Komutanının terörle ilgili 
ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5285) 

40.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, ABD Büyükelçiliği diplomatlarının bir ziyaretine 
ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5288) 

41.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AB nezdindeki sivil toplum kuruluşları içinde Tür
kiye'yi temsilen büro olup olmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/5289) 

42.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın, yabancı basında sözde Ermeni soy
kırımı iddiasıyla ilgili çıkan yazılara ve gösterilen tepkiye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından yazılı soru önergesi (7/5290) 

43.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Kumluca-Mavikent Belediyesindeki 
kaçak bir inşaata ve alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5291) 

44.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Anfa Altınpark İşletmesinin güvenlik ihalesine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5292) 

45.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, terörle mücadelenin gerilediği iddialarına ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5295) 

46.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, 2004 yılında Emekli Sandığı ile ilgilendirilen 
personel sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5300) 
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47.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Emekli Sandığına ait Efes Otelinin finansman sorun
larına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5301) 

48.- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Emek Oteller Zinciriyle ilgili sorularına verilen 
cevaplara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5302) 

49.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, Tunus'ta yapılacak bir kongreye ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5306) 

50.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ'nin, Eskişehir İli Anadolu Üniversitesi Havaalanına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5313) 

51.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, üzüm bağcılığıyla ilgili bir projeye ilişkin Dev
let Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5318) 

52.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, 2004 yılında elma ve patates ihracatındaki teşvik 
priminden yararlanan firmalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi 
(7/5319) 

53.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, İzmir-Çanakkale Kuzey Çevre Yolu Projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5321) 

54.- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, TMSF'ye geçen kuruluşlardaki gayrimenkullere 
ve çalışanlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru 
önergesi (7/5322) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
26 Nisan 2005 Salı 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yaşar TUZUN (Bilecik) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşimini açıyorum. 
III.- Y O K L A M A 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 
Yoklama için 4 dakika süre vereceğim. 
Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre 

içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personel
den yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik 
personel aracılığıyla, 4 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır ve verilen süre dolmadan bu 

çoğunluk sağlanmış olduğundan, arkadaşlarımızın, herhangi bir pusula vermelerine de ihtiyaç yok
tur; bu hususu da açıklamış olayım. 

Görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekilimize gündemdışı söz vereceğim. 
Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri, Başkanlığı mı dinliyoruz birbirimizle mi 

konuşuyoruz; nasıl söz vereceğim arkadaşımıza ve arkadaşımız nasıl hitap edecek Genel Kurula?! 
Lütfen, arkadaşlarımız yerlerine otursunlar ve sükûneti rica ediyorum. 

Gündemdışı ilk söz, Kardeşlik Haftası münasebetiyle, Elazığ Milletvekili Sayın Şemsettin 
Murat'a aittir; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır. 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I.- Elazığ Milletvekili Şemsettin Murat'ın, Kardeşlik Haftasına ilişkin gündemdışı konuşması 
ŞEMSETTİN MURAT (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 28 Nisan-4 Mayıs 

tarihleri arası, Kardeşlik Haftası olarak ilan edilmiş. Ben de bu haftayı anmak adına kısa bir konuş
ma yapmak üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle Yüce Heyetinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Kardeşlik ifadesi, esas itibariyle, insanların birbirlerini sevmelerini, birbirlerinin hak ve 
hukukuna saygılı olmalarını, ihtiyaç halinde birbirlerine yardım etmelerini anlatan özet bir 
ifadedir... 

BAŞKAN - Sayın Murat, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Grup Başkanvekillerimizden de rica ediyorum, bütün Genel Kurulumuzun çok değerli millet

vekillerinden rica ediyorum; konuşma anlaşılamayacak kadar uğultu var, sükûnet olmazsa konuş
mayı başlatmayacağım. Rica ediyorum arkadaşlar... 

Buyurun. 
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ŞEMSETTİN MURAT (Devamla) - Ve kardeşlik, insanlar arasındaki sevginin bir tezahürüdür. 
Sanırım, Kardeşlik Haftasını belirleyenler de insanlar arasındaki sevgi ve saygı duygularını geliş
tirmeyi amaçlamışlardır. 

Bizim inancımızda en büyük sevgi, Yaratanımızadır; sonra onun yarattığı bütün canlılara ve 
özellikle yaratılanların en şereflisi olan insanadır. 

Gönlünde, ister kendini Yaratana, isterse yaratılmışlara sevgi duyan, başkalarının menfaatini 
kendi menfaatinden üstün tutan, gerektiğinde her türlü fedakârlıktan kaçınmayan ve bu özelliği 
yaşamının bir simgesi olarak taşıyabilen insan, mutlu olur ve olumlu düşünenler için hayat güzel
liklerle doludur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; temelinde kardeşlik duygusu ve sevgi bulunan toplum
lar, düşmanlık ve kinden uzak kalarak çevrelerine sevgi dağıtmayı başarmışlardır. 

Geçmişte toplumumuzda, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli gibi zatlar kardeşlik ve sev
gi bağlarını oluşturmada zamanın önderleri olmuşlardır. 

Yunus Emre şöyle ifade etmektedir: "Gönül çalabın tahtı/ çalap gönüle baktı/iki cihan bedbaht
tı/ kim gönül yıktıysa" ve Hacı Bektaş Veli ise şöyle haykırmaktadır: "Sevgi varken nefret niye/hoş
görü varken bağnazlık niye/özgürlük varken tutsaklık niye/adalet varken haksızlık niye." 

Kendi inancını içtenlikle yaşamak, başka inanç ve düşüncelere hoşgörüyle bakmak, hepsinin 
kaynağı sevgidir. Sevginin yüce bir değer olduğunu Mevlana Hazretleri şöyle izah etmektedir: Sev
giyle acılar tatlı olur, sevgiden bakırlar altın olur, bulanık sular durulur, dertler şifa bulur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; toplumumuzun önemli bir değişim yaşadığı ve şekillen
diği günümüzde insanlarımız arasında kardeşliğin ve sevginin çok çok önemli olduğunu hatırlat
mayı bir görev addediyorum. Özellikle bazı dış güçlerin halkımız arasına nifak tohumları ekme gay
retleri, ayrıca birtakım şer güçlerin iftira kampanyalarıyla dünya kamuoyunda geçmişimizi 
karalama ve bazı devletler nezdinde ülkemize yönelik asılsız ve mesnetsiz iddialarla âdeta bir Haç
lı akını başlatmayı hedefleyen çalışmaları karşısında bizlerin de aramızdaki her türlü düşünce ve 
fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp, ülkemiz için, insanlarımız için ve geleceğimiz için el ele gönül 
gönüle kardeşlik duygularıyla birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha etkin hale getirme 
mecburiyetimiz olduğunu düşünüyorum. Sanırım bugün buna çok ihtiyaç duyacağımız gündür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen tamamlayın efendim. 
ŞEMSETTİN MURAT (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Büyük Türk düşünürü Ahmet Yesevi'nin dediği gibi sevgi tohumları ekelim ki, sevgi çınarları 

yetişsin. 
Hepinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Murat. 
Gündemdışı ikinci söz isteği, Ağrı İlinin düşman işgalinden kurtuluşunun 87 nci yılı 

münasebetiyle, Ağrı Milletvekili Sayın Naci Aslan'a aittir. 
Buyurun Sayın Aslan. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
2.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlinin Düşman işgalinden kurtarılışının 87 nci yıl

dönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 
NACİ ASLAN (Ağrı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ağrı İlinin düşman işgalinden 

kurtuluşunun 87 nci yıldönümüyle ilgili gündemdışı söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Ortaasya'dan gelen kavimlerin Anadolu'ya girişleri sırasında Ağrı bir geçiş oluşturmuş, 
dolayısıyla, birçok medeniyete sahne olmuştur; ancak, bu medeniyetler Ağrı'yı bir giriş kapısı olarak 
gördüklerinden, burada çok köklü bir uygarlık oluşturamamışlardır. Bölgede egemenlik kurdukları 
sanılan Hititlerin güçlerini yitirmeleri üzerine, MÖ 1340-1200 tarihleri arasında Huniler bölgeye 
yerleşmişlerdir. Hurriler, krallık merkezi olan Urfa'dan uzak olan Ağrı'yı ellerinde tutamamışlardır. 
En köklü uygarlığı Urartular oluşturmuş, Urartunun, Van Gölünün kuzey ve kuzeydoğusundaki ül
keler üzerinde, Kral İspuini (MÖ 825-810) döneminde seferler başlamış, Kral Menua (MÖ 810-786) 
döneminde bu akınlar daha da ağırlık kazanmıştır. Kuzeye ve kuzeydoğuya giden yollar üzerinde in
şa edilen kaleler, buraya yapılan seferlerin önceden planlandığını göstermektedir. 

Değerli milletvekilleri, Ağrı Dağının yamaçlarında Karakoyunlu ve Taşburun köylerinin 
arasında ele geçen bir Urartu yazıtı Kral Menua'nın bu bölgedeki egemenliğinin kesin kanıtıdır. MÖ 
712 yıllarında Kızılırmak boylarına kadar uzanan Kimmerler, Ağrı'da geçici de olsa bir hâkimiyet 
kurmuşlardır. Medler (MÖ 708-555) Asur Devletinin yıkılmasıyla birlikte bir yayılma sürecine gir
miş, bunun sonucu olarak da Ağrı ve çevresini topraklarına katmışlardır. 

Medlerin yıkılmasıyla birlikte Persier, Büyük İskender'in Pers Kralı III. Darius'u (MÖ 331) 
yenerek Anadolu'yu ele geçirdiği zamana kadar yaklaşık ikiyüz yıl kadar bölgede yaşamışlardır. 

Büyük İskender'in ölümü üzerine oluşan boşluktan faydalanan Ermeniler bölgeyi ele geçirmiş
lerdir. 

Doğu Anadoluya gelip yerleşen ilk Türk topluluğu, MÖ 680 yılında bölgeye gelen Sakalardır; 
Murat Nehri ve Doğubeyazıt çevrelerine kısa sürede yerleşmişlerdir. Daha sonraları Arsaklılar ve 
Artaksıyaslı Krallığı Ağrı ve çevresine hâkim olmuştur. 

Bölge, Hz. Osman zamanında İslam orduları tarafından fethedilmiş, 872 yılına değin Ab-
basilerin kontrolü altında kalan Ağrı, daha sonra Bizans'ın kontrolüne geçmiştir. 

1071 Malazgirt Savaşı sonrası bölgeye Türk boyları gelmeye başlamış, Ağrı, yüzyıla yakın bir 
süre Sökmenli Devletinin sınırları içine girmiştir. 

1027-1225 yılları arasında Ani Atabekleri, 1239'da Cengizliler, 1256-1358 yılları arasında İl
hanlılar ve Celayirliler Ağrı'da hüküm sürmüşlerdir. 

İlhanlılar, bazen, kurultaylarını Ağrı Dağı eteğinde yapmış, Anadolu ve İran'ı buradan yönet
mişlerdir. 

1393'te Moğol Hakanı Aksak Timur, Ağrı bölgesini ele geçirmiştir. 
1405-1468 tarihleri arasında Ağrı, Karakoyunlu topraklan içinde yer almış, Karakoyunlular 

yıkılınca, Ağrı, Akkoyunluların egemenliğine geçmiştir. 
Ağrı, Yavuz Sultan Selim tarafından Çaldıran Savaşı sonrası Osmanlı topraklarına katılmıştır. 

Osmanlı döneminde Şorbulak olarak anılan ilin adı, Ermeniler zamanında Karakilise olarak değiş
tirilmiştir. 

Kâzım Karabekir Paşa zamanında Karakilise ismi değiştirilerek Karaköse olarak adlandırılmıştır. 
Nuh Tufanıyla ilgisinden dolayı, Tevrat'ta adı geçen Ararat Dağı ve ülkesinin, Ağrı ve çev

resinin olduğu sanılması dolayısıyla, Ağrı'ya Batılılar tarafından "Ararat" da denilmektedir. 
1834 yılında bucak, 1869 yılında ilçe olan Ağrı, 1927 yılında il merkezi olmuştur. 
5137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağından dolayı da Ağrı adını 

almıştır. 
Aradan geçen uzun zaman zarfında 1914 yılında başlayan Rus saldırısı ve arkasından gelen iş

gal, bölgemize yokluk, sefalet, ıstırap ve ölüm getirmiş; 1917'deki Rus ihtilaliyle iç karışıklık 
sonucu, Ağrı ve çevresini Ruslar, Ermenilere bırakmıştır. Yıllardır savaş içinde en yakınlarını ve en 
sevdiklerini Rus-Ermeni işgalinde kaybeden, ciğeri yanmış, zulüm görmüş insanlar olarak perişan 
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olan halkımız, il ve ilçelerimizi kahramanca savunan 7 nci ve 11 inci Hamidiye Süvari Aşiret Alayı 
yerli milis kuvvetlerine katılarak kahramanca ve şiddetli bir şekilde çarpışmışlardır. 

Değerli milletvekilleri, kahramanca savunma yapan halkımız, Ermenileri güneyden kuzeye 
doğru kovalayarak, 14 Nisan 1918'de Patnos, Tutak, Hamur, Diyadin, Taşlıçay ve Doğubeyazıt'ı, 15 
Nisan 1918'de Ağrı İlimizi, 16 Nisanda da Eleşkirt'i terk etmek zorunda bırakmışlardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aslan, mikrofonu açıyorum; tamamlayın efendim. 
NACİ ASLAN (Devamla) - Böylece, kahraman halkımız, bu topraklarımızı bir daha geri dön

memek suretiyle Araş Nehrinin kuzeyine, Gümrü'ye kadar sürülen, kovalanan Ermenilerden temiz
lemiş oldular. Bu hareketle, henüz Anadolu'da Kurtuluş Savaşı başlamadan, Ağrı bölgemiz ve hal
kımız, düşman işgalinden kurtulmuş, ebedî hürriyet ve istiklaline kavuşmuştur. 

Değerli milletvekilleri, düşman işgalinden kurtuluş günleri, yıllardan beri küçük çocuk
larımızın gözü önünde sis bombaları altında, bir tarafta öldürülen bir tarafta öldüren silah sesleri al
tında kutlanmaktadır. Bu, her ortamda dile getirdiğimiz barış, kardeşlik görüntüleriyle ters düşmek
tedir. Benim buradan sizlere teklifim, artık bu tip kurtuluş günlerini, eğlencelerle, kültürel alışveriş
lerle, şenlik içerisinde kutlayarak, barış ve kardeşlik görüntülerini küçüklerimize sunmaktır. 

Bu acı günlerimizde il ve ilçelerimizi kahramanca savunan tüm vatanseverlerimizi huzurunuz
da şükran, minnet ve rahmetle anarken, tekrar barış ve kardeşlik temennisi duygularımın gerçek
leşebilmesi ümidiyle, tüm Ağrı halkının kurtuluş gününü kutluyorum. 

Bu fırsatı yakalamışken -Sayın Başbakanımıza bir soru önergesiyle Ağrı Yazıcı Barajının 
ödeneği konusunda bir soru yöneltmiştim- Sayın Başbakanımıza huzurunuzda çok teşekkür 
ediyorum. 3,4 trilyon bir ödenek ayrılmışken, Ağrı Yazıcı Barajı için 10 trilyon daha ayrılma nok
tasında Devlet Planlama Teşkilatına emir buyurduğu için, Ağrı halkı adına, minnettarlıklarımı, şük
ranlarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

Ayrıca, değerli dostlarım, Sayın Başkanım; bana müsaade ederseniz, ben, bir öğrencimin, bir 
yazısını okumak istiyorum -çok önemlidir, Ağrı Meclis Başkanı bir öğrencimiz- bakın, değerli 
büyüklerim, şöyle diyor: "Sayın büyüklerimiz, sevgili arkadaşlar; her şeyden önce, bir ülkenin kal
kınması, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması ancak eğitimle mümkündür. Ülkemizde bugüne 
kadar yürütülen millî eğitim politikaları, ülkemizi ve insanlarımızı çağdaş uygarlık seviyesine ulaş-
tıramamış, ülkemizin geri kalmasında ve toplumun kaosa sürüklenmesinde de önemli bir etken ol
muştur. 

Ülkemizin millî eğitim politikasının panoramasına şöyle bir bakacak olursak, her vatan
daşımızın 7 yaşına gelen çocuğu temel eğitime başlatılmakta ve azamî 11 yıl süreyle bu öğrenimini 
sürdürmektedir. Lise öğreniminden sonra üniversite sınavlarını kazananlar eğitimlerine devam edip, 
kazanamayanlardan erkek olanlar askere gönderilmekte, kızlar ise tek alternatifleri olan evlendiril
meyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Askerlik hizmetini yapan ve üniversiteyi bitiren gençlerimiz, 
maalesef, işsizler ordusuna katılmakta, bu sayı her yıl 1 000 000 civarına ulaşmaktadır. 

11 yıllık bu eğitim süreci tam bir fiyaskoyla sonuçlandığından, binbir zahmet ve sıkıntıyla 
üniversiteden mezun olan gençlerimiz de, iş bulamama sıkıntısıyla, sonu belli olmayan bir karan
lığa sürüklenmektedirler. Bu nedenle, her türlü musibete, çaresizliğe açık olan insanlarımız, iç ve 
dış mihrakların kirli emellerine alet olmakta ve piyon olarak kullanılmaktadırlar. Oysaki, verilen 
eğitim yeterli olsaydı, bugün, sokaklarda, balici, tinerci, gaspçı, hırsızlık ve fuhuş bataklığına sap
lanan çocuklarımız olur muydu?! Bu insanlarımızın, aldığı iyi bir eğitimi, mesleği, evine götüreceği 
bir ekmeği olsaydı, bunları yaparlar mıydı?! Suçlu bu çocuklar mı, yoksa, biz miyiz?! Toplum 
olarak bizler, bataklıkları kurutacağımız yerde sürekli sineklerle uğraştığımızdan, ne yazık ki, bir 
türlü kalıcı çözüm üretemiyoruz. 
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Değerli devlet büyüklerimize sesleniyorum; gelin, ülkemizin geleceği gençlerimizi karanlıklar
dan aydınlıklara çıkaralım. Yaygın eğitim kurumlarını yeniden yapılandırarak, bu eğitim kurum
larını bir meslek kuruluşu haline dönüştürecek olursak, sokaklardaki milyonlarca işsiz gencimizi, 
bu şekilde kazanacağımıza yürekten inanıyorum. 

İl öğrenci temsilcisi olduğum Ağrı, turistik yerleriyle, doğal güzellikleriyle, tarihî eserleriyle 
göz dolduran, ülkemizi İran'a Gürbulak Sınır Kapısıyla bağlayan, ülkemizin can damarlarından 
biridir. Bu özelliklerine rağmen, ne yazıktır ki, İlimiz Ağrı, dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan 
Kamboçya'daki herhangi bir şehirden farksız. Bir il düşünün ki, insanları, Dağı, İshakpaşa Sarayı, 
meteor çukuru..." 

BAŞKAN - Sayın Aslan, tamamlayın, hepsini okumanız şart değil. 
NACİ ASLAN (Devamla) - Bu şekilde dileğini dile getiriyor. 
Bir de, ülkemizde gelişen bu son olaylarla ilgili bir cümle söylemek istiyorum: Politik plat

formlarını kaybeden siyasî örgütler, partiler, ülkemizi, 1980'lerden sonra sürüklenmiş olduğu o 
karanlıklara bir daha geri götürmek istiyorlar. Oysaki, hamdolsun, bugün çok verimli ve olumlu bir 
süreç içerisinde, insanlarımızın ve ülkemizin mutluluğu yönünde bir gayret sarf etmekteyiz. Şunları 
herkes iyi bilsin ki, ülkemizde, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle her insanımız kardeştir; bu topraklar 
bizimdir. Bizim, vazgeçilmez üç kırmızı çizgimiz vardır. Bunun birincisi, kanımızla boyadığımız 
Türkiye Cumhuriyetinin ay yıldızlı bayrağıdır; ikincisi, Başkenti Ankara'dır; üçüncüsü, resmî 
dilimiz Türkçe'dir ve Türkiye kimliği altında herkes kültürünü, edebiyatını ve kişiliğini, vatandaş
lık sorumluluğu içerisinde sürdürecektir. (Alkışlar) 

Beni dinlediğiniz için, tekrar, Yüce Meclise saygılarımı arz ediyorum. 
Sayın Başkan, teşekkür ediyorum (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslan. 
Gündemdışı üçüncü söz isteği, Muş İlinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü 

münasebetiyle, Muş Milletvekili Sayın Seracettin Karayağız'a aittir. 
Buyurun Sayın Karayağız.(AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
3- Muş Milletvekili Seracettin Karayağız'ın, Muş İlinin düşman işgalinden kurtarılışının 88 inci 

yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 
SERACETTİN KARAYAĞIZ (Muş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Muş İlimizin düş

man işgalinden kurtuluşunun 88 inci yıldönümü münasebetiyle şahsım adına söz almış bulunmak
tayım. Sözlerime başlamadan önce, sizleri ve televizyonları başında bizi dinleyen vatandaşlarımızı 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1071 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Malazgirt Ovasında Romen 
Diyojen komutasındaki Bizans ordularını bozguna uğratmasıyla Türk ve İslam ülkesi haline gelen 
Anadolu'nun ilk kapısıdır Muş. Selçuklular Anadolu'yu fethettikten sonra, bölgede bulunan Müs
lüman, Kürt, Arap veya gayrimüslim Ermeni, Süryani ve Rum gibi tüm unsurları kendi vatandaşı 
olarak kabul etmiştir. Bunların dinî veya kültürel hiçbir değerlerine dokunmadan sekizyüzelli yıl 
adaletle idare eden Selçuklu ve daha sonra Osmanlı Devleti toprakları Birinci Dünya Savaşı sırasın
da işgale uğramıştır. 

Doğu Anadolu Bölgesini işgal eden Rus kuvvetlerinin de tahriki ve desteğiyle örgütlenen Er
meni çeteleri, yüzyıllarca içlerinde sakladıkları kinlerini kusmaya başlamış ve savunmasız Doğu 
Anadolu halkına her türlü vahşeti sergilemişlerdir. 

En güçlü olduğu dönemlerde Ermenilerin hiçbir değerine dokunmayan Osmanlının, bütün dün
yanın kendisine saldırdığı bir zamanda onlara saldırarak kendi içerisinde yeni bir düşman cephesi 
oluşturmasını hangi akıl ve izan sahibi kabul edebilir?! 
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Değerli milletvekilleri, gerçekte, Ermenilerin Doğu Anadoluda yaptıkları katliam da değil, tam 
bir vahşettir. İnsanları bilek ve ayaklarından duvarlara çivilemek, kafa derilerini yüzerek dağ baş
larında ölüme terk etmek, bebeğini annesinin gözü önünde parçalayarak köpeklere atmak, hamile 
kadınların bebekleri üzerinde iddiaya girerek karınlarını süngülemek, insanları ahırlara ve binalara 
doldurarak ateşe vermek, Ermeni çetelerinin yaptıkları sıradan işlerdi. 

İki amcası Ermeniler tarafından şehit edilmiş birisi olarak diyorum ki, Osmanlı, eğer bir soy
kırım uygulamak isteseydi, bunu sekizyüzelli yıllık bir zaman sürecinde yapardı da kimsenin ruhu 
bile duymazdı; ancak, böyle bir anlayış, ne inancımıza ne de insanlık erdemine uyan bir anlayış 
değildir, olmamıştır; böyle bir iddiayı büyük bir hakaret olarak kabul ediyor ve reddediyoruz. 

Müttefikimiz olan Almanlarla birlikte yenik sayılıp, teslim olan ve silah bırakan Osmanlı Or
dusu içinden çıkan kahramanlar, bu işin henüz bitmediğini, hatta yeni başladığını bütün dünyaya 
ilan edecek ve destanlar yazacaklardı. Bu ülkenin Mecnunları, Keremleri, Ferhatları dağları delerek, 
âdeta imkânsız denileni başarıyorlar ve bütün dünya mazlumlarına örnek oluyorlardı. 

Mustafa Kemal Paşanın Samsun'da yaktığı kurtuluş meşalesi, İsmet Paşa, Kâzım Karabekir 
Paşa, Fevzi Paşa, Topal Osman, Şükrü Paşa ve daha nicelerinin olağanüstü gayretiyle, mücadelesiy
le destanlaşarak, bütün Anadolu'ya yayılıyordu. 

Değerli milletvekilleri, başörtülü kadınlarımız da erkeğinin yanında kurtuluş mücadelesine 
bütün gücüyle katılıyor, mermi dolduruyor, cephane taşıyor, sağanak yağmur yağdığında ise, 
bebeğinin üzerindeki örtüyü çekerek top mermisinin üzerine örtüyordu. 

Kahramanmaraş'ta, Müslüman kadının başörtüsünden rahatsızlık duyarak ona uzanan Fransız 
eli, Maraş halkı tarafından kırılıp, şehir düşman işgalinden kurtuluyordu. 

Bursa'da, Osman Gazinin türbesini hayasızca çiğneyen Rum subayına gerekli cevap veriliyor 
ve İzmir'de denize dökülüyordu. 

18 Şubat 1916'da işgale uğrayan Muş İlimiz, Kâzım Karabekir Paşa komutasındaki kuvvetlere 
halkın da destek vermesiyle, 30 Nisan 1917'de, düşman işgalinden ve katliamlardan kurtulmuştur. 

Muş gibi düşman işgaline uğrayan diğer illerimiz, Bitlis, Van, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, 
Elazığ, Bursa, Bandırma, İstanbul ve bütün işgal edilmiş Anadolu şehirleri, Mustafa Kemal Paşanın 
önderliğinde kendi kurtuluş mücadelesini veriyor ve Haçlı zihniyetli Hıristiyan işgalcileri toprak
larından kovarak, yüzyıllarca olduğu gibi, İslam ülkesi kalmaya devam ediyordu. 

Değerli milletvekilleri, Muş İlimiz, coğrafi olarak çok güzelliğe sahip olmasına rağmen, yıl
ların ihmali yüzünden, maalesef, layık olduğu konuma gelememiştir. Geçen yıl, Köy Hizmetleri, 
Millî Eğitim ve diğer müdürlüklerimizin yoğun ve gayretli çalışmalarına rağmen, halen, susuz, 
okulsuz ve elektriksiz birçok köyümüzün olduğunu söylemek, bir milletvekili olarak bana ağır 
geliyor; ancak, yılların ihmalini birkaç yılda telafi etmenin mümkün olmadığını da kabul etmek 
gerekiyor. 

Komşu vilayetlerle bağlantımızı sağlayan yolların kısaltılıp genişletilmesi, bizi sevindiren 
çalışmalardır. Yine, sağlık sorunlarının üzerine gidilerek yeni ve modern bir hastaneye kavuş
mamız, doktor ihtiyacımızın büyük ölçüde karşılanması, eksik dersliklere bir miktar ilave edilmesi, 
elektriksiz köylerimizin bir kısmının elektriğe kavuşması, halkımızı ve bizleri memnun eden güzel 
çalışmalardır. 

Değerli milletvekilleri, her yıl taşarak Muş Ovasının ve köylerimizin sular altında kalmasına 
ve zamanında ekim yapılmasına engel olan Karasu Nehrinin ıslah çalışmalarının, bu yıl, Devlet Su 
İşleri tarafından başlatılacağını sevinçle karşılamaktayız. Fert başına millî geliri 1 500 doların altın
da olan illerle ilgili teşvikin, diğer vilayetlere olduğu gibi, Muşumuza da yatırımları davet edeceği 
ümidindeyiz. 
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Ülke olarak, AK Parti Hükümetiyle yakalamış olduğumuz istikrar, güven ve ekonomideki 
gelişmelerin, bütün illerimiz gibi, Muş İlimize de yansıyacağı ümidini hiç kaybetmiyor, biraz sabır
lı olmamız gerektiğini biliyoruz; ancak, geçmiş dönemlerde olduğu gibi, ülkemizdeki gelişme ve is
tikrarı içine sindiremeyen güçlerin olduğu da bir gerçektir. Bu istikrarı bozmak isteyenlerin bayat 
senaryoları, artık kimsenin ilgisini çekmemektedir. 

Bu mahfillerin, geçmişte olduğu gibi, bugün ve yarın da halkımızdan gerekli dersi alacağını 
hatırlatıyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Karayağız. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Kâtip Üyemizin, sunuşları oturarak yapmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize 

sunacağım. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
l.- Akdeniz Parlamenter Asamblesinde Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grubu 

oluşturmak üzere siyasi parti grup başkanlıklarınca aday gösterilen üyelere ait Başkanlık tezkeresi 
(3/807) 

25 Nisan 2005 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine göre Akdeniz Parlamenter Asamblesinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisini temsil edecek grubu oluşturmak üzere, siyasî parti grup başkanlıklarınca aday gösterilen 
üyelerin isimleri, aynı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Başkanlık Divanında yapılan görüşmeyi 
müteakiben Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Tacidar Seyhan (Adana) 
Eşref Erdem (Ankara) 
Mahfuz Güler (Bingöl) 
Murat Yıldırım (Çorum) 
Zeki Karabayır (Kars) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi var; okutup, oylarınıza 
sunacağım. 

2.- Akdeniz-Avrupa Enstitüsünün Madrid'de gerçekleştireceği Türkiye-AB Beşinci Konferan
sına Ankara Milletvekili Reha Denemeç ile Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in ismen davet edil
diklerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/808) 
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22 Nisan 2005 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Dışişleri Bakanlığının, 21 Mart 2005 tarihli ve 118625 sayılı yazısında, Akdeniz-Avrupa Ens
titüsünün 18-19 Mayıs 2005 tarihleri arasında Madrid'de gerçekleştireceği Türkiye-AB Beşinci 
Konferansına Ankara Milletvekili Reha Denemeç ile Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'i ismen 
davet ettiği bildirilmektedir. 

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

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yetersayısı aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Karar yetersayısı arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur; birleşime 5 dakika ara 

veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.38 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.48 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2.- Akdeniz-Avrupa Enstitüsünün Madrid'de gerçekleştireceği Türkiye-AB Beşinci Konferan

sına Ankara Milletvekili Reha Denemeç ile Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in ismen davet edil
diklerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/808) (Devam) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkeresinin oylamasında karar yeter
sayısı bulunamamıştı. Şimdi, tezkereyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısı arayacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin biraz önce okunan tezkeresini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir ve karar yetersayısı vardır. 

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
V.- ÖNERİLER 

A) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
i.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma 

Kurulu önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi 

No.: 146 26.4.2005 
Genel Kurulun 26.4.2005 Salı günkü birleşiminde sözlü sorular ile diğer denetim konularının 

görüşülmeyerek bu birleşimde de kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesinin; 27.4.2005 Çarşam
ba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesinin; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 5 inci sırasında yer alan 869 sıra sayılı Emniyet Teş
kilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına, 6 ncı 
sırasında yer alan 870 sıra sayılı 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 5 inci sırasına, 256 ncı sırasında yer 
alan 872 sıra sayılı 2006 Yılı Programının Hazırlanmasına Dair Kanun Tasarısının 6 ncı sırasına, 
25.4.2005 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 877 sıra sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, 48 saat geç
meden, 7 nci sırasına, aynı tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 880 sıra sayılı Yatırımların ve İstih
damın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, 48 saat geç
meden, 10 uncu sırasına, gündemin 258 inci sırasında yer alan 876 sıra sayılı 5325 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresinin 11 inci sırasına, 16 ncı sırasında yer alan 796 sıra sayılı 
kanun tasarısının 12 nci sırasına, 219 uncu sırasında yer alan 854 sıra sayılı kanun tasarısının 13 ün
cü sırasına alınmasının; Genel Kurulun 26.4.2005 Salı günü 15.00-22.00; 27.4.2005 Çarşamba günü 
14.00-22.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesinin ve 28.4.2005 Perşembe günü de Genel 
Kurulun saat 12.00'de toplanmasının, Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 
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Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
İrfan Gündüz K. Kemal Anadol 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Danışma Kurulu Önerisi hakkında, aleyhte iki söz isteği var; Malatya Milletvekili 

Sayın Süleyman Sarıbaş ve Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan. 
Buyurun Sayın Sarıbaş. 
Süreniz 10 dakika. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Danış

ma Kurulunun bugün Genel Kurula sunduğu kararı aleyhine söz almış bulunuyorum; sözlerime baş
larken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, anlaşılıyor ki, bu Danışma Kurulumuzla, Anamuhalefet Partimiz ve İktidar 
Partimiz, 876 sıra sayılı siyasî partilere yardımı öngören, 2820 sayılı Yasanın geçici 16 ncı mad
desini kaldıran kanun teklifini görüşmek üzere irade beyanında buluşmuşlardır. Geçmişten beri, 
Cumhuriyet Halk Partimizin, bu 22 nci Dönemde bir kurgusu vardı. Bu kurgu, Sayın Cumhurbaş
kanınca veto edilen yasaların, Sayın Cumhurbaşkanının yüksek hukukçuluğuna güvenilerek, enine 
boyuna tartışılması ve Anayasaya aykırılıktan çıkarılması noktasında bir kurgu kurmuşlardı ve 
sürekli olarak da, Sayın Cumhurbaşkanının veto ederek gönderdiği yasaların mutlaka geçirilmemesi 
gerektiği, Anayasaya aykırı olacağı, Anayasa Mahkemesinden döneceği noktasında milletle bütün
leşen bir taahhütleri vardı. İlk defa, Anamuhalefet Partimiz, bu kurgusundan vazgeçti; yani, herhal
de, Anamuhalefet Partimiz, Sayın Cumhurbaşkanının da artık çok büyük hukukçu olmadığını, onun 
da vetolarının siyasî olduğunu kabullenmiş gibi bir anlayışın içine girdi. Aslında, bu, kendileri 
açısından da hakikaten ileri bir anlayış.(!) 

Şimdi, demokrasilerde iktidar her rejimde var. Geçenlerde de söyledim, iktidar her rejimde var; 
ama, demokrasiyi demokrasi kılan, o demokrasilerde muhalefetin olması. Daha da ileri kılan 
demokrasiyi, çoğunlukların, azınlık haklarının korunduğu bir sistemi hâkim kılması. Sayın Cum
hurbaşkanımız da, nihayet, bu veto gerekçesinde, siyasî partilere yardımın süreç içerisinde gelişme 
gösterdiğini ve siyasetin, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasî partilere devlet yardımının 
yapılmasının zaruret olduğu noktasından veto etmiştir ve -bir şey daha belirtmiştir Sayın Cumhur
başkanımız- bunun bir kurallar bütünü halinde yeniden düzenlenmesinde fayda olacağını da ortaya 
koymuştur; ancak, ne yazık ki, gerek İktidar Partimiz gerekse Cumhuriyet Halk Partisi, 
Anamuhalefet Partimiz, bu kanunu birlikte yürütme kararı almışlar ve kendilerinden başka kim
senin bu Mecliste sesinin çıkmaması için her türlü elbirliğini, işbirliğini bir gayret içerisinde yerine 
getirmektedirler. 

Şimdi, gündemimize baktığımız zaman, gündemimizde köylüyü ilgilendiren, gündemimizde 
esnafı ilgilendiren, gündemimizde 56 000 muhtarımızı ilgilendiren, gündemimizde siyaseti ilgilen
diren siyasî etik yasası gibi çok önemli yasalar varken, sadece demokrasinin sesini kısmak noktasın
da anlaşan her iki partimizin demokrasi anlayışını da milletin şahitliğine havale etmek istiyorum. 

Konu, para değil. Bu parayı, biz, almayacağımızı da, buradan açık seçik beyan edebiliriz. Konu, 
İktidar Partisi ile Anamuhalefet Partisinin çoğunluklarına dayanarak demokraside azınlıkların hak
larını nasıl gasbettiklerinin, nasıl onu gözardı ettiklerinin demokrasi açısından irdelenme meselesidir. 

Daha üç gün evvel kutladığımız egemenlik bayramımızda, egemenliğin milletin iradesine 
dayandığını, millet iradesinin de Parlamentoda milletvekilleri vasıtasıyla temsil edildiğini, Par
lamentoda çoğunluğu ele geçirenlerin diğer haklara da saygı göstermesi gerektiğini, hem burada 

- 1 8 7 -



T.B.M.M. B : 89 26 . 4 . 2005 O : 2 

beyan ettiler liderler hem de her iki partimizin de parti programında, maalesef, var. Demek ki, siyasî 
ikbal ve siyasî çıkar söz konusu olduğunda, siyasî partilerimiz, ikbal uğruna, çıkar uğruna, kendi 
programlarına yazdıkları ana ilkelerden de vazgeçme noktasında hemen bir irade birliği, bir bütün
lük gösterebiliyorlar. 

Ben isterdim ki, bu birlik, bu bütünlük, perşembe günü burada okunan Danışma Kurulu 
önerisinde ileri sürülen siyasî etik yasasında olsun. Siyasî etik yasasında anlaşamayanlar, muhtar
ların maaşlarının düzeltilmesinde anlaşamayanlar, esnafın örgütlü durumunun siyasetin bulaşması 
noktasında, esnafı susturma noktasında görüşülecek kanunda anlaşamayanlar, birliği gösteremeyen
ler, siyasetin sesini kısma noktasında bu birliği gayet rahat gösterdiler. 

Değerli arkadaşlarım, ülkenin hakiki gündemi bu değildir. Ülkenin hakiki gündemi, bugün 
inim inim inleyen köylümüzdür; ektiği ürünün bedelini alamayan, yaptığı masrafı çıkaramayan 
köylümüzdür. Ülkenin hakiki gündemi, üniversiteyi bitirip, askerliğini bitirip kahve köşelerinde, iş 
isteyen, aş isteyen gençlerimizdir. Ülkenin hakiki gündemi, 120 000 000 lira maaş aldığı halde 
240 000 000 lira Bağ-Kur primi ödeyen muhtarlarımızın burada bulunan tasarısıdır. Ülkenin gün
demi, federasyonlara siyaset sokmak, sendikalara siyaset sokmak, esnaf derneklerini, esnaf birlik
lerini, esnaf konfederasyonlarını susturmak, siyaset sokmak değil; ülkenin gündemi, dış dayat
malara karşı ülkenin millî birlik ve beraberliğini korumaktır. 

Bakın, Kıbrıs'ı, kulağı ters göstererek, bir oldubittiyle, Güney Kıbrıs Devletini Kıbrıs'ın tüm 
temsilcisi olarak tanımak gibi önemli bir gündem varken, ülkenin gündemi, bu hususları dillen
direcek siyasî partileri, kamuoyu oluşturacak ve kamu görevi görecek siyasî partileri yakıt parasız, 
su parasız, elektrik parasız bırakmak değildir. Bu bakımdan, önünüzde, kiliselerin ekümenlik hak
ları var, önünüzde azınlık vakıflarının katrilyonlar değerindeki mallarının iadesi var. 

Şimdi, bütün bunlar varken, sadece siyasî partilerin paralarını kesmek bu ülkelerin hakiki gün-
demıyse, bunu, milletin hakemliğine bırakıyorum. İktidar Partimiz 32 trilyon lira almış, hele 
Anamuhalefet Partimiz 18 trilyon lira almış ki, elli senedir bu Anamuhalefet Partimizin ülkeye çak
tığı 18 kuruşluk çivi de yok. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Yapma ya!.. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Evet, bir tane eseri yok; köprüsü yok, barajı yok, yolu 

yok. Bir tane çivisi yok; ama, 1 8 trilyon lirayı, kendine verilen bir mükafat gibi cebine koyabiliyor. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Ne demek'.'!. 
OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Şeker fabrikalarını baban mı yaptı?! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Sen 18 trilyonu cebine koyarken, nasıl demokrasi an

layışıdır ki... 
BAŞKAN - Sayın Sarıbaş.. 
ATİ LA EMEK (Antalya) - Ülkeyi soydunuz siz, başka bir şey yapmadınız. 
BAŞKAN - Sayın Sarıbaş, eğer konuşmanızı Danışma Kurulu önerisi üzerine hasretmezseniz, 

konuşmanızı keseceğim. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Efendim, Danışma Kurulu önerisi ülkenin gündemini 

belirleyen bir öneridir. Ben ülkenin gündemini anlatıyorum Sayın Başkan. Ülkenin gündemi bu 
değil. 

BAŞKAN - Efendim, sız bunun üzerinde konuşun lütfen. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Evet, ülkenin gündemi üzerinde konuşuyorum ben. 
ATİ LA EMEK (Antalya) - Ülkenin gündemi bu mu?! 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Ayıp be! 
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BAŞKAN - Efendim, ben sizi konuya dönmeye davet ediyorum. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Ülkenin gündemini belirliyorsunuz ve ben ülkenin gün

demi hakkında konuşuyorum. (CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Sarıbaş, İçtüzük açık, sizi davet ediyorum. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, ülkenin gündemini belirlemiyor mu bu?! 

Ben, ülkenin gündemi hakkında konuşmuyor muyum?! (CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Devam edin efendim konuşmanıza. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Hangi Partinin Genel Başkanı Yüce Divanda yargılanıyor; mensubu 

olduğun Partinin Genel Başkanı yargılanıyor! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, bakınız, ben AK Partinin içinden geldim. 

Onların demokrasi anlayışını biliyorum; çünkü, iktidarların demokrasiye ihtiyacı yok. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Yeni mi öğrendin?! İkibuçuk yıl orada durdun geldin. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Onların her yaptığı kendilerince makul. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Günaydın! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Ama, bu ülkede demokrasiyi savunması gereken 

Anamuhalefet Partisi. Ne hazindir ki, bu öneri, Anamuhalefet Partisinin işbirliğiyle, koltuk değnek-
liğiyle çıkan bir öneri; bunu ifade etmek istiyorum. 

Ülkenin hakikî gündemlerini getirseydiniz, mesela, Sayın Anadol, muhtar maaşlarını getirseydiniz... 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Getirdik, görmedin mi?! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - ...mesela, Sayın Anadol, geçen hafta gündeme alın

mayan siyasî etik yasasını getirseydiniz saygı duyardım. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Getirdik, oy vermedin sen! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Ama, demokrasinin sesini kısmak için getirdiğiniz 

öneriye katılmak mümkün değil. 
Bu bakımdan, bu bağlamda bunun hukuka uygun olmadığını, ülkenin hakikî gündemi ol

madığını belirtiyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sarıbaş. 
İkinci aleyhe söz isteği, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan'ın. 
Buyurun Sayın Kandoğan. 
Süreniz 10 dakika. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. Danışma Kurulu önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum. 
Değerli milletvekilleri, her hafta salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisine geldiğimizde, bir 

Danışma Kurulu önerisini, anlaşılmış veya anlaşılamamış bir tarzda, önümüzde buluyoruz. 
Bu haftaki Danışma Kurulu önerisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi 

Grup Başkanvekillerinin anlaşarak önümüze getirmiş oldukları bir Danışma Kurulu önerisi. Tabiî, 
bizim grubumuz olmaması nedeniyle, bu önerileri biz ancak Meclis Genel Kuruluna geldiğimizde 
öğrenme fırsatı buluyoruz ve her hafta, Danışma Kurulu önerileri karşısında sukutu hayale uğ-
ruyoruz. Bir hafta önce veya iki hafta önce, üç hafta önce, çok önemlidir diye öneri içerisine yer
leştirilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi önerilen, ancak, değişik nedenlerle 
görüşülemeyen bazı kanun tasarılarının, bu haftaki öneri içerisinde yer almadığını görünce şaşkın
lığımız iyice artıyor. İki hafta, üç hafta önce, Türkiye'nin hayatî önemini haizdir diye önümüze 
getirilen tasarılar bu öneriler içerisinde yer almıyor. 
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Şimdi, bu haftaki öneriye bakıyoruz. Bu haftaki önerinin içerisinde,_TÜBİTAK'la ilgili bir 
kanun tasarısının da yer aldığını görüyorum ve çok enteresandır, 48 saat geçmeden, bunun, Danış
ma Kurulu önerisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine geldiğini de öğreniyorum. 
Biraz önce, TÜBİTAK'la ilgili, ilgililere sordum; maddeler üzerinde veya tümü üzerinde söz almak 
istiyorum dedim. Bana söylenen, TÜBİTAK'la ilgili kanun tasarısının tümü ve maddeler üzerindeki, 
şahıslar adına bütün konuşmaların doldurulduğu ifade ediliyor. Bakınız, bir Danışma Kurulu önerisi 
bugün bizim önümüze geliyor; hangi kanun tasarısını görüşeceğimizi burada öğreniyoruz ve o 
kanun tasarısı üzerinde konuşma yapmak istiyorum; ancak, öğreniyorum ki, bütün konuşmalar 
kapatılmış, doldurulmuş. Bu, demokrasinin neresinde yer alıyor Sayın Grup Başkanvekilim; size 
soruyorum; yani, alelacele getireceksiniz, iki grup anlaşacak; biz, bu kanun tasarısı üzerinde Mec
liste katkı yapmak isteyeceğiz; ancak, daha Danışma Kurulu önerisi burada kabul edilmeden, o 
kanun tasarısı üzerindeki bütün konuşmalar doldurulacak! Böyle bir demokrasi anlayışını kabul et
menin mümkün olmadığını sizlerin takdirine sunmak istiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Grubu var; grup adına konuşma hakkı var. Sizin korkunuz, Doğru 
Yol Partisi milletvekillerinden midir sayın milletvekilleri?! Bunu açıklıkla sormak istiyorum. Yap
tığınız bu işlem, Cumhuriyet Halk Partisinin konuşmasını engellemeye yönelik herhangi bir işlem 
değil; yapılan bu işlem, Doğru Yol Partisi adına Ümmet Kandoğan veya bir başka milletvekilimiz 
gelip burada konuşursa, onun konuşmasının önünü kesmek maksadıyla yapılan bir uygulamadır. 
Onun akabinde, Yatırımların Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması... O da, 48 saat geç
meden Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesiyle ilgili, bu önerinin içerisinde o da yer 
alıyor. Onu da sordum; o kanun tasarısıyla da ilgili bütün konuşmalar doldurulmuş sayın millet
vekilleri! Böyle bir demokrasi anlayışı, böyle bir kanun yapma mantığıyla, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden geçen kanunların 32 tanesinin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilmesinin 
altında yatan sebep böylelikle ortaya çıkıyor. Siz, muhalefeti konuşturmadan buradan bu kanunları 
geçirmek istiyorsanız, buna bizim söyleyecek herhangi bir sözümüz olamaz. Niçin bu endişe? Niçin 
bu korku? Biz de biliyoruz ki, geçen sefer de söyledim, müsademe-i efkârdan, barika-i hakikat 
doğar. Biz, burada, kanunları etraflıca tartışacağız, konuşacağız, müzakere edeceğiz, doğrularda bir
leşeceğiz, bir ortak akılda, aynı noktada buluşacağız ve Meclisten geçecek olan kanunlar, böyle 
olursa sağlıklı olacak. Ancak 30 kişiyle, 40 kişiyle buradan geçen kanunların akıbetini görüyoruz 
veya gece yarısı, son dakika önergeleriyle, kimsenin farkında olmadan yapılan değişikliklerle geçen 
kanunların akıbetini hepimiz biliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, öyleyse, bu gündemin tespitinde, elimizi vicdanımıza koyacağız. Biraz 
önce konuşan hatip de, Türkiye'nin gündemiyle ilgili hususlarda bazı sözler söyledi. Bakınız, öyle 
hassas, öyle kritik noktalardan geçiyoruz ki, Sayın Başbakan bile Avrupa Birliğinin bazı çev
relerinin Türkiye'yi bölmeye çalıştıklarını ifade ediyor. 

Geçen hafta, bakınız, bütün dünyada Türkiye aleyhine yapılan faaliyetlerin, gayretlerin hangi 
noktalara ulaştığını görüyorsunuz ve yine, geçen hafta içerisinde Avrupa'daki birçok ülkede par
lamentoya sunulan kanun tasarılarının, altını çizmek istiyorum, sözde Ermeni soykırımını inkâr 
edenlerle ilgili, o ülkelerde kanunlarına ceza hükümleri yerleştirmek için meclislerini faaliyete 
geçirdiler. Avrupa'nın birçok ülkesinde Türk Bayrakları yakıldı, ayaklar altına alındı ve âdeta bir 
noktadan başlanmış hissini veren bütün bu olaylar, ardı ardına, Türkiye'nin iktidar olma noktasında 
en zayıf dönemine rastlıyor. 

Bakınız, iktidar olmak ayrı, muktedir olmak ayrı. Geçen hafta Sayın Genelkurmay Başkanının, 
özellikle hükümete de yönelik olarak söylemiş olduğu sözler karşısında, İktidar Partisinin genel 
başkan yardımcısının "çok dengeli, çok güzel sözler" lafından başka hiçbir şeyin söylenmediği 
günümüzde, bir Anayasa Mahkemesi Başkanının konuşması karşısında bütün bakanlarımız sıraya 
geçti. 
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Ben de karşıyım Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu konuşmaya; ancak, bütün 
bunlar, bütün bu olup bitenler, son dönemdeki, iktidarın girmiş olduğu aczin bir neticesidir, onun 
bir sonucudur. Ben istiyorum ki, hükümetimizin, bütün bu gelişen olaylar karşısında, içte ve dışta 
ülkenin sıkıntılarını artırmaya çalışan bütün bu olaylar karşısında dik bir duruş sergilemesi lazım 
geliyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı duyarlılığı göstermek mecburiyetinde. 

Bakınız, Polonya Meclisi, yine geçen hafta, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili olarak bir karar 
aldı ve bunun kınanmasıyla ilgili bir karar aldı. Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bütün 
bunlarla mücadele etmemiz gerekirken "TÜBİTAK Kanununda, yatırımların teşvikiyle ilgili kanun
larda Doğru Yol Partisinin veya muhalefetinin sesini nasıl kısarız, onları nasıl konuşturmayız, bu 
kanunları buralardan alelacele nasıl geçiririz"in hesabını yapmanın muhasebesini, mutlaka, vicdan
larınızda yapmak mecburiyetindesiniz ve bunun izahını da mutlaka, kamuoyuna, Türk Milletine ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisine de yapmak mecburiyetindesiniz. 

Bakınız, bütün göstergeler son dönemde olumsuzluğa geçiyor. İşte, işsizlik rakamları açıklan
dı. Dünyada büyüme rekoru kırıldı derken, işte, üç aylık işsizlik rakamları yüzde 11,5. Ben, bir 
ekonomistin, bir iktisatçının gelip, bu kürsüden, yüzde 9,9 büyümenin karşılığı olarak işsizliğin 
nasıl arttığının bir açıklamasını istiyorum değerli milletvekilleri. Geliniz, burada, bunu açıklayınız; 
dünyada bunu açıklayacak iktisatçı yok. 

Bakınız, yine, tüketici güven endeksi son ayda 3,2 puan azalarak, son yılların en düşük 
seviyesine ulaşmış. İthalat, dünyada rekor kırarak, geçen sene yüzde 40 artmış, dışticaret açığı dün
yada rekor kırarak 35 milyar dolara ulaşmış, carî açık 15,6 milyar dolara ulaşmış ve bütün bunları 
alt alta koyacak olursanız, vahim tablo kendiliğinden ortaya çıkıyor. 

HALİL AYDOGAN (Afyonkarahisar)- Enflasyon, faiz oranlarını söyle!. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla)- Yatırım yapma yönünden dünyanın en riskli 7 nci ülkesi 

Türkiye; 1 inci sırada da İrak var, önümüzde 5 ülke daha var. Doğrudan yabancı yatırım, sadece 
330 000 000 dolar 2004 yılında. O kadar çok övündüğünüz, o kadar çok reklamını, propagandasını 
yaptığınız bir konuda bile, 2004 yılında Türkiye'ye giren doğrudan yabancı yatırım 330 000 000 dolar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Kandoğan, bakın, size 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı 

tamamlayın. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla)- İhracatın ithalatı karşılama oranı 2002 yılında yüzde 70 

iken, şimdi, 2004 yılında yüzde 64'lere düşmüş, yüzde 63'lere düşmüş. Tarımda alınan pay -gayri 
safi millî hâsılanın- 2002'de yüzde 14 iken, bugün yüzde 1 l'ler seviyesinde. Tarıma ayrılan kaynak 
her geçen gün küçülüyor. Tarımdaki büyüme, son yıllarda, maalesef, yerini küçülmeye bıraktı. Dün
yanın en borçlu 5 inci ülkesi. Bakınız, 144 ülke arasında dünyanın en borçlu 5 inci ülkesi ve yine, 
geçen hafta içerisinde gazetelerde manşet oldu, hayalî ihracatın arttığı söylendi. Biz, bunu unutmuş
tuk. Bakınız, yeniden Türkiye'nin gündeminde, Gelirler İdaresinin yapmış olduğu bir resmî açık
lama, hayalî ihracatın arttığı söyleniyor. Gelir dağılımı bozuluyor. En üst gelir grubu -yüzde 20'si-
2002'de yüzde 45,3 alırken, şimdi yüzde 47,6'ya çıkmış; en düşük gelir grubunda yüzde 6,5'ten yüz
de 6,3'e düşmüş. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Ben de teşekkür etmek istiyorum müsaade ederseniz... 
BAŞKAN - Şimdi, Danışma Kurulu önerisinin lehinde, İzmir Milletvekili, Cumhuriyet Halk 

Partisi Grup Başkanvekili Sayın Kemal Anadol; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; burada, 
Danışma Kurulu önerisi Yüksek Meclisin takdirine sunuldu, biraz sonra oylanacak ve onun 
müzakeresini yapıyoruz. Bu, eski tabirle vakayi adiye bir olay. Meclisin gündeminin belirlenmesi 
için -sık sık- bu Meclisin yaptığı en sık işlemlerden biri. 

Bu işlemler yapılırken, elbette, gündemin düzenlenmesi konusunda Danışma Kurulunun hazır
ladığı metnin lehinde, aleyhinde konuşmalar yapılması kadar doğal bir şey yok; ama, burada, için
de birçok, Cumhuriyet Halk Partisinin de lehinde, aleyhinde olduğu çeşitli yasalar bulunan -biraz 
sonra anlatacağım onları, görüşlerimizi- bir metnin içinden bir yasa cımbızla çekilerek, bu Danış
ma Kurulu metninin tümü sanki siyasî partilere Hazineden yapılan yardımla ilgili yasanın görüşül-
mesiymiş gibi bir izlenim yaratıldı ve Meclise Adalet ve Kalkınma Partisinden giren, ama, biraz ön
ce, bu kürsüde, Anavatan Partisi adına konuşan arkadaşımız düşüncelerini söyledi; katılırım, katıl
mam, saygı duyarım elbette; ama, Cumhuriyet Halk Partisine haksızlık yapmasına, Grubum adına, 
şahsım adına, Cumhuriyet Halk Partisi adına izin vermem. Haddini bilecek herkes! (CHP sıraların
dan alkışlar) Cumhuriyet Halk Partisinin aldığı 18 trilyon lira anasının ak sütü gibi... Seçime girerek 
aldığı oy oranında aldığı Hazine yardımını küçümseyerek, onu gayri meşru göstererek, ondan son
ra da "bu memlekete 18 tane çivi çakmamıştır Cumhuriyet Halk Partisi" demek cüretini gösteren ar
kadaşımı şiddetle kınıyorum, teessüf ediyorum kendisine. (CHP sıralarından alkışlar) 

Şu konuştuğumuz, çatısı altında bulunduğumuz Meclisin temeli 1937 yılında atılmıştır, Büyük 
Atatürk'ün yaşadığı dönemde atılmıştır. Şöyle karşıya bakmasını tavsiye ederim; Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Yargıtay, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Baş
kanlığı, arkadaki binalar, hepsinin temeli Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarı döneminde atılmış, 
bitirilmiştir; şu anda içinde çalıştığımız Mecliste konuşabiliyorsa arkadaş, Cumhuriyet Halk Par
tisinin attığı ve bitirdiği temeller, inşaatlar ve hizmetler nedeniyle bu kürsüde konuşuyor. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Cumhuriyet Halk Partisinin yaptığını, bunlar satıyorlar. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Daha da ötesi, takipçisi olduklarını söyledikleri Sayın 

Merhum Özal, devlet demiryolları için, tren yolları için "bunlar ancak komünist ülkelerde olurlar, 
inen bineni kontrol etmek için demiryolları yapılmıştır" diye istihza ettiği demiryollarını "demir ağ
larla ördük anayurdu dört baştan" diye Onuncu Yıl Marşı besteleyen ve Türkiye'yi demir ağlarla 
donatan, döşeyen Cumhuriyet Halk Partisine yapılan bu haksızlığı şiddetle reddediyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - 150 ton altınla verdik Hazineyi bunlara, şimdi bomboş. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) -Değerli arkadaşlar, böyle bir konu burada tartışılırken iş 

buralara vardırılmamalı, haksızlık yapılmamalı; eğer bu tartışma başlarsa, bitmez. 
Bana verilen 10 dakikalık sürede bitmez Cumhuriyet Halk Partisinin bu memlekete yaptığı hiz

metleri anlatmaya kalkarsam; yani, siz, Lozan'dan mı şikâyetçisiniz, yani Montrö Antlaşmasından 
mı şikâyetçisiniz, Kıbrıs Barış Harekâtından mı şikâyetçisiniz?!. Hepsinde Cumhuriyet Halk Par
tisinin imzası var, damgası var; yani, Toprak Mahsulleri Ofisinden PTT'ye, Denizcilik Bankasından 
Denizcilik İşletmesine, Hava Yollarına kadar bu ülkede ne kadar KİT varsa, iğneden uçağa, bisik
letten kamyona kadar... 

Makine Kimya tesisleri... 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Vur, oraya da vur! 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Ordumuza silah temin eden, hâlâ devam eden Makine 

Kimya tesisleri kimin eseri arkadaşlar?! Ayıp değil mi, 18 trilyon aldık diye, bize "18 çivi çak
madınız bu memlekete" demek haksızlık değil mi arkadaşlar?! 

Ayrıca, bu Danışma Kurulu metninde teşvik yasası var. Elbette, bazı maddelerine 
muhalefetimizi, çekincelerimizi söyleyeceğiz; ama, hepsine muhalefet edeceğiz diye, milletin bek
lediği, illerin özlediği bir teşvik yasasını, bizim, bu Mecliste görüştürmeyerek, bu Meclisin gün
demini tıkamaya hakkımız var mı?! 
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Yenilenebilir enerji kaynakları... Devamlı iktidarı eleştiriyoruz, niye hâlâ gündemine sok
madınız Meclisin diye. Israrla, yenilenebilir enerji kaynaklarının bu Mecliste görüşülmesini ve 
yasalaşmasını istiyoruz biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak; ona da mı hayır diyelim?! 

Haa, arada TÜBİTAK varmış! Şimdi göreceksiniz TÜBİTAK konusunda Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcülerinin bu gelen tasarıya nasıl muhalefet ettiklerini, Cumhuriyet Halk Partisinin görüş
lerini bilimsel olarak burada nasıl izah ettiklerini biraz sonra duyacaksınız. TÜBİTAK'a, gelen 
tasarıya evet deme gibi bir tutumu yok Cumhuriyet Halk Partisinin; tam tersine, eskiden çizgisi ney
se onu da şimdi sürdürecek, çekincelerini söyleyecek, Anayasaya aykırılık iddialarını burada dile 
getirecek; ama, işi, sadece... Yani, bir parti seçime girmiş arkadaşlar, yüzde 6,99 rey almış; o, 
Hazineden yardım alamayacak; ama, siz, çeşitli sebeplerle -beni ilgilendirmez- Adalet ve Kalkınma 
Partisinin iç sorunları nedeniyle istifa etmişsiniz -edebilirsiniz, özgür iradenizdir- başka bir partiye 
geçmişsiniz... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - CHP'den de istifa edenler var. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Veya CHP'den istifa etmişler; aynı şey; yani, herhangi bir 

partiden istifadan bahsediyorum arkadaşlar. 
AHMET YENİ (Samsun) - CHP'den de var. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bir şey demiyorum; var; olabilir, özgür iradesidir; ama, 

ondan sonra "biz, üç kişi, beş kişi bir araya geldik, falanca partiye katıldık, ille de bize para verecek
siniz..." Böyle şey olmaz arkadaşlar, yok böyle şey. Böyle bir mecburiyet de yok; ama, gündem 
sadece bundan ibaretmiş gibi, bu kürsüden ve bizi televizyondan izleyen insanları, halkımızı yanılt
maya da kimsenin hakkı olmadığını söylemek istiyorum. 

TÜBİTAK yasa tasarısı gibi tasarıya da, sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisinin karşı ol
duğunu, olacağını ifade edeceğini bir daha belirtiyorum, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Anadol. 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN - İstanbul Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Sayın İrfan Gündüz; buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi en 

derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 
Aslında, hiç kimseden saklı ve gizli bir şey yapmadık, dün basınımıza da bu gündemi dağıttık; 

sadece salının gündemini değil, çarşambanın gündemini de, perşembenin gündemini de dağıttık. 
Esasında ilgisizlikleri buradandır ki, burada, gelip, polemik yaparak "efendim, bizim hiç haberimiz 
yok; geldim, söz istediğim anda buna muttali oldum" demek, bana göre, büyük garabet ve gaflettir. 

Öbür taraftan, bu gündemle ilgili meseleler de, bir kısmı geçen haftalardan beri Meclisimizde 
görüşülmesine devam edilen kanun tasarılarıdır; bir kısmı yarım kalmıştır, onlar bugün gündeme 
geliyor. 

Şimdi, burada, bakın, 10 000 tane polis alımıyla ilgili kanun var. Bu, çiftçiyi, köylüyü, esnafı, 
milleti ilgilendirmiyor mu?! Burada, şimdi, arkadaşımız kalkmış diyor ki "İşsizlik çığ gibi büyüyor" 
bu 10 000 kişi alınarak, bu işsizlik azalmayacak mı? Peki, gelip bunları niye söylemiyorsunuz? 

2004 yılında, işsizlik oranı, geçen senenin ilk üç ayında yüzde 12,5 iken, bu senenin, 2005'in 
ilk üç ayında yüzde 11,5'tir. Yüzde 1 azalma da var; hiç olmazsa bunu da görün. 

Öbür taraftan, 2003 yılının içinde, enflasyon liginde, dünyada, Türkiye, ilk 5'in içerisindeyken, 
2004'te ilk 8'deyken, şimdi, 30'uncu sıraya gerilemiştir. Bu hayat pahalılığı, köylüyü, milleti, çift
çiyi, esnafı, aziz milletimizi ilgilendirmiyor mu?! Niye bu başarıyı söylemiyorsunuz? 
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GÜROL ERGİN (Muğla) - Hangi başarı?!. Millet aç! Aç! 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Kan ağlıyor millet! Poğaça yiyen, zengin addediyor kendini! 
İRFAN GÜNDÜZ (Devamla) - O yüzden, eğer, biz, muhalefeti susturmak isteseydik, siz, bu 

Danışma Kurulu teklifiyle ilgili, gelip de burada konuşma imkânı bulamazdınız. 
O yüzden, burada, üç günlük bir program bütün kamuoyuna iletilmişken, kalkıp, gerçekten, 

bunun içerisinden cımbızla çeker gibi, Siyasî Partiler Kanununu gündeme taşımak, bu da bir 
polemik konusudur. 

O yüzden, her parti, milletten aldığı destekle, milletten aldığı icazetle, seçimde milletin ken
disine verdiği emanette söz sahibi olur. Millet, size, bir partinin şemsiyesi altında bu yetkiyi vermiş 
ve aynı zamanda, siyasî partilere yardım da, seçimlerde alınan oya göre verilir ve oya göre değer
lendirilir; ama, sonradan, evdeki hesap çarşıya uymamış, kendi şahsî çıkarlarınız, şahsî hesaplarınız 
ya da hesabî duygularınızla partinizden ayrılmışsınız, üç kişi bir araya gelerek, biz şirket kurduk, 
buyurun, para verin der gibi, bunu isteme cesaretini nasıl gösteriyorsunuz? 

Önümüzde seçim var, geliyor; işte o seçimlerde millet size bu hakkı verirse, o zaman, rahat 
rahat alın, ananızın ak sütü gibi helal olsun. (AK Parti sıralarından alkışlar) Ama, milletin vermediği 
bir yetkiyi almaya hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Öbür taraftan, diğer gündemlere baktığınız zaman, bugün, 9 172 adet, camilerimizde görevli, 
geçici kadroda görev yapan din görevlileri var. Bu 10 000 kişiye kadro verelim, bunlara asalet 
verelim, zaten üçte 2 maaşını alıyorlar. Peki, bunlar köylü çocuğu değil mi, bunlar esnaf çocuğu 
değil mi?! Gündemde bu var. 

Böyle aristokrat bir gündemle değil, gerçekten demokrat bir gündemle geldik ve biz, bunları, 
gerçekten, Anamuhalefet Partimizin değerli Grup Başkanvekiliyle konuşarak, anlaşarak getirdik. 
Burada, anlaşarak derken, her kanuna bizim gibi oy kullanacaklar anlamında söylemiyorum. 

İktidarların görevi, milletin huzurunda ve bu kürsüden doğruları haykırarak, doğrularını savun
maktır; muhalefetin görevi de, gerekçeleriyle beraber -işi polemiği dökerek değil ama- bizim yan
lışımızı söyleyerek, yanlışımızı göstermek ve iktidarı doğru yapmaya zorlamak olmalıdır. O yüz
den, böyle, ikide bir, milletin huzurunda demagojik konuşmalar yaparak, tek başına, çıkıp, çığırt
kanlık yaparak milletin gündemini saptırmaya da hiç kimsenin hakkı yoktur. 

O yüzden, demokrasilerde, ancak, eğer millet icazet verirse konuşma hakkına sahipsiniz; mil
let vermiyorsa, milletin vermediği yetkiyi hiç kimse kendi başına kullanamaz. Demokrasilerde, 
kerameti kendinden menkul otoritelere yer yoktur. Demokrasilerde bir tek güç var; o da, milletten 
icazet alarak gelip seçilenler konuşur ve seçilenlerin dediği hayata geçer; millet adına icraatı onlar 
yaparlar. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

O yüzden, demokrasiyi tanımlarken de böyle diyorlar; demokrasi, atanmışlarca değil, seçilmış-
lerce yönetilen bir sistemin, bir rejimin adıdır. O yüzden, milletin verdiği yetkiyi kullanmaya kalk
ma yanlışlığına biz burada dur diyeceğiz. 

O yüzden, ben, bu duygu ve düşüncelerle, bugün, yarın, hatta, bu hafta sonu... Bizim, cuma ve 
cumartesi de çalışma programımız var; bu çerçevede milletin derdine derman olmaya çalışıyoruz. 
Konuyla ilgili, çok güzel, önemli kanunlar var; yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili kanun var, 
esnaf ve sanatkârlarla ilgili kanun var. İnşallah, onu, bu hafta yasalaştırarak milletimizin hizmetine 
sunacağız. 

Danışma Kurulumuzun kararının yerinde ve olumlu olduğunu tekrar arz ediyorum. 
Hepinize en derin hürmet ve saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Gündüz. 
Danışma Kurulu önerisi üzerinde lehte ve aleyhte konuşmalar tamamlanmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, oylamaya geçmeden önce, Danışma Kurulu önerisini okuyan Değerli 
Kâtip Üye arkadaşımızın "28.4.2005 Perşembe günü de Genel Kurulun saat 14.00'te toplanmasının" 
diyeceğine "saat 12.00'de" diye bir zühul var. Bunu, zabıtlara geçirme bakımından açıklıyorum 
"saat 14.00'te toplanmasına" şeklinde düzeltiyorum ve Danışma Kurulu önerisini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş 2 adet doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; 
ayrı ayrı okutup, işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 

1 inci gündeme alma önergesini okutuyorum: 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 

190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/336) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/288) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2.11.2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş olduğum (2/336) esas 

numaralı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim" Başkanlıkça havale edildiği 
komisyonlarda bugüne kadar görüşülmediğinden, teklifimin İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince 
doğrudan gündeme alınması hususunda gereğini arz ederim. 10.1.2005 

Saygılarımla. 
Dursun Akdemir 

İğdır 
BAŞKAN - Önerge sahibi olarak, İğdır Milletvekili Sayın Dursun Akdemir; buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Teşekkürler. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 2.11.2004 

tarihinde sunmuş olduğum, ancak, ilgili komisyonda bugüne kadar görüşülmeyen (2/336) sayılı, İğ
dır İlinde "İğdır Üniversitesi" adıyla bir üniversite kurulmasına dair kanun teklifimin, İçtüzüğün 37 
nci maddesine göre, doğrudan gündeme alınmasıyla ilgili olarak vermiş olduğum önerge üzerinde 
söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, sözlerime başlamadan önce Yüce Meclisi ve sizleri saygıy
la selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin az gelişmişlik zincirinin kırılması, gelişmiş ülkeler arasında 
hak ettiği yeri alabilmesi için, öncelikle bilim ve bilim yuvası olan üniversitelere gereken önemin 
verilmesi gereklidir. Bunu hepiniz biliyorsunuz. 

Dünyada gelişmişlik göstergelerinden birinin gene eğitim ve öğretim olduğu malumlarınızdır. 
Türkiyemizde 77 üniversite vardır. Bunların 53'ü devlet, 24'ü vakıf üniversitesidir. Ama, dünyaya 
bakarsak, Amerika Birleşik Devletlerinde 3 300 üniversite, Japonya'da 458 üniversite, Güney 
Kore'de 258 üniversite vardır arkadaşlar. Bu sayıya dikkat edecek olursak, ülkemizdeki yükseköğ
retim çağındaki gençler arasında okullaşmanın da düşük olduğunu göreceğiz; Türkiye'de bu rakam 
yüzde 15'tir; Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 60, Güney Kore'de yüzde 38, Fransa'da yüzde 
35, İspanya'da yüzde 40 ve Japonya'da yüzde 30'dur. Bu veriler irdelendiğinde, ülkemizin gerek 
üniversite sayısı bakımından gerekse yüksekokullaşması bakımından, üniversitelerimize ayrılan 
ekonomik değer bakımından çok eksiklerimizin olduğu ortaya çıkar. 

Sayın milletvekili arkadaşlarım, gündeme alınmasını talep ettiğim husus, İğdır'da "İğdır 
Üniversitesi" adı altında bir üniversite kurulmasıdır. 
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İğdır, Türkiye'nin doğusunda, üç ülkeyle sınırı olan, stratejik öneme sahip bir ilimizdir. Değer
li arkadaşlarım, İğdır'ın Sürmeli Çukuru, dünyanın en eski yerleşme yerlerinden birisidir. Aynı 
zamanda, efsanevî önemi bakımından, dünyaya ikinci defa insanoğlunun buradan dağıldığı, söy
lenen bir gerçektir. Tarihî değeri açısından Sürmeli Çukuru, Sürmeli Şehri, dünyanın en eski yerleş
me birimidir. Dolayısıyla, İğdır, İpek Yolu üzerindedir ve Türkiye'nin, dünya açısından önemli 
stratejik noktasıdır. Bu nedenle, İğdır İlinin ekonomisi tarıma ve hayvancılığa dayanmakta olup, 
doğunun Çukurovası olarak değerlendirilen bu yöre, tahılın dışında yetiştirmiş olduğu çeşitli mey
ve türleri ve meyvecilik alanında, yine, Türkiye'nin önemli merkezlerinden biridir. 

Kalkınmada geri kalmış illere üniversitelerin kazandıracakları çok önemli faydalar vardır. 
Türkiye'nin önemli sorunlarından birisi de göç olayıdır. Kalifiye işgücünün ve bilginin ülkemiz 
genelinde homojen olarak dağılmaması, nüfus hareketlerinin önemli bir sebebi olarak ortaya çıkar. 
Bu itibarla, bölgenin kalkınmasında ve göçlerin önlenmesinde üniversiteler büyük öneme sahip
lerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Ağrı Dağının henüz, kullanılmayan inanç turizmiyle ilgili doğa spor
larını, kış turizmiyle ilgili zengin varlığını ve İğdır Ovasının, muazzam, uyuyan tarım ve hayvan
cılık potansiyelini harekete geçirmek, birlik ve bütünlüğün sağlanmasına önemli katkılar sağ
layacaktır. Bunu etkileyecek bir ışığa, bir bilgi çıkışına ihtiyaç vardır. Bu da, İğdır'da kurulacak olan 
üniversite olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; genel anlamda ülkemizde büyük merkezlere 
göçü durdurmanın önemli bir yolu da, göç veren bölgelerde cazibe merkezleri oluşturulmasıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, tamamlıyorum. 
BAŞKAN - Tamamlayın; buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Doğu Anadolu Bölgesinde İğdır'ın cazibe merkezi haline 

getirilmesini, devletimizin uzun vadedeki çıkarına uygun düşecek şekilde hükümetin istekli hale 
gelmesini buradan temenni ediyorum. 

Sayın Grup Başkanvekili Profesör İrfan Gündüz Beyin de belirttiği gibi "doğruları her zaman 
destekleyeceğiz" diye biraz önce söylemişti. Bu nedenle, İğdır'a kurulacak üniversite doğru bir 
karar olarak durmakta; kendilerinin desteğini bekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; ben, burada sizlerin engin sağduyusuna ve 
yurtseverlik zenginliğinize sesleniyorum ve destek diliyorum. İğdır'da, İğdır Üniversitesi adı altın
da bir dostluk üniversitesi kurulması, kanun teklifime desteğinizi ve doğrudan gündeme almanızı 
diliyorum. 

Ben, ülkemizin birliği ve bütünlüğü adına bunu istiyorum. Yurdumuzun doğu ile batısı arasın
daki gelişmişlik farkının azaltılması adına talep ediyorum. Doğudan batıya doğru göçün azaltılması 
adına... 

(Mikrofon otomatik cihaz, tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akdemir; maksat anlaşılmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Arkadaşlar, ya evet ya 

hayır!.. Yani, kabul etmeyenler dedim... 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, biraz önce Grup Başkanvekili "evet" demişti; bu 

nedenle, AK Parti Grubunun gerçekten sözünde durmadığını ben şikâyet ediyorum. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Kabul edilmemiştir. 
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İkinci önergeyi okutuyorum: 
4.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Tapu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Teklifinin (2/319) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/289) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

27.9.2004 tarih ve 23735 numaralı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifinin, TBMM İçtüzüğünün 37 nci maddesine göre doğrudan Genel Kurul gündemine alınması 
konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Hürmetlerimle. 15.3.2005 
Emin Şirin 
İstanbul 

BAŞKAN - Sayın Şirın'in söz isteği var; buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakika. 
EMİN ŞİRİN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu Kanunundaki bir değişik

likle ilgili olarak vermiş olduğum kanun teklifi komisyonda görüşülmediği için, İçtüzüğün 37 nci 
maddesi uyarınca Genel Kurulda gündeme alınması konusunda söz aldım; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Konu hakkında irticalen ve kısa konuşacağım. Konu hepimizi çok yakından alakadar eder, ak
tüel bir konu; yabancılara mal satışı meselesi. 

Sizlerden özellikle, lütfen, dinlemenizi ve konuya önem vermenizi rica edeceğim. Zira, belki 
tesadüfen, bugün Anayasa Mahkemesinin kararı açıklandı. Anayasa Mahkemesi, yabancılara mal 
satışı meselesini iptal etti ve Genel Kurulumuza, Meclisimize de bu konuyu düzenlemesi için, 
yürütmeyi durdurmayla beraber, üç aylık bir süre tanıdı. Yani, temmuz ayının 20'sine kadar, biz, 
yabancılara mal mülk satışına devam etmek istiyorsak, gayrimenkul satışına, Genel Kurul olarak bir 
kanun çıkarmamız lazım. Aksi takdirde bu satışlar iptal edilmiş vaziyette. 

Benim vermiş olduğum kanun teklifi 9 uncu aydan, yani tesadüfen bugün Anayasa Mah
kemesinin iptal kararı gününe geldi. Bunu gündeme aldığınız takdirde, özellikle iktidar ve 
muhalefet partilerinin, komisyonda bunu görüşmek, teklifleri birleştirmek ve tekrar temmuz ayına 
kadar bir kanun çıkarma imkânı olacak. 

Benim kanun teklifi vermemdeki gaye, belirli bazı huzursuzlukları ve toplumda ortaya çıkan 
bazı gerginlikleri ortadan kaldırabilmek içindi. Yabancılara mal satışını düzenleyen, daha doğrusu, 
belediye hudutları dışında yabancılara mal satışına mâni olan kanun, 422 sayılı Kanun, devrim 
kanunu niteliğinde ve Lozan Antlaşmasının uygulama kanunlarından biriydi. Zaman içinde şartlar 
değişti, biz yabancılara mal satılabilirle hükmünü, burada yapılan değişikliklerle getirdik. 

Burada, toplumda bazı gerginliklerin ve huzursuzlukların çıktığını da görüyoruz. Özellikle 
ziraî alanların satışında bazı problemler var. Benim dikkatinize getirdiğim teklif, gayrimenkul satış
larını, ev olarak bir imkân tanıyan, turizm yatırımlarına imkân tanıyan, sanayi yatırımlarına imkân 
tanıyan; ancak, sadece ziraî alanları satış yerine kiralama imkânı verdiren bir teklif. Bu konunun 
gündeme alınması, önümüzdeki üç ay içinde zaten görüşülmesi gerektiğine göre, sizin takdirlerinize 
arz ettiğim bir konu. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP ve bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Şirin. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmına geçiyorum. 

- 197-



T.B.M.M. B : 89 26 . 4 . 2005 O : 2 

Ağrı Milletvekili Cemal Kaya'nın milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle Anayasanın 84 
üncü, İçtüzüğün 135 ve 136 ncı maddeleri gereğince üyeliğinin düşmesinin oylamasını yapacağız. 

İstifanın geçerli olduğu Başkanlık Divanınca tespit edilmiştir. 
İstifa tezkeresini okutuyorum: 
5.- Ağrı Milletvekili Cemal Kaya'nın Başkanlık Divanınca geçerli olduğu tespit edilmiş 

bulunan milletvekilliğinden istifasını içeren önergesi (4/290) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hakkımda basın yayın organlarında çıkan haberler ve soruşturma yapılabilmesi yönünde fez
leke hazırlandığı yönündeki duyumlarım nedeniyle kendimi bağımsız yargı organları huzurunda 
savunabilmek, suçsuzluğumu ispatlamak ve de fazlasıyla haksız saldırıya uğratılmış olan kişilik 
haklarımı koruyabilmek adına, üyesi olmaktan büyük onur duyduğum Yüce Meclisimizin 22 nci 
Dönem milletvekilliğinden istifamı arz ve gereğini talep ederim. 

Belki de, sırf, kendini yargı organları huzurunda yargılatabilmek ve suçsuzluğunu ispatlatabil-
mek gerekçesiyle milletvekilliğinden istifa etmek, siyasî geleneğimizde bir ilk olabilir; ancak, bana 
güvenerek oy vermek suretiyle onurlandıran seçmenlerin, kendimin, ailemin, çocuklarımın onuru, 
şeref ve haysiyeti adına bu tür bir davranışta bulunma zorunluluğu duydum. Dilerim, bu istifa 
beyanımla birlikte, şahsım kullanılarak, şahsım üzerinden yolsuzluk siyaseti yapılarak, milyonlarca 
vatandaşımızın güvenine ve beklentisine sahip, ülkemizi, aydınlık, mutlu, kalkınmış ve huzurlu 
yarınlara ulaştıracağına yürekten inandığım, mensubu olduğum Adalet ve Kalkınma Partisinin yıp-
ratılması çabalarına bir son verilir. Yine dilerim ki, bu davranışım, hakkımda, siyasî çıkar kay
gılarıyla hakarette bulunan, hukuku, bireysel hakları hiçe sayan ve haksız ithamlarda bulunan bir
çok insan için örnek bir davranış olarak algılanır. 

Gereğini takdirlerinize saygılarımla arz ve talep ederim. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekili 

Cemal Kaya 
BAŞKAN - Şimdi, biraz önce dinlediğiniz istifa önergesini Yüce Heyetin oyuna sunacağım: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş; bu sonuca göre, Ağrı Milletvekili Cemal 
Kaya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.45 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.55 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Alınan karar gereğince, sözlü sorular ile diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin 
"Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon 
raporu gelmediğinden, teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kay
naklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporunun müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2.- Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (J/969) (S. Sayısı: 851) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
24.3.2005 Tarihli ve 5321 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın

da Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresine 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

3.- 24.3.2005 Tarihli ve 5321 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1005) (S. Sayısı: 873) (x) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Kanunun tümü üzerinde, şahsı adına, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan; buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir kez daha görüşülmek üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisine gönderilen Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun üzerinde düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. 

(x) Kanunun ilk görüşmeleri 17.3.2005 tarihli 72 nci ve 24.3.2005 tarihli 75 inci Birleşimlerde 
yapılmıştır. 
(xx) 873 S. Sayılı Basmayazı 21.4.2005 tarihli 87 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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Öncelikle, bu Kanun, mart ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmiş ve 
burada kanunlaşarak Sayın Cumhurbaşkanına gönderilmişti. Geçen ayki toplantı tutanaklarını in
celedim; hem benim hem de muhalefet partisi milletvekillerinin bu konuyla ilgili olarak, bu 
Kanunun Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilebileceğini, birçok eksikliklerin, yanlışlıkların 
bulunduğuyla ilgili ifadelerin ne kadar doğru ve gerçek olduğu, yaklaşık birbuçuk ay sonra, bir kez 
daha, gözler önüne gelmiştir. 

Bu kanunla ilgili olarak, gerekçede, Türkiye'de nüfus başına düşen polis sayısının az olduğu, 
toplumdaki suç niteliklerinin değiştiği ve bu nedenle, bunlarla ilgili etkili tedbirlerin alınabilmesi 
için böyle bir kanun hazırlandığı ifade edilmişti; ancak, hem benim hem diğer milletvekillerinin 
yapmış olduğu konuşmalarda, bunun, çok alelacele hazırlandığı, hatta, İçişleri Komisyonunda mut
laka görüşülmesi gerekirken, o komisyona sevk edildiği halde, o komisyonda görüşülmeden, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderildiği, tarafımdan 
ifade edilmişti. Şimdi, geriye dönüp baktığımızda, bu iddialarımızın ne kadar doğru olduğu, bizlerin 
ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İşte, birbuçuk ay sonra Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, yeniden, aynı kanunu tekrar görüşüyor, tekrar tartışıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi için 
hayatî önemi haiz olan zaman, burada, lüzumsuz bir şekilde harcanmaya devam ediliyor. 

Değerli milletvekilleri, bu kanunla, 2005 yılı içerisinde, sadece 2 000 polis memuru aday 
olarak alınacak. Gerekçede çok söylendiği gibi, 2005 yılı içerisinde 10 000 polis memurunun alın
ması ve böylelikle, Türkiye'deki asayişin, gasbın, kapkaçın, hırsızlığın önüne geçilecekmiş gibi 
verilen intibaın da doğru olmadığı, kanunun tümü çok ciddî ve titiz bir şekilde incelenilirse, yine, 
ortaya çıkacaktır. Ben, geçen sefer de söylemiştim; şimdi, 2005 yılında, eğer bu kanun burada 
kanunlaşıp Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanır ve yürürlüğe girerse -birsürü de ön 
prosedür lazım- sadece 2 000 kişi alınabilecek. 2 000 kişinin 81 ile bölümü, 24 polis memurudur. 
Şimdi, siz, çok iddialı bir şekilde getirdiğiniz bir kanunla, illere, sadece 24 polis artırımı sağ-
layabilecekseniz, bununla, Türkiye'de son dönemlerde ortaya çıkan gasbın, kapkaçın, hırsızlığın ve 
asayişi bozucu hareketlerin önüne geçeceğiz şeklinde bir iddiayla yola çıkmanızın yanlışlığı ken
diliğinden ortaya çıkacaktır. 

Altı ay içerisinde, polislik gibi son derece önemli bir meslek için yetersiz bir sürede 
eğiteceğiniz polislerin beline silah koyarak, asayişi önleme görevini onlara vererek, çok önemli bir 
görevle onları görevlcndirirseniz... Bu altı aylık sürenin son derece yetersiz olduğunu bütün uzman
lar, bütün bilim adamları ve tarafsız olan her kişi rahatlıkla ifade etmektedir. Siz, vereceğiniz han
gi eğitimle -altı aylık eğitimle- suç şekillerinin günümüzde çok değiştiği, çok şekillendiği ve ulus
lararası boyutlara ulaşan suç şebekelerinin ortaya çıktığı bir dönemde, altı ay içerisinde bunları polis 
memuru yaparak, bunlarla asayişin temini noktasında büyük başarılara imza atacağınızı nasıl söy
leyebilirsiniz?! Bu altı aylık süre, cumartesi-pazar günlerini çıkaracak olursanız, sadece 120 güne 
tekabül etmektedir. Geçmişte, değişik meslek gruplarının bu kadar kısa süreli eğitimlerle mesleğe 
alınmasının, ülkemize ne kadar büyük zararlar verdiğinin gözden uzak tutulmamasının altını çiz
mek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, dünyadaki bütün gelişmiş ülkelerde, polislik mesleğine alınanların 
yetiştirilme süreleri ortalama iki yıl civarındadır. Zaten, geçen sefer Emniyet Teşkilatı Kanununda 
yapılan, polislerin dokuz aylık olan eğitimlerini -yetersiz olması nedeniyle- iki yıla çıkaran bir 
değişiklik şu anda yürürlüktedir. Geçmişte, kısa bir süre önce dokuz aylık eğitimi yetersiz görüp iki 
yıllık eğitime geçilen bir ülkede, bugün ne oldu ki, altı ay içerisinde, siz, aldığınız insanları eğiterek 
polislik mesleğine intisap etmelerini sağlayacaksınız. 

Değerli milletvekilleri, polislerimiz çok zor şartlar altında görev yapan ve hayatlarını bu ülke 
için feda etmekten çekinmeyen ve yine dünya üzerindeki bütün ülkelerdeki polis teşkilatları in
celendiğinde, bizim inançlarımıza göre, memleketi ve milleti için hayatını feda eden, şehit olan baş-
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ka hiçbir ülkenin polis teşkilatı yoktur. Bu, sadece Türkiye'deki polislere has olan bir özelliktir. Şöy
le, otuz kırk yıllık geçmiş dönemleri bir gözönüne alacak olursak, polislerimizin, Türkiye'nin birlik 
ve beraberliği için, bölünmez bütünlüğü için, cumhuriyetimiz için, vatanımız için, bayrağımız için 
hangi tür fedakârlıkları yaptıklarına hepimiz çok canlı olarak şahit olduk ve bunun karşılığında da 
canlarını ve mallarını, her şeylerini memleket için feda eden polis kardeşlerimizi gördük. Ben, mes
leğimden dolayı, şehit olan polis mensuplarımızı, maalesef, büyük bir üzüntüyle, gözyaşları 
içerisinde gören bir milletvekiliyim. İşte, bu kadar önemli olan bir mesleğin mensuplarının, siz, sos
yal ve özlük haklarını iyileştirmeden, onların morallerini yükseltmeden, onların çalışma şartlarını 
iyileştirmeden, maaşlarını günümüz şartlarına uydurmadan, 2 000 polis değil, 4 000 polis de almaya 
çalışsanız, maalesef, alacağınız netice çok sağlıklı olmayacaktır. 

Bakınız, polislerimiz yılda 1 700 saat fazla mesai yapmaktadırlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde 
bir yılda bu kadar çok fazla mesai yapan ikinci bir teşkilat yoktur ve bu kadar fazla mesai yapan 
polislerimiz, emekli olduklarında, komik denilecek olan ücretlerle hayatlarını devam ettirmenin 
gayreti ve fedakârlığı içerisindedirler. İşte, otuz yıllık bir başkomiser, eğer bugün emekli olacak 
olursa, emekli aylığı 550 000 000 liradır. 550 000 000 lirayla, otuz yıl memlekete hizmet etmiş olan 
bir polis memurumuzun, bir başkomiserin, çoluk çocuğuyla zor şartlar içerisinde hayatının 
devamını sağlamasının mümkün olup olmadığının takdirlerini sizlere bırakıyorum. İşte, öncelikle 
yapılması gereken budur; polislerimizin sosyal ve özlük haklarının düzeltilmesidir, imkânlarının ar
tırılmasıdır. 

Hep örnek veriyoruz, Avrupa Birliğiyle ilgili olarak, rakamları alıyoruz, onları Türkiye'ye 
uyarlamaya çalışıyoruz. İşte, bakın, Avrupa Birliği ülkelerindeki polisin çalışma saati, sosyal ve öz
lük hakları, maaşları ile Türkiye'dekini kıyaslamanın imkânı yok. 

Bu kadar zor şartlar içerisinde çalışan polislerimizin üzerinde bir kamuoyu baskısı oluşturarak, 
en küçük bir olayda dahi polislerin görevden uzaklaştırıldığı, açığa alındıkları bir ortamda, hele hele 
yeni Ceza Kanununun polislerle ilgili sıkıntı uygulamalarından sonra, bu meslek mensuplarının, 
meslekteki çalışmalarının, gayretlerinin, şevklerinin hangi noktalara doğru indiğinin takdirlerini de 
sizlere bırakmak istiyorum. 

Polislerimizin askerlik meselesi var. Geliniz, bunları yaparken, böyle kanunları getirirken, 
polislerimizin askerlik meselesini de bu kanunun içerisinde çözmenin yolunu bulalım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, size 1 dakika eksüre veriyorum, sözlerinizi toplayınız lütfen. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yine, aynı şekilde, çarşı ve mahalle bekçilerimiz çok zor 

şartlar altında görev yapmaktadırlar. Değerli milletvekilleri, çok kritik, çok sıkıntılı günlerden 
geçiyoruz. Bakınız, geçen sefer de söylemiştim, şimdi de söylemek istiyorum. Kara Kuvvetleri 
Komutanımız, geçenlerde yapmış olduğu bir açıklamayla, Türkiye'deki bölücü terör örgütünün, 
terör açısından, 1999 yılından daha iyi durumda olduğunu ve maalesef, güvenlik güçlerimizin 1999 
seviyesinden daha düşük noktada olduğunu ifade etmişti ve ben de, gelip, bunu, bu kürsülerden söy
lemiştim ve bakınız, geçenlerde, bölücü terör örgütüyle yapılan çatışmalarda, maalesef, 1 üsteğ
menimiz, 2 uzman çavuşumuz, 1 korucumuz hayatını kaybetti. Çok zor, sıkıntılı günlerden 
geçiyoruz. Terörle ilgili, illerimizde ortaya çıkan olayları hep birlikte gördük. 

Bütün bunların üstesinden gelebilmenin yolu, Emniyet Teşkilatımıza, güvenlik güçlerimize 
sahip çıkmak, onların durumlarını iyileştirmektir. Onları günün şartlarına uygun maaş ve özlük hak
larıyla donatmamız gerektiği inancımı ifade etmek istiyorum. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum: Mersin'deki bir olayı önleyen bir güvenlik görevlimize, 
bir polisimize 24 maaş ikramiye verildiği, çok büyük, süslü sözlerle ifade edildi. Ben şunu söy
lemek istiyorum. 

- 201 -



T.B.M.M. B : 89 26 . 4 . 2005 O : 3 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, son cümlenizi alayım. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Son cümlem efendim. 
24 maaşlık ikramiyenin tutarı 1,5 milyar liradır arkadaşlar; ama, polis memurumuz, bir disip

lin suçu işlediğinde -ikramiye alırken, çıplak maaş üzerinden hesaplanan ikramiyeyi alırken- disip
lin suçlarında, aldığı maaşın bir bölümü üzerinden ceza ödemek durumunda kalmaktadır. 

Bunun da, bir an önce düzeltilmesinde fayda mülahaza ettiğimi ifade ediyor, tüm Emniyet Teş
kilatımızı saygıyla selamlıyor, görevlerinde başarılar diliyorum. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kandoğan. 
Soru - cevap kısmına geçiyoruz. 
Buyurun Sayın Özdoğan. 
İBRAHİM ÖZDOGAN (Erzurum) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın İçişleri Bakanına şu 

soruları yöneltmek istiyorum: 
Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak, her 250 kişiye 1 polis düşecek şekilde polis 

sayımızı artırmak için yasa çıkarıyoruz. Çok doğru; ama, bugün, başta İstanbul olmak üzere büyük 
kentlerimizde ve Anadolu'nun birçok yerlerinde kriminal terör belası çığ gibi büyümektedir. Bu 
kriminal terör belasını, sadece kişi başına düşen polis sayısıyla izah etmek mümkün değildir; çün
kü, kahraman Türk polisinin canla, başla çalıştığını çok iyi biliyoruz. Polisin en önemli eksiği, ar
kasında siyasî iradenin olmayışıdır. Polisin 6 Mart olaylarında nasıl yalnız bırakıldığını hep birlik
te gördük. Bundan sonra da, İstanbul ve her yerde, kapkaç, hırsızlık ve cinayetler çığ gibi büyüdü. 
Eşkiyanın dağda yapamadıklarını, adi hırsızlar cadde ortasında, şehrin göbeğinde, ellerini kollarını 
sallayarak yapıyorlar. Halk, canından bizar duruma düştü. 

Bu bağlamda, şu soruları yöneltmek istiyorum: Sayın Bakanım, bu kriminal terör olayları, 
skandal boyutunu da aşmıştır. Sizin siyasî ikbaliniz, halkın emniyetinden ve canından daha mı 
önemlidir?! Bu nedenle Bakanlıktan istifa etmeyi düşünüyor musunuz? 

İkinci sorum: Sayın Başbakan, bu vahim olaylar karşısında... 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan, bir dakikanızı alabilir miyim. 
Soru ve cevap, İçtüzükte açık... Bakınız, sözünüzü kesmedim; bir milletvekilimizin sözünü 

kesmeyi arzu etmem. Siz, soru sormuyorsunuz, yerinizden konuşma yapıyorsunuz. Soru, İç
tüzüğümüze göre, kısa, öz ve net... Lütfen, sorunuzu sorun. 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Efendim, sorularımı soruyorum. 
BAŞKAN - Lütfen, sorunuzu sorun efendim. Yorum ve konuşma, İçtüzüğümüzde yoktur. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - İkinci soruyu soruyorum efendim; saygılar sunuyorum. 
İkinci sorum: Sayın Başbakan bu vahim olaylar karşısında, sizin Bakanlıktan istifanızı istedi 

mi; siz de bu istek karşısında direndiniz mi? 
Üçüncü sorum: Her gün işlenen ve normal boyutlarını fazlasıyla aşan bu kriminal terör olay

ları, vicdanen sizi rahatsız ediyor mu? 
Dördüncü sorum: Millî güvenliğimizi tehdit eder boyutlara ulaşan kriminal terör olayları 

nedeniyle Bakanlıktan istifa etmeniz, girmek için yoğun çaba harcadığımız AB standartlarına uy
gun mu? 

Beşinci sorum: Türk çiftçisini perişan eden kaçak hayvancılığı neden önlemediniz veya ön-
leyemediniz? Sebeplerini soruyorum; kaçak hayvancılığı neden önleyemediniz? 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özdoğan. 
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Başka, soru sormak isteyen bir milletvekilimiz var; ancak, ona geçmeden önce... İçtüzüğümüz
de, soru, sadece görüşülmekte olan konularla ilgilidir. Sayın Özdoğan, sorularınızın bir kısmının, 
konularla hiç ilgisi yok ve kişisel. Bu bakımdan, o soruların cevaplandırılması gibi bir durum İç
tüzüğümüze göre yoktur. 

Buyurun Sayın Tunç. 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Teşekkür ederim Başkanım. 
Sayın Bakanım, son günlerde, biraz önce sayın vekilimin de söylediği gibi, kapkaç olayları ve 

hırsızlık olaylarının artışı genel anlamda eskiden de vardı; ancak, bugün için terörde ve birkısım 
asayiş olaylarındaki başarıdan dolayı mı bu önplana çıktı, onu öğrenmek istiyorum. Böyle bir araş
tırma var mı? Önceki hırsızlık ve kapkaç olayları ile bugün olan kapkaç ve hırsızlık olayları arasın
da belirli bir artış var mı yok mu, bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Tunç. 
Sayın Bakan, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

sizin de ifade buyurduğunuz gibi, konuyla ilgili olmayan soruları cevaplamayacağım; ilgili olan kıs
ma geçeceğim. 

Bunlardan da, kriminal terörün arttığı bu dönem, dördüncü sorusu arkadaşımızın, AB'ye gir
mek konusunda bir tereddüt var mı; hayır. Biz, Avrupa Birliğine tam üyelik için, bütün kurum
larımız olduğu gibi güvenlik güçlerimiz de hazırdır ve bütün hazırlıklarını yapmaya devam ediyor
lar. O bakımdan, en ufak bir endişemiz yoktur. 

"Kriminal terör sizi rahatsız ediyor mu" dedi. Elbette ki, olaylar hepimizi üzer. Ancak, şunu 
ifade edeyim ki, bu olayların üstesinden gelecek güçtedir güvenlik güçlerimiz; bundan hiç kimsenin 
endişesi olmasın. 

Hayvan kaçakçılığı konusunda da, bildiğiniz gibi, Hükümetimiz bu konu üzerinde de ciddiyet
le durmaktadır. Biz, en son olarak, birkaç ay önce Tarım Bakanımızla da Diyarbakır İlimizde 
valilerimiz, jandarma komutanlarımız, il tarım müdürlerimiz, kaymakamlar, bütün ilgililerle bir top
lantı yaptık; verilen emirlerin, alınan kararların uygulamasını görüştük ve inanıyorum ki, bu tedbir
ler ve bu uygulama sonunda da hayvan kaçakçılığı, sıfır nokta diyemeyeceğim; ama, bayağı azal
mıştır. 

Sayın Tunç, şunu ifade edeyim: Gerçekten, polisimiz, güvenlik güçlerimiz, terörle mücadelede, 
uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelede, insan kaçakçılığı, insan ticaretiyle mücadelede, malî 
suçlarla mücadelede olağanüstü başarı göstermişlerdir ve göstermeye de devam ediyorlar. Bu, 
rakamlarla ifade ediliyor ve uluslararası bu olayları takip eden kuruluşların da görüşleri bu yön
dedir; ancak, son zamanlarda bizleri üzen olayların da üzerine Hükümet olarak gitmekteyiz, Bakan
lık olarak gitmekteyiz. Aldığımız önlemler, sadece... Bugün, burada, görüşülmekte olan, polis 
sayısını artırmayı, yalnız başına bir tedbir olarak düşünmüyoruz; bu, tedbirlerden birisidir; çünkü, 
ben -bu kanun burada ikinci kez görüşülüyor- komisyonlarda görüşülürken de ifade ettim, burada 
birinci defa görüşülürken de ifade ettim; polis sayımızda ciddî bir eksilme vardır; bu, bizden kay
naklanmıyor. Geçmiş dönemde polis okullarının, 1 yıllık olan polis okullarının, yılda 10 000 mezun 
veren polis okullarının, polis meslek yüksekokullarına dönüştürülmesi ve 10 000 mezundan 4 500'e 
sayının düşmesi, bir yıl -2001 yılında dönüştürüldü- 2002 yılında da hiç mezun vermedi polis yük
sekokulları; bir boşluk da oradan kaynaklandı. Bunun yanında, meslekten emekli olanları da ilave 
ederseniz, önemli bir açık meydana geldi. Biz, bu yasayla bu polis eksikliğini gidermenin gayreti 
içerisindeyiz; ama, bunu yaparken de eğitim kalitesini ve seviyesini yükseltmenin gayreti içerisin
deyiz. 
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Bakın, 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunlarını alıp, en az 6 aylık bir yoğun polis eğitimi 
verdikten sonra bunları kadrolara tayin edeceğiz. 

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, kanunun tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Talebiniz, elbette ki oylama ve sayım sırasında nazara alınacaktır. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur; birleşime 5 dakika ara 

veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.20 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.34 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

873 sıra sayılı kanunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3- 24.3.2005 Tarihli ve 5321 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hak

kında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1005) (S. Sayısı: 873) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Kanunun maddelerine geçilmesi için yapılan oylamada karar yetersayısı bulunamamıştı. 
Şimdi, kanunun maddelerine geçilmesini tekrar oylarınıza sunup karar yetersayısı arayacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır ve kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 
MADDE 1.- 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü maddesin

de sayılan görev unvanlarından 2 nci meslek derecesine "Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü", 
3 üncü meslek derecesine "Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı" ibareleri eklenmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın 
Atilla Kart; buyurun. 

Sayın Kart, süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşül

mekte olan 873 sıra sayılı tasarının 1 inci maddesiyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına söz almış bulunmaktayım; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tasarı, hızla artan gasp, kapkaç gibi suçlarla etkin bir şekilde mücadele 
edilmesi ve genel asayişin temini amacıyla getiriliyor. Bu amaca ulaşmak için de, polis sayısının 
hızla artırılması gereğinden söz ediliyor. Bu sebeple, 10 OOO'i polis memuru olan, toplam 10 480 
kişi için kadro ihdas edilmek isteniliyor. Bu amaç ve gerekçeyle getirilen tasarının 3 üncü mad
desinde ise, 2005 yılı için geçerli olmak ve toplam 2 OOO'i geçmemek üzere kadro ihdası yetkisi 
veriliyor. Altı ay süreyle eğitim verilecek polis memuru sayesinde tasarının amacına ulaşacağından 
söz ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, gelinen süreçte, yine, siyasî iktidarın kanun yapma tekniğindeki iki 
temel çarpıklığı gösteren dramatik bir uygulamayla karşı karşıyayız. Toplumun güvenliğini ilgilen
diren böylesine önemli bir konuda alelacele hazırlanan bir tasarı söz konusu. Sayın Cumhurbaş
kanının ayrıntılı ve somut gerekçelerini hiçbir şekilde karşılamayan bir tasarı söz konusu. Meclis 
Başkanının havalesine rağmen Anayasa Komisyonunda görüşülmeyen bir tasarı söz konusu. Biraz 
sonra açıklayacağım sebeplerle, Anayasaya ciddî anlamda aykırılıkları olan bir tasarı söz konusu. 
Buna rağmen, Meclis Başkanının yapmış olduğu havaleye rağmen Anayasa Komisyonuna bu 
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tasarının havale edilmediğini, görüşülmediğini görüyoruz. Bütün bunların devamında ise, yine 
tasarıyı fırsat bilerek, kararlı bir şekilde kadrolaşma zemini yaratmak isteyen bir anlayış ve uy
gulamayla karşı karşıyayız. Böyle bir anlayış ve uygulamanın doğal sonucu olarak da, polisin tek
nik işlevini ve özelliğini yok eden; onu, polislik mesleğini rutin görev yapan bir kamu görevlisi 
olarak gören ve işin esasını çözmekten son derece uzak olan bir tasarı söz konusu. 

Değerli arkadaşlarım, gerekçede de ifade ediliyor; Avrupa Birliği ülkelerinde 1 polise düşen 
vatandaş sayısı 250, Türkiye'de ise 300-302 seviyesinde. Diğer meslek gruplarında bu oranların l'e 
5, l'e 10 seviyesinde olduğunu gözönüne aldığımız zaman, aslında sorunun esasının polis memuru 
sayısı olmadığı açıkça görülüyor, açıkça anlaşılıyor. 

Sorunun esası nedir; sorunun esası, polislik mesleğindeki teknik ve hiyerarşik yapılanmayı 
daha da geliştirmekten geçen kıdem ve liyakati esas alan, teknik ve objektif uygulamaları esas alan 
bir anlayışı hayata geçirmektir değerli arkadaşlarım. Sayın Cumhurbaşkanının veto gerekçesinde, 
bütün bu hususların son derece ayrıntılı ve tutarlı olarak tespit edildiğini görüyoruz. 

Hükümet olarak, bir taraftan acil bir şekilde polis memuru ihtiyacından söz ediyoruz; diğer 
taraftan ise, 2005 yılı için sadece 2 000 polis alımına karar veriyoruz ve 10 000 polis memuru 
alımını da belli olmayan bir şekilde zamana yayıyoruz. Bu mekanizmayı da üstelik sürekli hale 
getiriyoruz. Bu, tutarsızlıktır değerli arkadaşlarım; bu, ciddî olmayan bir uygulamadır. 

Böyle bir anlayışın ve işbu tasarının, suçu önlemek için polis açığının ivedi olarak kapatılması 
amacıyla bağdaşmayacağı açıktır. Keza, bu düzenlemeyle, iki yılda yaklaşık 4 000 polis memurunun 
alınacağı planlandığına göre, iki yıldan sonraki açığın, 2 yıllık eğitim ve öğretim veren polis meslek 
yüksekokullarının sayısı ve kapasitesi artırılmak suretiyle karşılanacağı da gayet açıktır. O zaman, 
böyle bir tasarı getirmenin anlamının olmadığı, dayanağının olmadığı kendiliğinden ortaya çıkıyor. 

Değerli arkadaşlarım, polis ihtiyacının yeterli meslekî eğitim-öğretim görmemiş, gerekli mes
lekî nitelikleri kazanmamış kişilerle karşılanması herhalde düşünülemez. Bu tarz bir düzenleme, hiz
met gerekleriyle bağdaşmadığı gibi, kamu huzurunu ve kamu düzeninin daha da bozulması sonucunu 
yaratacaktır değerli arkadaşlarım. Mevcut hiyerarşik yapıdaki aksaklıklar daha da artacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanının vetosu, tasarının sağduyulu olarak değerlen
dirilmesi ve yeniden incelenmesi için aslında bir fırsat olmuştur. Demokrasilerde yanlışlarda ısrar 
ve inat olmaz. Yanlış bir tasarının değişik aşamalarda düzeltilmesi veya geri alınması yolu her 
zaman mümkündür. Demokrasiyi keyfî ve otoriter yönetimlerden ayıran temel özellik de budur 
değerli arkadaşlarım. Önümüze bu fırsat gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanının vetosunu bu çerçeve 
içinde yorumlamak gerekir. Sayın Cumhurbaşkanının vetosu, öncelikle iktidara bu yanlışları düzelt
me olanağı vermiştir, bunu yaratmıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor değerli arkadaşlarım; bunu biraz daha irdelemek, biraz daha aç
mak istiyorum. Tekrara girmeden, önemli gördüğüm paragrafları bilgilerinize sunmak ve değerlen
dirmenize sunmak istiyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanı, polis mesleğine gireceklerin eğitim süresini 9 aydan 2 yıla çıkaran 4652 
sayılı Polis Yükseköğretim Yasasından söz ediyor. Bakın, bu yasada, Polis Yükseköğretim Yasasın
da, iki üç yıl evvel çıkardığımız bu yasada, polislik mesleğine alınacakların eğitim durumlarını, 
meslekî niteliklerini genel olarak düzenlemişiz. Sayın Cumhurbaşkanı bu yasaya atıfta bulunarak, 
burada, suç ve suçluyla etkili bir şekilde mücadele edilmesinin, ancak, meslekî eğitim düzeyinin 
yükselmesiyle mümkün olacağını, 4652 sayılı Yasada da bu düzenlemenin getirildiğini ifade ediyor. 
Dört yıl süreli yükseköğretim kurumlarının pek çoğunda, polislik mesleğiyle doğrudan ya da dolay
lı olarak ilgili eğitimöğretim yapılmadığından, bu okulları bitirenlerin altı ay gibi bir süre içinde 
kısa bir eğitimden geçirilerek polis memurluğuna atanmalarının sorunun çözümü için yeterli 
olamayacağının; çünkü, polislik mesleğinin çok özel ve uzun süreli eğitim verilmesini gerektiren 
bir disiplin mesleği olduğunun altını çiziyor Sayın Cumhurbaşkanı. 
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BAŞKAN - Sayın Kart, bir dakikanızı rica ediyorum efendim. 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
i.- Genel Kurulu ziyaret eden Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark'a Başkanlıkça "Hoşgel-

diniz" denilmesi 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ülkemizde konuk olarak bulunan Yeni Zelanda Başbakanı 

Helen Clark, Meclis Başkanımız Sayın Bülent Arınç'la birlikte, şu anda, Meclisimizi teşrif etmiş 
bulunuyorlar. 

Kendilerine, Yüce Meclisimiz adına "hoşgeldiniz" diyorum. (Alkışlar) 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3.- 24.3.2005 Tarihli ve 5321 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hak

kında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1005) (S. Sayısı: 873) (Devam) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kart. 
ATİLLA KART (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanı, bu tasarıda bir hususa daha dikkati çekiyor. Bu 

tasarıyla, iki yılda yaklaşık 4 000 polis memurunun alınacağı planlandığına göre ve böylece, iki yıl
lık ihtiyaç öyle veya böyle karşılandığına göre, artık bunu sürekli hale getirmek anlamsızdır; çün
kü, iki yıldan sonraki açığı, 2 yıllık eğitim-öğretim veren polis meslek yüksekokullarının sayısını 
ve kapasitesini artırmak suretiyle karşılayabiliriz. Böylece de, daha nitelikli, daha meslekî eğitim 
görmüş olan polis memuru ihtiyacını karşılamış oluruz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. 

Bir diğer önemli tespiti ise şu noktada yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı: Getirilen tasarıyla yaş 
sınırlaması getirildiğini ifade ettikten sonra, bu tasarıda, öğrencilerin ve bitirilen okulların nitelik
lerine ilişkin hiçbir kurala, hiçbir düzenlemeye yer verilmeden, eğitime alınacak öğrencilerde 
aranacak şartların ve mezun oldukları okulların niteliklerinin, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenmesini, Anayasanın amir hükümlerine aykırı bir düzenleme olarak görüyor. 
Bunu biraz daha açmak istiyorum. Böyle bir düzenlemenin, Anayasanın 128 inci maddesine açıkça 
aykırı olduğunu tespit ediyor. Gerçekten de, Anayasanın 128 inci maddesinin ikinci fıkrasına 
bakıyoruz, şu düzenlemeyi yaptığını görüyoruz: "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelik
leri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük iş
leri yasayla düzenlenir" deniliyor. Anayasanın 128 inci maddesi, bu konuda, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine yetki veriyor değerli arkadaşlarım; ama, getirilen bu tasarıda ise, biz ne yapıyoruz?.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayın. 
Buyurun Sayın Kart. 
ATİLLA KART (Devamla) - Getirilen tasarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve 

yetki alanı içinde olan yasa yapma yetkisini fiilen İçişleri Bakanlığına bırakıyoruz, İçişleri Bakan
lığının yönetmelik düzenlemesiyle yasa yetkisini veriyoruz ve böyle bir düzenleme, herhalde, 
Anayasanın 6, 7 ve diğer ilgili maddelerine açıkça aykırıdır değerli arkadaşlarım. O sebeple, bu 
tasanda hiçbir değişiklik yapmadan bu düzenlemede ısrar etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
beyhude yere çalıştırmaktan başka bir anlama gelmez değerli arkadaşlarım. 

Ben, tasarıyla ilgili diğer değerlendirmelerimi 4 üncü maddede ayrıca anlatacağım. Genel 
Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kart. 
Madde üzerinde, şahsı adına söz isteği var; Yalova Milletvekili Sayın Şükrü Önder. 
Buyurun Sayın Önder. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, Parlamentomuzu teşrif 

eden Saygıdeğer konuk Başbakanımız ve heyeti, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Şimdi, gerçekten önemli bir tasarıyı görüşüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin ve bağımsız mil-

letvekillerimizin itiraz ettiği bir iki noktada sizleri aydınlatmak istiyorum. Neden 10 000 polis değil 
de 2 000 polis alınıyor, hemen ona geçeceğim; çünkü, zaman çok kısıtlı. 

Değerli arkadaşlarım, 10 000 polis alınması kararlaştırılmıştır; doğrudur, üniversite mezunu 
polis adayı alınacaktır; ancak, Türkiye'de, şu an mevcut 26 tane polis okulu vardır. Bu polis okul
ları, 2 yıllık yüksekeğitim vermektedir. Halen 12 500 öğrenci bu polis okullarında eğitim görmek
tedir. Bu alacağımız 10 000 öğrenciyi evvela nerede okutacağız; onun bir hesabını yapmak lazım. 
Bu haziran sonunda 6 500 öğrenci mezun olacaktır, geri kalan 6 500 öğrenci -ki, soru-cevap kısmın
da Sayın Bakan da bunu bir nebze açıkladı- bir yıl daha bu okula devam edecektir. Ancak 2 000 
polis alırsınız ki, geri kalan bazı okulları da hizmetiçi eğitimde kullanmak şartıyla. Eğer, tekrardan 
bunları, 10 000 polisi alacağım derseniz, yeni binalara ihtiyaç duyacağız. 

Bugün, artık, yatılı polis okulları gerçekten devlete büyük külfet getirmektedir. Şu an okuyan 
12 500 öğrencinin devlete olan maliyeti 73-74 trilyon civarındadır. Benim şahsen gönlüm şunu ar
zu ediyor; Sayın Bakanıma da buradan seslenmek istiyorum: Bu yasayı daha da değiştirelim. 
Bugün, üniversitelerin hepsinde yüksekokullar vardır. Üniversitelerin bünyesinde polis meslek yük
sekokulları kurmak şartıyla polisi biraz daha geliştirelim, artı, üniversiteyle olan bağlantımızı güç
lendirelim. İşin özünde bu vardır; yani, hiçbir zaman, bir siyasî düşünce, gelecekle ilgili bir prog
ram yoktur. 

Yine, değerli bir milletvekilimizin değindiği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da geri gönderdiği 
gerekçe "altı aylık bir eğitim yeterli değildir, iki sene okuması lazım" şeklinde. Ancak, bugün, İn
giltere'de polis okullarına alınan öğrenciler liseden sonra birbuçuk yıl okumaktadır. Altı ay eğitim 
görmektedir, altı aydan sonra geri kalan bir yılı, kadroda, uygulamalı eğitimden geçirilmektedir, 
Zaten, bizim de yapmak istediğimiz budur. Altı ay eğitim, geri kalan kısmı da kadroda, asaleti tas
dik oluncaya kadar aday memur olarak görevlendirilmek suretiyle hizmete sunmaktır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, alınacak olan 2 000 polis memurunun 81 vilayete dağılmasıyla 
bütün olaylar önlenmiş olacak değildir. Bu, ileriye yönelik bir programdır. Bugün, İstanbuluna da, 
İzmirine de, Ankarasına da, belli aşamalarda, belli polis sayıları gönderilecektir. Aldığımız 2 000 
polisi 24'cr kişi olarak dağıtmak suretiyle bir ilin asayişine büyük çapta katkı sağlanacağı kesinlik
le söylenemez; bu, gayet doğaldır; ama, 2 000 polisi, bir İstanbul'a, bir Ankara'ya verdiğiniz takdir
de, o illerde, sorunu olan illerde büyük çapta faydalı olacağı düşüncesindeyiz. 

Yapmak istediğimiz düzenlemeyle, siyasî bir geleceği düşünmekten ziyade, Emniyet Teş
kilatına katkıda bulunmak ve üniversite mezunu polislerimizin, üniversite mezunu polis aday
larımızın kısa sürede mesleğe dahil edilmesi suretiyle, teşkilata bir ivme kazandırmaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Önder. 
Sayın Koçyığit, buyurun; sorunuzu sorun. 
MUHSİN KOCYİGİT (Diyarbakır)- Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın İçişleri Bakanıma 

bir soru sormak istiyorum. 

- 2 0 8 -



T.B.M.M. B : 89 26 . 4 . 2005 O : 4 

Sayın Bakanım, son yıllarda, özellikle, başta büyük şehirlerimiz olmak üzere, tüm kentlerimiz
de gasp, hırsızlık ve kapkaç olayları oldukça artarak, âdeta, sistemi tehdit eder boyutlara ulaşmış 
bulunmaktadır. 

Bu olayların önlenmesi için polisiye tedbirler yanında, ayrıca, ekonomik ve sosyal önlemleri 
de almayı düşünüyor musunuz? 

Yine, bununla ilgili olarak, eskiden olduğu gibi, mahalle ve gece bekçiliği sistemine geri dön
meyi düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Koçyiğit. 
Sayın Bakanım, başka soru yok; buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

tabiî ki, biz, bu asayiş olaylarına sadece güvenlik penceresinden bakmıyoruz. Bilhassa, gasp, kap
kaç, madde bağımlısı çocukların karıştığı olayları çok yönlü olarak görüyoruz ve bu maksatla ki, 
Sayın Başbakanımızın talimatıyla, 5 bakan arkadaşımızdan oluşan bir ekip kurduk, hem sokak 
çocuklarıyla, sokakta yaşamak zorunda kalan çocuklarla ilgilenmek hem bu olayları önlemek üzere. 
Yani, olayın sosyal, ekonomik, kültürel boyutları da düşünülmektedir. Bunun yanında, sosyal 
politikalara ağırlık verdik. Ailelerin durumunu düzeltmek, çocukların sokakta değil de ailelerinin 
yanında büyüyüp eğitimlerine devam edebilme imkânını bulabilmek, madde bağımlısı haline gel
memek, kötü alışkanlıklara sahip olmamak için de gerekli tedbirleri almak üzere bu 5 sayın bakan
dan oluşan arkadaşlarımızla çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, bütün bakanlıklarımız, bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla da bu konuyla yakinen ilgilenmektedirler. 

Gece bekçiliği müessesesine gelince; tabiî, geçmiş dönemlerde, belki, iletişim imkânlarının, 
bilişim imkânlarının yaygın olmadığı dönemlerde gece bekçileri bir görev ifa etmiş, bir fonksiyon 
ifa etmişlerdir; ama, biz, şimdi, alan hâkimiyetini teknolojinin imkânlarından istifade etmek suretiy
le doldurmanın gayreti içerisindeyiz. Onun içindir ki, bakın, İstanbul İlimizde çok gelişmiş bir sis
temi inşallah bu ayın sonu ve önümüzdeki mayısın ilk haftalarında hizmete açacağız. Adına 
MOBESE (Mobil Elektronik Sistem Entegrasyon Projesi) dediğimiz projemiz, daha önce Diyar
bakır'da uygulandı, NATO zirvesi sırasında İstanbulumuzda uygulandı, şimdi tüm İstanbul İlimiz
de uygulanacak bir sistemdir. 

Bu projenin içerisinde mobil sorgulama var, nezarethanelerin kontrolü ve iyileştirilmesi var, 
plaka tanımı var, çalıntı arabaları takip sistemi var, dokümantasyon bölümü var, polis merkezleri 
bilgisayar ağı var, POLNET'ten istifade etme var. Bütün muhtarlıklar bu sisteme bağlanmış 
olacaktır. 

Bu, İstanbul'da kuracağımız MOBESE'nin benzerleri için büyük şehirlerimizin birçoğu da 
hazırlıklarını yapıyorlar; örneğin, Ankara, İzmir, Eskişehir, Balıkesir gibi illerimiz de -birçok 
ilimiz- bunun hazırlığını yapıyor. 

Böylece, alan hâkimiyetini biz teknolojinin imkânlarından istifade etmek üzere, bilişim imkân
larından istifade etmek üzere doldurma gayreti içerisindeyiz ki, inşallah, bunu da başaracağız. 

Teşekkürler efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çerçeve 2 nci maddeyi ve bağlı ek madde 24'ü okutuyorum: 
MADDE 2.- 32Ü1 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
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EK MADDE 24.- Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere, Maliye 
Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü alın
mak suretiyle İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile polis meslek eğitim mer
kezleri açılabilir. 

En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışın
daki yüksek öğretim kurumlarından mezun olup, sınav tarihi itibarıyla 27 yaşından gün almayan er
kek ve bayanlar ile askerliğini yapmış 29 yaşından gün almamış erkek adaylar arasında yapılacak 
seçme sınavında başarılı olanlar, altı aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimine alınırlar. 

Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğren
cilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Ayrıca, öğrencilere 
polis meslek yüksek okulu öğrencilerine ödenen miktar kadar harçlık ödenir. 

Polis meslek eğitim merkezlerindeki eğitim-öğretim süresi içerisinde; giriş şartlarını 
taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, eğitim ve öğretimini başarı ile tamamlayamayanlar, sağlık ve 
disiplin yönünden polis olamayacağına yetkili kurullarca karar verilenlerin polis meslek eğitim 
merkezleri ile ilişikleri kesilir. Sağlık veya ölüm dışındaki nedenlerle ilişiği kesilenlerden, ödenen 
harçlık ve yapılan masraflar kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. 

Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel 
Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden 
itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten 
çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve aslî memurluğa 
atanamayarak ilişiği kesilenler, mecburi hizmet sürelerinin kalan her yılı için, kendilerine yapılmış 
olan öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar. 

Polis meslek eğitim merkezlerinin kuruluş ve çalışma usûl ve esasları; bu merkezlerde eğitime 
alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, mezun oldukları okulların nitelikleri, yapılacak sınavlar, 
disiplin ve eğitim-öğretimle ilgili konular, öğrenciliğin sona ermesi, tazminat ve yükümlülük esas
ları ile giyecekleri kıyafetler ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzen
lenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın 
Ali Kemal Kumkumoğlu söz istemişlerdir. 

Sayın Kumkumoğlu?.. Yok. 
Şahsı adına, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan; buyurun. 
Sayın Kandoğan, süreniz 5 dakika. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz madde, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, gerekçesinde çok uzun bir 

şekilde ifade edilen ve Anayasaya aykırı olduğu Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ileri sürülen bir 
madde. 

Bu madde, Plan ve Bütçe Komisyonunda, daha önce Meclisten geçen haliyle aynen kabul 
edilerek -bugün de kabul edilirse- Sayın Cumhurbaşkanının önüne bir kez daha gidecek olan bir 
madde. 

Ancak, ben, burada, hemen şunu ifade etmek istiyorum: Sayın Cumhurbaşkanı, bu maddeyi, 
Anayasanın 6 ncı, 7 nci ve 128 inci maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle, bir kez daha görüşül
mek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermiş. Büyük bir ihtimalle -buradan aynen geçecek 
olursa- Sayın Cumhurbaşkanının, bununla ilgili, Anayasa Mahkemesine bir müracaatı söz konusu 
olabilir. Ancak, bizler ve hükümet, bu kanunun bir an önce çıkıp, yürürlüğe girmesini arzu ediyor-
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sa, 2 000 polis alımıyla 2005 yılı içerisinde emniyet hizmetlerinde ciddî iyileşmeler, düzenlemeler 
olacağı inancındaysa ve bu kanunun Türkiye için lüzumlu ve gerekli olduğuna inanıyorsa, bu mad
de görüşülürken, Sayın Bakanın, sayın milletvekillerinin, bu maddenin, Sayın Cumhurbaşkanı 
tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmemesi bakımından, burada ciddî bir şekilde tartışıl
masında fayda mülahaza ediyorum. 

Bakınız, bu kanun, yaklaşık birbuçuk ay önce burada görüşüldü ve Cumhurbaşkanına gönderil
di; eğer aynen geçecek olursa, Sayın Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesine gitme durumu 
olabilir. Böylelikle, bu kanunun hayata geçmesi, yürürlüğe girmesi uzun zaman alabilir; ancak, ben, 
Sayın İçişleri Bakanından ve bununla ilgili gerekçeden öğrendiğim kadarıyla, bunun geçmesinin 
çok önemli olduğu ifade ediliyor. Öyleyse, değerli milletvekilleri... 

Bakınız, söylenen de şudur; Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki: "Bu öğrencilerin hangi okul 
mezunlarından seçilebileceği hususu yönetmeliğe değil, burada kanun görüşülürken kanunun 
içerisine derç edilsin, yerleştirilsin." 

Bunun ne sakıncası olabilir değerli milletvekilleri?! Yani, bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, 
İçişleri Bakanlığı bu okulların hangi okullar olduğunu tespit edecek; şimdi de yapabilirdi, bugüne 
kadar da yapabilirdi. Hangi okulların olacağı, yine, kimleri, hangi okulları istiyorlarsa bu kanunun 
içerisine yerleştirip Meclisin huzuruna getirilir ve bizler de bilirdik ki hangi okul mezunları bu altı 
aylık eğitimden geçtikten sonra polis olabilecekler. Bu, çok zor bir şey değil veya yapılması kolay 
olmayan bir hadise de değil. 

Sayın Cumhurbaşkanının çok açık ve net itirazları var. Bütün bunlar orta yerde dururken, biz, 
hâlâ, bu kanun geçtikten sonra İçişleri Bakanlığı bir yönetmelik hazırlasın... Şimdi de yapabilirdi 
İçişleri Bakanlığı, bizim önümüze de getirilebilirdi, bu kanunun içerisinde de yer alabilirdi; sizler 
ve bizler, hangi okul mezunlarının polis olabileceğini kanunun içerisinde görür ve oylarımızı da o 
şekilde kullanabilirdik; ancak, vakit henüz geçmiş değil, bizler, şu anda verilecek bir önergeyle, 
bunun hangi okullar olabileceği noktasında bir fikir birliği içerisinde olabiliriz. 

Ancak, Sayın Cumhurbaşkanının, bu gerekçesinin içerisinde, geçmiş dönemde fen, anadolu ve 
imam-hatip lisesini bitirenlerin polis olamamalarıyla ilgili bir Anayasa Mahkemesi kararından bah
setmesini de ilginç buluyorum. 

Türkiye'de, nedense, imam-hatip liselerine karşı müthiş bir önyargı olduğuna bu okul mezun
larına karşı, maalesef, hâlâ, belirli kesimlerin kuşkuyla, önyargıyla yaklaşmalarının da çok yanlış 
olduğuna inanıyorum. Niçin, bir imam-hatip lisesi mezunu bir polis olamasın, polislik mesleğini 
diğer okul mezunları kadar güzel, rahat, başarılı bir şekilde yapamasın?! Bunun açıklamasını da 
mutlaka yapmak durumundayız. 

Bakınız, bir hususun da altını çizmek istiyorum: Üç yıldır burada görüşülüyor, meslek liseleri 
mezunları, maalesef, diğer okul mezunlarının, düz lise mezunlarının karşısında, hâlâ, eşitsiz bir 
şekilde üniversite imtihanlarına giriyor. Bakınız, süre çok daraldı. Geçen sene de bu konu bu Mec
liste tartışılmıştı. Tekrar, tüm milletvekillerine... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kandoğan, tamamlayın. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Tekrar, bu konunun, bütün milletvekillerimizce ciddî bir 

şekilde ele alınıp, üniversite imtihanıyla ilgili sürenin sonlarına yaklaştığımız bir dönemde, bu hak
sızlığın, bu eşitsizliğin bu üniversite imtihanında halledilmesi gerektiği inancındayım. 

Tekrar ediyorum, bunun, hangi okul mezunlarının polis olacağı meselesinin İçişleri Bakan
lığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenmesi aynen geçecek olursa, bu kanunun hayata geçmesi 
zaman alabilir, gecikebilir, Anayasa Mahkemesinden geri dönebilir. O halde, burada söylenen 
gerekçeler doğrultusunda, bu kanun Türkiye için önemliyse, bu kanun asayiş için önemliyse, bu 
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kanun gasp, kapkaç, hırsızlık için önemliyse, geliniz, bunun, tekrar, Sayın Cumhurbaşkanı tarafın
dan, Anayasa Mahkemesine götürülmeden, onaylanacak bir tarza getirilmesi noktasında hep 
beraber gayret edelim. 

Bu duygularla, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Grup adına mı, şahsınız adına mı? 
EYÜP FATSA (Ordu) - Şahsım adına. 
BAŞKAN - Şahsınız adına. 
Kumkumoğlu hakkını kullanamadığı için, şahsı adına ikinci bir söz isteği mümkün. 
Sayın Fatsa, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, 873 sıra sayılı kanunun 2 nci maddesinin ek 24 üncü maddesi üzerinde, şah

sım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
Bu ek 24 üncü maddede, alınması düşünülen, polis teşkilatımıza kazandırılması düşünülen 

gençlerimizin eğitim durumları, askerlik yapmamışsa hangi yaşta, askerlik yapmışsa hangi yaşta 
olacağına dair bir düzenleme var. 

Tabiî, bu kanun, aynı zamanda, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, bir kere daha görüşülmek 
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiş bir kanundur. 

Elbette ki, Sayın Cumhurbaşkanının düşüncelerine saygı duyarız. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı 
tarafından geriye gönderilen kanunlarla ilgili, gencide, muhalefet adına söz alan arkadaşlarımız, bu 
geriye gönderiş gerekçelerini, sanki, ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kanun Cumhur
başkanı tarafından geriye gönderilmiş ve ilk defa bir uygulama yapılıyormuş gibi bir argümanla 
sunuyorlar. Doğrusunu isterseniz, bu Meclisin çalıştığı süre içerisinde, ilk Meclisten bugüne kadar, 
bu tür uygulamalar olmuştur. Elbette ki, Sayın Cumhurbaşkanı ile Genel Kurulun aynı şeyleri, ay
nı şekilde anlamamış olmaları da veya ifade etmemiş olmaları da demokrasinin ve farklı düşün
celerin, farklı anlayışların da bir gereğidir. Aynı şeyleri düşünmüş olsaydık, zaten bu sıkıntılar ol
mazdı diye düşünüyorum. 

Bir diğer husus; deniliyor ki: "Efendim, burada, bu yasada, hangi okullardan, hangi öğrenciler, 
ne şekilde alınacak, bu belli olmalıydı." Arkadaşlar, ölçüler konulmuş; 4 yıllık yüksekokul mezunu 
öğrencilerdir. Bu öğrencilerin hiçbirisi, uyruk olarak, bizim komşu ülkelerimizden gelen insanlar 
olmayacaktır; bu ülkenin millî sınırları içerisinde, bu ülkenin üniversitelerinde, yüksekokullarında 
okuyan öğrencilerdir. Dolayısıyla, bunun adının şu üniversite olması, şu yüksekokul olmasının an
lamı nedir? Ben, doğrusunu isterseniz, bunu anlamakta zorlanıyorum. Kendi okullarımızdan mezun 
ettiğimiz, kendi eğitim kurumlarımızdan, kendi yetiştirmiş olduğumuz hocalarımız, profesör
lerimiz, rektörlerimiz, dekanlarımızın, mezun olmuştur, yüksekokulu bitirmiştir, bu belgeye, bu bil
giye, bu sertifikaya hak kazanmıştır diye altına imza attığı bizim çocuklarımızın hangi okuldan ol
masının ne anlamı var; doğrusunu isterseniz, bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bu önyargı nedir, 
bu itiraz nedir; doğrusunu isterseniz, bunu anlamakta, sadece biz değil, Türk kamuoyu da, Türk top
lumu da zorluk çekiyor. Bunların hepsi, bizim okullarımızdan mezun olmuş, eğer yurt dışında baş
ka bir okulu bitirmişse, bizim yükseköğretim kurumlarımız tarafından denkliği kabul edilen öğren
cilerimizdir; yine bu ülkenin vatandaşlarıdır, yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Bu önyar
gıyı, doğrusunu isterseniz, Türk Halkı da, bizler de, sağduyu sahibi insanlarda da anlamakta zorluk 
çekiyoruz. 
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Efendim, bu 10 000 olur, 15 000 olur, 2 000 olur... Efendim, biz, bunu kendi kendimize ortaya 
koyduk filan değil; polis teşkilatımızın, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün talebi üzerine ortaya 
konulan bir düşüncedir. Yani, neye ihtiyacı var, ne kadar ihtiyacı var; herhalde, bu kurumun içerisin
de olanlar, bu kurumu sevk ve idare edenler, bunun üzerinde söz söyleyenlerden daha iyi bilir, daha 
iyi bilir... Bir talep gelmiş, bu talep üzerine de bir düzenleme yapılmış. 

Doğrusunu isterseniz, şu Genel Kurulda Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne gelip millet 
adına söz söyleyen arkadaşlarımızın milletimizin bu konulardaki hassasiyetini de hesaba katarak bu 
kürsüden konuşmaları, en azından, millete saygı açısından önemlidir diye düşünüyor; hepinize say
gılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Fatsa. 
Ek 24 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Ek 25 inci maddeyi okutuyorum: 
EK MADDE 25. - Polis meslek eğitim merkezleri için ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar 

ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel 
Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın 
Yılmaz Kaya. 

Sayın Kaya, şahsınız adına da söz isteğiniz var, birleştiriyorum. 
Buyurun Sayın Kaya. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADİNA YILMAZ KAYA (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüş

mekte olduğumuz 873 sıra sayılı 24.3.2005 tarihli ve 5321 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ek 25 inci maddesi ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım 
adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, bildiğiniz üzere, bu yasa, geçen hafta perşembe günü görüşül
mek üzere gündeme alınmıştı; ama, malum, o gün, Meclis biraz hareketliydi ve yasanın görüşmeleri 
bugüne kaldı. O gün, bu madde üzerinde konuşma yapmak üzere Meclise girdiğimde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi gündemini açtım. Bu yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde 5 inci 
sırada, daha sonra Parti Grubumuzun bastırdığı gündemi açtım, o gündemde 4 üncü sırada; merak 
ettim, Adalet ve Kalkınma Partisinin gündemine baktım, orada da 2 nci sırada. 

Değerli arkadaşlar, ben, üzerinde çalışma yapıp, konuşma hazırlamak istediğim yasada, şu 
konuştuğum ek 25 inci maddede hazırlık yapıp, araştırma yapmaya kalksam, sadece önümde 1 mad
delik bir yasa vardı, görüşülmeden, o yasa görüşüldükten sonra da bu yasaya sıra geliyordu. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef, bu Meclise girdiğimizden beri Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin gündemi, ne acıdır ki, ne gariptir ki, bu şekilde oluşuyor. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi ben size soruyorum: Yani, gündemin bu şekilde oluşması sonucu, 
çalışma yapan arkadaşların, söz alan arkadaşların yeterli çalışma yaparak buraya çıkamadıkları, 
kürsüye çıkamadıkları gün gibi aşikârken, bu şekilde yasa yapılması doğru mudur diye soruyorum. 

Ben, daha önce burada yaptığım konuşmalarda ve üyesi bulunduğum Anayasa Komisyonu 
görüşmelerinde de bunu birçok defa söyledim. Ben, milletvekili seçilmeden önce serbest avukatlık 
yapmaktaydım. İnanın, bana bir müvekkilim gelip herhangi bir konuda, "sözleşme yapmanızı is
tiyorum, bunu iki saat sonra alabilir miyim" dediğinde, ben bunu hiçbir zaman kabul etmedim. Bu 
konuda yeterli incelemeyi yapmam gerekiyor. Daha sonra uygulamada sorun çıktığı takdirde ben 
sorumlu olurum. İnceleyeyim, araştırayım, daha sonra vereyim dedim ve bu tarzı uyguladım. Ama, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasa yapılırken bile bu hassasiyet maalesef gösterilmiyor. 
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Arkadaşlar, böyle yapılmazsa ne oluyor -biz daha önce de hep söyledik- böyle yapılmayan, ek
sik görüşme, eksik inceleme, eksik danışma sonucu yapılan yasalar Sayın Cumhurbaşkanı tarafın
dan geri gönderilmekte veya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmekte ve aynı yasaları biz 
ikinci defa görüşmekteyiz. Sayın AKP Grup başkanvekilleri buna şiddetle karşı çıkıyorlar "Mec
lisin işi bu değil mi, niye sız bunu kabul etmiyorsunuz" diyorlar; ama, aynı yasayı ikinci defa görüş
menin değerli arkadaşlarım -ve yarıya yakını bu şekilde geliyor, Anayasa Mahkemesi iptal kararlan 
da dahil- doğru olduğuna inanmıyorum. Meclisin mesaisini daha önce görüştüğü yasalar hakkında 
tekrar harcamasının doğru olduğuna inanmıyorum. Nitekim, bu yasa da Sayın Cumhurbaşkanı 
tarafından geri gönderilmiştir. 

Bakın, biz bunları daha önce söyledik. Sayın Cumhurbaşkanı, geri gönderme tezkeresinde ne 
diyor: "Yönetim, kolluk hizmetleriyle ilgili alanda, anayasal hak ve özgürlüklere karışma, onları 
kısıtlama, zor kullanma, hatta, gerektiğinde silah kullanma yetkisiyle donatılmıştır. Bunun için, 
yönetimin, kolluk alanındaki tutum ve davranışlarının, diğer alanlara oranla çok daha sıkı denetim 
altında olması zorunludur." 

Biraz önce de belirttiğim gibi, biz, bu yasanın görüşmeleri sırasında, hem Genel Kurulda hem 
de komisyonda, Partimize mensup arkadaşlarımız tarafından bu kaygıları dile getirmiş ve günü kur
tarmaya yönelik bir yasa yapılmaya çalışıldığını, kapsamlı olarak, enine boyuna tartışılmadan bir 
yasa çıkarılmaya çalışıldığını söylemişiz değerli arkadaşlarım. 

Bakın, daha önceki görüşmelerimizde ne demişiz: Plansız bir çalışmayla, polisin, insan kay
nağındaki ihtiyaçlarını bilmeden, kentleşme hızını dikkate almadan, sadece polis sayısını artırmak 
için yapılan çalışmaların yarar yerine zarar getirdiğini... Sizin hükümetinizden önceki sağ iktidarlar 
da benzer bir yaklaşımla soruna baktıkları için, sözde, onlar da eğitim kalitesini artırmak istemişler 
ve aynı eğitimi, aynı eğitmenlerle, aynı eğitim felsefesiyle ve aynı ders araçlarıyla, 1 yıllık eğitimi 
2 yıla çıkarmışlar ve polis eğitiminin kalitesini artırıyoruz demişler. Oysa, bu yapılanlar, toplumu 
yanıltmak, daha değişik bir deyimle, kendilerini kandırmaktan öteye geçememiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanı, bakın, bu konuda da ne diyor: "Kamu düzenini sağlamak yönünden 
toplum yaşamında önemli yer tutan kolluk hizmetlerinde etkinliğin ve kaliteli hizmet sunmanın 
ancak nitelikli eğitimle gerçekleştirilebileceği açıktır. Bu nedenle, Türk Polis Teşkilatının 
yönetici kademesi, ortaöğretim üzerine 4 yıllık eğitim öğretim yapan Polis Akademisine bağlı 
fakültelerde; polis memurları ise, yine ortaöğretim üzerine 2 yıllık eğitim öğretim yapan ve Polis 
Akademisine bağlı meslek yüksekokullarında yetiştirilmektedir. Polis memurlarını yetiştiren 
polis okulları, 9 aylık eğitim veren kurumlar iken, bu eğitim yeterli görülmeyerek, sözü edilen 
okullar, 25.4.2001 günlü 4652 sayılı Yasayla 2 yıl süreli eğitim öğretim yapan meslek okullarına 
dönüştürülmüşlerdir." 

Değerli arkadaşlar, bu yasayla 4 yıllık yükseköğretim kurumlarını bitirenlere açılacak polis 
meslek eğitim merkezlerinde verilecek en az 6 aylık eğitim sonucu polis memurluğuna atanma 
olanağı getirilmektedir; bunu anlayabilmek mümkün değildir. Biraz önce Adalet ve Kalkınma Par
tisinin Sayın Grup Başkanvekili "yani, ne var bunda, 4 yıl eğitim almışlar, bunun üzerine de 6 ay 
meslek eğitimi alacaklar, bu diplomayı alanlara bu diplomayı Türk okulları vermiştir, bunlar 
dışarıdan gelmemişler" gibi bir ifade kullandı. Şimdi, ben soruyorum; Örneğin, bir jeoloji mühen
disi, örneğin, bir güzel sanatlar fakültesi mezunu, bir su ürünleri mühendisi, bir meteoroloji mühen
disi 6 aylık bir eğitimden sonra polis olabilecektir; bu doğru bir tavır mıdır? Ama, bakın, son komis
yon toplantısında hükümet adına yapılan açıklamalarda kafalardaki bu kuşkular sözde gideriliyor ve 
endişe edilmesine gerek olmadığı yönünde telkinde bulunuluyor. Nasıl mı; 4 yıllık fakülte mezun
larından, sadece, hukuk ve idarî bilimler fakülteleri mezunlarının alınacağı şeklinde hükümet yet
kililerinin beyanları var 
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Değerli arkadaşlarım, biz, burada yasa yapıyoruz, yasalar yazılı metinlerdir. Şimdi, biz, yazılı 
metinlere bu hükümleri koymayacağız, Sayın Bakan komisyonda diyecek ki "ben bu konuda size 
garanti veriyorum, bana güvenin, ben kefil oluyorum, hukuk fakültelerinden ve idarî bilimler fakül
tesi mezunlarından alacağız." Böyle uygulama olur mu arkadaşlar?! Yani, madem o kadar 
güveniyorsunuz ve uygulama konusunda da yapacağınız uygulama bu, o zaman, açalım kanunu, 
"sadece hukuk fakültesi mezunları ve idarî bilimler fakültesi mezunları seçilir ve bunlar 6 aylık 
eğitime tabi tutulur" hükmünü koyarız, kafalardaki bu konudaki kuşkular da giderilmiş olur; ama, 
nedendir bilinmez, ısrarla bu hükmün yasaya konulmasından kaçınılmakta, ısrarla bunun doğru ol
duğu savunulmakta, ısrarla yasada bu konuda müphem bir alan bırakılmak istenmekte, bu konu ıs
rarla boş bırakılmak istenmekte. Benim aklıma şu geliyor: Yani, bu konudaki toplumsal tepkilere 
karşı "ya işte bu konuda bir hüküm yok." Yani sorduklarında "öyle de olabilir, böyle de olabilir; yani 
sizin dediğiniz de doğru, sizin dediğiniz de doğru" şeklinde cevap verebilme imkânı sağlama adına 
mı acaba bu konu boş bırakılmakta, bu alan boş bırakılmaktadır? 

Değerli arkadaşlar, yine, yasanın gerekçesinde şöyle bir ifadeye rastlıyoruz: 2 yıllık eğitim 
veren bu polis okullarının yeteri kadar polis yetiştiremediklerini, oysa toplumda suç ve suçlu 
sayısının arttığı, suç türlerinin arttığı, bunlarla mücadele edebilmenin en birinci yolunun bu yasayı 
getirmekle bir an önce polis yetiştirmek ve artan suç ve suçlu türlerini, suçları bastırabilmek olduğu 
söylenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu gerekçeye de inanmak bana zor geliyor. Çünkü, şu anda birin
ci sınıf emniyet müdürü olduğu halde, kıdem ve liyakatları uygun olan, en ufak bir disiplin cezası 
bulunmayan; ama, siyasî iktidara hoş görünme kaygısı olmayan ve sırf bu nedenle APK'da bek
letilen, daha açık anlatımla, kızakta tutulan yüzlerce emniyet görevlisinden yararlanılabilir bu 
konuda; ama, söylediğimiz gibi, amaç başka. Bu insanlar orada haksızca bekletilecek, onlardan 
yararlanılmayacak; ama, diğer yandan da, toplumsal beklenti acımasızca kullanılıp, fırsattan is
tifade yeniden kadrolaşma içine girilecektir. Burada da her hazırlanan yasa tasarısında görüleceği 
üzere, kadrolaşmanın zemini hazırlanmaya çalışılıyor değerli arkadaşlarım ve dikkatlice tasarının 
müphem yanlarının fazla olmasına, kafalarda şüphe ve kuşku doğduğunda da, biraz önce belirttiğim 
gibi, her iki tarafa da olumlu cevaplar verilebilmesinin altyapısı hazırlanmaktadır. 

Bakın, bu kuşku, geri gönderme tezkeresine de yansımış olup bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı 
tezkerede neler demektedir: "Fakültelerin esas öğrenci kaynağı polis kolejidir. İhtiyaç halinde, genel 
lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim ve ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları 
arasından yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyan öğrenciler de fakülteye alınabilirler" hükmü 
4652 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde ifade edilerek, polis meslek yüksekokulları ile fakültenin 
öğrenci kaynakları açık biçimde belirtilerek sınırlandırılmıştır. 

Bu düzenlemelerde, fen, anadolu ve imam-hatip liselerini bitirenlere yer verilmemesinin 
Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine dava açılmış, Anayasa Mahkemesi, 12 
Şubat 2004 tarih ve esas 2001/349 karar 2004/4 sayılı kararında, yasada öngörülen okulları bitiren
lerin emniyet hizmetlerinin gereklerine daha uygun olduğu gerekçesiyle davayı reddetmiştir." 

Bu karardan da anlaşılacağı üzere polis mesleğiyle ilgili eğitim-öğretim kurumlarına alınacak 
öğrencilerin bitirdikleri okulun, hizmetin gerekleri de gözönünde bulundurularak yasada belirlen
mesi gerektiği bir zorunluluktur; ancak, nedense bu yasada bu belirlilikten özellikle kaçınılmakta ve 
biraz önce de belirttiğim gibi bir belirsizlik içinde o amaç sağlanmak istenmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasanın gerekçesinde de çok önemli olan; ancak, 
çıkarılmak istenen yasayla çelişen birçok ifadeyi de görebiliyoruz. Gerekçede denmiş ki: "Bu 
yasanın çıkarılmasının amacı; ülkemizde polis başına düşen nüfus sayısı yüksek olduğundan suç ve 
suçluyla mücadele zorlaşmıştır." Yine, toplumdaki suç sayısında ve suç türlerinde artış olduğundan 
bahsedilmiş "ve bu nedenle de suç ve suçluyla mücadele zorlaşmıştır" denmektedir. 
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Tüm bunlara katılmak mümkün olmakla birlikte artan suç sayısı ve suç türüyle mücadelenin 
yolunun eğitim süresini kısaltmak ve kalitesini düşürmekle mümkün olamayacağı gayet açıktır. 
Bakın, aynı gerekçelerle çıkarılan ve Sayın Cumhurbaşkanının da geri gönderme tezkeresinde bah
settiği ve polis mesleğine gireceklerin eğitim süresini dokuz aydan iki yıla çıkararak eğitim 
kurumuna meslek yüksekokulu statüsünü kazandıran 4652 sayılı Polis Yükseköğretim Yasasının 
gerekçesinde yine suç sayıları ve türlerindeki gelişme, değişme ve artıştan söz edilerek bununla 
savaşımın ancak polisin meslekî eğitim düzeyinin yükseltilmesiyle olanaklı bulunduğu belirtilmiş
tir. Dört yıl süreli yükseköğretim kurumlarının çoğunda polis mesleğiyle doğrudan ya da dolaylı 
olarak ilgili eğitim, öğretim yapılamadığından, bu okulları bitirenlerin altı ay gibi çok kısa bir 
eğitimden geçirilerek polis memurluğuna atanmaları, sorunun çözümü için yeterli olmayacaktır; 
çünkü, polislik, çok özel ve uzun süreli eğitim verilmesini gerektiren bir meslektir. Ne kadar haklı 
bir geri gönderme gerekçesi.. 

Yine, yasanın gerekçesinde, polis açığını kapatmanın amaçlandığı belirtildiği halde, 10 000 
polisin hemen alınmayacağı, 2005 yılında 2 000 polisin alınacağı söylenmektedir. 

Değerli arkadaşlar, hani büyük bir polis açığı vardı? 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN -Sayın Kaya, buyurun tamamlayın konuşmanızı efendim. 
YILMAZ KAYA (Devamla) - Sayın Başkan, 5 dakika konuşana da I dakika eksüre veriyor

sunuz, 15 dakika konuşana da... Biraz daha hoşgörünüze sığınarak... 
BAŞKAN - Buyurun, 2 dakika veriyorum. 
YILMAZ KAYA (Devamla) - Peki Sayın Başkanım. 
Hani suç sayısı ve suç türü artmıştı? O zaman, neden bu açık birden kapatılmıyor? İki yıllık 

polis okullarının mezun ettikleri polislerle, bu yasayla sağlanmak istenilen nicelikle ilgili amaç 
zaten sağlanmaktadır. O zaman, neden bu yasa çıkarılmak istenmektedir? Bu husus geri gönderme 
tezkeresinde de belirtilmiş olup, çok haklı bir iade gerekçesidir; ama, değerli arkadaşlarım, en 
önemlisi, polis açığını kapatmak amacıyla ilgisiz alanlardan alınacak kişilerin kısa süreli eğitimi 
sonucu bu açığın kapatılması düşünülmesine rağmen, yani, geçici bir uygulamayı temine yönelik 
olması gereken bir düzenleme kalıcı olarak düşünülmekte ve geçici olduğunu gösteren tek bir 
emareye, tek bir ifadeye bu yasada rastlanmamaktadır. Yani, bu yapılan yasa her yanıyla sakat bir 
yasa olup, aynen kabul edilmesi halinde, bu kez de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi 
kesin olan bir yasadır. 

Değerli arkadaşlarım, Plan ve Bütçe Komisyonundaki Cumhuriyet Halk Partili arkadaş
larımızın karşı oy yazılarında da belirtildiği üzere, yasayla hangi yükseköğretim kurumundan 
mezun olanların polisliğe kabul edileceğine dair yer verilmediğinden, getirilen tek kuralın en az. 4 
yıllık yükseköğretim kurumu koşulu olduğundan, bu kural, tek başına, polislik mesleğini seçecek 
olanlar için yeterli ve objektif bir kural olmadığından, toplumun güven duyacağı polisin çok iyi 
eğitilmesi gerektiğinden ve bu yasayla eğitim alanı belirsiz okullardan sınavla seçilecek kişilerin 6 
aylık eğitim sonrasında polis olarak atanmaları öngörüldüğünden, yasayla, alınacakların 6 yıllık 
süre için bir başka kuruma geçmesi engellendiğinden, iyi eğitim almış polislerin, başta özlük hak
larının yetersizliği olmak üzere çeşitli nedenlerle meslekten ayrılacak olmalarından, buna karşın, iyi 
eğitim almamış polislerin meslekte kalmaya devam edecek olmalarından, bu yasanın Meclise sevk 
gerekçesinin "polis açığının acilen giderilmesi" olduğu, yapılan düzenlemenin geçici olması gerek
tiği halde bu özelliğin bulunmamasından ve daha birçok sebepten dolayı tekrar söylüyorum, bu 
yasa, kesinlikle, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilecek bir yasadır. Gelin, bu yasayı geri 
çekin, daha doğru, daha düzgün bir yasayı, yeniden ve birlikte, uzlaşma içinde hazırlayalım. 

Belirttiğim nedenlerle bu yasaya ret oyu vereceğimizi belirtir; Yüce Meclisi saygıyla selam
larım (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaya. 
Şahsı adına ikinci söz isteği, Yalova Milletvekili Sayın Şükrü Önder'e ait. 
Buyurun. 
ŞÜKRÜ ÖNDER (Yalova) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ek 25 inci madde 

üzerinde söz aldım; hepinize saygıyla selamlıyorum. 
Az evvelki konuşmamda da ifade etmiştim; polis okullarımız, 2001 senesinde çıkan bir yasay

la, Polis Akademisinin YÖK'e bağlanması dolayısıyla Polis Akademisine bağlandılar ve polisin al
mış olduğu dokuz aylık eğitimi iki yıla çıkardık, doğrudur; ancak, bu, lise mezunları için geçerlidir. 
Yani, biz lise mezunu polis almıyoruz, üniversite mezunu polis alıyoruz. Üniversite mezunu polis
lerin altı ay eğitim görmesinde bir sakınca yok. 

Yine, az evvel ifade ettim; bugün, İspanya'da, yeni alınan bir kararla, beş ay -lise mezunu polis 
adayı- eğitim görmek suretiyle mezun verebilmektedirler, Amerika'da altı ayda eğitim yapmaktadır
lar. Keza, İngiltere'de -yine ifade ettim, tekrar ifade etme gereğini hissediyorum- birbuçuk yıldır; 
ama, şartlar olağanüstüyse, eğer ki acil bir takviyeye ihtiyaç varsa, bu altı aya kadar düşmekte, geri 
kalan bir senesini kadro içerisinde uygulamalı eğitim yapmak suretiyle tamamlamaktadır. 

Şimdi, takıldığımız bir konu, genelde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimizin itiraz ettiği 
konu, neden okul isimleri belirtilmiyor? Değerli milletvekilleri, üniversite mezunu onlarca, binler
ce işsizimiz var, gençlerimiz var. Sadece hukuk fakültesi desek, bunun altından çıkılacak gibi değil. 
Neden çıkacak gibi değiliz; sayıyı tamamlamamız mümkün değildir, 10 000 hukuk fakültesi 
mezununun gelip de polis olmak için hiçbir zaman için, ben, müracaat edeceğini tahmin etmiyorum. 
Siyasalı okuyan bir arkadaşımızın hedefi, hariciyedir veyahut da başka bir konudur. Hukuku okuyan 
bir arkadaşımızın hedefi, mutlaka, hâkim olmaktır, savcı olmaktır, mülkî amir olmaktır. Şimdi, bun
ların ötesinde, eğer ki herhangi bir sınavı kazanmamışsa... Yani, bizim endişemiz bir yerde de şu: 
İş bulamayan insanların gelip de sadece polislik mesleğine müracaat etmesi. Bir iki üniversiteye 
bağlarsak, ancak bu durumla karşı karşıya kalabiliriz. Kaldı ki, toplumun her kesimine hitap etmek 
için, üniversite mezunlarını isim koymadan, üniversite mezunu şeklinde yorumlamak bana göre 
gayet doğaldır. Ben, bu yasanın bu şekliyle uygun olduğunu düşünüyorum. 

Ayrıca, ifade ettiğim gibi, gerek Avrupa'da gerek Amerika'da bazı polis okulları, altı ay eğitim 
verdikten sonra mezunlarını kadroya göndermek suretiyle teşkilatını takviye etmektedir. 

Yine bir noktanın altını çizmek istiyorum. 10 000 polis neden 2 000 polis olarak hemen 
alınıyor, 10 OOO'i alınmıyor denildi. 26 polis okulunda okuyan 12 500 öğrenci var. Bu öğrenciler 
mezun olacak ki, boşalan okullarda eğitim yapılsın. Ya yeni okul ihdas edeceksiniz veyahut da bu 
öğrencilerin okuması için yeni yer arayışına gireceksiniz. Gerekçe budur. 

Bu nedenle, yasanın bu şekliyle çıkmasında fayda mülahaza ediyorum; Grubum adına, 
hepinize teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Önder. 
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan, buyurun, sorunuzu sorun efendim. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın İçişleri Bakanına şu 

suali tevcih etmek istiyorum: Avrupa Birliğine girmek için hayat standartlarımızı değiştirdiğimiz, 
yasalarımızı değiştirdiğimiz bu dönemde, altı ayda polis yetiştirme işinin Avrupa standartlarına uy
gun olduğunu Sayın Bakanımı/ düşünüyorlar mı? Bu bir. 

İkincisi de şu: Esas polis okulları olan Polis Akademisinden yetişen polislerimiz, komiser
lerimiz, emniyet amirlerimiz. Bunun yanında, çeşitli fakültelerden gelecek olan, altı ayda yetişmiş 
olan polislerimi/ de bu makamlara gelecekler. Acaba, polislerimiz ve polis amirleri arasında bir 
ikilik oluşur mu; yani, kışlalı-okullu psikolojisi oluşur mu? 
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Bu sualleri tevcih ediyorum. Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özdoğan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

ben, Sayın Özdoğan'a teşekkür ediyorum, önemli bir konuya değindi; Avrupa Birliği ülkelerinde al
tı ay eğitim süresi yeterli mi diye sordu. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, ben, önce, Türkiye'den örnek vermek istiyorum. Bizde polis okul
ları, ilk, dokuz ay eğitim esasına göre açılmışken, bu süre, uzun bir zaman, asla dokuz aya çıkarıl
madan, çok kısa sürelerde uygulanmıştır. Ben vaktinizi fazla almayayım. Yusuf Kahraman Polis 
Okulu, yıl 1971, bir ay dokuz günde, hem de ortaokul mezunları polis olmuş. Bursa Polis Okulu... 

YILMAZ KAYA (İzmir) - Yanlış bir örnek... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Ben, olanı söylüyorum; yani, ben, 

buna... Şimdi, öyle olsun diye, katiyen, bir iddiamız yok; iki yıla çıkarılmış olmasını da önemli bir 
aşama görüyorum, buna da önem veriyoruz ve ben, Bakanlık görevine başladığım zaman 20 tane 
polis meslek yüksekokulu vardı, iki yıl içerisinde, ben, bunun sayısını 26'ya çıkardım ve artıracağız 
da; yani, bizde, polis memurları için temel kaynak, elbette ki, polis yüksekokulları olacak. 4 500 
mezun, ilk, 2003 yılında aldık. Şimdi, bu yıl, inşallah, 6 500, önümüzdeki yıl 7 000... Yani, polis 
meslek yüksekokulları asıl hedefimiz. Bunların sayısını artıracağız. Bu gayret içerisindeyiz. Ama, 
bakın, geçmiş yıllarda, üniversite mezunu, lise mezunu değil, çoğunluğu ortaokul mezunu olanlar, 
Bursa Polis Okulunda, 1972 yılında üç ay, Rüştü Unsal Polis Okulunda, 1973 yılında beş ay yir-
misekiz gün, Ankara Polis Okulunda, 1975 yılında altı ay dört gün... Bakın, bu böyle gidiyor; iki ay 
on gün, üç ay, üç ay, dört ay, yedi ay; en son 1982'de Şükrü Balcı Polis Okulunda dokuz ay sekiz 
gün... 

Şimdi, Avrupa Birliği ülkelerine gelelim. Bakın, Yalova Milletvekilimiz Sayın Şükrü Önder ar
kadaşımız söylediler, ben de tekrarlıyorum: İngiltere'de eğitim süresi, lise mezunları için, normal 
şartlarda, sekiz ay okul, ondan sonra da onsekiz ay staj. Bizde de staj dönemi var; atanan polis 
memurları, iki ay staj döneminden geçtikten sonra asil polisliğe geçebiliyorlar. İngiltere'de sekiz ay 
okul, onsekiz ay staj. Dikkatinizi çekiyorum; ama, bu, hep ihtiyaçtan dolayı altı ay uygulanıyor şim
di. Lise mezunları İngiltere'de altı aylık okul eğitiminden geçiyor. İspanya örneğini verdi. İspan
ya'da bir yıl okul, bir yıl staj; ancak, zorunlu hallerde, gerektiğinde, ki, şu andaki durum, beş ay okul 
eğitiminden geçiyorlar. 

Onun için, değerli arkadaşlarım, biz, 4 yıllık fakülte ve yüksekokul mezunlarını alıp 6 aylık 
temel polis eğitimi veriyoruz ve bunlar polis memuru olarak atanacaklar, iki yıl aday olacaklar ve 
bu iki yıl içerisinde staj görmüş olacaklar, artı, hizmetiçi eğitimden geçirilecekler. Biz, 2004 yılı 
içerisinde 105 000 emniyet mensubunu hizmetiçi eğitimden geçirmişiz. Bu hizmetiçi eğitime de 
ağırlık veriyoruz. 

İkinci sorusuna gelince arkadaşımızın: Yani, altı ay, yüksekokul mezunları için yeterlidir; çün
kü, yoğun olarak polis temel konuları işlenecektir. Bunlara artık hukuk vermeyeceğiz; çünkü, 
mezun oldukları okullardan, umumiyetle, hukuk temel eğitimi almışlardır; genel kültür, dilbilgisi, 
edebiyat, bunları okuyup gelmişlerdir. 

Şimdi, polis akademisinden yetişenlerle bunlar arasında bir ikilik olur mu; olmaz değerli ar
kadaşlarım. Bakın, bizde yıllardır iki tane kaynağımız var; polis memurları için polis okulları idi, 
polis amirleri için, eskiden polis enstitüsü idi, sonra polis akademisi oldu, daha sonra üniversite ol
du ve üniversiteye bağlı güvenlik bilimleri fakültemiz var. Şimdi amirlerimiz güvenlik bilimleri 
fakültesinden yetişiyorlar. Bunun kaynağı polis kolejidir. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, toparlayabilir misiniz; süreniz doldu. 
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İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Evet. 
Polis kolejinden sonra polis akademisine giriliyor. 
Polis memurlarımız için ikinci bir kaynak da, polis okulları idi, şimdi polis yüksekokulları kay

nak oldu. Biz, şimdi, meslek yüksekokullarından, polis eğitim merkezlerinden 4 yıllık yükseköğ
renim görmüş olanları da alacağız. Bir ikilik, bir problem olmaz; çünkü, şu anda, halihazırda, 
polisimizde 10 540 kişi, polis memuru 4 yıllık yüksek eğitim kurumu mezunu olup, polislik görevi 
yapmaktadırlar. Onun için bir sıkıntı olmaz. Şu anda görev yapan 2 yıllık polis meslek yüksekokulu 
mezunu sayısı da 32 000 kişiymiş. 

Arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın Değerli, soru kısmı geçtiği için, inşallah, başka bir maddede size söz vereceğim. 
Teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, soru-cevap kısmı da tamamlanmış olduğundan, ek madde 25'i, ekli 1 

sayılı cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, çerçeve 2 nci maddeyi ek madde 24 ve 25'le birlikte oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.40 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.49 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin 
Beşinci Oturumunu açıyorum. 

873 sıra sayılı kanunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3.- 24.3.2005 Tarihli ve 5321 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hak

kında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1005) (S. Sayısı: 873) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Kanunun 3 üncü maddesini okutuyorum: 
MADDE 3.- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 21.- Bu Kanun uyarınca polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini 

başarı ile tamamlayanların Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atan
maları, 2005 yılı için geçerli olmak ve toplam (2.000) adedi geçmemek üzere, 5277 sayılı 2005 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 25 inci maddesinin (a) fıkrasındaki (48.000) adet sınırlamasına tâbi olmak
sızın gerçekleştirilebilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, İzmir Milletvekili 
Sayın Bülent Baratalı; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA BÜLENT BARATALI (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Cumhurbaşkanınca, Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri gereğince bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderilen 5321 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunun geçici 21 inci maddesiyle ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini 
ileteceğim; bu nedenle, Grubum ve şahsım adına sizleri ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz kanunla, Emniyet Teşkilatımıza, 
yönetici ve polis memuru olarak 10 480 adet daha, yeni kadro istenmekte ve ihdası istenmektedir. 

Emniyet Teşkilatımızın yapısı, teşkilatın içinde bulunduğu sıkıntılar, personel yetersizliği, araç 
gereç yetersizliği, teknolojik araç gereç yetersizliği, polis memurlarımızın akçalı sıkıntıları, geçim 
sıkıntısı, maaşlarının yetersizliği; Türkiye'deki polis sayısının yetersizliği, özellikle büyük şehir
lerimizdeki polis sayısının yetersizliği ve daha çok buralarda bu yetersizliğin hissedilmesi; polis 
memurlarımızın geçim sıkıntısı nedeniyle büyük kentlere gitmek istememesi; tayin ve terfilerde ob
jektif kriterlerden uzaklaşma, siyasallaşma; emeklilik maaşının, özellikle aktif görev yapılma 
sırasına göre çok azalması, yarıdan fazlalara inmesi emeklilik maaşının; uzun çalışma saatleri 
nedeniyle, polislerimizin, sosyal yaşamdan ve aile yaşamından kopmaları ve bilgi çağının gereği 
olarak, polislik anlayışındaki yeni gelişmeler, değişmelerin ortaya çıkardığı dinamikler ve bunların 
ışığında polislik görevinin ve işlevinin değişmesi, gelişen teknolojinin yeni suç türlerini ortaya 
çıkardığını, elektronik ortamda işlenen dolandırıcılık, sahtecilik, hırsızlık, organize suçların, suçun 
işlenme vasıtalarının değiştiğini, tüm bunlarla savaşabilmek için, polisin iyi bir eğitim alması ve 
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eğitim süresinin de buna dayalı olarak yeterli olması gerektiğini hepimiz bilmekteyiz. İşte, bu 
nedenlerle, polis yönetici kademesi için polis akademisi ve bağlı fakülteleri kurulmuş, burada da 
dört yıl eğitim süresi belirlenmiştir. 

Polis memuru yetiştirmek üzere de, polis meslek okulları kurulmuş ve burada da, yeterli süre 
olan iki yıl belirlenmiştir. Böylece, polis okullarındaki eğitime akademik nitelik kazandırılarak, 
gücünü otoritesinden değil, saygınlığından alan polisler yetiştirmek hedeflenmiştir. Ayrıca, hem 
polis akademisine ve hem de meslek yüksekokullarına kaynaklar da sayılmıştır. Polis meslek yük
sekokullarına, ÖSYM tarafından yapılan sınavla, genel lise, erkek tekniköğretim, kız tekniköğ-
retim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları alınır. Fakültelerin ise, esas öğrenci kay
nağı polis kolejleridir; ancak, kaynak yetersiz bulunduğunda ve ihtiyaç halinde, genel lise, erkek 
tekniköğretim, kız tekniköğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları alınır. Bu, polis 
memuru olabilmek için bitirilmesi gerekli olan meslek yüksekokulunun iki seneye çıkarılmasıyla il
gili, 4652 sayılı kanunun gerekçesinde aynen böyle sayılmıştır; yani, bu kanun, ancak bu okulları 
bitirenleri polis memuru olarak, kaynak olarak kabul etmektedir. Bunların dışında, özellikle fen, 
anadolu ve imam-hatip lisesini bitirenler bu kanun aleyhine Anayasa Mahkemesine gitmişler; 
Anayasa Mahkemesi de verdiği gerekçeli kararda, fen lisesi, anadolu lisesi ve imam-hatip lisesi 
mezunlarının kaynak içinde olamayacağını karara bağlamıştır. Yani, az önceki bir konuşmacı ar
kadaşımız, Sayın Kandoğan, sadece imam-hatip liselerini söyledi; ama, Anayasa Mahkemesi 
kararında, fen lisesini ve anadolu lisesini bitiremeyenlerin de polis meslek yüksekokullarına 
giremeyeceği, Anayasa Mahkemesi kararlarına bağlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha önce kabul edilen kanunların gerekçesi ve Anayasa 
Mahkemesi kararları ışığında önümüzdeki konuyu incelersek, yeni yasada, yani, şu anda görüşmek
te olduğumuz yasada, 5231 sayılı Yasada, okul ayırımı gözetilmemiştir; yani, kullanılması mümkün 
olmayan kaynak, yasa bu haliyle kalırsa kullanılabilecektir. Bir başka deyişle, anadolu, imam-hatip, 
fen liselerinden mezun olup da 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar mesleğe 
alınabilecektir. Böyle bir düzenleme yapmak, az önce söylediğim 4652 sayılı Kanunun konuluş 
amacına, ratio legis'ine aykırı bulunmaktadır ve bu kaynaklardan çıkıp da, yani, kullanılması müm
kün olmayan, olası olmayan kaynaklardan çıkıp da bunun üzerine 4 yıllık yükseköğretimi bitiren 
öğrencilerimizin, bu yeni kanunla, hızlandırılmış polis olarak yetiştirilmesi, Anayasal olarak pek 
mümkün görünmemektedir. 

Ayrıca, eğitim-öğretim süresinin altı ay gibi kısa bir süre için değerlendirilmesi pek mümkün 
değildir, olağanüstü sakıncalıdır. Silahlı Kuvvetler de, zaman zaman, harp okulu kaynağının yanın
da sözleşmeli subay almaktadırlar; ama, bu sürenin en az iki yıl olması planlanmıştır. Bunlar, harp 
okullarında, aynen harp okulu öğrencileri gibi, onların yaptığı bütün sınavlardan geçerler ve Men-
teş'te de en az altı aylık önemli bir silah eğitimi alırlar. Belki, buna uydurulabilirdi; o zaman sakın
cası da kalmayabilirdi. 

Yine, bu 4 yıllık yüksekokul mezunları farklı disiplinlerden geleceklerdir. Kabul edilmelidir 
ki, farklı disiplinlerden gelen arkadaşlarımızın, adayların altı ay gibi kısa bir sürede meslekî bir 
disipline uymaları beklenmemelidir. Bu da, ayrıca, bu kanunun bir sakıncasıdır. Suç tanımlarının 
ve işlenme vasıtalarının değişmesi, onlarla mücadele için, bu süreç, eğitim ve öğretim için yeterli 
değildir. 

Değerli arkadaşlar, özellikle, elektronik suçlar daha çok bilgiyi, daha çok beceriyi gerektirmek
tedir. Şimdi, edebiyat fakültesi mezunu bir arkadaşımızı eğer bu okullara kabul edersek ve altı ay 
içinde bunları yetiştirmeye çalışırsak, bu arkadaşlarımızın organize suçlarla, organize suç örgüt
leriyle ve dolandırıcılık, hırsızlık, rüşvet, irtikap gibi yine de elektronik ortamda işlenebilecek 
olan... Yani, suçun ve suç vasfının değiştirildiği bugünlerde bunlarla mücadele edebilmeleri için, bu 
altı aylık süre de yeterli değildir. 
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Eğitim süresinin kısalığı, polislik mesleğinde olması gereken kaliteyi çok düşürecektir. Ayrıca, 
burada polis memuru olan arkadaşlarımızın, hepimizin bildiği gibi, altı yıllık bir bekleme süreleri 
vardır. Altı yıl sonunda bu arkadaşlarımızın yığınsal bir şekilde başka bir kuruma geçmeleri de ön
lenemeyecektir. Yasa, polis açığının ivedilikle giderilmesi için getirilmişse de, ancak sürekliliği 
görülmektedir; yani, istediğimiz ve gereksinme olan polis açığını bir defada gidermeyecek; ama, 
temadi edecektir ve yasanın sürekliliği devam edecektir. Bu da, sakıncalıdır. 

Şimdi, bu, bir devşirme anlayışıdır. Bu anlayışla, polis devşirerek polisin saygınlığını, polisin 
otoritesini, polisin değişen suç ve suç vasfındaki konumu karşısında bunlarla mücadele edebilmesi 
olanağını sağlayamayız. 

Değerli arkadaşlar, ayrıca, bu yasayı böyle kabul edersek, polis meslek yüksekokulları ile Polis 
Akademisi ve bağlı fakültelerde bir asker disiplini içinde yetişen arkadaşlarımıza da büyük haksız
lık etmiş oluruz. Sivil üniversitelerde ve fakültelerde özgürlük ortamı içinde dört yıl geçiren ar
kadaşlarımız, polis akademisinde farklı bir disiplin içinde ve askerce bir disiplin içinde geçirilen 
süre kadar sıkılmayacaklardır, çeşitli şekillerde hafta mezunlarından kısıtlanmayacaklardır ve bu ar
kadaşlarımız, bu haliyle polis akademisinde yetişen arkadaşlarımız karşısında eşitlik, adalet, nısfet 
kaidelerine uygun bir şekilde davranış içinde olamayacaklardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak, bu yasa, kamu düzeni ve güvenliğini sağ
lamakla görevli ve bunun için de gerektiğinde silah kullanma yetkisine sahip olan polisimizin say
gınlığını artırmayacak, bilakis azaltacaktır. Bu yasa, polisimizi, 21 inci Yüzyılın koşullarına, bu 
milenyum çağına, bilgi çağına taşımayacak, AB'ye de hiç taşımayacaktır. Böyle bir düzenlemede, 
güvenlik hizmetlerinin gereklerine uygun eleman alınmasının önü de tıkanacaktır. Doğrusu ise, 
eğitimli, güven duyulan, siyasî mücadelelerden uzak, mesleğini seven, mutlu bir polis için, köklü 
çözüm, polis okullarının sayısını artırmak ve bu okullarda eğitimin kalitesini yükseltmektir. Birden 
bu okulların sayısını artıramazsak, mevcut olan, Sayın Bakanın da girişimiyle sayıları 26'ya çıkan 
bu okullarımızda, belki, daha da uzun bir sürede, hızlandırılmış bir eğitim, ikili eğitim yaparak, bun
ları yapabileceğimizi düşünüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanunun diğer bir düzenlemesi de, 5277 sayılı ve 
2005 malî yılı bütçesinin daha mürekkebi bile kurumadan bu bütçe kanununun ortadan kaldırılması 
ve kanunî deyimiyle bütçe kanununun arkasına dolanmasıdır. Biz, 2005 yılı bütçesini bir malî disip
lin içinde daha üç ay önce kabul ettik. Sanıyorum, sayın bakan arkadaşlarımız daha iyi bilir, belki, 
ilk ödeneklerin serbest bırakılması bile henüz daha yaşanmadı. 48 000 kamu elemanıyla sınırlandır
mışız idareyi, şimdi 2 000 veriyoruz. Bunun arkasından, hemen gelecek olan bir kanunla 9 300 daha 
vereceğiz, sanıyorum Diyanet için vereceğiz. 

SALİH K.APUSUZ (Ankara)- Onları kadroya geçirmiyoruz, asalete geçiriyoruz; zaten 
çalışıyor onlar. 

BÜLENT BARATALI (Devamla)- Sayın Kapusuz, isterseniz söz alın, benden sonra cevap 
verin efendim; sanıyorum böyle bir yöntem var. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara)- Yok; katkı için... 
BÜLENT BARATALI (Devamla)- Teşekkür ediyorum ikazınız için. 
Bunun arkasından, sanıyorum, sözleşmeli personel olarak atadığımız veterinerler, onun ar

kasından, ziraat mühendisleri ve sağlık görevlileri gelecektir. Bu, bizim yaptığımız bütçeyi daha üç 
ay bile tamamlanmadan ortadan kaldıran bir tasarruftur. 

Şimdi, bütçenin güvenilirliğinden bahsediyoruz, bütçenin denkliğinden bahsediyoruz, bir de 
bütçenin saydamlığından bahsediyoruz. Şimdi yaptığımız şey, bütün bunları ortadan kaldırmak 
olacaktır. 
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Değerli arkadaşlar, Sayın Başkan, hepimiz biliyoruz ki, biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 
da verdiği destekle, bir malî disiplin sağlayabilmek için, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
çıkardık; ama, daha bu kanun yürürlüğe girmeden, biz, şimdi, bu çıkardığımız kanunları hep 
beraber burada deliyoruz ve kevgire çeviriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir konu da, geçen hafta burada Meclisi yöneten başkanımızın bir 
haftalık üretim süresi içerisinde ancak 1 maddeyle, 1 maddenin kabulüyle süresinin tamamlandığı 
söylendi, hararetli tartışmalar yapıldı. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; İktidar Partisi de, Anayasaya aykırı kanunlar getirerek, bana 
göre, Meclisin zamanını ve bu halkın zamanını iyi kullanmıyor. Bakınız, Anayasaya aykırı ol
duğunu bile bile, biz, kanunun hiçbir maddesini, virgülünü değiştirmeden, şimdi burada, hem 
komisyonlarda hem burada görüşüyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanının haklı taleplerine karşın bu 
Kanunu değiştirmiyoruz. Öyle sanıyorum ki, geçen hafta Sayın Ali Dinçer'e haksızlık yaptık. Esas 
haksızlığı yapanın da İktidar Partisinin Grubu olduğunu düşünüyorum. Anayasaya aykırı kanunlar 
getirerek bu haksızlığı yapmaya devam ediyorlar. Benim bir önerim var; önce Anayasayı değiş
tirelim, ondan sonra yeni anayasaya göre bu kanunları getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Millî 
iradeyi sanıyorum belirtebilirsiniz; bu millî irade yeniden tecelli eder. 1982 Anayasasının millî 
iradesi şimdi devam ederken bunları yapamazsınız diye düşünüyorum. Bir kez daha, zaman har
camadan, halkımızın isteklerinin yerine getirilmesi konusunda değerli arkadaşlarımı anlayışa davet 
ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Baratalı. 
BÜLENT BARATALI (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. Anlayışınıza teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanıyla zıtlaşıyoruz; ama, hepimiz bilmeliyiz ki, 

Anayasamızın 104 üncü maddesinde Sayın Cumhurbaşkanının yetkileri sayılırken, kanun yapmada 
aynen bizim gibi bir aktör olduğunu göreceğiz. Nasıl bir aktördür; talikî veto yetkisi vardır, hal
koyuna kanunları götürme yetkisi vardır. Yani, Sayın Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır, ama, ay
nı zamanda, kanun yapmada da önemli bir yetkisi vardır. Anayasanın uygulanmasını ve devletin 
düzenli çalışmasını gözetir Sayın Cumhurbaşkanı. Görüşmekte olduğumuz kanunda da Sayın Cum
hurbaşkanı Anayasaya aykırılık bulmuş ve kanunu, bir kez daha görüşülmek üzere geri göndermiş
tir, iyice inceleyin, bunu ortadan kaldırın diye. 

Değerli arkadaşlar, az önce söyledim, siz ne yapıyorsunuz -yani, İktidar Partisi Grubu- bunları 
gözardı ediyor ve ısrar ediyorsunuz. Bu tavır, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasına 
katkı koyan bir tavır değildir; zaman, enerji ve kaynak kaybıdır; demokrasinin gelişmesinin önünü 
açan bir davranış değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda yürürlükte bulunan 1982 Anayasasının karşısın
da ve daha önce kabul edilen 4652 sayılı Polis Yükseköğretim Yasasının karşısında ve onların amir 
hükümleri ve konuluş nedenleri karşısında, bu kanunun, iyi hazırlanmadığını, aceleye getirildiğini, 
buradan yetişecek olan polislerimizin, mesleğin saygınlığını artırmada yararlı olamayacağını 
düşünüyoruz ve bu düşüncelerle, bu kanuna olumlu oy vermeyeceğimizi ifade ediyoruz. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Baratalı. 
Sayın Bakan söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (istanbul) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; sizleri saygıyla selamlıyorum; Yüce Meclisin siz değerli üyelerini iki konuda bilgilendir
mek için söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada konuşan değerli arkadaşlarım, Anayasanın 128 inci maddesinden 
bahisle, birtakım konuların yasaya yazılması gerektiği konusunda ifadelerde bulundular. Bakın, 
Anayasanın ilgili maddesinin ikinci fıkrası, yani, 128 inci maddenin ilgili fıkrası aynen şöyle: 
"Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve 
yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir." Değerli arkadaşlarım, 
bakın, burada, memur ve diğer kamu görevlilerinden bahsedilmektedir. Bizim, polis eğitim merkez
lerine aldıklarımız, öğrenci, polis öğrencisi; öğrenci bunlar. Onun içindir ki, bakın burada hep 
sözünü ettiğimiz 4652 sayılı Polis Yükseköğretim Kanununun 30 uncu maddesinin (f) bendinde, bu 
konu bu şekilde düzenlenmiş; yani, kanun, bu konuda yönetmelik çıkarma yetkisini de İçişleri 
Bakanlığına bırakmış; çünkü, bunlar öğrenci. Bunlar ne zaman memur olacak; okul bitip, 
atadığımız zaman, devlet memurluğuna atamış olacağız, ilgili yasaların aradığı, istediği şartlan o 
zaman arayacağız; bunlar, şimdi öğrenci. 

Bakın, 4652 sayılı Polis Yükseköğretim Kanununun 30 uncu maddesinin (f) bendinde, polis 
meslek yüksek okullarının kuruluş, çalışma, disiplin ve eğitim-öğretim esasları ile bu okullara 
alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, yapılacak sınavlarla, enstitünün kuruluş ve işleyişine ilişkin 
esaslar ve diğer hususların, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi öngörül
müştür. Biz, bu yasaya da, görüşmekte olduğumuz yasaya da, buradan esinlenerek aynı maddeyi 
koyduk. O bakımdan, bunu, arkadaşlarımın bilgisine sunmak istedim. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci bir konu şudur: Bu yıl 2 000 kişiyi alacağız. Her yıl 2 000 kişi 
2 000 kişi mi alacaksınız; hayır, değerli arkadaşlarım, bu yıl niye 2 000 kişi aldık; imkânlarımızı -
fizik, mekan- çok zorladık, sıkıştırdık, 2 000 kişilik kapasite bulduğumuz için, bu yıl 2 000 kişi al
dık; ama, hedefimiz, önümüzdeki yıl geri kalan bu 8 000 kişiyi de almak. Bir altı ay içerisinde hep
sini alıp, tamamlamak; hedefimiz o. Bu yıl, tabiî, yasa çok sıkışıklığa gelince, ancak 2 000 öğren
cinin eğitim göreceği imkân hazırlanabildi, onun için de, 2 000 kişiyi bu yıl alıyoruz. Hedefimiz, 
söylediğim gibi, inşallah, önümüzdeki yıl 8 000 kişinin tümünü alıp, hepsini birden mezun edip, on
dan sonra da polis memur adayı olarak okullara atanmalarını sağlamaktır; çünkü, ihtiyacımız var, 
ihtiyacımız olduğu için de yıllara bölmeyeceğiz. Biz, bütün illerimize yazılar yazdık, boş binalar var 
mı diye tespitini istedik. İşte, bu altı ay içinde bunlar eğitime başlayınca, biz, o boş olan binaları da 
hazırlarsak, 8 000 kişiyi birden alacağız. 

Bakın, biraz önce bir soruya verdiğim cevapta söyledim. Biz Hükümete geldiğimiz zaman, 
İçişleri Bakanı olduğum zaman, 20 polis meslek yüksekokulu vardı, 26'ya çıkardık; ama, sayısını 
artıracağız. Bu yıl bitmek üzere olan inşaatlarımız var, tamamlanacak. Yani, asıl kaynağı polis mes
lek yüksekokulu olarak kabul ediyor ve bunların sayısının artırılmasına gayret ediyoruz. İki yıldır 
bunların kapasitelerinin artırılmasına gayret ettik; sıkıştırdık, 150 kişi alınan okullara, zorlayarak 
175 kişi aldırdık ki, bu yıl daha fazla mezun verelim diye arkadaşlarım. 

Bilgilerinize sunuyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Şahsı adına, Kilis Milletvekili Sayın Veli Kaya; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
VELİ KAYA (Kilis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Emniyet Teşkilatı Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, epey zamandan beri tartışıyoruz, polis mesleğinin ince noktalarından 
polislerin özlük haklarına değin birsürü şeyi konuştuk; fakat, şunu söylemek isterim ki, Yüce Par
lamentoda sadece iki polis kökenli emniyet müdürü arkadaşımız, bir de naçizane ben polis memur
luğu yapmış birisi olarak teşkilatın sorunlarını bilen üç arkadaşınız var. Burada polis mesleğini bil
meyen arkadaşlarım, o mesleğin sadece dışarıdan görünümüyle onları yargılayanlar onlar hakkında 
burada hüküm vermeye kalkarlarsa, değerli arkadaşlarım, yanlış yaparız; polis mesleği çok zor bir 
meslektir. 

Şimdi, polis mesleğinin okullarını sınırlandırmak gibi, Emniyet Teşkilatının, Emniyet Genel 
Müdürlüğünün görevlerini sınırlandırmak çok büyük bir hata olur. 

Şimdi, arkadaşımın birisi dedi ki: "Su ürünleri mühendisinin ne gereği var poliste." Çok gereği 
var. Arkeologun bile çok gereği var Emniyet Teşkilatında. 

Arkadaşlar, Emniyet Teşkilatı hayatımızın her noktasına kadar girmiş önemli bir teşkilat. Şunu 
kabul edelim ki, Emniyet Teşkilatında istihbarat birimi gibi çok önemli bir birim var, kaçakçılık ve 
organize gibi çok önemli bir birim var. Siz bilir misiniz ki, istihbaratın her alanda görev yapması 
gerektiğini? Öğretmen olmayan, öğretmenlikten anlamayan, eğitimden anlamayan bir polis 
memurunu o alanda nasıl görevlendireceksiniz?! Onun için, bırakın, bu okullarla ilgili seçme hak
kını İçişleri Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne verelim. Niye İçişleri Bakanımıza, Emniyet 
Teşkilatımıza güvenilmez; bunu da anlamakta zorluk çekiyorum. Bu teşkilat bizim teşkilatımız, 
burada çalışanlar bizim yakınlarımız; kimisi oğlumuz, kimisi kardeşimiz, kimisi yeğenimiz, ak
rabamız. 

Şimdi, geçmiş dönemlerde... Tartışmaların içerisinde bir de okulların menşei tartışıldı. Hangi 
okuldan gelmiş olması çok mu önemli polis memurunun veya polis müdürünün?! Ben o teşkilatta 
çalıştığımda, ilahiyat fakültesi mezunu komiser muavini çocuklarla çalıştım. Sizi temin ediyorum 
ki, Emniyet Teşkilatı içerisinde çok başarılı harekâtların, çok başarılı görevlerin altına imza atmış 
bu çocuklar. O günden bugüne kadar -1985 yılında çalıştım ben Emniyet Teşkilatında- hangi 
ilahiyat fakültesi mezunu veya hangi fakülteden mezun birinin Emniyet Teşkilatı içerisinde sorun 
yarattığı gündeme gelmiştir?! Böyle bir şey yok. 

Bugün, AK Parti İktidarı döneminde alınacak bu polislerin, sanki bizim yandaşlarımız olacak
mış gibi imada bulunmayı da, açıkçası, siyaset için çok lüzumlu görmüyorum. Sayın Abdülkadir 
Aksu, benim polis memurluğu yaptığım dönemde de İçişleri Bakanıydı. O dönemde de, özel sınıf
lar adı altında, Polis Akademisine, çok kısa süreyle, dokuz ay süreyle komiser muavini adayları 
alınmıştı. O gün kimsenin sesi çıkmadı. Bugün, aynı Bakan ve aynı statüye yakın bir alım gerçek
leşecek Emniyet Teşkilatında; yaygara koparıyoruz. Yok efendim Anayasaya aykırıymış, yok efen
dim altı ayda polis yetişir miymiş? 

Arkadaşlar, ben dokuz ay okudum, polis oldum; üniversite mezunuydum. 
Şimdi, polis mesleğini illa da kafamıza taktık gidiyoruz. 
Bizim güvenliğimizi koruyan askerî teşkilata bakalım; jandarma asteğmeni -asteğmen diyorum 

bakınız, assubayın da üzerinde- dört aylık kısa bir eğitimden geçtikten sonra, bizim güvenliğimizi 
korumak için, rütbesini takıyor, görevinin başına gidiyor. Dört ay, sadece, bir ana eğitim alıyor. 

Diğer assubaylar da, dört aylık bir silah eğitiminden sonra, görevinin başında; çok önemli 
görevleri yapıyor. 

Şimdi, polis memuru arkadaşların, altı ay gibi bir sürede, polislik mesleğinin atış eğitimi ve 
buna benzer meslekî, teknik eğitimi aldıktan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kaya, lütfen tamamlayın. 
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VELİ KAYA (Devamla) - Hemen tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Şimdi, altı ay gibi bir süre, önemli bir süre. Sürekli altı aylık bir eğitimle polis alalım da 

demiyorum; ama, altı ayda istediğiniz polisi yetiştirirsiniz. 
Değerli arkadaşlarım, bakın, ben polis memuru olduğum zaman, sekiz dokuz ay gibi bir süre 

eğitim gördüm. Eğitim gördükten sonra, polis adayı olarak başlıyorsunuz; bakınız, polis olarak 
değil. Yirmi ay gibi bir sürede, adaylık süresi içerisinde, asaletinizin tasdik olması için, o mesleğin 
gereği olan tüm kuralları incelikle öğrenmek durumundasınız. Bu süre içerisinde eğer sağlığınızı 
bile kaybettiyseniz, asaletiniz tasdik olmuyor; çünkü, asalet tasdik olurken bile, tam teşekküllü bir 
hastaneden sağlık raporu istiyorlar. 

Onun için, ben, gerek devletin bütün makamlarına gerekse Cumhuriyet Halk Partili arkadaş
larıma, bu konuda tereddüte gerek, mahal olmadığını söylüyorum; rahat etsinler. Bu alınacak çocuk
lar, bu ülkede, bu ülkenin çocukları olacaktır, hiçbir problem olmayacaktır. Bu kanuna desteklerini 
bekliyorum ben de. 

Teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Kaya, teşekkür ediyorum. 
Sayın Kaya, soru soracak mısınız? 
YILMAZ KAYA (İzmir) - Soracağım efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kaya. 
YILMAZ KAYA (İzmir) - Sayın Bakana şu soruyu sormak istiyorum: Yasanın komisyonda 

görüşülmesi sırasında, hükümeti temsilen -biraz önce konuşmamda da belirttim- "hukuk fakültesi 
mezunları ve idarî bilimler fakültesi mezunları alınacaktır" denilmiştir. Oysa, biraz önce, Yalova 
Milletvekili Sayın Şükrü Önder "10 000'i tamamlayamayacağımız endişesi olduğu için, başka 
fakültelerden de alacağız" dedi. 

Hükümetin gerçek niyeti nedir; yani, sadece hukuk fakültesi ve idarî bilimler fakültesi mezun
larını mı almak, yoksa, başka fakülteler de var mı, bu başka fakültelerin içinde ilahiyat fakültesi de 
var mı? 

Ayrıca, her yıl 2 000 kişi... Daha doğrusu, Bakan biraz önce düzeltti "sadece bu yıl 2 000 kişi 
alacağız" dedi. Bu söylenirken, bu işsizlik ortamında 2 000 kişinin başvurmaması gibi bir ihtimal 
söz konusu olmamasına rağmen, neden bu fakülteler açıkça belirtilmiyor? Bu bir çelişki değil midir; 
yani, 2 000 kişinin başvuracağı kesin iken, böyle bir tereddüt kafada yok iken, neden bu fakülteler 
açıkça belirtilmiyor? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kaya. 
Sayın Bakan, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

ben, konu Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünde de ifade ettim; dedim ki: Bizim, tabiî ki, 
tercihimiz, öncelikle, hukuk, siyasal, idarî bilimler, kamu yönetimi, iktisat fakülteleri gibi, hukuk da 
okutulmuş fakültelerden almak; ama, bunun yanında, bizim, mühendislere ihtiyacımız var. 

Biraz önce bir soruya cevap verirken de dedim ki: Biz, alan hâkimiyetini bilişim teknolojileriy
le doldurmak istiyoruz. Yani, bugün, artık, polis memurlarımızın kucağında bilgisayar vardır. Hele 
İstanbul'da kuracağımız bu sistemle, hemen hemen bütün ekipler, polis merkezleri, hatta polis 
memurları, artık, bilgisayarla haberleşecekler. Onun için, bize, elektrik mühendisi, elektronik 
mühendisi, bilgisayarcı, bilgisayar programcısı da lazım. Artı, bizim polis laboratuvarlarımız var; 
burada kimya mühendisi, biyolog lazım olacak, bunları da alacağız. Bizim köpek eğitim merkez
lerimiz var, veteriner hekimleri de alacağız. Yani, bakın, biraz önce de açıklarken söyledim; bun-
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ların niteliklerini falan, biz, çıkaracağımız yönetmelikte bunları belki uzun uzun anlatacağız; çün
kü, zaman içerisinde hiç tahmin etmediğimiz konularda ihtiyaçlar çıkabilir. Psikolog ihtiyacımız 
vardır, bunu birkaç yıldır zaten alıyoruz. Şimdi, bu yolla da sağlanabilecektir. Dil Tarihten mezun 
olan insanlara ihtiyaç olacaktır, lisan bilen; çünkü, bir taraftan turizm çok iyi gelişiyor, turistik böl
gelerde lisan bilen polis memurlarına ihtiyacımız var, âmirler değil, lisan bilen memurlara da ih
tiyacımız var. Filoloji mezunları, fakültenin dil bölümünden mezun olanlar alınacak. Bunlar, zaman 
içerisinde ihtiyaç duyduğumuz branşları da bu bir iki yıl içerisinde veya bu teşkilatın... Mesela, 
bugün, Antalya'da yeni bir terminal binası açıldı ve buraya bizim yeniden, en azından 300-400 tane 
polis memuru vermemiz lazım ve bunların çoğu da lisan ağırlıklı olması lazım. O bakımdan, bun
ları biraz evvel de izah ettiğim gibi, Polis Meslek Yüksekokulu Yasasında da "bu konular, İçişleri 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir" diyor. Üstelik, biz, bunları -yine komis
yonda açıkladım- KPSS sınavından alacağız; yani, biz, Devlet Personel Dairesine müracaat 
edeceğiz, KPSS'den belli bir puanın üzerinde not almış olanlardan polis eğitim merkezlerine atamak 
üzere talep edeceğiz. Bunlar bir ön mülakattan, fizik ve beden testlerinden geçecekler. Bunlar da 
önemli polislik için, sadece bilgi değil, fizik görünümü, beden kabiliyeti de önemli, bu mülakatlar
dan da geçirdikten sonra bunları atayacağız. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN- Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
YILMAZ KAYA (İzmir)- Sayın Bakan ikinci soruma cevap vermedi Sayın Başkan. Yani, tüm 

fakültelerden alacaksınız?.. 
İÇİŞLERİ BAKANİ ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)- KPSS'den... 
BAŞKAN- Sayın Kaya, o, bizim takdirimiz dışında. Sayın Bakanla siz onu görüşün. Gerekir

se yazılı versin. 
Sayın milletvekilleri, çerçeve 3 üncü maddenin geçici madde 21'i üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. 
Şimdi, geçici madde 21'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Şimdi, geçici madde 21'i kabul ettik. Çerçeve 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN- Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın 

Atilla Kart söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Kart. 
Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA ATİLLA KART (Konya)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4 ün

cü madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini beyan etmek üzere söz almış 
bulunmaktayım; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, maddeyle ilgili değerlendirmeme geçmeden evvel, iktidara mensup bazı 
konuşmacıların yanlış sunuşlarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Yanlış bilgilendirme yapılıyor; o 
sebeple, bu konuya açıklık getirmek istiyorum. 

Bakın, 4652 sayılı Polis Yükseköğretim Kanunu, polis mesleğine alınacakların öğrenci kay
nağını düzenleyen kanun. Burada 10 uncu maddede ne diyor: Polis meslek yüksekokullarına 
alınacak kişilerin genel lise, erkek tekniköğretim, kız tekniköğretim, ticaret ve turizm öğretimine 
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bağlı okul mezunları arasından yapılacak sınavla alınacağını düzenliyor. Öyle bir sunuş yapılıyor ki 
değerli arkadaşlarım tarafından, sözcüler tarafından; sanki sadece imam-hatip mezunları için bir 
kısıtlama getiriliyor gibi bir sunuş yapılıyor. 

Ama, değerli arkadaşlarım, öyle değil. Bakın, bu, Anayasa Mahkemesine de konu oluyor; 
kanun metninden de gayet açık bir şekilde anlaşılıyor ki, imam-hatip mezunları dışında, fen lisesi 
mezunları, anadolu lisesi mezunları da bu okullara giremiyor. O zaman, bu sunuşunuz yanlış, bu 
sunuşunuz kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir sunuş, değerli arkadaşlarım! 

Artık, gelinen aşamada, bazı kavramlara dayalı olarak, bazı kurumlara dayalı olarak politika 
yapma alışkanlığından, lütfen, vazgeçelim, bunlara, tenezzül etmeyelim artık. 

Değerli arkadaşlarım, bu değerlendirmemi yaptıktan sonra, tasarıyla ilgili genel değerlendir
memi sürdürmek istiyorum. Getirilen bu tasarı -1 inci maddeyle ilgili değerlendirmede de ifade et
tim- kıdem ve liyakati esas almayan, objektif esasları gözardı eden bir anlayışla hazırlanıyor. 
Getirilen tasarı, polis kaynağı ve eğitim düzeyi bakımlarından, örgütte ayırımcılığı artıran bir özel
liğe sahip. Bütünleştirici, kaynaştırıcı ve dayanışma duygusunu artıran özelliklere sahip olması 
gerekirken, bütün bu özelliklerden uzak olan bir tasarıyla karşı karşıyayız. 

Burada, yine, iktidara mensup bir arkadaşımızın değerlendirmesi oldu, "polis eğitiminde 
maliyeti düşürmek" gibi bir kavramdan söz etti Sayın Şükrü Önder. Böyle bir değerlendirmeyle, 
değerli arkadaşlarım, etkinliği, verimi sağlayamazsınız. Talihsiz bir değerlendirme olduğunu, 
hemen ifade etmek istiyorum. 

Aslında, bu tasarının amacına ulaşmasının önündeki en büyük engel, kabul etmek gerekir ki, 
şu, değerli arkadaşlarım: Bizatihi Bakanlığın, haksız ve hukuka aykırı olan uygulamalarıdır. Bun
ları biraz somut örneklerle de açıklamak istiyorum. Yine, daha evvelki konuşmalarımda anlattım; 
ama, yeri geldiği için bir defa daha anlatacağım; çünkü, Sayın Bakan, bu konuda hiçbir zaman, hiç
bir aşamada yazılı soru önergelerimize de tatminkâr bir cevap vermediler. 

Bakın, değerli arkadaşlarım, elimde bir liste var. Bu liste, ikinci sınıf emniyet müdürlerinin ter
fi listesi. Bakın, biliyorsunuz, bu terfiler, kıdem ve liyakat esaslarına göre yapılıyor. Terfi listesinin 
1 inci sırasına bakıyoruz, kıdem listesinin 294 üncü sırasındaki kişiyi terfi listesinin 1 inci sırasına 
getirmişiz; terfi listesinin 2 nci sırasına kıdem listesinin 175 inci sırasındaki kişiyi getiriyoruz; 3 ün
cü sırasına 220 ncı sıradaki kişiyi getiriyoruz. 

Bakın, değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan hemen şu açıklamayı yapıyor: "Efendim, o kıdem 
listesinin dışında bir de liyakat listesi var." Değerli arkadaşlarım, hepinizi insafa davet ediyorum; 
bu nasıl bir liyakattir ki, kıdem listesinin 294 üncü sırasındaki kişiyi terfi listesinin 1 inci sırasına 
getiriyorsunuz?! Bu, böylece devam edip gidiyor. 81 kişi içinde, yani, birinci sınıf emniyet müdürü 
olan 81 kişi içinde 72-73 kişinin tamamı, kıdem listesinin 150 nci sırasından sonra! 

Bu nedir değerli arkadaşlarım; bu, bu kurumun, Emniyetin arşivini yok etmektir, bu kurumun 
istihbaratını yok etmektir, bu kurumun sürekliliğini yok etmektir. Orada, doğaldır ki, ne olacak; İs
tanbul'daki terör olaylarında veya daha başka önemli olaylarda bir kopukluk doğacak, bir istihbarat 
zafiyeti doğacak. Anlatmaya çalıştığımız bu, değerli arkadaşlarım. Bunun anlamı şu: Bunun anlamı, 
o kurumun içini boşaltmaktır. Bunun anlamı, o kurumun teknik işlevini kaybetmesidir, değerli ar
kadaşlarım. Bunun başka bir açıklaması olamaz. 

Şimdi, tekrar ifade edeyim. Bu nasıl bir liyakat ölçüsüdür ki, 294 üncü, 275 inci sıradaki insan
ları 1 inci sıraya alıp getiriyorsunuz. Demek ki, sizin liyakat ölçünüzde objektif ölçüler yok. Sizin 
liyakat ölçünüzde kişisel ilişkiler var, sübjektif ilişkiler var veya daha başka faktörler var. Ben, daha 
başka faktörleri çok fazla dillendirmek istemiyorum; çünkü, bunu da birilerinin istismar ettiğini çok 
iyi biliyorum; ama, o kavramı kullanmadan en hafif deyimiyle ifade ediyorum ki, bu sübjektif öl
çüleri kural haline getirdiğiniz içindir ki, bunları genel bir uygulama haline getirdiğiniz içindir ki, 
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orada Emniyet birimlerinin, Emniyet kurumunun içini boşaltıyorsunuz Sayın Bakan. Bu kuruma, bu 
haksız, keyfî ve hukuka aykırı uygulamalarla en büyük kötülüğü yapıyorsunuz. Bu sebepledir ki, 
10 000 polis memuru değil 35 000 polis memurunu bir defada alsanız da suç ve suçluyla 
mücadelede etkinliği ve verimi sağlayamazsanız, değerli arkadaşlarım. Artık bunu görmemiz 
gerekiyor; bunu sağduyuyla değerlendirmemiz gerekiyor ve Türkiye Cumhuriyetinin kaynaklarını 
daha fazla da heba etmememiz gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu açıkladığım gerekçelerle bu tasarının amacına ulaşmayacağını, 
ulaşmasının mümkün olmadığını; bu tasarının amaca ulaşması isteniyorsa, kıdem ve liyakat esas
larına uygun, objektif ve teknik esaslara uygun bir değerlendirme yapılması gerektiğini, terfi sis
teminin buna göre yapılması gerektiğini bir defa daha önemle ifade ediyorum. Bunu yapmadığınız 
takdirde, siz, üç ay sonra, altı ay sonra yine bu noktada benzer tasarıları getireceksiniz; ama, bunun 
anlamı kamu kaynaklarını heba etmekten başka bir anlama gelmeyeceği gibi, mevcut emniyet 
yapısını daha da işlemez hale getiren, o hiyerarşik yapıyı daha da bozan daha da kaosa sürükleyen 
sonuçlar yaratacaktır. Bu kaçınılmazdır değerli arkadaşlarım. 

Bu değerlendirmelerle bu tasarıya elbette karşı çıktığımızı, olumsuz oy vereceğimizi bir defa 
daha ifade ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kart. 
Şahsı adına, Kilis Milletvekili Sayın Veli Kaya; buyurun. 
VELİ KAYA (Kilis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Emniyet Teşkilatı Kanunda 

değişiklikle ilgili tekrar söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Çok fazla konuşmak istemiyorum; çünkü, konuşulanlar konuşuldu. Kanun üzerinde, bundan 

birbuçuk ay önce de uzun uzun tartışmalar yaptık. 
Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinde durduğu iki önem

li husus... "Neden altı ay gibi kısa bir sürede polis memuru alma ihtiyacını hissetiniz" diye böyle bir 
soru soruyorlar. 

Şimdi, bu kürsüde ve basında, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da ve nüfusu 500 000'in üzerinde 
olan büyük şehirlerde, her gün gelişen yeni suçlar ve yeni suçlularla ilgili olarak dert yandığımızı, 
sızlandığımızı, müşteki olduğunuzu ben defalarca gördüm, duydum ve seyrettim. Şimdi, İstan
bul'da, her gün, basını seyrettiğimizde, her gün görmüyoruz ki, yeni bir olayla karşılaşmayalım, 
televizyonda. Her gün yeni kapkaçlar, aklınıza gelmedik yeni suçlar; bilhassa elektronik suçları ve 
malî şubeyi ilgilendiren çok önemli suç çeşitleri; çünkü, teknolojiyle birlikte, gelişen insanlıkla, 
gelişen dünyayla birlikte yeni suçlar ve çeşitleri ortaya çıkıyor. Bilhassa bu kapkaç olayıyla ilgili ve 
tinerci çocukların ortaya saçmış oldukları terör olayıyla ilgili yeni güvenlik tedbirlerine ihtiyaç duy
madığınızı, herhalde, burada, bana söyleyecek değilsiniz. Onun için, bu 2 000 polisin, ivedilikle 
büyük şehirlere kazandırılması gerekir; ivedilikle diyorum. Bunu, bu zamana kadar, gerçi, burada 
şu ana kadar kimse konuşmadı; ama, büyük şehirlerin güvenliğinin bir an önce sağlanması için 
2 000 polisin behemehal alınması lazım. Peki, behemehal nasıl alacaksınız? İki yıl okuttuktan son
ra, bu çocukları, İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlere salıverdiğinizde, iki yıl sürede, benim büyük 
şehirde oturan vatandaşımın uğradığı zarar ne olacak; canıyla, malıyla, namusuyla. Peki, onu kim 
karşılayacaktı? Tabiî ki, diyeceklerdi ki, belki de, sizler de aynı şeyi söyleyecektiniz "efendim, 
hükümet nerede, devlet nerede, yetkililer nerede" diye o zaman feryadı figanlar başlayacaktı. 

İşte, bu tür olayların önüne geçilebilmesi için, değerli milletvekilleri, bu 2 000 polisin bir an 
önce Emniyet Teşkilatına kazandırılması lazım. Ben, bunun gerekliliğine inanıyorum. Sağduyu 
içerisinde, bu görevde... Bir an önce bu göreve başlamak için can atan işsiz çocuklarımıza da bir 
çare olacaktır. Milyonları bulan işsizlerimizi hayal kırıklığına uğratmayalım ve bu kanunu bir an ön
ce çıkaralım diyorum. 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kaya. 
4 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Ankara Millet

vekili Sayın Oya Araslı; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5321 

sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun, Sayın Cumhurbaş
kanı tarafından bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine, şahsım ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; polis, toplumda güven ve huzuru sağlamakla görevlidir. 
Yaşamımızda eğer güvene, eğer huzura sahipsek, bunda büyük payı, bize bunu sağlayan polis
lerimiz almaktadır. Polisin her alanda çağdaşlaşması da kaçınılmaz bir gerekliliktir. Polislerimizin 
üzerlerine düşen görevi, büyük sorunlar altında, büyük sorunlar içerisinde yaşamalarına rağmen 
çözmeye çalıştığını, bu toplumda yaşayan herkes bilmektedir, bizlerde biliyoruz. 

Polisimizin sayısız sorunu vardır; özlük haklan yetersizdir, çalışma koşulları elverişsizdir; 
ama, polisimiz, bu koşullar altında, özveriyle, gece gündüz, yağmur çamur, sıcak soğuk demeden 
görevini yerine getirmeye çalışmaktadır. 

Polisimizin eğitimi, zaman zaman başka ülkelere baktığımızda, onlarla kıyas kabul etmeyecek 
bir düzeydedir; daha nitelikli, daha çağdaş bir eğitime ihtiyacı vardır. 

Ülkemizde polis başına düşen vatandaş sayısına baktığımız zaman, çağdaş, gelişmiş ülkelerde 
rastlananın çok üstünde bir yükle polisimizin karşı karşıya kaldığı görülmektedir. 

Ülkemizde suç işleme oranı da çok fazladır. 
Bütün bunları birlikte düşündüğümüz zaman, Emniyet Teşkilatımızın karşı karşıya olduğu 

sorunların ciddiyeti ve boyutu olanca açıklığıyla ortaya çıkar. Bunları çözmemiz lazım, ülke olarak 
çözmemiz lazım, devlet olarak çözmemiz lazım, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümet olarak 
çözmemiz lazım; ama, önceliği vermemiz gereken bir husus var ki, o da polisimizin eğitimi. 
Polisimize yeterli düzeyde eğitim vermezsek, her alanda olduğu gibi bu alanda da çağdaşlaşma çiz
gisini yakalayabilmemiz fevkalade zordur. Çağdaşlaşma, ancak ve ancak nitelikli eğitimle müm
kündür; bir başka deyişle, çağdaşlaşmada gerçekleştirilmesi gereken en önemli unsurlardan birisi 
eğitimdir. 

Şimdi, biz, bu yasayla ne yapmaya çalışıyoruz: Daha az eğitim görmüş olan bir kadroya, Tür
kiye'nin güvenliğini, toplumun huzurunu teslim etmeye çalışıyoruz. Bundan önce polisin eğitimi 
konusunda çıkarılmış olan yasalara baktığımız zaman, bunların hepsinde, polisin eğitim süresinin, 
durmaksızın yükseltilmiş olduğunu görüyoruz; ama, bu yasada, eğitim süresini kısaltıyoruz. 

Sayın Başkan, dikkatimi toplamam imkânsız bu koşullar altında; lütfen, salonun sükûnetini 
temin ediniz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri... Kürsüdeki hatip, gerçekten, konuş
makta zorlanıyor. Arkadaşlarımızın, önce, yerlerine oturmalarını rica ediyorum. 

Evet, buyurun efendim. 
OYA ARASLI (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugüne kadar, yasalarımız

da, hep, polisin eğitim süresini uzatmaya çalışırken, bugün, biz, bu eğitim süresini aza indirme 
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hazırlığı içerisindeyiz. Doğrudur, ülkenin, acilen polise ihtiyacı var; ama, getirilen düzenleme, 
sadece acil bir ihtiyacı karşılamaya yönelik değil; getirilen düzenleme, kalıcı bir düzenleme, geçici 
bir çözüm getirmiyor. O nedenle, bunun üzerinde, çok dikkatle durmamız gerekir. 

Değerli bir arkadaşım, kalktı "ben, dokuz aylık eğitimden sonra polis oldum, gayet de güzel bu 
işi yaptım" dedi; olabilir, kendisini takdirle karşılıyoruz; ama, bir şeyi de hatırlatmamıza izin 
veriniz. Bütün meslek mensupları, kendilerinden sonra gelenin daha nitelikli olmasını arzu ederler. 
Ben dört yıl eğitim gördüysem, benden sonraki -bir hukukçu olduğum için- hukukçuların, beş yıl, 
altı yıl eğitim görmesini isterim; çünkü, daha nitelikli, daha ayrıntılı bilgi edinmiş olmanın, meslek 
hayatında ne büyük yararlar sağlayacağını, yaşayarak, deneyimlerimle görmüş bulunuyorum. Bu, 
yalnız benim için değil, tüm meslek mensupları için geçerli olan bir ilkedir. Dün arkadaşımıza yet
miş olan dokuz aylık eğitim süresi, itiraf edelim ki, bugünün koşullarında, bu gelişmiş teknoloji or
tamında, bu gelişmiş dünya koşullarında artık yetersizdir. Bunun daha uzatılması gerekmektedir. Bu 
açıdan, ben, kalıcı bir biçimde bu eğitim süresini kısaltmaya yönelik bir çözümde kamu yararı olup 
olmadığının çok dikkatle düşünülmesinden yanayım. Ben ve Grubum, bunda çok büyük bir kamu 
yararı olmadığı görüşünde. Geçici olarak böyle bir usul gerekiyorsa benimseyelim; ama, bunu kalıcı 
hale getirmekte, bizler, hiçbir kamu yararı amacı görmüyoruz, kamu yararını karşılamaya yönelik 
bir çözüm olarak nitelendirmiyoruz getirilen çözümü. 

Diğer taraftan, bir değerli arkadaşımız kalktı "bu kanundan yararlanarak, hangi okuldan alırsak 
alalım, okul ayırımı yapmanın eğitim bakımından ne gibi bir farkı var" diye bir soru sordular burada. 

Değerli arkadaşlarım, bazı öyle yükseköğrenim kurumları var ki, polislik mesleğinde gereken 
birtakım bilgileri, hatta daha ayrıntılı bir biçimde veriyorlar; ama, birkısım meslek okulları var ki, 
bu eğitimi diğerleri kadar çok yoğun bir biçimde vermiyorlar, dersleri polis eğitiminden fevkalade 
uzak. Bir baletin, bir balerinin, bir heykeltıraşın, bir mühendisin, bir siyasal bilgiler fakültesi 
mezununun ve bir hukuk fakültesi mezununun, polislik için gerekli olan bilgilere yakınlığı birbirin
den çok farklı. Bu açıdan, böyle bir değerlendirmede biz yarar görüyoruz ve o arkadaşlar açısından, 
hakikaten altı aylık bir eğitimin yeterli olup olmayacağını takdir etmek durumunda olduğumuz için 
bilmek istiyoruz; kimleri alacaksınız? Belli meslek mensupları için belki yeterli olabilir; ama, belli 
yüksekokul mezunları için bu süre yeterli mi değil mi, burada bunu müzakere etmek istiyoruz. 
"Birileri, elbette ki, bunun değerlendirmesini yapmıştır" mantığı, milletvekilliği görevinin cid
diyetiyle uzaktan yakından bağdaştıramayacağımız bir anlayış. Bir değerli arkadaşımız kalktılar, bu 
yaklaşımımızı eleştirerek, milletvekilliği, millete saygıyı gerektiren bir iştir. Bu kürsüye çıkıyor
sunuz, gereken saygı, aldığınız vekâlete saygı duyun şeklinde, bu anlama gelen birtakım sözler sarf 
ettiler. O vekâlete çok saygı duyduğumuz için bilmek istiyoruz hangi okulların mensuplarını alacak
sınız? Bu altı ay gerçekten yetiştirmeye değer mi değmez mi? Burada, onun değerlendirmesini, mil
letin bize verdiği vekâlet çerçevesinde yapmak istediğimiz için soruyoruz. Bu konuşmaları onun 
için burada yapıyoruz. Eğer, böyle "bilenler elbette ki takdirini yapmıştırlar" anlayışıyla burada 
yasa çıkaracaksak, o bilenler kimse, gelsinler, onlar otursunlar bu sıralarda, yasalar çıkarsınlar; o 
zaman bize yer kalmaz görevimizi bu anlayışla yapacaksak. Biz, görevimizi böyle bir anlayışla yap
ma şiarında olmadığımız için milletin bize verdiği vekâleti büyük bir özen, büyük bir titizlik, büyük 
bir ciddiyetle ve saygıyla yerine getirme arayışında ve anlayışında olduğumuz için, bu soruları 
soruyoruz, yanıtını da almak istiyoruz. Ona göre kararımızı vereceğiz çünkü. Burada karar verme 
yetkisinin, milletvekilleri olarak, bizde olduğunu biliyoruz; Anayasa öyle demiş. Anayasaya say
gılıyız, milletimiz de bu görevi yapalım diye bize oy vermiş, vekâletini vermiş. Onun gereğini 
yerine getirmek için bu soruları size soruyoruz ve öğrenmek istiyoruz; hangi okullar için bu süre 
yeterlidir hangileri için yetersizdir? Bunun tartışmasını yapacağız; onun için de söyleyiniz diyoruz. 
Yoksa, kafanızın arkasında belli okullara öncelik vermek, belli okullara ikincillik vermek gibi bir 
fikir mi var, onu da öğrenmek istiyoruz. Eğer yanıt vermezseniz, bu konularda, biz, soru sormaya 
ve yorum yapmaya devam etme durumunda kalırız. Halbuki, ayağı yere basmayan yorumlar yap
mak istemiyoruz, bu tercihi yapmış olanlardan işin gerçeğini öğrenmeye çalışıyoruz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu sorunun yanıtının verilmesi, bu yasada verilmesi, ay
rıca Anayasanın gerektirdiği bir konu. 

Bakınız, bu okullarda uygulanacak esasları, öğrencilerle ilgili hususları, sınavları, disiplinleri ve 
diğer buna benzer hususları belirleme işini, bu okullara kimin alınacağını belirleme işini yönetmeliğe 
bırakmış bulunuyorsunuz. İçişleri Bakanlığı bir yönetmelik çıkarıp, bu hususlan düzenleyecek. 

Anayasamız diyor ki: Yürütme, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak yerine getirilecek bir 
yetki ve görevdir ve yasama yetkisi de yasama meclisinindir, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 

Bütün bu hükümleri birlikte okuduğumuz zaman şu husus ortaya çıkıyor: Yürütmenin, idarenin 
aslî bir düzenleme yetkisi yoktur; yani, daha önce kanunla düzenlenmemiş, esasları ortaya konul
mamış bir alanda, yürütme, yönetmelikle, tüzükle herhangi bir düzenleme yapamaz. 

Siz -Anayasanın emri- bir alanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, önce, bir yasayla düzen
leyeceksiniz, esaslarını belirleyeceksiniz. Yalnız, yasada, yönetmelikle bu hususları düzenlemek 
falanca bakanlığa aittir demek de yetmiyor. Yürütme yetkisinin verilmesi yasayla yapıldığı zaman, 
yasayla aslî düzenleme gereğini karşılamıyor. Bu konuda Anayasa Mahkemesinin çok çeşitli karar
ları var, sayısız kararları var. Siz, burada, aslî düzenleme yapmadan, yürütme yetkisini doğrudan 
doğruya bakanlığa veriyorsunuz ve dolayısıyla, yürütmenin aslî düzenleme yetkisi olmadığını gös
teren, Anayasanın 8 inci maddesine, yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine ait ol
duğuna ve devredilemeyeceğine ilişkin 7 nci maddesine ve Anayasadan kökenlenmeyen hiçbir dev
let erki kullanılmayacağına ilişkin 6 ncı maddesine aykırı bir düzenleme yapıyorsunuz. 

Sayın Bakan, kalktı "biz, burada memur almıyoruz ki, niye 128'e atıfta bulunuluyor" dedi. Bir 
yararı var, eğer, 128'deki koşullara uymadan bu okullara öğrenci alacak olursanız ve atama zamanı o 
koşulları taşımadığı çıkarsa bu öğrencilerin, çok yazık olur sizin o öğrencileri okutmak için har
cadığınız zamana. O bakımdan da, bu düzenlemenin yasada yapılması gerekiyor. Kaldı ki, Anayasanın 
bir 132 nci maddesi var; burada polisle ilgili yükseköğretim kurumlarına ilişkin hususların yasayla 
düzenlenmesini emrediyor. Birinden kaçtınız; ama, diğerinden kurtulmanız mümkün değil. 

Onun için, değerli arkadaşlarım, bırakınız inatlaşmayı. Bakınız, bu memlekette bir Anayasa 
var, eleştiririz eleştirmeyiz, değiştirilecek yönleri olduğunu söyleriz söylemeyiz, fikir birliğimiz 
olur olmaz, bu ayrı bir husus; ama, bu Anayasa yürürlükte olan bir Anayasa, Türkiye Cum
huriyetinin Anayasası, halihazırda yürürlükte olan ve hepimizin bu göreve başlarken saygılı olmak 
konusunda yemin ettiğimiz Anayasa. O Anayasanın hükümlerine aykırı yasa yapmak durumunda 
değiliz, Anayasayı beğenmeyebiliriz; ama, Anayasa hükümlerine o Anayasa değişinceye kadar say
gı göstermek durumundayız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Araslı. 
OYA ARASLI (Devamla) - Onun için, inatlaşmakla elimize geçecek bir şey yok. Yarın öbür 

gün, bu kanun, Anayasa Mahkemesine götürülüp de orada iptal edilirse bunu bir kere daha görüş
mek zorunda kalacağız. 

Bakınız, uzun zamandan beri bir yasayı bir görüşmede çıkarmamız mümkünken, biz, iki kere, 
üç kere görüşüp, mesafe almak durumundayız. Burada, zaman zaman, arkadaşlarımız "bir günde 1 
maddelik yasa görüştük" diye eleştiride bulunuyorlar; olabilir, bir günde 1 madde çıkarabiliriz hat
ta çıkarmayabiliriz, tartışa tartışa bir haftada 1 madde çıkarabiliriz; yeter ki, doğru, düzgün, 
kamunun yararına kanun çıkaralım burada. Sürat, her zaman en iyisi demek değildir. Marifet olan, 
süratle birlikte doğrusunu, düzgününü çıkarmaktır; bunu arayalım. Bu inatlaşmalar nedeniyle, yasa 
düzenimize zamanında yasa yetiştiremediğimiz gibi, ülkemizin zaten çok kıt olan kaynaklarını da 
heder ediyoruz. Halbuki, burada, sözcü arkadaşlarımız kalkıyorlar, bu kaynakları çok tasarruf an
layışıyla kullanmamız gerektiğinden de söz ediyorlar. Konuştuğumuzu yapalım değerli arkadaş
larım; Anayasaya uygun hareket edelim. 
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Bakın, baştan çok uyarıda bulunduk; dikkate almadınız Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu olarak. 
Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız iade ettiler, yine, aynı ısrarda devam ediyorsunuz. Biz 
de istiyoruz ki, bir kere daha görüşmek zorunda kalmayalım, yol yakınken yanlıştan dönelim. 

Kanunun bu son maddesi üzerinde bir kere daha sizi bu hususları düşünmeye davet etmek için söz 
almış bulunuyorum; sizlere saygılarımı sunarak sözlerime son veriyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Araslı. 
AK Parti Grubu ve şahsı adına, Sakarya milletvekili Sayın Ayhan Sefer Üstün; buyurun. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya)- Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; 873 sıra sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporu üzerinde, AK Parti Grubu adına 
ve şahsım adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bu Kanunun amacı, Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını 
karşılamak olarak açıklanmıştır. 

BAŞKAN - Sayın Üstün, bir dakikanızı rica edeceğim. 
Sayın milletvekilleri, sizleri bir defa daha ikaz etmek ihtiyacını duyuyorum. Hatibi din

leyemiyorum. Lütfen, arkadaşlar... 
Buyurun Sayın Üstün. 
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - Bu ihtiyaç var mıdır yok mudur, burada, dünden beri 

konuşan değerli konuşmacılar açıkladılar; evet, bu ihtiyaç vardır. İhtiyacın 35 000 olarak belirtildiği 
gözlemlenmektedir. 

Bu ihtiyaç, bence, bugünkü mevcut ihtiyacı belki belirtmiştir; şahsıma göre -bu, şu andaki, 
önümüzdeki yapılacak düzenlemelerle- polis ihtiyacı bundan çok daha fazladır. Zira, polisin görev 
alanının genişletilmesiyle ilgili olarak, buradaki konuşmacıların hiçbirisi bunun üzerinde durmadı. 

Bakınız, hâlâ, şurada, ileride, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bulunduğu bölüm, biraz 
ilerisinde Bilkentin bulunduğu bölüm, yine, şehirlerimizin birçok bölümü, belki Kızılay'a 5 kilomet
re mesafedeki bölümler Emniyet Teşkilatımızın görev alanında değil, hâlâ, jandarmanın görev 
alanında. Tabiî, yine, yirmi yıl önce ilçe olmuş; bu ilçelerde de Emniyet Teşkilatı değil jandarma 
görev yapıyor. Bunun da belki sebebi polis eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bunları da ilave et
tiğimizde, ileriki yıllarda 70 000, belki de 100 000 polis memuruna ihtiyacımız olacaktır. Bu ih
tiyacımızı mevcut düzenlemeyle karşılama imkânımız yoktur. 

Değerli arkadaşlar, peki, böyle bir polis ihtiyacımız varken, Sayın Cumhurbaşkanımız, bunu 
niçin iade etmiştir? İki gerekçe ileri sürmüştür. Bunlardan bir tanesi olarak, eğitim süresinin ve 
eğitim kalitesinin düşürülmesine itiraz etmiştir. 

Gerçekten, eğitim süresi, eğitim kalitesi düşüyor mu, düşmekte mi; bunu, diğer konuş
macılarımız yorumladılar. Ancak 4 yıllık fakültelerden mezun olmuş insanların kendi alanlarında 
uzman olarak geldiği açıklandı. Örneğin, hukukçular, psikologlar, belki arkeoloji mezunları, zaten, 
kendi alanlarında belirli bir eğitimi almış ve dört yıllık bir eğitimi bitirmişler. 

Takdir edersiniz ki, 17 yaşındaki bir insana bazı şeyleri anlatmak, izah etmektense, yine, 22 
yaşında olan, belirli bir eğitimden geçmiş bir insana bazı şeyleri anlatmak elbette daha kolaydır. O 
bakımdan, dört yıllık eğitim almış birilerine, siz, en az altı ay daha eğitim vereceksiniz. Bunun 
üzerine, bir de, meslekiçi eğitimi eklediğinizde, neredeyse, bunlar, yüksek lisans düzeyinde eğitim 
almış olacaklar. Polis memuru olacak bu arkadaşlarımızın eğitim süreleri, şu Mecliste görev yapan 
birçok vekilden çok daha fazla olacak. O bakımdan, eğitim süresinin azalmasıyla ilgili bu itirazları 
kabul etmiyoruz. 
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Kaldı ki, Sayın Cumhurbaşkanının bu itirazı, yönetişimle alakalıdır. Hükümet, bir tercih 
sunuyor, böyle bir sorun var, bu sorunu bu şekilde çözeceğim diyor. Sayın Cumhurbaşkanı da, evet, 
sorun var; ama, bu sorunu böyle çözerseniz daha iyi olur diyor. Şimdi, burada, siyasî ve hukukî 
sorumluluk hükümettedir arkadaşlar. Dolayısıyla, Yüce Meclisin, sorumluluk kimdeyse onun ter
cihleri yönünde karar vermesi gerekir. Bakın, daha dün, mahkemeden istediği kararı almayan bir 
vatandaş, elinde mahkeme kararıyla "Adalet Bakanı açıklasın, bu karar ne biçim karar" diye, hiç 
sorumluluğu olmadığı halde Sayın Adalet Bakanından hesap sormaya kalkıyor. Dolayısıyla, İstan
bul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde asayiş sorunu varsa, bunun sorumlusu İçişleri Bakanıdır, 
hükümettir. O bakımdan, siyasî sorumluluğu ve hukukî sorumluluğu olmayan bir makamın, bir 
çözüm noktasında ısrar etmesi, kabul edilebilir bir durum değildir. 

Sayın Cumhurbaşkanının ikinci iade gerekçesi, Anayasaya aykırılık iddiasıdır. Bu, yapılan 
kanunda Anayasaya aykırı birtakım durumların olduğunu belirtmiştir. Bunu da, Anayasanın 128 in
ci maddesine dayandırmıştır değerli arkadaşlar. Anayasanın 128 inci maddesini okuduğumuzda 
"memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve 
yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir" deniliyor. Bakın, cüm
lenin başında "memurların ve diğer kamu görevlilerinin" deniliyor. Değerli arkadaşlar, biz memur 
mu alıyoruz, kamu görevlisi mi alıyoruz; biz, elbette ki, öğrenci alıyoruz. Eğer, bu mantıkla hareket 
ederseniz, bütün üniversitelere alacağınız öğrencilerin bütün niteliklerini, hepsini kanunla belir
lemek zorunda kalırsınız. O bakımdan, bu gerekçenin uygun olmadığı kanaatindeyiz. 

OYA ARASLI (Ankara) - Anayasa onu gerektiriyor zaten. 
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - Sayın Hocam, biz sizi dinledik, lütfen, dinler misiniz. 
Kaldı ki, bakın, kanunda çok açık bir şekilde, bunların hangi fakültelerden alınacağı belirtil

miştir, 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından alınacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, bu gerekçe de pek 
uygun değildir. 

YILMAZ KAYA (İzmir) - Biraz zorlama oluyor; ama, neyse... 
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasanın 

128 inci maddesini işaret ediyor; ancak, Anayasamızda başka maddeler de vardır. Örneğin, 
Anayasanın 10 uncu maddesi, kanun önünde eşitlik: "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşün
ce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 

olarak hareket etmek zorundadırlar." Evet, bu kanun önünde eşitlik ilkesi aynı zamanda bir fırsat 
eşitliğini de içermektedir; dolayısıyla, siz, insanları önce kamplara bölüp, sarışın, siyah, beyaz, gri 
deyip, ondan sonra, biz, sadece sarışınlara o imkânı tanıyoruz demek Anayasanın 10 uncu mad
desine aykırıdır. 

Bakın... Bazı... 
MEHMET IŞIK (Giresun) - Meslekler ne oluyor o zaman?! 
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - İşte, bunları kanunda belirtmediniz; polis okullarının 

çalışma usullerini mutlaka kanunda belirtmeniz lazım, bunları yönetmeliğe bırakmayın diye bir iade 
gerekçesi de vardır. 

Polis Yükseköğretim Kanunu çıkmıştır 2001 yılında. Burada, yönetmelikle düzenlenecek 
hükümleri saymıştır bu kanun: "Polis meslek yüksekokullarının kuruluş, çalışma, disiplin ve 
eğitim-öğretim esasları ile bu okullara alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, yapılacak sınavlarla, 
enstitünün kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslar ve diğer hususlar, polis yükseköğretim kurumların
daki öğrencilerin okul içinde ve dışında giyecekleri kıyafetlere ilişkin esaslar Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." 
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Bu, 2001 yılındaki kanunun hangi hususların yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin hüküm
leridir. Bu kanunu, ne hikmetse, bugün bize iade eden Sayın Cumhurbaşkanı hemen onaylamıştır. 

Peki, tek fark nedir; tek fark, orada, okulları tek tek saymanız gerekir denilmiştir. Biz, bunu, 
yükseköğretim kurumları olarak kanuna yerleştirmişiz. 

Peki, Türkiye'de bulunan örneğin 100 tane fakültenin tamamı alt alta sayılmış olsaydı bazıları 
tatmin olacak mıydı; hayır, tatmin olmayacaklardı; diyeceklerdi ki, bakın bakalım, o fakültelere o 
öğrenciler nereden gelmiş. 

O kök kazıyıcılar var ya kök kazıyıcılar, köklerine inin, bakalım o nereden gelmiş diye bunları 
araştıracaklardı. Bunu tatmin etmeniz mümkün değildir arkadaşlar. 

Bununla ilgili daha önce çıkan kanun Anayasa Mahkemesine iptal için gitmiş; Anayasa Mah
kemesi, hakları kısıtlayan bu kanunun Anayasaya aykırı olmadığını söylemiş. Orada bu kanunu 
yapanlar bir de hata yapmışlar; Anayasa Mahkemesi, bu, Anayasaya aykırı değil demiş. 

Peki, biz hakları genişleten, özgürlükleri daha da yücelten bir kanun çıkarmışız; bunun 
Anayasaya aykırı olduğunu kim söyleyecek? Böyle bir şey söylenebilir mi?! Bütün insanlara aynı 
imkânı sunmuşuz Anayasanın 10 uncu maddesine göre; buna rağmen, bu kanun, Anayasaya ay
kırıdır diye iade edilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bakın, o zaman Anayasa Mahkemesi reddetmiş; ama, bir gerekçe 
bulunamamış, gerekçesinin içini dolduramamış ve en son "bu tür işler yasa koyucunun takdir yet
kisinde olan bir yasama görevidir" demiş; yani, topu yasamaya atmış, topu sizlere atmış, işin için
den çıkamamış. Böylece, siz de burada oturmuşsunuz, bir düzenleme yapmışsınız. 

OYA ARASLI (Ankara) - Niye işin içinden çıkamasın canım?! 
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - Bu, tamamen, Meclisin görevi içerisinde bir yetkidir ar

kadaşlar. 
Bakın, orada muhalefet şerhi de var. Bugünkü Anayasa Mahkemesi Başkanı ve arkadaşları 

yine muhalefet şerhi sürmüşler, o zaman demişler ki, ey Meclis, siz, bu yaptığınız Anayasaya ay
kırı kanunla bir şeyleri hedeflemiş olabilirsiniz, örtülü bir hedefiniz olabilir; ama, sizin bu örtülü 
hedefiniz Anayasaya aykırı bu kanunu Anayasaya uygun hale getirmez, hukuka uygun hale getir
mez; dolayısıyla yaptığınız yanlıştır diye açıklamışlar değerli arkadaşlar. 10 uncu maddesinden bah
sedilmiş "Anayasanın 10 uncu maddesinde yer alan eşitlik ilkesi, aynı durumda bulunan kişilerin 
yasalarca aynı işleme bağlı tutulmasını sağlamak ve yasa karşısında dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşün
ce, felsefî inanç, din ve mezhep gibi nedenlerle ayırım yapılmamasını zorunlu kılar" denilmiş o 
zamanki muhalefet şerhinde. Tabiî, muhalefet şerhinde daha başka gerekçeler de var. Mesela, siz, o 
çıkardığınız kanunla, turizm okullarından polis meslek yüksekokullarına öğrenci alabilme imkânını 
getirmişsiniz; spor okullarından niye bunu almadınız demiş. 

Bakın arkadaşlar, ben öğretmen lisesi mezunuyum. Beden eğitimi dersleri fazladır, anadolu 
lisesi olması hasebiyle yabancı dille ilgili eğitim verir. Niçin öğretmen lisesi mezunları polis mes
lek yüksekokullarına alınmaz? Bunun açıklaması yoktur. Diğer liselerden niçin alınmaz? Yani, eğer 
başarılı öğrenciler ise, anadolu liseleri, fen liseleri öğrencileri, en başarılı öğrencilerdir. Bakın, 
kanunun iade gerekçesi de budur "polis meslek eğitimi bazı nitelikleriyle ilgili başarılı öğrencilerin 
alınması gereken okullardır" deniyor. Anadolu liseleri, fen liseleri öğrencileri en başarılı öğrenciler
dir. Niçin... Hayır, anadolu lisesi konsaydı şayet, anadolu imam-hatip liselerinin de bundan fay
dalanma imkânı vardı. Bütün örtülü amaç buydu arkadaşlar. 

O bakımdan, o zamanki Parlamento, o zamanki hükümet, hatalı bir karar çıkarmış, hatalı bir 
kanun çıkarmış, 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Lise mezunlarına iş sağlamak için çıkarılmış. Niye öyle söy
lüyorsun?! 
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AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - Bizlerden de, şu anda, o hatalarına ortak olmamızı is
tiyorlar. 

Değerli arkadaşlar, bizler onların yaptığı hatalara ortak olmayacağız. O bakımdan, bu yap
tığımız kanun, her yönüyle, Anayasaya uygundur. 

Dolayısıyla, milletimize, Türkiyemize, Polis Teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. 
Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Üstün. 
5 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, genelini oylamadan önce, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, oyunun ren

gini belli etmek isteyen milletvekillerimiz var. 
Lehte söz isteği var; Tokat Milletvekili Sayın Zeyid Aslan. 
Aleyhte iki söz isteği var; Eskişehir Milletvekili Sayın Muharrem Tozçöken ve Ankara Millet

vekili Sayın Oya Araslı. 
Ancak birer kişiye söz verebileceğimizden, sıraya göre söz vereceğim. Eğer söz hakkını kul

lanmazlarsa, devam edeceğiz. 
Lehte, Sayın Zeyid Aslan; buyurun. 
ZEYİD ASLAN (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Emniyet Teşkilatı Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun üzerinde, oyumun rengini belirtmek üzere söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu kanunla ilgili olarak, bundan yaklaşık yirmi gün önce, burada yoğun tar
tışmalar yaşadık ve kanunun ne getirdiği ve ne götürdüğü hususunda, Meclisteki bütün milletvekil
lerimiz de, bizleri dinleyen vatandaşlarımız da genel bilgi sahibi oldular. 

Bugün de üç saate yakın bir zamandan beri aynı konuyu tartışıyoruz. Ben de, burada, konunun 
düğümlendiği iki ana noktayı tespit ettim. Bunlardan birincisi, polis meslek yüksekokullarında iki 
yıllık bir eğitimden sonra polis olunurken, bu kanunla birlikte bunun süresinin altı aya indirilmesi. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce Sayın Bakanımız da burada açıklama yaptı. Polis meslek yük
sekokulları ilk mezunlarını 2003 yılında; yani, bundan iki yıl önce verdi ve sanıyorum, ikinci 
mezunlarını da vermek üzere. Yani, bu kanundan önce çıkarılmış olan kanunla birlikte, şu anda 
görev yapan 200 OOO'in üzerinde polisimizden sadece 4 50()'ü polis meslek yüksekokulu mezunu 
olarak görev yapıyor. 

2000 yılına kadar; yani, bu kanunun çıktığı tarihe kadar, dokuz aylık eğitimden geçmek 
suretiyle, ayrıca, zaman zaman da, acil ihtiyaç durumlarında, sıkıntılı haller durumunda, Sayın 
Bakanımızın da açıkladığı gibi -1971, 1973, 1975, 1977- değişik tarihlerde, değişik zamanlarda, bu 
sürelerin, bir aydan dokuz aya kadar farklılıklar arz ettiğini hepimiz görüyoruz. 

Yani, eğer bir yerde sıkıntı varsa, acil bir ihtiyaç varsa, orada farklı bir değişikliğin yapılması, 
geçmişte olduğu gibi, bugün de mümkündür. Kaldı ki, geçmişten bir farkı var. Arkadaşlar, bizim, 
burada, bu kanunla birlikte altı aylık eğitimden geçireceğimiz insanlar, üniversite mezunu insanlar. 
Yani, onlarla aynı emsal okullardan mezun olan insanları kaymakam yapıyoruz, hâkim yapıyoruz, 
savcı yapıyoruz; ama, polis memuru yapma noktasında burada tereddütler hâsıl oluyor. Ben, bunu 
anlamakta, gerçekten güçlük çekiyorum; yani, bugün, siyasal bilgiler fakültesinden, hukuk fakül
tesinden, iktisadî ve idari bilimler fakültesinden veya sayısını sınırsız şekilde sayabileceğimiz, okul
lardan mezun olan insanları devlette idareci yapabiliyoruz, en üst mevkilere getirebiliyoruz; ama, 
aynı okullardan mezun olan insanları, memur; yanı, genel idari hizmetler içerisinde, en alt sınıf 
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olarak değerlendirebileceğimiz sınıfta değerlendirmekten çekiniyoruz. Bunu, ben doğru bul
muyorum. Geçmiş dönemlerde birçok hızlı eğitimler yaşanmıştır ki, bunu, benim yaşım itibariyle, 
geçmişi çok daha iyi bilme imkânım yok; ama, 1970'lerin sonunu hatırlıyorum. 1970'lerin sonunda 
45 günlük hızlandırılmış eğitimle, Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı döneminde binlerce öğretmen, 
öğretmenliğe atandı; yani, 45 gün, bakın, eğitim hizmetlerine... 

MUHARREM İNCE (Yalova) - MC Hükümetleri onun rövanşını aldı. 
ZEYİD ASLAN (Devamla) - Türkiye'de herkesin yetiştirildiği eğitim kurumlarına, öğretmen 

olarak... Her okul mezununu, sadece 45 günlük bir eğitimden geçirdik ve hâlâ da o arkadaşlarımız, 
öğretmen olarak hizmetlerine devam ediyor. Demek ki, ihtiyaç olduğu zaman, gerek duyulduğu 
zaman, bu tür çalışmalar yapılabiliyor. 

TÜRKÂN MÎÇOOĞULLARI (İzmir) - Aynı şeyi yapmak istiyorsunuz!.. 
ZEYİD ASLAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu kanun, Polis Teşkilatına, ciddî anlamda, 

ek bir kalite de kazandıracaktır. Niye; biraz önce bahsettik; yani, 4 yıllık üniversite mezunu insan
ların polis camiasının içerisine girmesiyle birlikte, polisin de kalitesi yükselecek. 

Avrupa Birliğine giriş süreci içerisindeyiz. Özellikle, son yıllarda polisimiz teknolojiyi çok iyi 
kullanmak suretiyle, gerçekten insan haklarına saygılı bir çalışmanın içerisinde. Bunu, üniversite 
mezunlarıyla birlikte daha da kaliteleştirmekte, kaliteyi daha da yükseltmekte ne mahzur olabilir; 
hiçbir mahzurun olabileceğini zannetmiyorum. 

İşin Anayasaya aykırılık boyutlarıyla ilgili olarak, biraz önce, Sakarya milletvekilimiz çok 
geniş ve katkısı yüksek açıklamalarda bulundu, ben o konulara tekrar girmeyeceğim. 

Şunu söylemek istiyorum: Bu kanunla birlikte, polis teşkilatımız çok daha kalitesi yüksek, güç
lendirilmiş bir çalışmayı yerine getirecektir. Hepimiz biliyoruz ki -her çıkan da burada aynı şeyi 
söyledi, bir âdet oldu, biz de söyleyelim- bugün Emniyet Teşkilatımız Türkiye'nin her köşesinde 
halkımızın huzurunu, güvenliğini sağlayan, fedakârca çalışma yapan bir gruptur. 

Ben bir şeyi de burada söyleyerek oyumun rengini belirteceğim. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Efendim, lütfen oyunuzun rengini belirtin. 
ZEYİD ASLAN (Devamla)- Türkiye'de iki güvenlik teşkilatımız var; birisi Türk Silahlı Kuv

vetleri, birisi Emniyet Teşkilatı. Burada Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili hangi kanunu görüşürsek 
görüşelim hiçbir tartışma yaşanmıyor, hepimiz oybirliğiyle buradan Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili 
kanunları çıkarıyoruz; ama, ne zaman Emniyetle ilgili bir kanun gelse, burada tartışmaların boyutu 
gerçekten yükseliyor. Bu durumda da -inanıyorum ki, sizlere de aynı tepkiler geliyordur- polis 
camiası, emniyet camiası içerisindeki arkadaşlarımız rencide oluyorlar, bundan dolayı ciddî anlam
da üzülüyorlar. Onları da üzmeyelim, Polis Teşkilatına daha bir kalite getirelim diyor ve oyumun ren
ginin "kabul" olduğunu belirtiyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AKP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Aslan. 
Kanunun aleyhinde söz isteği var. 
Eskişehir Milletvekili Sayın Muharrem Tozçöken. 
Buyurun Sayın Tozçöken. 
MUHARREM İNCE (Yalova)- Muharremler sözünde durur. "Aleyhte" diyorsa, oyunu da 

aleyhte kullanır. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir)- Kötüye kullanılmamalı. 
MUHARREM TOZÇÖKEN (Eskişehir)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

görüşülmekte olan kanun hakkında görüşümü belirtmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesiley
le Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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RASİM ÇAKIR (Edirne)- Aleyhte görüş... 
MUHARREM TOZÇÖKEN (Devamla)- Evet, aleyhte söz aldım; ancak, biraz farklı 

konuşacağım, onu da belirteyim. 
Sayın milletvekillerimiz, polisin eğitim seviyesinin yüksek olmasını, her geçen gün biraz daha 

tahsil seviyesinin yüksek olmasını uygun görmüşlerdi. Gerçekten de doğrudur, öyle olması 
gerekiyor. Ama, müsaade ederseniz... Bakın, ben 1980'li yıllarda, rahmetli Özal döneminde Em
niyet Genel Müdürlüğünde Personel Daire Başkanlığı yapıyordum. O zaman, ortaokul mezunuydu 
polisler ve lise mezunu olması için, yine, bir kanun tasarısıyla lise mezunu olarak polisler alındı. 
Bundan bir süre önce, 2 yıllık yüksekokul mezunu olması öngörüldü ve şu anda da, 2 yıllık yük
sekokul mezunu. 

Değerli arkadaşlar, bunun takdirini size bırakıyorum. Polislerin, 4 yıllık yüksekokul mezunu 
olması mı daha iyidir, 2 yıllık yüksekokul mezunu olması mı daha iyidir, lise mezunu olması mı 
daha iyidir, ortaokul mezunu olması mı daha iyidir, bunun takdirini sizlere bırakıyorum. 

Şu anda getirilen kanunun da bir gelişim olduğunu söylemek mi daha doğrudur, yoksa, bunun 
daha geriye götürülen bir kanun olduğunu belirtmek mi... 

TÜRKÂN MİÇOOĞULLARI (İzmir) - Onu siz söyleyeceksiniz; oyunuzun rengini belirtmek 
için söz aldınız. 

MUHARREM TOZÇÖKEN (Devamla) - Oyumun rengini belirteceğim, merak etmeyin. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlar... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, bu, İçtüzükteki hakkın kötüye kullanılması. 

Yani, lehte konuşup, bunun sonunda, benim oyum aleyhte diyecek... 
MUHARREM TOZÇÖKEN (Devamla) - Hayır, hayır... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Böyle bir şey olmaz. 
OYA ARASLI (Ankara) - Sözünü kesin efendim! 
MUHARREM TOZÇÖKEN (Devamla) - Sayın Başkanım, ben arkadaşlarımızı... 
BAŞKAN - Sayın Başkan, İçtüzük olarak, benim, söz isteyene sırayla söz vermek hakkım; 

ama... 
MUHARREM TOZÇÖKEN (Devamla) - Arkadaşlarımızı, sayın vekillerimi tek tek dinledim. 

Değerli Hocamın... 
BAŞKAN - Sayın Tozçöken... Sayın Tozçöken, beni dinler misiniz lütfen... 
MUHARREM TOZÇÖKEN (Devamla) - Estağfurullah... Buyurun. 
BAŞKAN - Bakın, aleyhte söz aldınız; oyunuzun şeklini, rengini, konuşmanızı ona göre Genel 

Kurulumuza takdim edin lütfen. 
MUHARREM TOZÇÖKEN (Devamla) - Tabiî. 
Altı aylık süre, 4 yıllık üniversite mezunu olan birisi için çok fazladır. Bakın, Avrupa'dan 

bunun örneklerini Sayın Bakan verdi. Bundan dolayı aleyhteyim; bu, daha az süre olabilir. Şu an
da, Polis Akademisine, 4 yıllık yüksekokul mezunu olanlar 8 yıllık bir eğitimden sonra polis amiri 
oluyorlar. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yok, onbcş gün bir hafta yeter!.. 
MUHARREM TOZÇÖKEN (Devamla) - Lütfen, sözümü kesmeyin Sayın Başkan, yakışmıyor 

size. 
TÜRKÂN MİÇOOĞULLARI (İzmir) - Niye karışmayalım?! 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Size yakışıyor mu, aleyhte!.. 
MUHARREM TOZÇÖKEN (Devamla) - Yine, 2 000 sayısı azdır; ondan dolayı da aleyhte söz 

aldım. Bunun -tamamen teknik bir konudur- 2 000 mi olacak, yoksa daha mı fazla olacak; bunun 
takdiri doğrudan doğruya, teknik bir konu olması dolayısıyla Sayın İçişleri Bakanlığına ve onun 
değerli personeline aittir. Çünkü, belki, önümüzdeki sene poliste emekli olanların sayısı 8 000 
olacak; bunu sizin belirlemeniz, bizim belirlememiz doğru olmaz ki. Oyumun da, bu sebeple aleyh
te olacağını belirtiyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Tozçöken. 
Sayın Araslı, İçtüzük 60'a göre mi söz talebiniz var? 
OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, bir arkadaşımız burada kalktı aleyhte söz istiyorum 

diye, destekler mahiyette konuşmalar yaptı ve böylece muhalefetin bir söz imkânını da ortadan kal
dırmış oldu. Bu çatı altında muhalefet ve iktidar birlikte, demokrasinin kendilerine verdiği imkân
lardan yararlanabilirlere, bu Yüce Meclis amacına ulaşmış olur; ama, bu şekilde sırf, lehte oy kul
lanacağı ve lehte görüşler taşıdığı halde aleyhte söz isteyerek kullanmak ve onu, birtakım fikirleri 
sanki aleyhte konuşuyormuş gibi arkasına gizlemek, buna da imkân tanımak öyle zannediyorum ki, 
ne İçtüzüğümüzün ne Anayasamızın ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma düzeninin tasvip 
edebileceği bir husustur. Bu nedenle, aleyhte konuşma gerçekten yapılmamıştır ve aleyhteki söz 
talebimin karşılanmasını diliyorum. 

BAŞKAN - Sayın Araslı, siz, bu Parlamentoda benden çok eskisiniz, bu ayrı, saygı 
duyuyorum; bunun ötesinde, siz, Türkiye Cumhuriyetinde hukuk üzerinde bilim adamısınız, buna 
büyük bir saygı duyuyorum; ama, bu Tüzüğe göre ben hareket ediyorum. Söz isteğinin aleyhte ol
duğunu söyleyen bir sayın milletvekilimizin nasıl konuşacağını benim bilmem mümkün değil. 

OYA ARASLI (Ankara) - Kesebilirdiniz efendim! 
BAŞKAN - Burada da gerekli ikazı yaptım. Ben size 60 inci maddeye göre bir söz hakkı ver

mek istemiştim; ama, siz benim şahsımla ilgili konuştunuz. Onu, hem sizin hem de Yüce Parlamen
tonun takdirine bırakıyorum. 

Ben şahsen bu kürsüde tarafsızlığımı koruma noktasında büyük bir gayret sarf ediyorum; ama, 
takdir elbette ki yine sizlerindir. Arzu ederseniz 60'a göre söz verebilirim. (AK Parti sıralarından al
kışlar) 

OYA ARASLI (Ankara) - Kullanmak diliyorum efendim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Yerinizden, buyurun. 
OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu sözü almaktaki amacım, 

bazı Anayasaya aykırılık savunularının fevkalade saptırılarak yapılmış olmasıdır. 
Burada, kürsülerde 10 uncu maddenin getirdiği eşitlik ilkesinden söz edildi; ama, bunu dile 

getiren arkadaşlarımız bilmelidir ki, eşitlik ancak bir su damlası gibi birbirine benzeyenler arasında 
söz konusu edilebilir. Bir mesleğin nitelikleri eğer bazı, birtakım özelliklerin şart olarak aranmasını 
gerektiriyorsa bu nitelikleri taşımayan kimselerle bu nitelikleri taşıyan kimseler arasında bir eşitlik 
bağlantısının kurulması mümkün değildir; bu, eşitlik ilkesini yanlış anlamak olur. Polislik mes
leğinin gerektirdiği birtakım nitelikler vardır. Benim bildiğim, vücudunda tanınmasına imkân 
verecek bir izin, bir yaranın bulunması polislik mesleğine girmeye engel teşkil eden bir husustur. 
Şimdi, böyle bir arayış eşitlik ilkesine aykırı mı mütalaa edilmelidir; yoksa, mesleğin gereklerinin 
gerektirdiği bir husus olarak mı mütalaa edilmelidir? 
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İkincisi; burada, Anayasa Mahkemesi kararlan eleştirilirken, Anayasa Mahkemesi işin içinden 
çıkamamış, işi Türkiye Büyük Millet Meclisine bırakmakta kolaylığı bulmuş" gibi birtakım ifadeler 
sarf edildi. Yüce Mahkemeye karşı bu yüce çatının altında bu tür sözler sarf edilmiş olmasını fev
kalade üzüntüyle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Anayasa Mahkemesinin işin içinden çık
maması diye bir şey yoktur; Anayasa Mahkemesi, bu konuda takdir yetkisinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisine ait olduğunu ifade etmiştir burada. Bu, çözümsüz kalmanın getirdiği bir kolaylık 
arayışı değildir; Anayasanın emrettiği bir gerçeğin ifade edilmiş olmasıdır. 

Bu hususları dile getirmek istedim. Bana söz etme imkânı verdiğiniz için bu hususlarda, say
gılarımı ve teşekkürlerimi sunarım efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Araslı. 
Sayın milletvekilleri, görüşmeler tamamlanmıştır. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunacağım. 
K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Karar yetersayısını arayacağım. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı 

bulunamamıştır 
Birleşime 10 dakika... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, bir şey arz etmek istiyorum. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Kapattı... Kapattı... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Bakın, biz, hiçbir arkadaşımızın konuşmasından rahatsızlık 

duymayız; ama, bir husus bizi hep rahatsız ediyor. Genel Kurulun huzurunda bir kez daha ikaz 
ediyoruz Başkanlığı. Efendim, buradaki kural neyse onu uygulayacaksınız; bir 63'e göre, bir 60'a 
göre ayrı ayrı söz vermek gibi bir uygulamayı yapamazsınız. Buranın bir kuralı var. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, saat 21.15'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.30 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 21.20 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin Al
tıncı Oturumunu açıyorum. 

873 sıra sayılı kanunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3.- 24.3.2005 Tarihli ve 5321 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hak

kında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (J/1005) (S. Sayısı: 873) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Kanunun tümünün oylanmasında karar yetersayısı bulunamamıştı. 
Şimdi, kanunun tümünü tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısı arayacağım. Kanunun 

tümünü kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır, kanun kabul edilmiştir ve 
kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

4.- Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/1006) (S. Sayısı: 869) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 869 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına Konya Milletvekili 

Sayın Atilla Kart; buyurun. 
Sayın Kart, sürenizi birleştiriyorum. 
CHP GRUBU ADINA ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Emniyet 

Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
hakkında, raporun tümü hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve kişisel görüşlerimi 
beyan etmek üzere söz almış bulunmaktayım; Genel Kurulu, hem Grubum hem de şahsım adına 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Emniyet Teşkilatı içindeki hiyerarşik yapılanmayla ilgili olan bir tasarıyı 
görüşüyoruz. Bu konudaki değerlendirmeleri yapmadan evvel, tasarıyla bağlantılı olarak askerlik 
hizmetinin bu hiyerarşik yapı içinde rütbe kıdemine nasıl yansıdığını; bunu tartışmamız, bunu 
değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu, öncelikle bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarıyla ilgili olarak, polislik mesleğinde amir durumunda bulunan 
kamu görevlilerini öncelikle ikili bir tasnife tabi tutmamız gerekiyor. Birinci grup, polis kolejinden 

(x) 869 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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gelen, polis akademisine devam eden ve amir konumuna gelen yöneticilerin muvazzaf askerlik hiz
metleri rütbe kıdemlerinde nasıl uygulanıyor; birinci grup bu. Biliyoruz ki, bu konumda olan, yani 
polis koleji ve devamında polis akademisinden mezun olup amir durumunda bulunan kamu görev
lilerinin, amir durumundaki görevlilerin askerlik hizmetleri rütbe kıdemlerine sayılıyor. Mevcut uy
gulama bu yönde, bunda bir tereddüt ve ihtilaf yok. Bu durumda olanlar, askerlik hizmetlerini 
kurumlarından izin alarak yapıyorlar ve mesleklerini fiilen icra etmedikleri halde, askerlik süreleri 
meslekî kıdemlerine sayılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci grup ise... Bunun alt bölümleri var. Bunlar arasında, herhangi bir 
fakülteyi bitirdikten sonra askerliğini yapıp polis akademisini bitirenler var. 

Yine, polis memuru iken polis akademisine gidip, polis akademisini bitirenler var. 
Keza, polis memuru iken 4 yıllık herhangi bir fakülteyi bitirip, altı aylık polis amirliği kursu 

görüp, amir durumuna gelenler var. 
Yine, özellikle 1988 yılından evvel mezun olanların tamamının askerlik hizmetinin rütbeye 

sayıldığını biliyoruz. Bunları da ikinci grup içinde tasnif etmek gerekiyor. 
Bu tasarıyla, bu amirlerin askerlik süreleri kadar, bulundukları rütbede uzatma durumları söz 

konusu olabilecektir. Bu bölümü de; yani, 1988 yılına ilişkin, bu yıldan evvelki mezunların bu 
durumunu da ikinci grup içinde değerlendirmemiz gerekiyor değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, sorun, işte bu noktada başlıyor. Bu durumda olanların; yani, ikinci grup 
altında tasnif ettiğimiz bu amirlerin, askerlik hizmetlerini ve özellikle polis amiri olmadan evvel 
yapmış oldukları askerlik hizmetlerini, meslekî rütbe kıdemine yansıtacak mıyız yansıtmayacak 
mıyız? Bu tasarının özü ve esası bu noktada yoğunlaşıyor. 

Değerli arkadaşlarım, her iki grubu değerlendirdiğimizde, polis koleji ve polis akademisi 
mezunlarının, meslekleriyle ilgili olmayan askerlik hizmetlerinin rütbe kıdemlerine yansıtıldığını 
görüyoruz. Bu yansıtma işlemi, askerlik hizmeti esnasında hemen yapılıyor; yani, araya uzun bir 
süre girmeden, askerlik hizmetini yaparken bu arkadaşlarımız, bu kamu görevlileri, o hizmet es
nasında, bu, rütbe kıdemine sayılıyor. Polis amiri olmadan evvel askerliğini yapanların bu sürelerini 
de, bu uygulama içinde, bu değerlendirme içinde, tekrar ifade ediyorum, polis amiri olmadan evvel 
askerliğini yapanların bu sürelerini de, bu durumda, rütbe kıdemine yansıtmaktan daha doğal bir şey 
olamaz değerli arkadaşlarım. 

İşte, değerli arkadaşlarım, yürütme organı, polis amiri olmadan evvel askerliklerini yapanlar 
yönünden rütbe kıdemi uygulaması yapmadığı için; yani, biraz evvel açıklamasını yaptığım şekil
de, bunların da askerlik hizmetlerinin rütbe kıdemine sayılması gerektiği halde, idare, bu noktada 
olumlu işlem tesis etmediği için, bu konu, dava yoluyla Danıştaya götürülüyor; devamında ise, 
itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine olay intikal ediyor. 

Anayasa Mahkemesi, yeni sayılabilecek bir kararla, 11 Haziran 2003 tarihli kararında şu değer
lendirmeyi yapıyor değerli arkadaşlarım; aynen Anayasa Mahkemesi kararındaki ifadelerle 
okuyorum: "Dava dilekçesinde, polis amiri olduktan sonra yapılan askerlik hizmeti rütbe kıdemin
den sayıldığı halde polis amiri olmadan önce yapılan askerlik hizmetinin rütbe kıdeminden sayıl
mamasının, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 

Yukarıda belirtildiği gibi, Anayasada öngörülen eşitlik ilkesi, aynı hukuksal durumda bulunan
ların farklı kurallara tabi tutulmalarına engel oluşturur. Anayasanın 72 nci maddesinde vatan hiz
meti olarak nitelendirilen askerlik hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevi biçiminde düzenlenmiştir. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da askerlik hizmeti kamu hizmeti niteliğinde sayılmış, 81 
ve devamı maddelerinde memuriyet öncesinde veya memuriyet sırasında yapılan askerlik hizmeti 
süresinin, devlet memurluğu kıdeminde değerlendirilmesi kabul edilmiştir." 
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Başka bir ifadeyle, değerli arkadaşlarım, kamu hizmetinin hesaplanmasında; yani, 657 sayılı 
Yasanın uygulanmasında da kamu görevlisi olmadan evvel yapılmış olan askerlik hizmeti de emek
lilik süresinin hesaplanmasında nazara alınıyor; yani, bu durumda da, mevcut yasalarımızda, mev
cut mevzuatımızda, kamu görevlisi olmadan önceki veya sonraki askerlik hizmetinin emeklilik hiz
metine sayılması noktasında bir ayırım getirilmiyor, eşit uygulama yapılıyor. 

"Askerlik hizmetinin rütbe kıdeminde sayılması ya da sayılmamasına ilişkin düzenleme, 
anayasal ilkelere uygun olması koşuluyla yasama organının takdirinde olan bir husustur. Askerlik 
hizmetinin yerine getirilmesinde kişilerin kamu görevlisi olup olmamasının ya da yürüttüğü kamu 
görevinin niteliğinin farklı bir konu yarattığı kabul edilemez." 

Bu ifadeyi, Anayasa Mahkemesinin bu ifadesini tekrar değerlendirmek ve biraz açmak is
tiyorum: 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi şu tespiti yapıyor: Polis amiri olmadan evvel yapıl
mış olan askerlik hizmetinin veya polis amiri olduktan sonra yapılmış olan askerlik hizmetinin rüt
be kıdemine sayılıp sayılmaması konusu yasama organının takdirinde olan bir husustur. Yasama or
ganı, pekala "polis amiri olmadan evvel de, olduktan sonra da, yapılmış olan bu askerlik hizmetini 
ben rütbe kıdemine esas almıyorum" diyebilir. Bu noktada yapılabilecek bir eleştiri söz konusu ol
maz; ama, polis amiri olmadan evvel yapılmış olan askerlik hizmetini rütbe kıdemine esas alıyor
sanız, polis amiri olduktan sonraki askerlik hizmetini de bu rütbe kıdemine esas almak gerekir 
diyor; Anayasa Mahkemesinin, bu kararında özet olarak söylediği bu değerli arkadaşlarım. 

"Kamu görevlisiyken askerlik yapanlardan, bir rütbeyi aldıktan sonra veya önce askerlik 
yapanlar aynı hukuksal durumda bulunduklarından, bunlara farklı kuralların uygulanması sonucunu 
doğuran dava konusu bölüm; yani, ondördüncü fıkranın, polis amiri olduktan sonra yapılan bölümü 
Anayasanın 10 uncu maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine aykırıdır, iptal edilmelidir" diye, Anayasa 
Mahkemesi, olayı son derece somut bir şekilde, tereddüte yer vermeyecek şekilde düzenlemiş 
değerli arkadaşlarım. 

Anayasa Mahkemesi, olayı, tekrar ifade ediyorum, çözüme bağlamış; getirilen tasarıyla ise, 
Anayasa Mahkemesinin bu tespitine ve Anayasanın 10 uncu maddesine aykırı uygulama yapılmak 
isteniliyor değerli arkadaşlarım. Hukuk devletinde böyle bir uygulama kabul edilemez. Anayasanın 
138 inci maddesi karşısında böyle bir uygulamayı ve böyle bir düzenlemeyi kabul etmek mümkün 
değildir değerli arkadaşlarım. Tasarı, bu yönüyle, yargı kararlarının uygulanmaması ve ihlal edil
mesi sonucunu doğuran bir tasarı niteliğinde olmuştur. 

Bakın, değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin bu tespiti ve bu kararı sebebiyledir ki, bu 
durumda olan polis amirlerinin Danıştaya açtıkları dava sayıları 2000'e yaklaşmış ve bu davaların 
aşağı yukarı tamamı davacılar lehine sonuçlanmış. 1 530 davanın 840'ı sonuçlanmış olup, bu 
davalardan 775'i davacılar lehine sonuçlanmış. Devam eden dava sayısı 685. İdare lehine sonuçlan
mış görünen 65 dosya ise, esasa ilişkin değil, tamamen usulî sebeplerle reddedilmiş. 

Değerli arkadaşlarım, idarenin yapmış olduğu haksız ve hukuka aykırı uygulamalar sebebiy
ledir ki, kamu görevlileri dava açmaya zorlanılmıştır. 2 000 civarındaki amir personel, bakanlıkla 
ihtilaflı duruma düşmüştür. Böyle bir tablonun, çalışma huzurunu ve verimini etkilemesi kaçınılmaz
dır ve bu davalar sebebiyle de, idarenin, yüz milyarlarca masrafa ve zarara uğradığı açık olmasına 
rağmen, böylesine hukuka ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan bir tasarıda, yargı kararlarına 
rağmen, Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen böyle bir tasarıda ısrar edilmiş olmasını, bunu 
kabul etmek mümkün değil, bunu hukuk devleti anlayışı içinde kabul etmek mümkün değil. 

Daha da ötesini söyleyeceğim değerli arkadaşlarım, daha da düşündürücü boyutunu şimdi size 
anlatacağım: Anayasa Mahkemesine kimler dava açtı biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Yani, 
2001 yılında, bu tasarıyla getirilen hükmün, bu tasarıyla getirilmek istenilen hükmün Anayasaya ay
kırı olduğu iddiasıyla kimler dava açtı biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Bunu, izninizle, bil
gilerinize sunmak istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, bakın, Anayasa Mahkemesine dava açanlar arasında, Başbakan Yardım
cısı Sayın Mehmet Ali Şahin, Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın 
Ali Coşkun, Orman Bakanı Sayın Osman Pepe, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri 
Sayın Eyüp Fatsa, Sayın Faruk Çelik ve Sayın Salih Kapusuz, İçişleri Komisyonu Başkanvekili 
Sayın Ali Sezai, İçişleri Komisyonu üyesi Sayın Mehmet Çiçek, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yar
dımcısı Sayın Akif Gülle, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Elkatmış, 
Dilekçe Komisyonu Başkanı Sayın Yahya Akman, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili Sayın 
Mehmet A İtan Karapaşaoğlu var. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesine davayı açan bu arkadaşların dışında, Sayın İçiş
leri Bakanının da bu davayı açanlar arasında bulunduğunu hemen ifade ediyorum. 

Düşünebiliyor musunuz değerli arkadaşlarım, bakın, bu tasarıyı bugün huzurumuza getiren 
hükümetin, aşağı yukarı 9-10 üyesi ve ayrıca, siyasî iktidar grubunun grup başkanvekilleri, dört yıl 
evvel, bu tasarının Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine iptal davası 
açıyorlar ve sonuç alıyorlar. O iptal dilekçesi doğrultusunda, Anayasa Mahkemesi, iptal kararı 
veriyor değerli arkadaşlarım. Böyle bir süreçten sonra, aynı konuda yeni bir tasarı getirilmesinin, 
hukuk devleti ve demokrasi adına savunulabilecek bir yönü olabilir mi değerli arkadaşlarım? 

Bakın, yasama görevinin temel özelliği nedir değerli arkadaşlarım; yasama görevini yaparken 
tutarlı olmalıyız ve güvenilir olmalıyız. Bir siyasî kadro ve İçişleri Bakanı, dört yıl içinde, böylesine 
önemli bir konuda, mutlak anlamda çelişkiler ve tutarsızlıklar yaşıyorsa, orada adil bir uygulama ve 
anlayıştan söz edemezsiniz. 

Elbette, bu tasarının tartışılması aşamasında Sayın Bakan, gelip, Mecliste Genel Kurulun 
huzurunda bu değişikliğin gerekçesini anlatmaya çalışacaktır; ama, bu kadar somut bir konuda, bu 
kadar bariz bir konuda, böylesine mutlak çelişkiler içine düşülmesinin, herhalde, hiçbir inandırıcı, 
hiçbir tutarlı açıklaması olamaz değerli arkadaşlarım. 

O sebepledir ki, biz, şu düzenlemenin yapılmasında ısrarlıyız değerli arkadaşlarım. Bu düzen
leme yapılmadığı takdirde, bu tasarının, yine, Anayasa Mahkemesi prosedürü içinde yeni baştan ip
tal edilmesi kaçınılmaz bir hal alacaktır. Böyle bir süreç ise, yine, Meclis olarak yanlış bir yasama 
faaliyeti içinde olmamız sonucunu doğuracağından, buna sebebiyet vermememiz gerekiyor, buna 
yol açmamamız gerekiyor. 

Biz, bu konuyla ilgili, bütün bu düzenlemeleri içerecek şekilde, bütün bu açıklamalarımızı kap
sayacak şekilde 2 tane önerge hazırlamış durumdayız. Bu önergelerin Genel Kurul tarafından değer
lendirilmesini ve mutlaka, oylama esnasında nazara alınmasını talep ediyoruz. Bu düzenleme doğ
rultusunda, bu önergeler doğrultusunda bir düzenleme yapıldığı takdirde, amaca uygun bir düzen
lemenin yapılmış olacağını ve Anayasa Mahkemesi kararında sözü edilen o aykırılığın giderilmiş 
olacağını ben öncelikle ifade etmek istiyorum; ama, buna rağmen, böyle bir düzenlemede ısrar edil
mesi halinde ise, bu düzenlemenin, öncelikle, Anayasa Mahkemesi kararı karşısında Cumhurbaş
kanlığı makamından dönmesinin kaçınılmaz olduğunu, devamında da, yine, bu tasarıda ısrar edil
diği takdirde Anayasa Mahkemesinden dönmesinin kaçınılmaz olduğunu; böyle bir sürecin ise, Em
niyet Teşkilatının yapılanmasındaki hiyerarşik yapıyı daha da bozacağını, daha da bir kaosa yol 
açacağını önemle ifade ediyor, Genel Kurulun takdirlerine, bütün bu değerlendirmelerimizi, ihtirazî 
kayıtlarımızı, saygıyla sunuyoruz. 

Genel Kurulu bir defa daha saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kart. 
AK Parti Grubu adına Yalova Milletvekili Sayın Şükrü Önder; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Önder, zamanı iyi kullanmanızı rica ediyorum. 
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AK PARTİ GRUBU ADINA ŞÜRKÜ ÖNDER (Yalova) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet
vekilleri; 869 sıra sayılı tasarı hakkında Grubum adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. 

Tasarının özünü, kısmen, muhalefet milletvekili arkadaşımız izah etti; 1987 yılına kadar amir
ler arasında herhangi bir problem yoktu; ancak, 1987 yılından sonra amir arkadaşların gerek kısa 
dönem askerliği gerek uzun dönem askerliği gerek bayan amir arkadaşların Polis Akademisinden 
mezun olması gerekse ihtiyaca binaen, meslek içerisinde belli hizmet yılını doldurmuş polis 
memuru arkadaşlardan açılan sınav sonucu başarılı olanların amirliği kazanması suretiyle böyle bir 
sorun gündeme geldi. 

Yalnız, dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var: Polis Akademisi öğrencileri akademiye 
alınırken -az evvel Sayın Kart da ifade etti- kaynak polis kolejidir. Dışarıdan gelen varsa, 
ÖSYM'den gelen varsa, askerlik yapmama şartı aranmaktadır; bu, çok önemlidir. 

1991 yılından önce de, polis memuru olacak kişilerin mutlaka askerlik yapması gerekiyordu; 
ama, 1991 yılında yapılan bir düzenlemeyle askerlik yapma şartı kaldırıldı, meslekte de askerlik 
yapma imkânı tanındı. 

Şimdi, Polis Akademisi öğrencisi, akademiye gireceği zaman, askerlik yapmamak şartını 
yerine getirmek mecburiyetinde. Akademiden mezun olduktan sonra da mecburen askere gidecek; 
bu hizmetin, doğal olarak, amirlik hizmetinden sayılması gerekir. Bu nereden kaynaklanmıştır; 
meslek içerisinde belli hizmeti tamamlayıp da başarılı görülen polis memurları, açılan sınav sonucu 
kazandıkları sınavdan dolayı komiser yardımcısı olarak göreve başladılar. Yalnız, kanunun bu mad
desinin "amir olduktan sonra askerlik hizmetini yapanların kıdemleri rütbelerine sayılır" ibaresin
den istifade etmek suretiyle idare mahkemelerine dava açtılar. Zaten, idare mahkemesinin ve 
Anayasa Mahkemesinin verdiği karar doğru, biz buna itiraz etmiyoruz. Neden; askerlik tabirini şart 
koymuş. Ancak, Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu müteakip kararında şöyle diyor: "Askerlik hiz
metinin rütbe kıdeminden sayılması ya da sayılmamasına ilişkin düzenleme, anayasal ilkelere uy
gun olması koşuluyla, yasama organının takdirinde olan bir husustur." Yani, bu takdir yetkisini 
idareye bırakmıştır. İlle, karşı tarafın isteği doğrultusunda bir düzenleme yapma mecburiyeti yok
tur. Kaldı ki, akademi mezunları, 2001 yılında yapılan bir düzenlemeyle (A) kategorisi amiri 
sınıfına girmişlerdir. Bunlar dört yılda bir terfi ederler. (B) kategorisi dediğimiz, meslek içerisinde 
açılan kursu kazanan komiser yardımcısı personeli (B) kategorisine dahildir, altı senede bir terfi 
ederler. 

Şimdi, hedefi sadece ve sadece komiser yardımcısı olmak için polis kolejini ve akademiyi, top
lam sekiz sene okuyup bir yıldız takan ile meslek içerisinde üniversiteyi bitirip -ki, takdir ettiğimiz 
bir konudur- ama, bir senelik bir kursu bitirmek suretiyle amir olduktan sonra akademi mezunuyla 
aynı, eşdeğer haklara sahip olması biraz düşünülmesi gereken bir husustur. 

Şimdi, Sayın Kart, konuşmasında, bu tasarının iptalinde çok dikkat çekilmesi gereken bir nok
taya değindiler; ama, ben, hemen şunu vurgulamak istiyorum: Doğrudur, bir düzenleme yapılmış
tır. O günkü şartlarda bu düzenlemede birtakım aksaklıklar vardır. Mademki, Anayasada askerlik 
hizmeti memuriyetten sayılıyor; bunun yerine getirilmesi lazım; ancak, rütbe kıdeminden sayıl
mıyor. Rütbe kıdeminden sayılabilmesi için, idareye takdir yetkisi vermiş; iyi bir düzenleme yapın 
demiş. 

Bahsettiğiniz milletvekili arkadaşlarımız, o zamanki siyasî iktidar zamanında -zannediyorum 
muhalefet grubuydu- dava açmışlar Anayasa Mahkemesine -Sayın Anadol tam bilemiyorum; yani, 
Mecliste olmadığım için aritmetiği tam bilemiyorum- bu aksaklığın düzeltilmesini istemişler ve 
2003 senesinde, Anayasa Mahkemesi, arkadaşlarımızın bu talebini haklı ve yerinde görmüş, kararı 
vermiş; ancak, 2003 senesinden bugüne kadar, bu karar düzeltilmemiş. 
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Kararı düzeltmek için de, yine bu hükümette görevli olan arkadaşlarımız, kararın düzeltil
mesiyle ilgili bir tasarı hazırladılar, bu tasarıyı önünüze getirdiler. Hazırlanan tasarıda, kimsenin 
hakkı zayi olmuyor; ancak, iki amiri gözönüne aldığımızda, hem askerlik hem yurtdışı misyon 
görevlerini saydıran (B) grubundaki amir arkadaşlarımız, yeri geldiğinde, (A) grubundaki, kendi 
sınıfındaki, eşdeğer rütbedeki arkadaşlarımızın, iki sene, üç sene, dört sene hatta beş seneye varan 
bir kıdemle önüne geçiyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Kara Harp Okulu vardır, Hava Harp Okulu vardır, Deniz Harp 
Okulu vardır. Assubaylarımıza yükselme şansı tanındı. İlk etapta yüzbaşılığa kadardı, şimdi, bil
diğim kadarıyla, albaylığa kadar yükselebiliyorlar; ama, assubaylıktan, subaylık sınıfına geçen ar
kadaşlarımızın -subayların daha doğrusu- hiçbir zaman harp okulu mezunlarının önüne geçme şan
sı yoktur. Burada, önlerine geçilmesin, akademi mezunlarıyla bir eşdeğerde rütbeye sahip olsunlar 
şeklinde bu kanun düzenlenmiştir ve tasarının son şeklinde de, fiilî çalışma süresine bu sürelerin 
sayılması sonucu, emsallerine göre kıdemli sayılanlar, rütbe terfılerinde, her ne sebeple olursa ol
sun, rütbe olarak emsallerini geçemez; yani, bunu demekle, şu an kursta bulunan, hem (A) 
kategorisinden hem (B) kategorisinden amir arkadaşlarımız var; geçmişte (B) kategorisinden amir 
arkadaşlarımız rütbelerini takmışlardır; onlarda herhangi bir sorun yok. Şu an, tasarıyla, yeni bir 
düzenlemeye gidilmektedir. Bu yeni düzenlemede de, (B) grubundaki amirlerin hiçbir hakkı zayi ol
mamaktadır; onlar da, kursu başarıyla bitirdikleri takdirde, diğer amirlerle ve diğer başkomiserler-
!e birlikte emniyet amiri rütbesine terfi edecektir. Eğer, bu yasal düzenleme yapılmadığı takdirde, 
(B) kategorisindeki amirler, başkomiserler, (A) kategorisindeki amirlerin önüne geçecek, onların 
kıdemli amiri durumuna gelecektir ki, bunun da, o zaman, Polis Akademisini kapatmaktan başka 
bir çaresi olmayacaktır. 

Düzenleme bu yönüyle yapılmıştır. Düzenlemenin son derece uygun ve yasal olduğunu 
düşünüyorum. Kaldı ki -tekrar altını çizerek söylüyorum- mevcut (B) kategorisindeki başkomiser-
likten emniyet amirliğine terfi edecek amir arkadaşlarımızın da hakkı kesinlikle zayi olmamaktadır, 
diğer (A) kategorisindeki amir arkadaşlarımızla eşdeğer rütbeye sahip olmaktadırlar. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Önder. 
Şahsı adına söz isteği var. 
Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Eraslan; buyurun. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Emniyet 

Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla ilgili söz almış bulunmak
tayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tabiî ki, gelen tasarı, 1 maddelik bir tasarı. Yeni bir düzenleme olmamakla birlikte, 55 inci 
maddede var olan, uzmanlık, master ve doktora yapan emniyet birimlerinin, Emniyet Teşkilatında 
çalışan kardeşlerimizin rütbe kıdeminde değerlendirilmemesi, aslında, bilimsel çalışmaya, kendini 
geliştirmeye yönelik, kendini biraz daha eğitime adamaya, kendini biraz daha olgunlaştırmaya ve 
kendini biraz daha ileri aşamaya, ileri safhaya götürmeye yönelik azimleri, maalesef kıracak nitelik
tedir. Bu, konuşmamın başında da dediğim gibi, yeni bir düzenleme değil, öteden beri, önceden 
beri, kanunun maddesinde var olan, eğitime, öğretime ve bilimsel çalışmaya bir yerde darbe indiren, 
onları sekteye uğratan bir maddedir. 

Tabiî ki, acaba, bilimsel çalışmanın, uzmanlık, mastır ve doktora gibi bilimsel çalışmaların 
prim yapmadığı, bilimsel çalışmaların işe yaramadığı ve rütbe terfiinde bir müktesebat getirmediği 
bir ortamda, teşkilatta çalışan emniyet mensupları niye kendini biraz daha geliştirsin, niye kendisi 
biraz daha kafa yorarak mastır yapsın, uzmanlık yapsın, doktora yapsın. İşe yaramıyorsa bunlar, hiç 
kimse buna kafasını yormayacaktır ve dolayısıyla bu tür geliştirici ve bilimsel yönü olan, eğitici 
yönü olan bu tür faaliyetler söz konusu olmayacaktır diye düşünüyorum. 
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Tabiî ki, diğer kamu kuruluşlarındaki, diğer kamu dairelerindeki personele, işte, uzmanlık yap
tığı zaman, doktora yaptığı zaman, mastır yaptığı zaman, kanun gereği onlara bir derece veriliyor, 
kanun gereği bir derece alıyorlar; ama, Emniyet Teşkilatında çalışan emniyet mensupları bunları 
yapmış olsalar bile, maalesef, kendilerine bir fayda, bir müktesebat sağlamadığı için, burada haksız 
bir rekabetten, kurumlararası haksız bir rekabetten söz etmek mümkün oluyor. Mesela, Millî Eğitim 
Bakanlığı, Devlet Lisan Okulunda eğitim görenlere kademe ilerlemesi veriyor. Onlar da bu haktan 
istifade edebiliyorlar, kademe ilerlemesi alabiliyorlar; fakat, bu madde emniyet mensuplarının 
önünde gerçekten çok ciddî bir engel. Daha sağlıklı hizmet görebilmeleri, kendilerini geliştirebil
meleri ve kendi işlerini daha iyi görmeleri, daha iyi motive olmaları noktasında büyük bir engeldir 
diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, konuşmamın başında da dedim ki, kanun 1 madde. Bundan önce gelen 
kanun da 1 maddeydi. Şimdi hepimiz Türkiye'de 81 ilde Emniyet Teşkilatının ne kadar önemli bir 
görev üstlendiğini, ne kadar fedakârca çalıştığını, ne kadar ciddî ve görevinin bilinciyle işinin başın
da olduğunu, gece gündüz çalıştığını, toplumun huzur ve güvenliğiyle ilgili ne kadar fedakârca, ne 
kadar canını böyle tehlikeye atarcasına gece gündüz çalıştığını biliyoruz. Fakat, gelen 1 maddelik 
kanun tasarısında, Emniyet Teşkilatının, emniyet mensuplarının sosyal haklarının iyileştirilmesine 
ilişkin, ekonomik durumlarının iyileştirilmesine ilişkin hiçbir yasama mantığı yoktur. (CHP 
sıralarından "Bravo" sesleri) Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, biz kapkaçın çoğaldığından, yolsuz
luğun çoğaldığından ve gayrimeşru birtakım icraatların çoğaldığından bahsedeceğiz; ama, bir taraf
tan da, emniyet birimlerinin, emniyet güçlerinin, Emniyet Teşkilatının bunlarla mücadelesine iliş
kin davalarında kendilerini güçlendirecek, kendilerini rahatlatacak daha iyi bir çalışma ortamı hazır
lamaktan uzak, sosyal haklarını kendilerine teslim edici bir çalışma ortamından uzak bir kanun 
tasarısıyla karşı karşıya kalacağız. 

Sayın İçişleri Bakanımız daha önce demişti ki: "Ben, Bakanlık görevime geldiğim zaman, Em
niyet Teşkilatının, emniyet mensuplarının özlük haklarını ve sosyal haklarını iyileştiren bir kanun 
hazırlamayı arkadaşlarımıza söyledim ve bu çalışma sürüyor." 

Yani, ne kadar zor bir çalışmadır ki, ne kadar uzun süren bir çalışmadır ki veya olağanüstü bir 
zorluğa sahip bir çalışmadır ki, aradan ikibuçuk yıl geçmesine rağmen, emniyet mensuplarının sos
yal haklarını ve özlük haklarını iyileştirici niteliği taşıyacak bu çalışma bugüne kadar bitmemiştir. 
Yani, Sayın Bakanım, kendi bürokratlarınıza, kendi Emniyet Genel Müdürlüğünüzde görev yapan 
arkadaşlarımıza acaba, ne oldu; ben size zamanında bunu söylemiştim; ama, bugüne kadar bu niye 
hazırlanmadı, Türkiye Büyük Millet Meclisine neden bugüne kadar inmedi şeklinde bir suali iletir
seniz, biz de sizlerden bu noktada bilgilenirsek, biz de mutlu oluruz, ülkede çalışan emniyet men
supları, emniyet birimleri de bu sorunun cevabını sizin aracılığınızla ve sizin vesilenizle almış olur
lar diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, emniyet mensubu arkadaşımız evine gittiği zaman, acaba, yarın ev kirasını 
nasıl ödeyeceğim diye düşünmemeli; ben, çocuğumun eğitim parasını nasıl temin edeceğim diye 
düşünmemeli; ben, su parasını, elektrik parasını, çocuğumun giysi parasını, acaba, nasıl kar
şılayacağım, kredi kartı taksitimi nasıl ödeyeceğim, nereden borç para bulabilirim ve ucu ucuna 
nasıl getirebilirim şeklindeki kaygılardan uzak, evinde rahat bir şekilde, başını yastığa koyunca 
gönül huzuru içerisinde yatmalıdır diye düşünüyorum. 

Aslında, sadece Polis Teşkilatı için değil; bakın, Polis Teşkilatında çalışan, Emniyet Teşkilatın
da çalışan bir personel, emekli olduktan sonra 550 000 000 lira maaş alıyor; fakirlik sınırıyla hemen 
hemen aynı seviyede. Onun dışında, halihazırda çalışan, emekli olmayan, emniyet birimlerinde 
çalışan kardeşlerimiz, yoksulluk sınırının altında maaş alıyor ve bu parayla nasıl geçineceğim diye 
her gece kara kara düşünüp, yatmadan önce bir yarım saat, maalesef, hesap kitap yapmak zorunda 
kalıyor. 
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Emniyet Teşkilatının, aslında, sorunlarını bütüncül bir mantıkla düşünmek gerekiyor. Yani, ben, 
bugün, buraya gelirken, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin polisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin em
niyet mensubu bu kanunla rahatlayacak, gerek sosyal alanda gerek diğer alanlarda özlük haklarının 
temini noktasında biraz rahatlayacak, biraz eskisinden daha iyi olacak ve motivasyon almış bir 
durumda, motive olmuş bir durumda görevine daha bir muhabbetle, daha bir iştiyakla devam edecek 
bir kanun beklerken tek bir maddelik ve hiçbir şeyi düzeltemeyen, ama, öğlenden beri Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin zamanını alan tek bir maddeyle donatılmış bir kanunla karşı karşıyayız. 

Ben... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Senin gittiğin parti bu hale getirdi bu ülkeyi, biz değil!.. 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, lütfen, konuşmanızı tamamlayın. 
Buyurun efendim. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Efendim, söylemek istediğiniz bir şey varsa, gelirsiniz kür

süden bunları ifade edersiniz, biz de oturur sizleri dinleriz, sizin görüşlerinizden feyz alırız, görüş
lerinizden istifade ederiz. Buyurun, kürsüye gelin, burada madde hakkında... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - İstifade et işte, söylüyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, siz, Genel Kurula hitap edin. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Madde hakkında 5 dakikalık söz isteme hakkınız vardır, 5 

dakikalık söz hakkınızı talep edersiniz, buradan görüşlerinizi ifade edersiniz. 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, lütfen, Genel Kurula hitap edin. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Değerli milletvekili arkadaşlarım, ben Sayın Bakanımız

dan şunu istirham ediyorum: 81 ilin emniyet müdürlerine sorun; onlara deyin ki: Polislerinizin, 
amirlerinizin, komiserlerinizin sıkıntılarıyla ilgili, sorunlarıyla ilgili bir anket yapın ve bunları biz
lere bildirin. Yani, tabandan tavana doğru bir bilgi akışı oluşsun ve tabanda hizmet gören emniyet 
güçleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, teşekkür ediyorum. 
Son... Selamlamanızı yapın efendim lütfen. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Bakanlık bir anket yoluyla sorunları tespit edip... 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, bakın, mikrofonu kapatmak zorunda kalmayayım! 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Sayın Başkanım, tamamlıyorum. 
BAŞKAN - Ek süre verdim... Selamlamanızı yapın. 
Buyurun. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Tamamlıyorum. 
Anket yoluyla sorunların tespit edilerek daha ciddî bir şekilde ele alınması, hem ülkemiz 

açısından hem de toplumun huzur ve güvenliği açısından daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. 
Bu vesileyle, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Eraslan. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz bitmek üzeredir; ancak, geneli üzerindeki görüşmeler 

tamamlanma noktasında olduğundan, Sayın Bakan da çok kısa bir açıklama talebinde bulunmuştur. 
Bu konuşma için sürenin uzatılmasını talep ediyor. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Bakan, yerinizden, buyurun. 
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İÇİŞLERİ BAKANİ ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
aslında, kanunla ilgili açıklamalarım olacaktı; ama, vaktinizi almamak için, ben... 

Konuşmacı arkadaşlardan bir değerli arkadaşım, bizim de Anayasa Mahkemesine bu yasanın 
bazı maddeleriyle ilgili iptal konusunda gidenler arasında olduğumuzdan bahsettiler; doğrudur. 

Değerli arkadaşlarım, o tarihte -3201 sayılı Kanunun, yapılan değişiklikte, bilhassa ek 23 ün
cü maddesiyle düzenlenen bir maddeyle- emniyet müdürlerine kadrosuzluktan dolayı emekli olma 
şartı getiren ve tamamıyla objektif kurallar taşımayan bu kanun maddesinin iptali asıl hedefımizdi. 
Bu, Emniyet Teşkilatında çok büyük bir yara açacaktı; kadrosuzluktan, birçok genç emniyet 
müdürümüz emekli olacaktı. Biz, bununla ilgili gittik. Nitekim, Anayasa Mahkemesi haklılığımızı 
kabul etti, bu maddeyi iptal etti ve bu kapsamda iptali istenen hususlardan biri olan, ayrıca bu kap
samda iptalini istediğimiz konulardan biri olan şimdi konuştuğumuz maddeyi de kısmî bir iptalde 
bulundu. Şimdi, kısmî bir iptal olunca, ortaya bir hukuk boşluğu çıkmış oldu. Bu konuda, yargıda 
farklı kararlar verildi; Danıştayın iki dairesi arasında bile farklı kararlar verildi. Bu bakımdan, böy
le bir düzenlemeyle, bu hukukî boşluğu doldurmak için, biz, bu 1 maddelik tasarıyı getirdik. 
Amacımız buydu. Ortada bir hukukî boşluk vardı. Anayasanın eşitlik ilkesine de uygun olarak, o 
hukukî boşluğu doldurmak için, o kısmî iptalden dolayı... Çünkü, maddenin bir cümlesini iptal et
mişti, onu doldurmak için getirdik. 

Ben, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
Ayrıca, Anayasa Mahkemesi, kendi kararında aynen şu hükme de yer vermiş: "Askerlik hiz

metinin rütbe kıdeminden sayılması ya da sayılmamasına ilişkin düzenleme, anayasal ilkelere uy
gun olması koşuluyla yasama organının takdirinde olan bir husustur." O takdiri kullanarak bu 
tasarıyı getirdik. Burada bir yanlışlık yoktur. Bir hukukî boşluğu doldurmadır. Anayasa Mah
kemesine gidişimizde de haklı olduğumuz ortaya çıkmıştır. 

Ben, saygılarımı arz ediyorum; çok teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. 
Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 27 Nisan 2005 Çar

şamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Hayırlı geceler diliyorum. 

Kapanma Saati: 22.05 
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VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOGLU'nun, Dünya Bankası destekli bir proje kap

samında hâkimlere verilen dizüstü bilgisayarlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇIÇEK'in 
cevabı (7/5009) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

Osman COŞKUNOĞLU 

1. Dünya Bankası destekli Ulusal Yargı Projesi bağlamında hakimlere kaç dizüstü 
bilgisayar verilmişti? Bu bilgisayarlar hangi firmadan, nasıl tedarik edilmişti? Bu 
bilgisayarlar için yapılan toplam ödeme ne kadardı ve nereden finanse edilmişti? 

2. Dünya Bankası veya herhangi bir diğer uluslararası kuruluş, hangi bilgisayarların 
alınacağı kararını etkiledi mi° Etkiiemediyse, hangi bilgisayarların alınacağına kim ve 
nasıl karar verdi9 

3 Bu bilgisayarların ne kadarı hala kullanılabilir durumdadır ve kullanılmaktadır"7 

Bilgisayarların satın alındığı kuruluş herhangi bir bakım veya güncellemeyi de taahhüt 
etmiş miydi'' Etmediyse, bakım ve güncellemeler nasıl yapılmaktadır? 

4 Dizüstü bilgisayarlar masa üstü bilgisayarlara göre çok daha pahalı olduğu. 
donanımların! venilemek mümkün olmadığı veya kola\ olmadığı ve vararlı ömürler; 

•.ve daha r.ı,a olaugu hkiicic- neden masa üstü bilgisayarlara tercih edilmiştir'.' Nede. 
masa üsrü bilgisayar seçeneği sunulmadı'̂  

5 Dizüstü bilgisayarları masa üstü bilgisayarlara tercih etmek, sayın başbakanın 30 Ocak 
2004 günü, Bili Gates'in ziyareti sırasında söylediği şu sözlerle 

"Yazılımı, donanımi ve işletim sistemi ömürsüz olan bilgisayara yatırım yapılmayacak" 
bir çelişki yaratmış mıdır? 
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y.c. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİI.LICT MF.CLfSl BAŞKANLKJINA 

tiyi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli. 07/03/20O5 tarihli ve A.01.O.GNS. 
O. IO.OO.02-7/5009-9498/29274 sayılı yazınız. 

bi 14/03/2O05 tarihli ve 276 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5009 Esas Nü.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99, maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunul muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

"emil CIÇj 
Bakaç 

Sayın Osman C O Ş K U N O Ğ L U 
Uşak Milletvekili 

T.B.M.M 

Bakanlığımıza yöneltil ip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5O09 Esas No . lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bakanl ığ ımız 2001 Yılı Yatırım Programında 2 0 0 1 K 0 1 0 6 1 0 proje numarası ile yer 
alan Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin ( U Y A P ) kapsamında. LIYAP II-D Donanım alımı işi 
ihalesinin 4 7 3 4 Sayılı Kamu İhale Kaııunu'nun 21/b maddesi gereğince pazarlık usûlü ile 
yapılması için 22 /07 /2003 tarihli Onay verildiği, ihalenin pazarlık usûlü ile yapıldığı, z.ira 
2001 Malî Yılı Bütçe Kanuııu'nun 01 /04 /2003 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle alınması 
öngörülen donanımın kalite açısından uygunluğunun ancak ihalenin bu yöntemle yapılması 
halinde ihale komisyonu tarafından denetlenebileceği, ihaleye 27 firmanın davet edildiği. 
bunlardan 13rünün ihale dokümanı aldığı, 6 's ımn teklif verdiği, sektörde faaliyet gösteren 
tüm firmaların ihaleden haberdar edilerek gerekli rekabet ortamının yaratıldığı; ihalenin 
ekonomik alanda en avantajlı teklifi veren Data Teknik Bilgisayar Sistemleri Ticaret ve 
Sanayi Anon im Şirketi üzerine KDV hariç 20 .490 .776 .775 .000 (yirmi trilyon dörtyüzdoksan 
milyar yediyüzyetmişalt ı milyon ycdiytiz.yetmişbeş bin) Türk Lirası bedel ile bırakıldığı; ihale 
kapsamında Ulusa] Yargı Ağı Projesi'ne uyumlu, teknik şartnamede belirtilen özellikleri haiz. 
8 .000 adet diz.Ustü bilgisayar ile 10.000 adet masa üstü bilgisayar, 5.O0O adet lazer yazıcı , 
5 .000 adei güç kaynağı, 1.500 adet taşınabilir yazıcı, 4 0 0 adet tarayıcı ve 2 5 0 adet mürekkep 
püskürtmeli yazıcının alındığı; ihale bedeli olan 20 .490 .776 .775 .000 . -TL'nin Genel Bütçenin 
1 11 .Ol . 2 .005 .600 "'Makine-Teçhi?:at ve Taşıt Alımları" harcama kaleminden ödendiği , dizüstü 
bilgisayarların maliyetinin 10 .836 .672 .000.000. -TL. birim fiyatının ise 1.354.584.O00.-TL 
olduğu, 

Dünya Bankası veya herhangi bir diğer uluslararası kuruluşun, bilgisayarların alımı 
hususunda, karar alına sürecini etkileyecek şekilde Bakanlığımıza yönelik herhangi bir 
girişiminin olmadığı , 

Ulusal Yargı Ağı Projesi ('UYAP) kapsamında, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 
makam odalarından ve duruşma salonlarından sisteme bağlanabilmeleri, duruşma anında dahi 
mevzuata ulaşabilmeleri ve duruşma kâtibi tarafından yazılanları görebilmeleri için makam 
odalarına ve duruşma salonlarına masaüstü bilgisayarlar; keşif ve otopsi gibi işlemlerde 
kullanılmak üzere mahkeme ve Cumhuriyet savcılıklarına dizüstu bilgisayarlar alınmasının 
gerektiği: proje yönetimince yapılan değerlendirme sonunda 9.0O0 adedi hâkim ve 
Cumhuriyet savcılarının makam odaları için. 9 .000 adedi ise duruşma salonları için olmak 
üzere yaklaşık 18.00O adet masaüstü bilgisayar alımından vazgeçilerek, keş i f ve otopsi 
işlemleri için alınması gerekli olan dizüstü bilgisayarların hâkim ve Cumhuriyet savcılarına 
zatî demirbaş olarak teslim edilmesinin kararlaştırıldığı; 

Hâkim ve Cumhuriyet savcıları için duruşma salonlarında, makam odalarında, keşif, 
otopsi ve adliye dışında, her zaman ve her yerde bilgisayar kullanım imkânının sağlanması 
için dizüstü bilgisayarların masaüstü bilgisayarlara tercih edildiği; bunun sonunda, masaüstü 
bilgisayar yerine dizUstü bilgisayar alınması sayesinde, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 
makam odalarında, duruşma salonlarında, keşif ve otopsilerde, kurumu temsilen katıldıkları 
toplantılarda, mesai haricinde olsa dahi s isteme bağlanarak çalışma imkânlarının sağlandığı; 
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hâkimlerin ve Cumhuriyet savcılarının görev yeri değişikliğinde tüm birikimlerini 
yarılarında taşıyabilmeleri, yeni görev yerlerinde teknik sorunlarla karşılaşmamaları, bilişim 
çayının bir ferdi olarak kişisel gelişimlerinin artırılması, iş haricinde de bilgisayar kullanarak 
teknolojik gelişmelerden uzak kalmamaları, ayrıca bakım ve idame kolaylığı, daha verimli 
kullanımının temin edilmesi amaçlarıyla Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtına 18.800 
masaüstü bilgisayar yanında 8.000 dizüstü bilgisayarın dağıtımının yapıldığı; 

Öte yandan. Bakanlığımızca satın alınan dizüstü bilgisayarların tamamı iki yıl garantili 
olup. bu şiire zarfında satıcı firma tarafından işçilik ve parça dâhil olmak üzere bakım ve 
onarını hikmetlerinin yerinde ve ücretsiz yapıldığı; destek hizmetlerinin de aynı firma 
tarafından bedelsiz sağlandığı; yılda en az bir defa periyodik bakımlarının yapılarak bu 
hususun bakım formlarıyla belgelendirildiği; Bakanlığımızın garanti süresi sonrasında adı 
geçen firmayla bakım sözleşmesi yapıp yapmamakta ya da sözleşmeyi yenileyip 
yenilememekte serbest olduğu; Bakanlığımızın yeni bir protokol yapması halinde satıcı 
firmanın, dizüstü bilgisayarların bakım ve onarım hizmetlerini garanti süresinin bitiminden 
itibaren en az 5 yıl süreyle yerine getirmekle yükümlü olduğu: yıllık parçalı bakım ve onarım 
bedelinin, bakını ve onarımı yapılacak ürünlerin ihale bedelinin ABD Doları karşılığının ilk 
yıl % 3"ünü. ikinci ve sonraki yıllar ise % 4'ünü geçemeyeceği. 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz. ederim. 

2.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, SSK'da sürdürülen ilaç yolsuzluğu soruştur
masına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇÎÇEK'in cevabı (7/5056) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

Aşağıdaki soruların Adalet Bakanı Cemil Çiçek tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla, 

Prof.Dr.Mehmet Neşşar 
CHP Denizli Milletvekili 

23-02.2005 

1. Kamu ihaleleri ilgili yasaya göre yapılırsa ihaleye fesat karıştırılması mümkünmüdür? 
2. İhaleye giren firmalar çıkılan ihaleye göre teklif verdiklerine göre, bir ihaleye fesat 

karışırsa kamu görevlilerinin birinci derecede suçlu olmaları gerekmezini? 
3. SSK'da sürdürülen İlaç Yolsuzluğu Soruşturmasında, ihaleye teklif veren ilaç firma 

yetkilileri uzun bîr süre sorgulanıp, kimisi tutuklanıp bırakılırken, iddiaya göre 
firmanın istediği gibi teklif hazırlayan SSK Yöneticilerinin alelacele serbest 
bırakılmalarını, İlaç Firması yetkilisinin "İhaleye onlar çıktı, biz ilana göre teklif 
verdik" açıklaması da dikkate alınarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 

4. İhale yolsuzluğuna adı kansan firmanın Türkiye sorumlusu, firma tarafından 
görevinden alınırken, Devletin aynı duyarlılığı göstermemesini nasıl açıklıyorsunuz? 

5. Apartopar serbest bırakılan SSK Eczacılık Daire Başkanı Hülya Özderrıir'in eşi 
yargıda görevli bir kişimidir? 
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ı.v. 
ADAI.F.T HAKANLIĞI 

Bakan T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİS» B A Ş K A N L I Ğ I N A 
Jf'S 

i lgi : a) Kanun la r ve Karar lar Dairesi Başkanl ığ ı ifadeli . 08 /03 /2005 tarihli ve A.01 O.GNS. 
0 .10 .00 .02 -9600 sayılı yaz ım*, 

b) 18 /03/2005 tarihli ve 290 sayılı y a r ı m ı / . 

İlgi (a) yaz ın ız ek inde al ınan ve Denizl i Mil le tveki l i Prof. Dr. Mehmet. N e ş ş a r 
taraf ından Bakan l ığ ımıza yönel t i l ip yazılı olarak cevaplandı r ı lmas ı istenilen 7 /5056 E s a s 
No.h ı soru önerges iy le ilgili c evaba esas teşkil edecek bilgilerin der lenebi lmes i için ilgi <b) 
yaz ımız la . Tü rk iye Büyük Mil le t Meclisi i ç tüzüğünün 99 . maddes in in beş inc i fıkrası uya r ınca 
bir ayl ık ok Süre ver i lmesi istenilmiştir . 

Söz konusu soru önerges ine verilen cevap örneği iki n ü s h a hâ l inde ilişikte 
s u n u l m u ş t u r . 

Bi lg i ler in ize arz eder im. 

C e m i l Ç Î Ç F K 
B a k i n 

Sayın Prof. Dr. M e h m e t N E Ş Ş A R 
Denizl i Mil le tveki l i 

T . B . M . M . 

Bakan l ığ ımıza yönel t i l ip yazıl ı olarak cevaplandı r ı lmas ı istenilen 7 /5056 Esas No.Ju 
soru öne rges in in cevab ı a şağ ıda sunu lmuş tu r . 

47.T4 sayılı K a m u îhale K a n u n u n u n ""Yasak fiil ve davran ış la r" başl ıkl ı 17. m a d d e s i n i n 
birinci f ıkrasının (a) bend inde ; hile, vaat . tehdit . ııüfus ku l lanma, ç ıkar sağ lama , a n l a ş m a . 
i r t ikap, rüşvet suret iyle veya başka yollarla ihaleye il işkin iş lemlere fesat kar ı ş t ı rmanın veya 
b u n a t e şebbüs e tmen in yasak fiil veya davranış lar a ras ında sayı ldığı ; aynı m a d d e n i n ikinci 
f ıkras ına göre : bu yasak fiil veya davranış la rda bu lunanla r h a k k ı n d a K a n u n u n D ö r d ü n c ü 
K ı s m ı n d a belir t i len hükümle r in uygulanacağ ı ; 

K a n u n u n D ö r d ü n c ü Kısmında yer alan ' ' İhalelere ka t ı lmaktan y a s a k l a m a " başl ıkl ı 58 . 
m a d d e s i n i n : birinci fıkrası uyar ınca; 17. m a d d e d e belirt i len fiil veya davran ı ş l a rda 
bu lunduk la r ı tespit edi lenler hakk ında fiil veya davranış lar ının öze l l iğ ine g ö r e . bir y ı ldan az 
o l m a m a k üzere iki yıla kadar , 2. ve 3 . madde le r ile is t isna edi lenler dahi l bü tün k a m u k u r u m 
ve kuru luş la r ın ın ihale ler ine ka t ı lmaktan yasaklama kararı ver i leceği , üçüncü f ıkrasında ihale 
s ı ras ında veya sonras ında bu fiil veya davranış la rda bulunduklar ı tespit ed i lenler in , idare lerce 
o ihaleye işlirak e t t i r i lmeyecekler! gibi yasak lama kararının yürür lüğe girdiği tar ihe kada r 
aynı idare taraf ından yapı lacak sonraki ihalelere de iştirak e t t i r i lmcycccğin in ve beş inci 
f ıkrasında da ihaleyi yapan idareler in, ihalelere ka t ı lmaktan yasak lamayı gerekt i r i r bir 
d u r u m l a karşı laşt ıklar ı t akdi rde , gereğinin yapı lması için bu d u r u m u ilgili veya bağlı 
bu lunu l an bakan l ığa b i ld i rmekle y ü k ü m l ü olduklar ın ın h ü k m e bağlandığ ı ; 

Aynı K ı s ı m d a yer alan "İs tekl i ler in ceza so rumlu luğu" başlıklı 59. m a d d e s i n i n bi r inci 
f ıkras ındaki h ü k m e göre : taahhüt t amamland ık tan ve kabul işlemi yapı ld ık tan sonra tespit 
ed i lm i ş o lsa dah i . 17. m a d d e d e belir t i len fiil veya davranış lardan Türk C e z a K a n u n u n a gö re 
suç teşkil eden ±111 veya davranış la rda bu lunan gerçek veya tüzel kişi ler ile o işteki or tak veya 
veki l le r i hakk ında Türk C e z a K a n u n u hükümle r ine göre ceza kovuş tu rmas ı yap ı lmak üze re 
yetkil i C u m h u r i y e t savcı l ığ ına suç duyurusunda bu lunulacağı , h ü k m o l u n a c a k cezan ın yanı 
sıra, idarece 58 . m a d d e y e göre veri len yasak lama karar ının bil iş tarihini iz leyen günden 
i t ibaren u y g u l a n m a k şar t ıyla bir y ı ldan az o l m a m a k üzere üç yıla kadar bu K a n u n k a p s a m ı n d a 
yer a lan bütün k a m u kurum ve kuruluşlar ının ihaleler ine ka t ı lmaktan m a h k e m e karar ıyla 58 
m a d d e n i n ikinci f ıkrasında sayı lanlar la birlikte yasaklanı lacaklar ı , "Görev l i l e r in ceza 
sorumluluğu"" başl ıkl ı 60 . maddes in in birinci f ıkrasında ise; ihale yetki l is i ile ihale 
k o m i s y o n l a r ı n ı n başkan ve üyeleri ile ihale i ş lemler inden söz l e şme yap ı lmas ına kadar ihale 
sü rec indek i her a ş a m a d a görev alan diğer i lgil i lerin. 17. m a d d e d e bel i r t i len fiil veya 
davran ı ş l a rda bu lunduk la r ın ın , görevler ini kanunî gereklere uygun veya tarafs ız l ıkla 
yapmad ık l a r ın ın , taraf lardan bir inin zarar ına yol açacak ihmalde veya kusur lu hareke t le rde 
bu lunduk la r ın ın tespiti ha l inde , haklar ında ilgili mevzuat lar ı gereğince dis ipl in cezası 
u y g u l a n m a s ı n ı n ; ayr ıca , fiil veya davranış lar ın ın öze l l iğ ine göre hak la r ında ceza kovuş tu r mas ı 
da yap ı lmas ın ın ve l ıükmoluı ıacak ceza ile birlikte tarafların uğradıklar ı zarar ve z iyan ın genel 
h ü k ü m l e r e göre kendi le r ine t azmin et t i r i lmesinin, bu Kanuna aykırı fiil veya davran ı ş l a rdan 
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dolayı h ü k ü m giyen idare görevl i ler inin bu Kanun kapsamına gi ren iş lerde 
g ö r e v l e n d i r i l e m e m e s i n i n . bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı o rgan la r ınca 
he rhang i bir ceza ver i lmiş olanlar ın , bu Kanun kapsamına giren bütün k a m u k u r u m ve 
kuru luş la r ınca bvı Kanunun ve ilgili d iğer mevzua t ın uygu lanmas ı ile görevl i ve yetkili 
kad ro la ra a t a n a m a m a s ı n ı n ve görev a l amamas ın ın öngörü ldüğü , 

Ma lûmla r ıd ı r . 

4 7 3 4 sayılı K a n u n d a yer alan ihaleye fesat kar ış t ı rma ey lemler ine ilişkin yukar ıda 
bel i r t i len m a d d e l e r d e n anlaş ı lacağı üzere; 17. madden in birinci fıkrasının (a) b e n d i n d e 
bel i r t i len ey l emle rden dolayı bir ihaleye fesat kar ış t ı r ı lmışsa o idarede bulunan k a m u 
görevl i le r in in bu ey lemi tespit ermeler i ha l inde ihaleye fesat kar ış t ı ranlar h a k k ı n d a y a s a k l a m a 
kararı ve r i lmes i için gerekli işlemleri baş la tacağı , k a m u görevl i ler inin ihaleye fesat ka r ı ş t ı rma 
e y l e m i n e işt irak e tmeler i d u r u m u n d a da haklar ında ilgili m e v z u a t gereğ ince dis ip l in cezas ın ın 
uygu lanacağ ı , ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümler ine göre ceza kovuş tu rmas ı yap ı lacağ ı : 

Aynı K a n u n u n 5. m a d d e s i n d e de idareler in, hu Kanuna göre yapı lacak iha le lerde . 
s aydaml ığ ı , rekabe t i , eşil muame ley i , güvenil i r l iği , gizli l iği , k a m u o y u dene t imin i , iht iyaçların 
uygun şart larla ve zaman ında karş ı lanmasını ve kaynaklar ın verimli ku l lan ı lmas ın ı 
s ağ l amak la s o r u m l u o lduklar ın ın temel ilkeler o larak bel i r lendiği , K a n u n d a yer alan temel 
i lkelere ve diğer h ü k ü m l e r ile K a m u ihale K u r u m u tarafından ç ıkar ı lan ikincil m e v z u a t 
h ü k ü m l e r i n e uygun olarak ihale iş lemler inin sürdürülmesi d u r u m u n d a k a m u görevl i ler i ve 
idare ler aç ı s ından ihaleye fesat kar ış t ı r ı lmasının m ü m k ü n o lmayacağ ı , ancak iha leye 
ka t ı labi lecek istekli ler a ras ında 17. m a d d e d e belirtilen hi le , vaat, Lehdit, nüfuz ku l l anma , ç ıkar 
s ağ l ama , a n l a ş m a , i r t ikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin i ş lemlere fesat 
kar ı ş t ı rmak veya b u n a teşebbüs ey lemler in in gerçekleşt iği ha l lerde idare ve k a m u 
görevl i le r in in , bu ili I veya ey lemler hakk ında ilgili Kanun hükümler in i u y g u l a m a k l a s o r u m l u 
o lduk l a r ı ; 

K a m u İhale K u r u m u n u n , 24 /03 /2005 tarihli ve 2 8 7 0 sayılı yazısıyla bi ldi r i lmişt i r . 

Soru öne rgen ize konu S S K yönetici leri ile ilaç şirketi yönet ici ler i h a k k ı n d a yapı lan 
hazır l ık takibat ı ile ilgili o larak ise; 

23 0 7 / 2 0 0 4 ta r ih inde İs tanbul Cumhur iye t Başsavcı l ığ ına vaki müracaa t üzer ine konu 
h a k k ı n d a hazırlık, tahkikat ı yapmak üze re A n k a r a ' d a ve diğer i l lerde yapı lan tüm ihaleler le 
ilgili be lge ler in ince lenmek Uzerc ilgili yerlerden t emin edi ldiği , b i lahare so ruş tu rmaya k o n u 
ilaç fabr ikas ına ait t üm bilyi ve be lge ler al ınarak karşı laşt ırmalı bir şek i lde u z u n süren bil irkişi 
i nce l emes in in yapt ır ı ldığı , bilirkişi taraf ından hazı r lanan raporun 0 3 / 0 2 / 2 0 0 5 tar ih inde 
İs tanbul C u m h u r i y e t Başsavcı l ığ ına intikal e t t i r i ldiği . Başsavcı l ık taraf ından ince lenen rapor 
ve ihale dosyalar ı ne t ices inde Organ ize Suçlar Şube M ü d ü r l ü ğ ü n e yazı yazı larak s o r u ş t u r m a 
d o s y a s ı n d a adı geçen S S K ve ilaç fabrikası yönetici leri ile ilaç d e p o s u sah ip le r in in 
14/02/2O05 ta r ih inde ifadelerinin a l ınmak üzere Emniye t Genel M ü d ü r l ü ğ ü Organ i ze Suçlar 
Şube M ü d ü r l ü ğ ü tarafından davet edi ld iği , sanık sayıs ının fazlalığı neden iy le hazır l ık 
evrak ın ın I 5 ( ) 2 ' 2 0 0 5 tar ihinde Başsavcı l ığa intikal et t iği; ifadeler, bil irkişi raporu ve dosyada 
bu lunan deli l ler in değer lendi r i lmes i net ices inde bir kısım sanıklar h a k k ı n d a ek takipsizl ik 
kararı ver i ld iği , d iğer sanıklar ın tu tuk lanma talebiyle Nöbetçi 10. Ağır C e z a H â k i m l i ğ i n e sevk 
edi ld iği , yap ı lan sorguları ne t ices inde tüm sanıklar ın serbest b ı rakı ld ığı , b i lahare yapı lan i t iraz 
ne t i ces inde iki sanık hakkında gıyabi tu tuk lama kararı veri ldiği ve hakk ında gıyabi t u t u k l a m a 
kararı ver i len sanık lar ın A n k a r a ' d a bu lunmala r ı nedeniyle gıyabi t u tuk lama karar ın ın A n k a r a 
Nöbe tç i Ağır C e z a M a h k e m e s i n e gönderi lerek 17/02/2005 tar ihinde v icahiye çevr i ld iğ i ve söz 
konusu sanık lar ın tu tuklandık la r ı : 

Haz ı r l ık tahkikat ın ın bi tmesi net ices inde İstanbul Cumhur iye t Başsavc ı l ığ ın ın 
2 0 0 4 / 1 5 6 8 Hazı r l ığ ına kayıtlı bu lunan dosya ile ilgili olarak 03 /03 /2005 tar ih inde 2 0 0 5 / 2 2 5 
e s a s sayı ile k a m u davas ın ın açı ldığı ; 

A v d a n k a m u davas ın ın İstanbul 10. Ağır C e z a M a h k e m e s i n e int ikal ettiği ve 
m a h k e m e n i n 2 0 0 5 / 6 7 esas ına kaydı yapı ldıktan sonra tutuklu bulunan san ık la r hakk ında 
m a h k e m e c e lens ip le birl ikte tahl iye kararı verildiği ve ilgililer hakk ındak i k o v u ş t u r m a n ı n 
devanı eti iği; 

İ s tanbul C u m h u r i y e t Başsavcı l ığ ın ın 25 /03 /2005 tarih ve 20O5/495 B M sayılı yazısı 
ve ek ler in in i nce l enmes inden ; 

Söz konusu so ruş tu rman ın sanıklar ından olan SSK Hczacılık L>aire Başkan ın ın eşinin 
halen A n k a r a İdare M a h k e m e s i Başkanı olarak görev yaptığı ise Bakan l ığ ımız kayı t lar ının 
inceletin leş inden, 

Anlaş ı lmış t ı r 

Bi lg i ler in ize arz eder im. 

C e m i l ı 
Bal 
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3.-Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, Batıkent'e 2 nci Ziraat Bankası şubesi açılmasına ve 
Batıkent'in ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/5205) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Zekeriya AKINCI 
Ankara Milletvekili 

Ankara Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent'de yaklaşık 300 bin kişi yaşamaktadır. 
Şehir nüfusuna baktığımızda Batıkent'in nüfusu Ağn (252 bin 309), Amasya (196 bin 
621), Artvin (84 bin 198), Bilecik (124 bin 380), Bingöl (123 bin 470), Bitlis (219 bin 511). 
Bolu (142 bin 685), Burdur (139 bin 897). Çanakkale (215 bin 571), Çankırı (141 bin 
186), Edirne (230 bin 908), Giresun (283 bin 316), Gümüşhane (77 bin 570), Hakkari 
(139 bin 202), Kırşehir (147 bin 412), Muğla (268 bin 341), Muş (159 bin 503). Nevşehir 
(136 bin 523), Niğde (126 bin 812), Rize (205 bin 245). Siirt (153 bin 522), Sinop (109 
bin 285), Tunceli (54 bin 476), Uşak (182 bin 040), Zonguldak 250 bin 282), Bayburt (97 
bin 358), Karaman (243 bin 210), Bartın 184 bin 178), Ardahan (133 bin 756). İğdır (168 
bin 634), Yalova (168 bin 593), Karabük (225 bin 102), Kilis (114 724) olmak üzere 34 
ilden büyüktür. 

Bu durumda; 

1 . Nüfusuna ve sosyal konumuna baktığımızda Batıkent ilçe olmayı hak etmekte midir? 

2 . Batıkent'i illerin şehir ve köylerin toplam nüfusuyla karşılaştırdığımızda da 19 ilden 
daha büyüktür. 19 ilden daha fazla nüfusa sahip Batıkent ilçe dahi olamazken 19 ilin il 
olması hakkaniyetle bağdaşıyor mu? 

3.Sosyal açıdan baktığımızda da Batıkent yıllarca devletin yatırımından uzak 
bırakılmıştır. Batıkent'li nüfus cüzdanını değiştirmek için. gayrimenkulunu satmak için. 
tedavi olmak için, sinema, tiyatro, banyo, saunaya :gitmek için spor yapmak için 
Ankara'ya gitmektedir. Ankara'ya gidip gelmek için 80 km yol kat eden Batıkent'li bu 
zulmü hak ediyor mu? Batıkent'e hükümetiniz 2005 yılında ne gibi hizmetler getirmeyi 
düşünüyor7 

Ziraat Bankası Batıkent Şubesi yaklaşık 60 bin kişiye hizmet vermektedir Emekli 
maaşlarının dağıtıldığı gün bankacılık hizmetleri işkenceye dönüşmektedir. 

Bu amaçla; 

4 . Şehir nüfusunda 34 ilden büyük toplam nüfusta 19 ilden büyük olan Batıkent'e Ziraat 
Bankasının 2. bir şube açması acil ihtiyaç haline gelmiştir. Ziraat Bankasfnın Batıkent'e 
2. şubeyi açması için gerekli direktifi vermeyi düşünüyor musunuz? 

- 2 5 5 -



T.B.M.M. B : 89 26 . 4 . 2005 O : 6 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.050.ILİ.OO.6O001-205.6.18/ 32. * o ^J.İ.1 2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a)Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 21.03.2005 tarihli ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5205-9854/30138 sayılı yazısı. 

b)Başbakanhğın 30.032005 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-430-16/1398 sayılı 
yazısı. 

Ankara İli Yenimahalle İlçesine bağlı Batıkent Semtinin ilçe yapılması ve Batıkenf de 
2. bir Ziraat Bankası şubesinin açılması konusu ile ilgili olarak Ankara Milletvekili Zckcriya 
AKJNCT'nın Sayın Başbakan'a tevcih ettiği ve Başbakanlığın ilgi (b) yazısı ile 
Bakanlığımızca cevaplandırılması istenilen 7/5205 sayılı yazılı soru Önergesi incelendi. 

Bakanlığımızca ilçe kurulması çalışmalarına başlandığı zaman Batıkent Semtinin 
durumu da değerlendirilecektir. 

Ayrıca: Batıkent'de 2. bir şube açılması konusunda Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğünden alınan 11.04.2005 tarihli ve 52277/35 sayılı yazıda; 4603 sayılı Yasanın 
(T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Bankası A.Ş. Hakkında Kanun) 1. 
maddesinde ifade edilen Bankanın çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine 
göre çalışması ve özelleştirmeye hazırlanmasını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması 
amacıyla bir dönüşüm programı sürecinde kârlı ve verimli bulunmayan, ileride de bulunma 
ihtimali olmayan şubelerin kapatılması ile hizmet ve ürün çeşitliliğinin artırılarak, hizmet 
kalitesinin üst düzeye ulaştırılması, kamusal yüklerin azaltılması, yoğun işlem hacmi bulunan 
şubelerdeki sıraların azaltılması, şube segmentasyonunun düzenlenmesi ve teknolojik alt 
yapının iyileştirilmesi çalışmaları içerisinde Batıkent Şubesinin durumunun da 
değerlendirileceği belirtilmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

'Abdülkadir AKSU 
Bakan 
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4.- İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARI'nın, AB ile müzakere sürecinde ülkemizi temsil 
edecek heyete ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah 
GÜL'ün cevabı (7/5214) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini bilgilerinize arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

MfÇOOĞULLARI 
İzmir Milletvekili 

1- Türkiye ile AB arasında yürütülecek müzakere sürecinde ülkemizi 
temsil edecek heyet kaç kişiden oluşacaktır ? 

2- Türkiye adına müzakerelere girecek heyete baş müzakereci olarak bir 
kadın atanması konusunda ne düşünüyorsunuz ? Bu konuda 
düşündüğünüz isimler var mıdır ? Düşünülmüyorsa bunun nedenleri 
nelerdir ? 

3- Türkiye'de bu müzakereleri sürdürebilecek özelliklere sahip binlerce 
kadın olduğu göz önüne alındığında müzakere heyetinde kadınlara da 
yer verilmesi düşünülüyor mu ? Düşünülüyorsa heyetin,kaçta kaçı 
kadınlardan oluşturulacak ? 
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T . C . 
D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2005/SPGY/l 51784 ? M % 1 IMK 
Konu : Yazılı Soru Öneryesi L « " ^ İ U U 3 -

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

İlgi: 21.03.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5214-9922/30284 sayılı yazıları. 

İzmir Milletvekili Sayın Türkan Micooğullları'nın Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve 
Sayın Başbakanımızca eşgüdümümde yanıtlanması tensip olunan 7/5214 Esas No'lu yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

\ 

. \ x. 
Abdullah GUL 
Öıfcl*tfe*l Sakanı ve 

Btt?bıRar> Yardımcı*! 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN TÜRKAN MİÇOOĞULLL ARİ'N İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1. Türkiye ile AB arasında yürütülecek müzakere sürecinde ülkemizi temsil edecek heyet 
kaç kişiden oluşacaktır? 

2. Türkiye adına müzakerelere girecek heyete baş müzakereci olarak bir kadın atanması 
konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda düşündüğünüz isimler var mıdır? 
Düşünülmüyorsa bunun nedenleri nelerdir? 

3. Türkiye'de bu müzakereleri sürdürebilecek özelliklere sahip binlerce kadın olduğu göz 
önüne alındığında müzakere heyetinde kadınlara da yer verilmesi düşünülüyor mu? 
Düşünülüyorsa, heyetin kaçta kaçı kadınlardan oluşturulacak? 

YANIT: 

Kav kişiden oluşacağı henüz belli olmayan müzakere heyetinde, cinsiyet ayırımı 
yapılmaksızın ilgili kurumların AB işlerinden sorumlu üst düzey yetkilileri yer alacaktır, ö t e 
yandan, başnıüzakercci atanmasında mesleki bilgi, ehliyet ve tecrübe kriterleri gözönüne 
alınacaktır. Hükümetimizin kadınların her alanda etkin rol oynaması yönündeki politikası 
doğrultusunda kadınların AB müzakere sürecinde azami ölçüde yeralmasına özen 
gösterilecektir. 

- 2 5 8 -



T.B.M.M. B : 89 26 . 4 . 2005 O : 6 

5.- izmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, çocuk ıslahevlerinde eğitim ve öğretim programları 
uygulanıp uygulanmadığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇIÇEK'in cevabı (7/5217) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
r\ 

Enver ÖKTEM ' 
İzmir Milletvekili 

Çocuk suçlu sayısı her geçen artmaktadır ve hiç kuşkusuz bu çocukların topluma 
kazandırılması da iyi bir eğitim, öğretim ve meslek edindirme programlan ile 
gerçekleşebîlecektir.Bu nedenle: 

1. Çocuk ıslah evlerini eğitim ve öğretim kurumlan haline getirmek gibi bir projeniz 
var mı? 

2. Bakanlığınıza ait kaç adet ıslah evinde meslek edindirme programı uygulanmaktadır 
ve ıslah evindeki hükümlülerin yüzde kaçı bu programdan faydalanmaktadır? 

T C 
ADALET BAKANLİĞİ - i* .^ . ' '2005 

Bakan 
J.J.İ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: n) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 21/03/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.UO.02-9932 sayılı yazınız, 

b) 01/04/2005 tarihli ve 342 sayılı yazımız. 

ilgi (a) yazınız ekinde alınan ve İzmir Milletvekili Enver üktem tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5217 Esas No.lu Sûru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Sö/. konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikle 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakanı 
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Sayın Enver ÖKTEM 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5217 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Çocuk ıslahevlerinin adının. 31/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin infazı Hakkında Kanunun 15. maddesiyle "Çocuk Eğitimevleri" olarak 
değiştirildiği ve bu kurumların çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların, hükümlülerin 
eğitimleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleşmeleri amaçları güdülerek yerine 
getirildiği tesisler, olarak tanımlandığı malûmlarıdır. 

Islahevlerinin dış güvenliği olmayan ve iç güvenliği infaz ve koruma memurları 
taralından sağlanan açık ceza infaz kurumları olduğu; halen Bakanlığımıza bağlı bulunan 3 
adet Çocuk Islahevinin kuruldukları tarihten itibaren eğitim kurumları olarak faaliyet 
gösterdikleri; 

Yargılanmaları sonucunda hürriyeti bağlayıcı ceza alan ve bu cezalan kesinleşen 13 ilâ 
18 yaş grubundaki hükümlü çocukların ikâmet yerlerine yakınlığına göre Ankara. Elazığ ve 
İzmir Çocuk ıslahevlerinden birine; hükümlü kız çocukların ise bu çocuklar için ayrı bölümü 
bulunan İ/.nıir Çocuk Islahcvinc yerleştirildikleri. 

Islahevlerinde bulunan çocukların yaş ve eğitim durumlarına göre ilk, orta ve 
yükseköğretim kurumlarına, okullarında gerçekleştirilen sosyal aktivitelere, spor 
faaliyetlerine, öğrenimleri ile ilgili olarak kendilerini geliştirebilecekleri yabancı dil. 
bilgisayar, üniversite hazırlık ve benzeri meslek eğitim kurslarına devam edebildikleri; 
açıköğretim. üniversite gibi öğrenimleri île ilgili sınavlara kurum dışında girebildikleri; 
tiyatro, konser, spor karşılaşmaları ve benzeri toplum içindeki sosyal etkinliklere ise kurum 
eğitimcilerinin ve uzmanlarının gözetiminde katılabildikleri; 

Islahevlcrindcki 15 yaşından büyük olan çocuklardan örgün eğitime devam etmeleri 
mümkün olmayanların. 05/06/1^86 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında. 
durumlarına uygun bir mesleğe yönlendirildikleri ve meslek eğitimi merkezlerine devam 
edenlerin pratik eğitimlerinin toplum içindeki işyerlerinde gerçekleştirildiği; 

Halen Hakanlığımıza bağlı bulunan Ankara, İzmir ve Elazığ Çocuk Islahevlcrindcki 
hükümlü çocuklardan örgün eğitim programlarına devam etmeyenlerin tamamının en az bir 
meslekî eğitim programından yararlandırıldığı; kurum içindeki ya da kurum dışındaki meslek 
edindirmeye yönelik kurslara devanı ederek belge alan çocukların toplumla bütünleşmesinin 
kolaylaştığı, toplumsal yaşama uyumlarının ve iş bulabilme imkânlarının arttığı; 

Islahevlerinde uygulanan cğiüm ve iyileştirme faaliyetlerine tahliye sonrasında da 
devam edildiği; Bakanlığımızca 1986 yılından beri uygulanan bu çalışma programı 
çerçevesinde, tahliye somasında gidecek yeri olmayan, hasımlık ve benzeri nedenlerle 
ailelerinin yanma dönmeleri uygun görülmeyen veya aileleri yanında eğitimlerine devam 
etine imkânı bulunmayan çocuk ve gençlere resmî, Özel. gönüllü kişi, kurum ve kuruluşların 
desteği ile barınma, eğilim ve iş imkânlarının araştırıldığı, tahliye sonrasında ailelerinin 
yanma dönen çocukların ise okula ya da işe yerleştirilmelerine, toplum içinde karşılaştıkları 
sorunların çözülmesine ve rehberlik hizmetinin sağlanmasına çalışıldığı; 

Bakanlığımız, kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Riİtlilerinize arz ederim. 
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6.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, Burdur-Bucak İlçesindeki bazı beldeler ile 
Kestel Ovasındaki su baskınlarına yönelik alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/5220) 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki somlarımın Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü gereğince 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Ramazan Kerim Özkan' 
Burdur Milletvekili 

Son günlerde meydana gelen yağışlar ve eriyen kar sularının 
aktığı düdenlerin tıkanması sonucu Burdur İli Bucak İlçesine bağlı 
Kestel, Üzümlübeî, Karaaliîer, Kuşbaba beldeleri ile Kesici 
ovasındaki yüzlerce dönüm arazi sular altında kalmıştır. 

Bu durum yağışların çok olduğu dönemlerde sürekli olarak 
yenilenmekte ve bu bölgedeki arazilerde tarım yapmaktan olan 
vatandaşlarımızın her yıl mağduriyetine neden olmaktadır. Ayrıca dört 
yıldan beri bu arazilerde bir çok mahsulde sular altında kalarak 
ekonomik kayıplara yol açmaktadır. 

'->ölgede her yıl bu taşkınlara sebep de Katraneık Dağı, On aç 
Barajı, Dereköy, Bucak ve çevresindeki derelerden akan suları Kestel 
Ovasına taşıyan DSİ kanallarıyla ovadaki düdenlerin taşımakta 
yetersiz kalmasıdır. 

bölgedeki vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek ve bu 
verimli tarım arazilerinden yeniden mahsul elde edilmesini sağlamak 
amacıda bu kanai ve tiüdenlerdeki tıkanmaların giderilmesini. 
onarılmasını veya bu mümkün değilse yenilenmesini uygun bulur 
musunuz 9 
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T . O 
ENERJİ VE TABİİ K A Y N A K L A R BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Savı : B I.S O APK..O.23-30O- 5"*?"/. 
Konu . Yazılı Soru Önergesi 

? 0 NİSAN ?00S 
5 5 6 3 

TÜRKİYL B Ü Y Ü K MİLLİMİ MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi L.B.M.M. Başkanlığının 21.03.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A 01 O.GNS.(). I O.on o.'-
4932 sayılı yazısı. 

Hurdur Milletvekili Sayın Kamazan Kerim ÖZKAN' ın tarafıma tevcih ettiği. 7'^22u .. -
no.ki yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç TüzUğü'nün 99. Maddesi gereği. Devlel Su İsleri ( n ı 
Müdürlüğünden alınan yaT-.ılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmişin 

B i l g i l e r i n i z e arz ede r im . 

Dr . M e h m e t H i l m i < i l L L I N 
Bakan 

BURDUR MİLLETVEKİLİ SAYIN RAMAZAN KERİM Ö Z K A N ' I ^ 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/5220) 

Soru: 

Son günlerde meydana gelen yağışlar ve eriyen kar sularının aktığı düdenlerin 
ukanması sonucu Burdur ili Bucak ilçesine bağlı Kestel. Üzünılübel. Karaaliler. Ku.şbaha 
beldeleri ile Kestel ovasındaki yüzlerce dönüm arazi sular altında kalmıştır. 

Bu durum yağışların çok olduğu dönemlerde sürekli olarak yenilenmekle ve 
bu bölgedeki arazilerde tarım yapmakta olan vatandaşlarımızın her yıl mağduriyetine 
neden olmaktadır. Ayrıca dört yıldan beri bu arazilerde bir çok mahsulde sular allımla 
kalarak ekonomik kayıplara yol açmaktadır. 

Bölgede her yıl bu taşkınlara sebep de Katrancık Dağı. Onaç Barajı. Dereküy. 
Bucak ve çevresindeki derelerden akan suları Kestel Ovasına taşıyan DSİ kanalları;, la 
düdenlerin taşımakta yetersiz kalmasıdır. 

Bölgedeki vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek ve bu verimli laıım 
arazilerinden yeniden mahsul elde edilmesini sağlamak amacıyla bu kanal \ ı_ 
düdenlerdeki tıkanmaların giderilmesini, onarılmasını veya bu mümkün değ il.-.e 
yenilenmesi uygun bulur musunuz? 

C e y a j J J 

Kestel ovasında 20-25 yılda büyük taşkınlar, daha sık periyotlarda da küçük 
taşkınlar oluşmakladır. Yağış havzasından intikal eden sular, zaman .zaman bu kısımda 
toplanarak seviye ve alanı, yağış süresi, şiddeti ve tekerrürüne göre değişen mmakkai bir 
gdl meydana getirmektedir. Ova, daha sonra sular çekildiğinde tarım ara/isi durumunu 
almaktadır. 

Kestel Ovasına: Onaç, Akçay. Dereköy Aykıtça ve Kıztlsu dereleri 
mansaplanmakladır. Ovaya gelen sular, ovada açılan kanallarla, burada bulunan muhtelif 
düdenler vasıtasıyla tahliye olmaktadır. Düdenler haricinde. Devlet Su İsleri (ienel 
Müdürlüğünce hazırlanan projeler doğrultusunda: Korkuteli Derivasyonu IS>sO> \ılıiKİa. 
Kızılsu Sel Kapanı 1965 yılında ve Onaç Sel Kapanı (Onaç I Barajı) I^n7 \ 111 IKI.I 
işletmeye açılarak taşkın zararları önlenmeye çalışılmıştır. 
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Kesıel Ovas ında 2 0 0 3 yı l ı Mart ayından itibaren Kızılsu Kurutma Kanaimı.lan 
başlaynn temizl ik çalışmaları 2 0 0 4 y ı l ında yoğunlaşarak d e v a m etmiştir. Mu çal ışmalarda. 
Hacıhat ip . 1 Jzunburun. Yen idüden . Toprakdtlden, ö m e r p a ş a , Sutrıatlı. Curalılaş ve S u s u / 
düden]eri i le Onaç Sel Kapanı içerisindeki düdenlerde temizlik çal ışması > apılaı ak 
düdenlerin kapasitesi artırılmış ve taş istinal duvarı inşa edilmiştir. 

l'opraktlüclcn ile Ömerpaşa düdeninde Kestel K ö y ü Muhtarlığı ve Mucuk /'iı.ıai 
Odası Başkanl ığ ı ile birlikte a ğ ı l d a biriken m a l z e m e temizlenmişt ir . Ayrıca. Sıımatlı ^ «-• 
O n ı e ı p a ş a düdenler inde düdeni korumak amacıy la çev irme .şeddesi y a p ı l m ı ş \ e eiri> 
ı^yuraları düzenlenmişt ir . Karagan Dağı dibindeki , Uzunburun. Ömerpaşa . l lac ıha l ıp \ c 
Sumatl ı düdenlerini birbirine bağlayan y o l genişlet i lerek uzat ı lmış o lup. \LIÛIŞ1I 
/iimunJarda düdenleri t e m i z l e m e imkanı yaratı lmıştır .Kızı lsu Sel Kapanından ye len suları 
Kesıe l O v a s ı n a tahl iye eden kanal üzerindeki y ıkı lan Senir Köprüsü yeni lenmiş t ir 

Yukarıda açıklanan çalışmaların dışında ödeneklere bağlı olarak <)n.ıs-
II Hamimin inşası d e v a m etmekle olup. ilave ödenek sağlanması halinde 2005 _\ ılı 
içerisinde tamamlanabilecektir . B ö y l e c e Onaç Çayından gelecek yayışlara bayh ol.ıı.ık 
ovada olabi lecek taşkınlar ön lenmiş olacaktır. Ayrıca, havzaya ge len derelerde \ e > ..in 
kollarında taşkına yönel ik etüd çalınmaları devam etmektedir. 

7- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, SSK hastanelerinin devri nedeniyle per
sonel istihdamında yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/5305) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Dr. İ.Sami Tandogdu 
Ordu Milletvekili 
Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Üyesi 

SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin kanun tasarısı 19 Ocak 2005 tarihinde 
TBMM'de kabul edilmiştir. SSK hastaneleri, Sağlık Bakanlığına 19 Şubat 200S'de devredilmiştir. 
Ancak devirden önce SSK hastanelerinde çalışan sağlık personeline, SSK Yönetim Kurulu tarafından 
gönderilen yazıyla, bu devirden sonra satın alacağı sağlık hizmetlerinin provizyon, fatura kontrol ve 
ödeme işlemlerinde çalıştırılmak Özere görev almak isteyenlerin Başhekimliklere müracaat ederek, 
SSK'da kalmak istediklerini beyan etmeleri istendi. 
1 Mart 2O05 günü SSK internet sitesinde yayınlanan bir listeyle 15 ildeki toplam 2.969 sağlık 

çalışanının Sağlık Bakanlığı'na devredilmeyeceği ve SSK'da kalacakları duyuruldu. Ancak listede 
ismi açıklanan birçok kişinin Sağlık Bakanlığı'nda çalışmak istediklerini beyan etmelerine rağmen, 
SSK'da kaldıkları belirtilmektedir. Ayrıca, aralarında birçok Başhekim, Başhekim Yardımcısı, uzman 
ve pratisyen hekimin fatura işlemlerinde görevlendirileceği belirtilmiştir. 
1) SSK'da çalışan sağlık personelinin Sağlık Bakanlığına geçmek istemesini beyan etmelerine rağmen, 
SSK'da kaldıkları belirtilmektedir. Böyle bir uygulamaca gidilmesinin gerekçeleri nelerdir? 
2) Daha önceden yapılan duyurular nedeni ile SSK çalışanlarından SağlıkiBakanfığına geçmek isteyen 
personelin geçici sağlanamamıştır. Sağlık Bakanlı&ı'na yapılan ve yapılması planlanan personelin 
s-'çiıtıinde hangi kriterler ar?.Rıtıaktadırn 

3) Aralarında birçok Başhekim, Başhekim Yardımcısı, uzman ve pratisyen hekimin fatura 
işlemlerinde görevlendirileceği belirtilmiştir. Fatura işlemleri daha önceden doktorlar tarafından 
haftada bir gün ve birkaç saat içinde yapıldığı belirtilirken, özel olarak doktorların fatura işlemlerinde 
görevlendirilmesinin gerekçeleri nelerdir? 
4) Doktorların istekleri dışında fatura işlemlerinde görevlendirilmeleri mesleklerinden alıkonulmasına 
neden olmaktadır. Doktorların yaşadığı bu mağduriyetin giderilmesi için nasıl bir çalışma yapılması 
düşünülmektedir? 

- 2 6 3 -



T.B.M.M. B : 89 26 . 4 . 2005 0 : 6 

T . C . 
S A Ğ L I K B A K A N L I Ğ I 

Pe r sone l Gene l M ü d ü r l ü ğ ü 
A N K A R A 

Sayı :BlO0PEROO0O025 G 7 S C S 20- 04 .7005 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I 
G E N E L S E K R E T E R L İ Ğ İ N E 

( K a n u n l a r ve K a r a r l a r Dairesi Başkanlığı) 

İ lg i :25 .03 .20O5 tar ih ve 9871 sayılı yazınız . 

O r d u Mi l l e tvek i l i Sayın İ .Sami T A N D O Ğ D U taraf ından, taraf ı ına 
yöne l t i l en " S S K Has tane le r in in devr i n e d e n i y l e pe r sone l i s t i h d a m ı n d a ya şanan 
so run la ra i l i şk in" E .7 /5305 sayıl ı yazılı soru öne rges in in cevabı ekte 
s u n u l m u ş t u r . 

Arz, e d e r i m . 

£_JL 
Prof .Dr . R e c e p A K D A Ğ 

B a k a n 

O r d u M i l l e t v e k i l i S a y ı n İ d r i s S a m i T A N D O Ğ D U t a r a f ı n d a n , y ö n e l t i l e n " S S K 
H a s t a n e l e r i n i n d e v r i n e d e n i y l e p e r s o n e l i s t i h d a m ı n d a y a ş a n a n s o r u n l a r a i l i ş k i n " 
y a z ı l ı s o r u ö n e r g e s i n i n c e v a b ı d ı r . 

S O R U L A R 
l - S S K ' d a ç a l ı ş a n s a ğ l ı k p e r s o n e l i n d e n b i r k ı s m ı n ı n S a ğ l ı k B a k a n l ı ğ ı ' n d a 

ç a l ı ş m a k i s t e d i k l e r i n i b e y a n e t m e l e r i n e r a ğ m e n , S S K ' d a k a l d ı k l a r ı 
b e l i r t i l m e k t e d i r . B ö y l e b i r u y g u l a m a y a g i d i l m e s i n i n g e r e k ç e l e r i n e l e r d i r ? 

2 - D a h a ö n c e d e n y a p ı l a n d u y u r u l a r n e d e n i i le SSK. ç a l ı ş a n l a r ı n d a n S a ğ l ı k 
B a k a n l ı ğ ı n a g e ç m e k i s t e y e n p e r s o n e l i n g e ç i ş i s a ğ l a n a m a m ı ş t ı r . S a ğ l ı k B a k a n l ı ğ ı ' n a 
y a p ı l a n v e y a p ı l m a s ı p l a n l a n a n p e r s o n e l i n s e ç i m i n d e h a n g i k r i t e r l e r a r a n m a k t a d ı r ? 

3 - A r a l a r ı n d a b i r ç o k B a ş h e k i m , B a ş h e k i m Y a r d ı m c ı s ı , u z m a n v e p r a t i s y e n 
h e k i m i n f a t u r a i ş l e m l e r i n d e g ö r e v l e n d i r i l e c e ğ i b e l i r t i l m i ş t i r . F a t u r a i ş l e m l e r i d a h a 
ö n c e d e n D o k t o r l a r t a r a f ı n d a n h a f t a d a b i r g ü n v e b i r k a ç s a a t i ç i n d e y a p ı l d ı ğ ı 
b e l i r t i l i r k e n , ö z e l o l a r a k d o k t o r l a r ı n fa tura i ş l e m l e r i n d e g ö r e v l e n d i r i l m e s i n i n 
g e r e k ç e l e r i n e l e r d i r ? 

4 - D o k t o r l a r ı n i s t e k l e r i d ı ş ı n d a f a t u r a i ş l e m l e r i n d e g ö r e v l e n d i r i l m e l e r i 
m e s l e k l e r i n d e n a l ı k o n u l m a s ı n a n e d e n o l m a k t a d ı r . D o k t o r l a r ı n y a ş a d ı ğ ı b u 
m a ğ d u r i y e t i n g i d e r i l m e s i i ç in n a s ı l b i r ç a l ı ş m a y a p ı l m a s ı d ü ş ü n ü l m e k t e d i r ? 

C E V A P L A R 

S S K ' d a ç a l ı ş a n ; a r a l a r ı n d a b i r ç o k B a ş h e k i m , B a ş h e k i m Y a r d ı m c ı s ı , u z m a n v e 
p r a t i s y e n h e k i m i n b u l u n d u ğ u p e r s o n e l d e n , s a ğ l ı k h i z m e t l e r i n i n p r o v i z y o n , f a tu r a 
k o n t r o l v e ö d e m e i ş l e m l e r i n d e ç a l ı ş t ı r ı l m a k ü z e r e g ö r e v a l m a k i s t e y e n l e r i n v e y a 
i s t e m e y e n l e r i n durumlar ı , S S K B a ş k a n l ı ğ ı ' n ı n ö n e r i s i v e Ç a l ı ş m a v e S o s y a l G ü v e n l i k 
B a k a n l ı ğ ı * n ı n o n a y ı i l e g e r ç e k l e ş t i r i l m i ş t i r . 

S o r u Ö n e r g e s i i ç e r i s i n d e y e r a l a n d i ğ e r k o n u l a r l a i lg i l i o l a r a k ; 5 2 8 3 s a y ı l ı 
K a n u n i le S S K H a s t a n e l e r i v e p e r s o n e l i S a ğ l ı k B a k a n l ı ğ ı n a d e v r e d i l m i ş t i r . 
D e v r e d i l e c e k p e r s o n e l i n b e l i r l e n m e s i v e s e ç i m i h u s u s u n d a B a k a n l ı ğ ı m ı z ı n h e r h a n g i b i r 
t a s a r r u f u o l m a m ı ş , p e r s o n e l l i s t es i t a m a m e n Ç a l ı ş m a v e S o s y a l G ü v e n l i k B a k a n l ı ğ ı 
t a r a f ı n d a n k e n d i e s a s v e k r i t e r l e r i n e g ö r e b e l i r l e n m i ş t i r . 

5 2 8 3 s a y ı l ı K a n u n g e r e ğ i b ü n y e l e r i n d e , iş v e i ş l e m l e r iç in k a l a c a k p e r s o n e l l e r 
S S K K u r u m u i l e Ç a l ı ş m a v e S o s y a l G ü v e n l i k B a k a n l ı ğ ı t a r a f ı n d a n b e l i r l e n m i ş o l u p , 
S S K ' d a ç a l ı ş a n s a ğ l ı k p e r s o n e l i n d e n S a ğ l ı k B a k a n l ı ğ ı ' n a g e ç m e k i s t e y e n l e r l e i lg i l i 
B a k a n l ı ğ ı m ı z i l e S o s y a l S i g o r t a l a r K u r u m u B a ş k a n l ı ğ ı a r a s ı n d a k i g ö r ü ş m e l e r v e b u n a 
b a ğ l ı i ş l e m l e r d e v a m e t m e k t e d i r . 

İ l g i n i z e t e ş e k k ü r e d e r i m . 
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8.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, Şanlıurfa'da kamulaştırılan arazilere ve bedel
lerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakam Sami 
GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5335) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MfLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın R e c e p Tayyip E R D O Ğ A N 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

0s^> 
P r o f . D r . D u r s u n A K D E M İ R 

D Y P İ ğ d ı r Mi l l e tvek i l i 

1 - Şanlıurfa ili v e ilçelerinde 1757 sayılı Toprak v e Tarım Reformu Kanunu 
çerçevesinde kaç dönüm arazi kamulaştırılmıştır? Kamulaştırma 
bedellerinin tamamı hak sahiplerine ödenmiş midir? Ödenmemiş ise 
gerekçesi nedir v e ne zaman ödenecektir? 

2 - Kamulaştırılan arazilerin ne kadarının, topraksız ve az topraklı kişilere 
dağıtımı yapılmıştır? N e kadarı halen Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
tasarrufundaki hazine rezervi arazi konumundadır? 

3 - Kamulaştırılan bu arazilerin 4 0 7 0 sayılı Kanun gereğince satışı 
düşünülmekte midir? Satışı düşünülüyor ise, uygulanacak kriterler 
nelerdir? 

4 - Bu tür arazilerin ivedi olarak Milli e k o n o m i m i z e kazandırılması 
hususunda herhangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 

T . C . 
T A R I M V E K Ö Y İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

A n ı ş t ı r m a P l a n l a m a ve K o o r d i n a s y o n K u r u l u Başkan l ığ ı 

Sayı : B. 12.0.APKO7-1O2- /'2S.Yl'^ 25.4 .2005 
K o n u : Yazı l ı So ru ö n e r g e s i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İ L G İ : B a ş b a k a n l ı k K a n u n l a r ve Karar lar Gene l M ü d ü r l ü ğ ü n d e n a l ınan 0 8 / 0 4 / 2 0 0 5 tar ih ve 
1650 sayıl ı yazı . 

İlgi yazı e k i n d e a l ınan İğdır Mil le tveki l i D u r s u n A K D E M t R ' e ait 7 /5335 esas notu 
yazı l ı so ru ö n e r g e s i n e i l işkin B a k a n l ı ğ ı m ı z görüş ler i ek te sunu lmuş tu r . 

Bi lg i le r in ize arz eder im. 

Sami G Ü Ç L Ü 
B a k a n 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Dursun AKDEMİR 

İğdır Milletvekili 
Esas No : 7/5335 

SORU 1) Şanlıurfa ili ve ilçelerinde 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanunu çerçevesinde 
kaç dönüm arazi kamulaştırılmıştı]? Kamulaştırma bedellerinin tamamı hak sahiplerine ödenmiş 
midir? Ödenmemiş ise gerekçesi nedir ve ne zaman ödenecektir? 
CEVAP 1) Şanlıurfa ili ve İlçelerinde 1757 Sayılı 'Toprak ve Tarım Reformu Kanunu" uyarınca 
tespit edilen norm üzerindeki 1.690.105 dekar arazi kamulaştırılmıştır. 3083 Sayılı Kanunun 
Geçici Birinci maddesine istinaden norm dahilinde kalan 716.219 dekar I-IV. Sınıf tanm arazisi, 
Kanunun Beşinci maddesi gereği 279 dekar bağ-bahçe arazisi ve 237.061 dekar V-VIII. sınıf 
(tarım dışı) arazi olmak üzere toplam 953.559 dekar arazi eski maliklerine iade edilmiştir. 
Kamulaştırmadan gelen ve hazine adına kayıtlı halen 736.546 dekar arazi bulunmaktadır. Ayrıca 
ifrazı yapılabilmesi halinde 72.319 dekar V-VIII. sınıf (tarım dışı) arazi eski maliklerine iade 
edilecektir. 

Şanlıurfa İli 1757 Sayılı Kanun uyarınca 01.11.1973 tarihinde Toprak ve Tanm Reformu 
Uygulama Alanı ilan edilmiştir. Adı geçen Kanun uygulaması ile 1975, 1976 yıllarında arazi 
kamulaştırmaları yapılmış, kamulaştırılan arazinin kamulaştırma bedellerinin, kamulaştırmaya 
muhatap şahıslardan bazılarına tamamı, bazılarına kısmi olarak ödenmiş, bazı şahıslara ise açılan 
davalardan dolayı kamulaştırma bedeli peşinatları bankada adlarına bloke edilmiştir. 1757 sayılı 
Kanun 10.05.1978 tarihinde yürürlükten kaldırılmış, daha sonra hizmetler Bakanlar Kurulu Karart 
ile sürdürülmüş, 01.12.1984 tarih ve 18592 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 3083 sayılı "Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu" yürürlüğe girmiştir. 3083 
Sayılı Kanun uyarınca Şanlıurfa ili 16 Haziran 1986 tarih ve 19136 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla 2. kez Tarım Reformu Uygulama Bölgesi olarak ilan 
edilmiştir. Geçen bu süre zarfındaki yasal boşluktan dolayı ödemelere ilişkin bir işlem 
yapılamamıştır. Şanlıurfa ilinin 2. kez Tarım Reformu Uygulama Bölgesi olarak ilan 
edilmesinden sonra 3083 Sayılı Kanunun Geçici Birinci maddesi gereği norm dahilindeki arazinin 
iadesi işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Kamulaştırmadan sonra geçen 29-30 yıl gibi bir süre zarfında, kamulaştırma bedellerinin kimlere 
ne kadar ödendiği konusunda tespit çalışmalarına başlanılmış ve bu çalışmalara halen devam 
edilmektedir. 

SORU 2) Kamulaştırılan arazilerin ne kadarının, topraksız ve az topraklı kişilere dağıtımı 
yapılmıştır? Ne kadarı halen Tanm Reformu Genel Müdürlüğü tasarrufundaki hazine rezervi arazi 
konumundadır? 
CEVAP 2) Şanlıurfa İli ve İlçelerinde kamulaştırmadan gelen 736.546 dekar, tapulamadan gelen 
1.029.261 dekar arazi ile toplam 1.765.807 dekar hazine arazisinden; 83.000 dekarı Kamu 
kuruluşlarına tahsis edilmiş, 25.000 dekarı toplulaştırma çalışmalarında kamu ortak kullanım 
alanlarının karşılanmasında kullanılmıştır. Ayrıca, ifrazı yapılabilmesi halinde eski maliklerine 
iade edilecek 72.319 dekar V-VIII. sınıf arazi, 54.000 dekar bağ-fıstıklık arazisi ve 448.760 dekar 
V-VIII. sınıf (tanm dışı) arazi olmak üzere toplam 683.079 dekar arazi dışında Bakanlığımız 
Tanm Reformu Genel Müdürlüğü tasarrufunda tarla vasıflı MV. sınıf toplam 1.082.728 dekar 
tanm arazisi kalmış, kalan bu araziden; 250.900 dekarı 3.762 çiftçi ailesine dağıtılmıştır. 56.284 
dekarının ise hak sahibi çiftçi ailelerine dağıtım çalışmaları devam etmektedir. 
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9.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'ın, Ankara-Ayaş karayolunun genişletilmesiyle 
ilgili projelere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/5339) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Bayındırlık Bakanı Sayın Zeki ERGEZER tarafından 
yazılı olarak cevaplandın iması için gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY 
Ankara Milletvekili 

Bayındırlık Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Ankara 
- Ayaş karayolunda yol genişletilmesi (Duble Yol) çalışmalarında mevcut yol 
güzergahının değiştirilmesi için proje yapılmasına rağmen projeden vazgeçilip eski yol 
güzergahında ısrar edilmektedir. 

SORULAR: 

Soru 1- Her iki proje için Fizibilite ve maliyet analizi yaplşimış^mıdır? 

Soru 2- Bahse konu projeler arasında risk karşılaştırması yapılmış 
mıdır? Yapılmışsa profesyonel kurumlardan mı yardım alınmıştır? 

Soru 3- Maliyet ve risk analizi sonucundu hangi güzergah daha 
uygun bulunmuştur. 

Soru 4- Güzergah değişikliğinin nedeni nedir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIĞI 

Araştırma. Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.O.APK.0.21.00.17/ 7-1*7- o - . . . ~ * * — 
Konu : Ankara Milletvekili « Z N İ S A N 2 0 0 5 

Prof.Dr. Mehmet T O M A N B A Y ' ı n 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31/03/20O5 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.01.O.GNS.O.lO.00.02-10096 sayılı yazınız. 

îlgi yazınız ekinde alınan, Ankara Milletvekili Prof.Dr Mehmet T O M A N B A Y ' ı n , 
Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T . B M . M . 7/5339 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin 
cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN PROF.DR. MEHMET TOMANBAY'IN 

T.B.M.M. 7/5339 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

Ankara - Ayaş Karayolunda yol genişletilmesi (Duble Yol) çalışmalarında mevcut yol 
güzergahının değiştirilmesi için proje yapılmasına rağmen projeden vazgeçilip eski yol 
güzergahında ısrar edilmektedir. 

1- Her iki proje için Fizibilite ve maliyet analizi yapılmış mıdır? 

2- Bahse konu projeler arasında risk karşılaştırması yapılmış mıdır? Yapılmışsa 
profesyonel kurumlardan mı yardım alınmıştır? 

3- Maliyet ve risk analizi sonucunda hangi güzergah daha uygun bulunmuştur? 

4- Güzergah değişikliğinin nedeni nedir? 

C E V A P : 

Karayolları Genel Müdürlüğü, alternatif yatırım kararlarının alınması ya da alternatif 
güzergahlarının tespit edilmesinde çeşitli değerlendirmeler yapmaktadır. "Ekonomik 
Yapılabilirlik Etüdü" güzergahları ekonomik olarak kıyaslar. Söz konusu yolda mevcut 
güzergahın sathi kaplamalı 2x2 şeritli bölünmüş yol olarak yapımı ve At Deresi Varyantı 
güzergahının sathi kaplamalı 2x2 şeritli bölünmüş yol olarak yapımı alternatiflerinin ekonomik 
analizleri yapılmıştır. 

Ekonomik Analiz yapılırken Karayolları Genel Müdürlüğümüz Yapım Dairesi 
Başkanlığı tarafından hazırlanan maliyet analizleri. Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından 
hazırlanan Bakım Maliyetleri kullanılarak mevcut güzergah ve Varyanttı güzergah Taşıt 
İşletme Giderleri Tasarrufları ve Maliyetler dikkate alınarak kıyaslanmıştır. Varyanttı 
güzergahın mevcut güzergaha göre 2,5 Km. daha kısa olması nedeniyle Taşıt İşletme 
Giderlerinden elde edilen tasarruf daha yüksek olmuş, bu nedenle yapılan analiz sonucunda 
Varyantlı güzergah mevcut güzergaha göre daha ekonomik bulunmuştur. Ayrıca, ekonomik 
analizde kullanılan temel değişkenlerde olabilecek pozitif ve negatif etkiler dikkate alınarak 
sonuç üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği Hassasiyet Analizi de yapılmıştır. 

Ancak, söz konusu ekonomik analiz sonuçlarına göre alternatif yatırım kararlarının 
alınması ya da alternatif güzergahların tespit edilmesi sadece "Teknik Yapılabilirlik Etüdü" ile 
desteklenmesi durumunda anlam ifade etmekte ve karar vericiye bu süreçte kolaylıklar 
sağlayabilmektedir.Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Teknik Yapılabilirlik 
Etiidü'nde ise mevcut yol varyant güzergaha göre daha "yapılabilir" bulunmuş olup, bu konuda 
dikkate alınan kriterler aşağıda belirtilmiştir. 

Mevcut yol : 

Daha düşük kotlardan geçmektedir. 
- Bölünmüş yol yapılması için mevcut kamulaştırma koridoru kullanılacaktır. 

En yüksek kot 1184 metredir. 
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- 2 Km. tulde tırmanma vardır. 
Mevcut yol kullanılacağı için yapım maliyeti düşüktür. 
Yapım sırasında mevcut yol kullanılacağından çalışma kolaylığı vardır. 
Köy yolları bağlantıları vardır. 

- Güzergah üzerinde mevcut bakımevi vardır. 

Varyant Güzergahı : 

- Yüksek kotlardan geçmektedir. 
- Yolun tamamında yeni kamulaştırma gerektiğinden maliyet çok yükselecektir. 
- En yüksek kot 1316 metredir. 
- 4 Km. tulde tırmanma vardır. 
- Yolun tamamı yeni yapılacağından yapım maliyeti çok yüksektir. 

Servis yollan gerektirmesi nedeniyle yapım zorluğu vardır. 
- Eski yola bağlantısı olan tüm köy yollarının bu yola da bağlantısı yapılmalıdır. 

Yeni bakımevi tesisi yapılması gerekir. 

Sonuç olarak; yukarıda mevcut yol ile varyant güzergahının maddeler halinde belirtilen 
avantaj ve dejavantajları karşılaştırılmış olup, olumsuzluklarının fazlalığı nedeniyle varyant 
güzergahı tercih edilmemiştir. 

10.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, bir ilimize yönelik olası deprem açıklamasına ve 
gerekli önlemlerin alınıp alınmadığına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Zeki ER-
GEZEN'in cevabı (7/5341) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L Î S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 
A N K A R A 

18.O3.2005 

A ş a ğ ı d a k i s o r u m u n , A n a y a s a n ı n 9 8 . v e İ ç tüzüğün 9 6 . v e 9 8 . m a d d e l e r i u y a r ı n c a 
B a y ı n d ı r l ı k v e İ s k a n B a k a n ı Sn . Zek i E r g e z e n t a ra f ından yaz ı l ı o l a r ak 
y a n ı t l a n m a s ı n ı i s t iyorum. 

Sayg ı l a r ımla , 

Prof. Dr. Y a k u p K E P E N E K 
A n k a r a Mi l l e tvek i l i 

"K ı r sa l k e s i m d e bir i l im izde 5,9 — 6,3 b ü y ü k l ü ğ ü n d e k i d e p r e m d e b ina la r ın 
y ü z d e 7 2 ' s i n i n y ık ı l ab i l eceğ in i be l i r ledik . P a n i k o lu r d iye İH a ç ı k l a y a m a m " 
d i y o r s u n u z . " 

1. S ö z ü n ü e t t iğ in iz i lde d e p r e m e karş ı ne gibi ö n l e m l e r a l ı n m a k t a d ı r ? 

2. D e p r e m i n o las ı tarihi k o n u s u n d a bir bilgi var m ı ? 

3 . B u i l imizin ha lk ı ö n l e m a lma la r ı için bu k o n u d a b i l g i l end i r i lmek te m i d i r ? 

4. A ç ı k l a m a n ı z ayr ıca t op lumsa l pan ik ya ra tacak öze l l ik t a ş ımıyor m u ? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Say, : B.09.O.APK 0.21.00.17/ 7-.S O M İ ^ A ^ 0 ^ » 
Konu : Ankara Milletvekili *•£- ™*-"A , > ' 

Prof.Dr. Yakup KEPENEK'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31/03/2005 tarihli ve KAN.KAR.ME>. A.Ol.O.GNS.Ö.10.00.02-10096 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan, Ankara Milletvekili Prof.Dr. Yakup KEPENEK'in, 
Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/5341 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin 
cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

A N K A R A MİLLETVEKİLİ 
S A Y I N PROF.DR. Y A K U P K E P E N E K ' t N 

T.B.M.M. 7/5341 E S A S SAYILI 
YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ N E AİT 

S O R U L A R VE C E V A P L A R I 

S O R U L A R 

"Kırsal kes imde bir i l imizde 5,9 — 6,3 büyüklüğündeki depremde binaların yüzde 
72'sınin yıkılabileceğini belirledik. Panik olur diye ili açıklayamam" diyorsunuz. 

1- Sözü edilen ilde depreme karşı ne gibi önlemler alınmaktadır? 
2- Depremin olası tarihi konusunda bir bilgi var mı? 
3- Bu i l imizin halkı ön lem almaları için, bu konuda bilgilendirilmekte midir? 
4- Açıklamanız ayrıca toplumsal panik yaratmıyor mu? 

CEVAPLAR. : 

1- Bilindiği üzere ülkemizin büyük bir bölümü birinci derece deprem kuşağında yer 
almaktadır. Bu nedenle ; yurdumuzun değişik bölgelerinde, olası bîr deprem afetine karşı acil 
önlem alınması gereken yerlerde Bakanlığımızca (Afet İşleri Genel Müdürlüğü ) mevcut 
yapıların tipi ve yapım tarzlarının tayini için çalışmalara başlanılmıştır. 

Bu çal ışma ile seçi len bölgelerin kırsal yerleşim birimlerinde; mevcut yapıların yapı 
türleri ve karakteristik özellikleri tespit edilerek, afet önlemlerinde değerlendirilmek üzere 
bilgisayar ortamında arşivlenmektedir. 

Bu çal ışma kapsamında; Adıyaman, K.Maraş, Elazığ, Denizli ve Malatya illerimizin 
kırsal kesimlerinde yer alan 1883'ü köy ve 863'ü mezra olmak üzere toplam 2 7 4 6 yerleşim 
yerinde 177 4 0 4 adet yapı incelenmiştir. Bu yapılar genel l ikle yöresel malzemelerle 
yapılmıştır. Olası depremlerin bu konutlar üzerindeki etkisi konusunda senaryo çalışmaları 
yapılmakta olup, ödenek temin edilmesi durumunda konutların yeni lenmesi çalışmalarına 
başlanacaktır. 

2- Herhangi bir deprem afeti tarihini günümüz teknolojisi ile belirleyebilecek bir 
sistem daha geliştirilmemiştir. 

3 - Çalışma yapılan kırsal alanlardaki binaların büyük bîr çoğunluğu yaşam 
standartlarının çok altındadır. Bu nedenle, İmar Kanunlarına kesinlikle uyulması ve 
mühendislik hizmeti görmemiş bina yaptırılmamağı hususunda daha etkin çalışmalar 
yapılmaktadır. Ayrıca, olası depremlere karşı Türkiye genel inde belirli bölgelerde konteyner 
stok alanları oluşturulmuştur. 

4 - S ö z konusu çal ışma göz lemse l olarak yapılmış olup, herhangi bir alet kullanılmadan 
ve dayanım deneyi yapılmadan gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, bir deprem senaryosu 
kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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11.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'mn, Antalya-Akseki-Gündoğmuş yolunun yapım çalış
malarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/5342) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 

taraTından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 
Nail Kamacı 

ılya^MilletYek 

Antalya-Akseki yolundan Gündoğmuş yönüne ayrılan yolun yaklaşık 3 5 km'lik kısmı, 
son 3-4 yıldır sürdürülen çalışmalara rağmen hâlâ tamamlanamamıştır. Yolun büyük kısmı 
bozuk-satıh durumunda olduğu için, bölge halkı bu durumdan dolayı maddi kayba 
uğramaktadır. Bu bağlamda, 

I . Adı geçen yola yapılmaya başlanmasından beri yıllar bazında ne kadar ödenek tahsis 
edilmesi öngörülmüştür? 

2. Adı geçen yola yapılmaya başlanmasından beri yıllar bazında ne kadar öd^nek^ tahsis 
edilmiştir? 

3. Bu yolun yapımının ne zaman tamamlanması planlanmaktadır? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.APK_0.21.00.17/ ?-Ct & - • K, n f t n r 
Konu : Antalya Milletvekili 2 2 N İ S A N ZÜUt> 

Nail KAMACI'mn 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi : 31/03/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10096 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman, Antalya Milletvekili Nail KAMACI'mn, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/5342 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN NAİL KAMACI'NIN 

T.B.M.M.M. 7/5342 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORULAR VE CEVAPLARI 

S O R U L A R . 

1-Adı seçen yola yapılmaya başlanmasından beri yıllar bazında ne kadar ödenek 
tahsis edilmesi öngörülmüştür? 

2- Adı geçen yola yapılmaya başlanmasından beri yıllar bazında ne kadar ödenek 
tahsis edilmiştir? 

3- Bu yolun yapımının ne zaman tamamlanması planlanmaktadır? 

C E V A P L A R : 

1-2 (Manavgat — Akseki) Ayrımı - Gündoğmuş yolu 36 Km. uzunluğunda olup, 
ilk 3,2 Km.si 2A standardında sathi kaplamalı olarak yapılmış ve trafiğe açılmıştır. 

Bölge Müdürlüğümüz imkanlarıyla yapıldığı için yıllar bazında ödenek tahsisi ve 
harcaması planlanmamıştır. 

3- Yolun kalan 32,8 Km.si 3A standardında sathi kaplamalı olarak trafiğe hizmet 
vermektedir. Bu kesimin 2A standardında projeli olarak yapılması hedeflenmiş olup, 
2005 yılı yatırım programına alınmıştır. Yaklaşık proje bedeli 5.40O.0OO.-YTL. dir. 
Proje ve kamulaştırma işlerinin tamamlanmasını müteakip yapımına başlanacaktır. 

12.- izmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, İzmir-Çanakkale Kuzey Çevre Yolunun yapım çalış
malarındaki aksaklıklara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/5343) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki Ergezen tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. S~~) . 

'Enver ÖKTEM X 
İzmir Mil le tveki l i -^ 

Yapılmakta olan İzmir-Çanakkale Kuzey Çevre Yolu, Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesinde yarım bırakılmıştır ve bu durum her geçen gün kentsel ve sanayiseî ulaşımın 
yoğunlaştığı Çiğli ilçesinde büyük sorun yaratmaktadır. Ambulans, itfaiye araçları acilen 
müdahale etmeleri gereken yerlere trafik yoğunluğu nedeniyle zamanında ulaşamamaktadır. 
Bu nedenle; 

1. Yol yapımı yanm bırakılan İzmir-Çanakkale Kuzey Çevre Yolu'nu Menemen'e 
kadar uzatarak İzmir halkını içinde bulunduğu bu zor durumdan ne zaman kurtarmayı 
düşünüyorsunuz? 
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T C . 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00 17/ 7-1,5 
Konu : İzmir Milletvekili 

Enver ÖKTEM'in 22 NİC'.'\;\! 2ÛÛ5 
Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 31/03/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-10096 sayıh yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/5343 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ENVER ÖKTEM 

T.B.M.M. 7/5343 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORU VE CEVABI 

SORU : 

Yol yapımı yarım bırakılan İzmir-Çanakkale Kuzey Çevre Yolu'nu Menemen'e kadar 
uzatarak İzmir halkını içinde bulunduğu bu zor durumdan ne zaman kurtarmayı 
düşünüyorsunuz? 

C E V A P : 

Söz konusu yol; İzmir Çevre Yolu-Aydın Otoyol Projesinin. İzmir-Aliağa Devlet 
Karayolunu köprülü kavşakla geçip, Sasalı il yolunda sona eren kesimden başlayan ve 10 Km. 
kadar uzatılarak, İzmir-Aliağa Devlet yoluna bağlanan kesimdir. 

Ancak, bu kesim Karayolları ağında yer almamaktadır. Şimdilik bu güzergahla ilgili 
olarak karayolu ağına alma ve koridor etüt çalışması yapılmaktadır. Bu yolun Karayolları 
ağına alınmasının gerçekleşmesi halinde, etüt proje çalışma programına alınarak 
projelendirilccektir. "'"""" 
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13.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Türkiye İs Kurumu Ankara Şube Müdürlüğü 
yöneticileri hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/5345) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
3AŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

Enis TÜTÜNCÜ 
Tekirdağ Mületvekil 

15 Mart 2005 tarihli Halka ve Olaylara Tercüman Gazetesin 11 inci sayfasında 
yer alan "Fon Vurgunu Can Aldı" başlıklı haberdeki iddialarla ilgili olarak-

1. Bakanlığınıza bağlı Türkiye İş Kurumu Ankara İt.Müdürlüğü Şube Müdürü 
merhum Alihan Turan'ın, hayatını kaybettiği 2 Aralık; 2004 tarihinden bu güne 
kadar, Ölümü ile ilgili basında yer alan rüşvet ve talan iddialarına ilişkin 
Bakanlığınıza bir şikayet gelmiş midir? 

2. Gelmişse, söz konusu iddiaların içeriği ve boyutu nedir? İddialarda adı geçen, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Vekili Namık ATA, İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanı Feridun GİRESUN, Ankara İl Müdürü Savaş KARATAŞ ve Şube Müdürü 
Recep ÖCAL hakkında idari ve adli her hangi bir soruşturma yapılmış mıdır? 
Yapılmışsa sonuçlan nedir? 

3. İdari ve adli soruşturma başlatılmamış ise, ne zaman başlatmayı 
düşünüyorsunuz? Soruşturmanın selameti açısından, adı geçen yöneticilerin 
görevden alınmasını gerekli görüyor musunuz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.13.APK.0-12-00-00/31O -1 K > 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

2 2 fv.SAN 2C05 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31/03/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.0240096 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan, Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'ye ait 7/5345 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Türkiye îş Kurumu Ankara eski İl Müdür Yardımcısı merhum Alihan TURAN'ın, 
hayatım kaybettiği 2 Aralık 2004 tarihinden bu güne kadar Kurum personeli ile ilgili olarak 
Bakanlığımıza iki adet şikayet intikal etmiştir. 

Söz konusu şikayet dilekçeleri; 
Türkiye İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğü ihalelerine katılan Denge Bilgisayar Ltd. Şti. 

ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Ferudun GİRESUN arasında menfaate dayalı bir ilişki 
olduğu ile, Bakanlığımızın 06/12/2004 tarih ve B.13.0.OZK.0.00.00-1-96/454I sayılı yazısı 
ekinde alınan isimsiz ve imzasız bir dilekçe ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Ferudun 
GİRESUN ile Ankara eski îl Müdür Yardımcısı Alihan TURAN arasında mesai bitiminde 
servis aracında tartışma yaşandığı, hususlarını içermektedir. 

Bu iddialarla ilgili olarak; 
Türkiye İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğü ihalelerine katılan Denge Bilgisayar Ltd. Şti. 

ile İdari ve Mali işler Dairesi Başkanı Ferudun GİRESUN arasında menfaate dayalı bir ilişki 
olduğu yolunda Bakanlığımıza yapılan şikayetin anılan Genel Müdürlüğe intikalini müteakip 
inceleme başlatılmış düzenlenen, 02.02.2005 tarihli 54/1 sayılı İnceleme Raporunda; İdari ve 
Mali İşler Dairesi Başkam Ferudun GİRESUN'un Denge Bilgisayar Ltd. Şti. ile menfaate 
dayalı bir ilişki içinde olduğu şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir. 

Bu inceleme raporuna istinaden Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlük Makamından 
alınan 09/02/2005 tarih ve 170-2510 sayılı Onay ile İdari ve Mali işler Dairesi Başkanı 
Ferudun GİRESUN hakkında şikayetlerle bir ilgisinin bulunmadığı ve bu hususlarda herhangi 
bir kusurunun bulunmadığı anlaşıldığından, hakkında her hangi bir işlem yapılmasına gerek 
bulunmadığına karar verilmiştir. 

Yine, Genel Müdür Vekili Namık ATA hakkında herhangi bir iddîa söz konusu 
olmadığından, hakkında bir işlem yapılmamıştır. 

Ankara İl Müdürü Savaş KARATAŞ hakkındaki iddialarla ilgili olarak; 
Türkiye İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğünce özürlülere yönelik olarak düzenlenmesi 

planlanan kurslar için açılan ihalelere ilişkin ileri sürülen iddialar ile Mesleki Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen söz konusu kurslar sırasında meydana geldiği ileri 
sürülen olaylara ilişkin iddiaların soruşturulması sonucunda düzenlenen 29/11/2004 tarihli ve 
23-2/1 Sayılı Soruşturma Raporunda; 
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Ankara İl Müdürü Savaş KARATAŞ'ın özürlülere yönelik olarak düzenlenmesi 
amaçlanan kurslarda eğitim hizmeti satın alınacak yüklenicinin belirlenmesi için 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununda tanımlanan pazarlık usulü kapsamında açılan ihalede ti Müdürlüğüne 
gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi BaşkanhğVna ait ihale 
teklifini içeren kapalı zarfa bir gün öncesine ait evrak kayıt numarası verilmesini sağlayarak, 
söz konusu zarfı ihale komisyonuna bir gün öncesinin tarihi itibarıyla havale etmiş olduğu, 
ancak söz konusu ihalenin komisyon tarafından iptal edilerek fiili gerçekleşmeye izin 
verilmemesi, dolayısıyla bir zarar ve haksız menfaat sağlamanın söz konusu olmaması, kasıtlı 
bir davranışı bulunmaması ve bu hususun İl Müdürlüğü personelinin bilgi ve tecrübe eksikliği 
nedeniyle ortaya çıktığı da göz önüne alınarak "UYARMA" cezası ile tecziye edilmesi teklif 
edilmiş, özlük ve sicil dosyaları üzerinden yapılan İncelemede geçmiş çalışmaları ve 
sicillerinin olumlu olduğunun anlaşılması üzerine 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 
125 inci maddesi uyarınca bir derece hafifletilerek yazı ile "İKAZ" edilmesine Genel 
Müdürlük Makamınca karar verilmiştir. 

Şube Müdürü Recep ÖCAL hakkındaki iddialarla ilgili olarak; 
Ankara İl Müdürlüğü'nce özürlülere yönelik olarak düzenlenmesi planlanan kurslar 

için açılan ihaleler ile ilgili ileri sürülen iddialar ile Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezinde düzenlenen söz konusu kurslar sırasında meydana geldiği ileri sürülen olaylar ile 
ilgili iddiaların soruşturulması sonucunda düzenlenen 29/11/2004 tarihli ve 23-2/1 sayılı 
Soruşturma Raporu ite; 

Ankara İl Müdürlüğünde teknik konularda görevli Şube Müdürü Recep ÖCAL, söz 
konusu kursların düzenlenmesi esnasında, ne ihale komisyonunda, ne de kurslarda yönetici 
veya denetici olarak görev yapmadığından soruşturma neticesinde hakkında herhangi bir 
değerlendirme yapılmamıştır. 

Şikayet konusu olaylarla ilgili olarak yapılan ve ayrı ayrı müfettişler tarafından 
yürütülen inceleme/soruşturmaların sonucunda herhangi bir yolsuzluk tespit edilmemiştir. 
Ankara İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihale, mevzuat gereği komisyonlar 
marifetiyle yürütülmüş, 2004 yılında gerçekleştirilen konfeksiyon, trikotaj ve bilgisayar 
kursları ile ilgili ihalenin Komisyon Başkanı, yürütülen bu ihalelere karşı çıktığı şikayet 
dilekçelerinde ve gazete haberlerinde ileri sürülen Ankara İl Müdür Yardımcısı Alihan 
TURAN olmuştur. Adı geçen ayrıca ihale sonrasında gerçekleştirilen kurslarda kurs yöneticisi 
olarak da görev yapmıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca bu aşamada, idari 
inceleme ve soruşturmarun tamamlanmış olduğu, şikayet konusu işlemlerle ile ilgili olarak 
herhangi bir suç veya usulsüzlük tespit edilemediğinden Kurum Genel Müdürlüğü'nce 
görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına gerek görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BAŞESGÎOĞLU 
Bakan 
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14.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bazı MİT personelinin üniversite diplomaları ile ilgili 
iddialara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GUL'ün cevabı 
(7/5358) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sn.Abdu)lah Gül tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Basına ve kamuoyuna yansıyan haberlere göre; YÖK, MİT Dış Operasyonlar 
Daire Başkanı Kâşif KozinoğlıTnun Taşkent Üniversitesinden edindiği diplomanın sahte olup 
olmadığını Bakanlığınız aracılığıyla ilgili Büyükelçiliğe sormuş, ancak aradan geçen 2 yıla rağmen 
bu yazışmaya cevap verilmemiştir. Söz konusu yazıda, bir kriptoda yer alan 20 kişilik listede 
isimleri geçen kişilerin, 4 yıllık üniversiteden mezuniyetlerini belgeleyen diplomalann geçerli veya 
sahte olup olmadığının araştırılması istenilmiştir. Bu 20 kişi arasında, Kâşif Kozinoğlu'nun da 
bulunduğu yolunda iddia veya şüphelerin söz konusu olduğu bildirilmiştir. 

Bu gelişmeler ve bilgiler karşısında aşağıda yazılı hususların 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

1-YÖK'ün, 2003 yılı Mayıs-Haziran aylarında veya başka tarihlerde, 
aralarında Kâşif Kozinoğlu'nun da bulunduğu 20 kişilik bir kriptoyu, listede isimleri 
yazılı kişilerin diploraalannın sahte olup-olmadığının veya geçerli olup-
olmadığının araştırılması için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Taşkent 
Büyükelçiliği'nden sorulmasını istediği yolundaki bilgiler doğru mudur? Bu yolda bir 
yazışma yapıldıysa, bu yazışmanın akıbeti nedir? 

Bu nitelikte bir yazışma doğruysa, aradan geçen 2 yıla rağmen bu 
yazışmaya neden cevap verilmemiştir? 

2-YÖK'ün.bu talebi, o tarihte Büyükelçi olan Sn.Reşit Uman'a ulaşmış 
mıdır? 

Bu yazışmanın Büyükelçi Reşit Uman'a ulaştığı, adı geçenin ilgili 
makamlar nezdinde girişimde bulunduğu, bu girişim sonucunda aralarında Kâşif 
Kozinoğlu'nun da bulunduğu şahısların aldıkları diplomalann sahte olduğunun 
Büyükelçiliğe bildirildiği, o tarihte Dışişleri Bakanlığı İstihbarat Genel Müdür 
Yardımcısı olan, şimdi ise Taşkent Büyükelçisi olan Sn.Kemal Asya'nın, cevabın 
olumsuz olduğunu öğrenmesi üzerine yazının geciktirildiği veyahut yazı 
cevabının gönderilmemesi için girişimlerde bulunulduğu yolundaki iddia ve 
değerlendirmelerin gerçeklik payı nedir? 
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Bütün bu değerlendirmelerden sonra, Kâşif Kozunoğlu'nun resmi 
kayıtlarda görünen tahsil durumu nedir? Adı geçenin Harp Okulu mezuniyeti 
dışında, herhangi bir fakülte veya yüksekokuldan mezun olduğuna dair kayıtlara 
intikal eden herhangi bir belge mevcut mudur? Adı geçenin bu yolda kayıtlara intikal 
eden herhangi bir beyanı var mıdır? 

3- Kriptoda isimlerinin geçtiği ifade edilen 20 kişi hangi kurumlarda 
çalışmaktadır? Bu kişilerin tamamı MİT bünyesinde mi çalışmaktadır? 

Bu diplomaların sahte olduğu yolunda herhangi bir bilgiye ulaşılmış ise, 
ilgili kişiler hakkında idari ve adli süreç başlatılmış mıdır? 

Kriptoda isimleri geçen bu kişilerle ilgili bilgilerin kamuoyuna 
açıklanması aşamasında, "devlet sırrı" olarak değerlendirilebilecek herhangi bir 
unsur var mıdır? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2005/SPÜY/171178 2 2 N İ S A N 2 0 0 5 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi; 31.03.2005 tarih ve A.01.0. GNS.0.10.00.02-10096 sayılı yazıları. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart'ın 7/5358 Esas No'Iu yazılı soru önergesinin yanıtı 
ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdul lah G Ü | 
Oiîrjlan Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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K O N Y A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N A T İ L L A K A R T ' I N 
Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ 

S O R U L A R : 

Basına ve kamuoyuna yansıyan haberlere göre; YÖK, MİT Dı ş Operasyonlar Daire 
Başkanı Kaşi f Kozinoğlu'nun Taşkent Üniversitesi'nden edindiği diplomanın sahte olup 
olmadığını Bakanlığınız aracılığıyla ilgili Büyükelçil iğe sormuş, ancak aradan geçen 2 yıla 
rağmen bu yazışmaya cevap verilmemiştir. Sözkonusu yazıda, bir kriptoda yer alan 2 0 kişilik 
listede isimleri geçen kişilerin, 4 yıllık üniversiteden mezuniyetlerini be lge leyen diplomaların 
geçerli veya sahte olup olmadığının araştırılması istenilmiştir. Bu 20 kişi arasında, Kaşif 
Kozinoğlu'nun da bulunduğu yolunda iddia veya şüphelerin sözkonusu o lduğu bildirilmiştir. 

Bu gelişmeler v e bilgiler karşısında aşağıda yazılı hususların cevaplandırılmasını talep 
etmek gereği doğmuştur; 

1 .YÖK'ün 2 0 0 3 yılı Mayıs-Haziran aylarında veya başka tarihlerde, aralarında Kaşif 
Kozinoğlu'nun da bulunduğu 20 kişilik bir kriptoyu, listede isimleri yazılı kişilerin 
diplomalarının sahte olup olmadığının veya geçerli olup olmadığının araştırılması için 
Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Taşkent Büyükelçiliğı'nden sorulmasını istediği yolundaki 
bilgiler doğru mudur? Bu yolda bir yazışma yapıldıysa, bu yazışmanın akıbeti nedir? 

Bu nitelikte bir yazışma doğruysa, aradan geçen 2 yıla rağmen bu yazışmaya neden 
cevap verilmemiştir? 

2. YÖK'ün bu talebi, o tarihte Büyükelçi olan Sn. Reşit Uman'a ulaşmış mıdır? 

Bu yazışmanın Büyükelçi Reşit Uman'a ulaştığı adıgeçenin ilgili makamlar nezdinde 
girişimde bulunduğu, bu girişim sonucunda aralarında Kaşif Kozinoğlu'nun da bulunduğu 
şahısların aldıkları diplomaların sahte olduğunun Büyükelçil iğe bildirildiği, o tarihte Dışişleri 
Bakanlığı İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı olan, şimdi ise Taşkent Büyükelçis i olan Sayın 
Kemal Asya'n ın , cevabın olumsuz olduğunu öğrenmesi üzerine yazının geciktirildiği veyahut 
yazı cevabının gönderilmemesi için girişimlerde bulunulduğu yolundaki iddia ve 
değerlendirmelerin gerçeklik payı nedir? 

Bütün bu değerlendirmelerden sonra, Kaşif Kozinoğlu'nun resmi kayıtlarda görünen 
tahsil durumu nedir? Adıgeçenin Harp Okulu mezuniyeti dışında, herhangi bir fakülte veya 
yüksekokuldan mezun olduğunu dair kayıtlara intikal eden herhangi bir belge mevcut mudur? 
Adıgeçenin bu yolda kayıtlara intikal eden herhangi bir beyanı var mıdır? 

3.Kriptoda isimlerinin geçtiği ifade edilen 20 kişi hangi kurumlarda çalışmaktadır? Bu 
kişilerin tamamı MİT bünyesinde mi çalışmaktadır? 

Bu diplomaların sahte olduğu yolunda herhangi bir bilgiye ulaşılmış ise, ilgili kişiler 
hakkında idari ve adli süreç başlatılmış mıdır? 

Kriptoda isimleri geçen bu kişilerle ilgili bilgilerin kamuoyuna açıklanması 
aşamasında, ''devlet sırrı" olarak değerlendirilebilecek herhangi bir unsur var mıdır? 

Y A N I T : 

Özbekistan'daki yüksek öğretim kurumlarından mezun olduklarını beyan e d e n s e k i z 
kişinin devamlı öğrenci olarak Özbekistan'da öğrenim görüp görmedik ler in in Y Ö K 
Başkanlığı tarafından soruşturulması üzerine, keyfiyet Taşkent B ü y ü k e l ç i l i ğ i m i z c e Özbek 
makamları nezdinde araştırılmıştır. Bu sekiz kişiden biri olan K a ş i f K o z i n o g l u adlı 
vatandaşımızla ilgili olarak Özbekistan Dışişleri Bakanları aracılığıyla al ınan yanıtta, Kaş i f 
Koz inoğ lu 'nun Taşkent Devlet l'cknik Üniversitesi 'nde öğrenim görmed iğ i , a d ı g e ç e n c 
yüksek lisans diploması verilmediği v e Kozinoglu tarafından belirtildiği gibi D İ N O 000521 
sayılı bir diplomanın üniversite kayıtlarında bulunmadığı belirtilmiştir. 

Taşkent Devlet Teknik Ü n i v e r s i t e s i n d e bahsekonu yüksek l isans d ip lomas ın ın 
verildiğine dair bir kayda rastlanmadığı, Y Ö K Başkanlığı 'na yazılı olarak da i let i lmiş 
bulunmaktadır. 
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75.- Gaziantep Milletvekili Ahmet YILMAZKAYA'nın, Çanakkale Şehitleri Anma Gününde bir 

kutlama mesajının okunmama nedenine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 

cevabı (7/5372) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A 

A ş a ğ ı d a k i so ru l a r ım ın İç iş ler i B a k a n ı Say ın A b d ü l k a d i r A K S U t a r a f ından 
yaz ı l ı o l a r a k c e v a p l a n m a s ı n ı a r z e d e r i m . Saygı la r ımla . 2 1 . 0 3 . 2 0 0 5 

A h m e t Y I L M A Z K A Y A 
G a z i a n t e p Mi l l e tvek i l i 

1. 18 .Mar t .20O5 ta r ih inde Ç a n a k k a l e Şehi t ler i A n m a g ü n ü n d e S a y ı n B a ş b a k a n 
R e c e p T a y y i p E R D O Ğ A N . b a k a n l a r v e bir k ı s ım m i l l e t v e k i l i n d e b u l u n d u ğ u b i r 
o r t a m d a , a n a muha le fe t par t is i l ideri ve gene l b a ş k a n ı m ı z S n . D e n i z 
B A Y K A L ' ı n k u t l a m a mesaj ı n e d e n o k u n m a m ı ş t ı r ? 
2 . C u m h u r b a ş k a n ı , G e n e l k u r m a y b a ş k a n ı v e diğer b a k a n l a r ı n k u t l a m a mesaj lar ı 
o k u n u r k e n . d e v l e t t ö r e n i n d e ik inc i s ı rada b u l u n a n m u h a l e f e t pa r t i s i l ider in in 
mesa j ın ı o k u t m a y a n Ç a n a k k a l e val is i S n . S ü l e y m a n K A M Ç I d e v l e t i n m i y o k s a 
A.K..P i k t i d a r ı n m m ı va l i s id i r? 
3. Çanakkale valisi ile ilgili herhangi bir işlem yapmayı düşünüyormusunuz? 

TC. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.05.0.POM.0.71.00.01-Ş/,y.7ö'9" ^^JOA/2005 

Konu: Soru Önergesi. 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L I S I B A Ş K A N L I G I N A 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 31/03/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10096 sayılı yazınız. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Ahmet YILMAZKAYA'nın, tarafımdan cevaplandırılmasını 
istediği yazılı soru önergesine (7/5372) ait bilgiler aşağıya çıkartılmıştır. 

Mahallinde yapılan inceleme sonucunda; 18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü 
etkinliklerinin her yıl olduğu gibi İl Kutlama Komitesi tarafından alınan kararlar ve hazırlanan program 
doğrultusunda kutlandığı, 

18 Mart 2005 günü yapılan törende, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın TBMM Başkanı ve Sayın 
Başbakan ile Sayın Genelkurmay Başkanının mesajlarının okunduğu, 

Törene kutlama mesajlarıyla katılan protokol mensubu ve davet edilen diğer kişi ve 
kuruluşlardan gelen mesajların isim olarak zikredildiği, bu yılki törenlerde de aynı usulle hareke: 
edildiği, 

Ancak. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz BAYKAL'ın Çanakkale Valisi adına 
17 Mart 20O5 günü çekilen kutlama telgrafının 18 Mart günü okunacak ya da zikredilecek mesajların 
sabah tören sunucusuna teslim edilmesinden sonra Valiliğe intikal ettiği ve tören alanındaki ilgililere 
ulaştın lamadıgı, 

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz BAYKAL'ın mesajının okunmamasında her 
hangi bir kasıt bulunmadığı, gecikmeden dolayı sorumluluğu bulunan ilgililer hakkında da yasal işlem 
başlatıldığı, 

Anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 

İülkûdir AKSU 
Bakan 
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16.- izmir Milletvekili Enver OKTEM'in, Türkçe karşılığı olan Arapça ve Farsça 
kelimelerin kullanılmamasını öngören genelgenin kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/5385) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayjn Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. / ^ 

•nveröKTEMİ 
İzmir Milletvekili 

1. Türkçe karşılığı olan Arapça ve Farsça kelimelerin kullanılmamasını isteyen 
bakanlık genelgesini kaldırmanızın nedeni nedir? 

2. Dil, bir kültürün en önemli öğesidir ve Milli Eğitim Bakanı olarak- Türk 
gençlerine Türkçe'yi en doğru şekilde öğretmek yerine, Türkçe karşılığı oian 
Arapça veya Farsça kelimelerin kullanılmasının nasıl biryarar sağlayacağı 
inanandasınız? 

3. Türkçe'nin korunması, daha sağlıklı bir şekilde yaşatılması için bir çalışma 
yapıyor musunuz veya yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0.APK.0.O3.05.03-11/1 * & 4 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi ;31.03.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10096 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Enver ÖKTEM'in, "Türkçe karşılığı olan Arapça ve Farsça 
kelimelerin kullanılmamasını öngören genelgenin kaldırılmasına ilişkin" ilgi yazı eki 7/5385 
esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Ana dilimizin; millî birliğimizin, bağımsızlığımızın ve varoluşumuzun en önemli, 
olmazsa olmaz unsurlarından biri olduğunu belirten, yapılan yazışmalarda ve yayınlarda; 
yaşayan Türkçenin kullanılmasına, aşırılıklardan kaçınılmasına, Türkçenin doğru yazılmasına 
ve kullanılmasına gereken özenin gösterilmesine yönelik olan ve içeriği ve amacı okuyan 
herkesçe anlaşılabilen, bazı kelimelere yasak koymaya yönelik genelgelerin kaldırılma 
nedenini de içeren söz konusu Genelge'nin örneği ekte sunulmuştur. 

Dilin anlaşmazlık aracı değil, anlaşma aracı olduğu, dildeki kelimelerin bazılarının 
yasaklanmasının düşüncelerin yasaklanması anlamına geldiği, dilde özleşmenin, yerleşik 
kelimelerin atılması yoluyla değil, yeni kelimelere karşılık bulunması yoluyla 
gerçekleştirilebileceği, dilde yerleşmiş kelimeleri zorla atmanın dili yozlaştıracağı herkesçe 
bilinmesine rağmen anılan Genelge'nin, içeriğinin dışında yorumlanmaya çalışılması anlamlı 
görülmemektedir. 

3. Bakanlığımızca; eğitimle ilgili mevzuatta, yazışmalarda, Devletçe ve özel sektörce 
hazırlanan ders kitaplan ve eğitim materyallerinin incelenmesinde, yaşayan Türkçenin 
kullanılmasına özen gösterilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

10/ lj/2005 
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T.C 
MİLLİ D.T.Hh} BAKANLIĞI 

Talim ve Terbi)e Kurulu Başkunlıj>ı 

SAVI : B.OS.Ö.TTK.O.O..OO.OI>, Q 3 g o 9 , g fa î m 

KONU: ""t adayan 1 ürkçemiz 

ARAŞTIRMA VE PLANLAMA KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLICINA 

GENELGE 
20Ü3/24 

Anadilimiz, milli birliğimizin, bağımsızlığımızın ve varoluşumuzun en önemli, olmazsa 
olmaz unsurlarından biridir. Ortak payda olması gereken güzel Türkçemizin bir çatışma alanı 
haline getirilmesi büyük bir talihsizliktir. 

Bilindiği üzere kültürün bütün alt kollan gibi diller de karşılıklı bir etkileşim içerisinde 
gelişirler. Türkçe'den diğer dillere geçmiş birçok keiime olduğu gibi diğer dillerden de 
Türkçemize birçok kelime geçmiştir. Doğu dillerinden, ban dillerinden, içinde bulunduğumuz 
Akdeniz havzasından derlediğimiz kelimeler zamanla Türkçeleşmiş artık bizim malımız 
olmuştur. 

"Sorun" kelimesini kullanmamız, "mesele'* veya "problem" kelimesini kullanmamıza 
engel değildir. "Yaşam" kelimesi ile "hay.ıf kelimesi arasında bir tercih yapmak zorunda 
değiliz. "Kalp" kelimesi kökü itibariyle Arapça, "yürek" ise Türkçedir. Ancak ikisinin farklı 
kullanım alanları vardır. "Kalpsiz" ile uyürek»iz" in aynı anlama gelmediğini herkes bilir. 
"Akıl" kelimesinin öztürkçesi "us" tur. Ne var ki "akıllı" ile "uslu" aynı şey değildir. "Millet" 
de bizim "ulus"da bizimdir. "Hakimiyet-egenıenlik"; "hürriyet-özgürlük"; "isükla!-
bağımsızlık"' vb. kelime ve kavramların birlikte var olması dilimiz açısından bir zenginlik 
unsurudur. 

Türkçemizin daha bir zenginleşmesi, gelişmesi kültürün ve bilimin taşıyıcı unsuru olarak 
nesillerimiz arasında köprü olması elbette hepimizin arzusudur. Bu arzunun gerçekleşmesinde 
Milli Eğitim Bakanlığının öncü rol üstlenmesi, bu kurumun varlığının gereklerindendir. 

Bu mülahazalarla yapılan yazışmalarda ve yayınlarda "Yaşayan Türkçe"nin 
kullanılmasına, aşırılıklardan kaçınılmasına, Türkçe'nin doğru yazılmasına ve kullanılmasına 
gereken özenin gösterilmesi, bundan önce ba/ı kelimelere yasak koymaya yönelik olarak 
yayımlanan genelgelerin dikkate alınmaması hususlarında ilgililere emirlerinizi önemle rica 
ederim. 
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17,- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Muş Millî Eğitim Müdürlüğündeki bazı 
atamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Hüseyin ÇELIK'in cevabı (7/5386) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELÎK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

[yftmarrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki bazı gelişmeler hakkında; 

1. Bir süre Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini vekaleten de yapan ve halen İl Milli 
Eğitim Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Yavuz İçyer, bu görevi 
esnasında, A tipi okuida müdürlük yapmanın koşullarını taşımadığı halde Merkez 
Mehmet Akif Ersoy İlköğretim okuluna müdür olarak atanmış mıdır? 

2. Yavuz îçyer'in İl Milli Eğitim Müdürlüğüne vekaleten baktığı süre içinde Merkez 
Suvaran İlköğretim Okulu öğretmeni Saddettin Yıldınm'ın yönetmeliklerin öngördüğü 
duyurular yapılmadan Merkez İlyas Sami İlköğretim Okulu'na atamasının yapıldığı ve 
oradan da Eğitim Hizmetleri Merkez Müdür Yardımcılığına atandığı bilgisi doğru 
mudur? 

3. Bu atama işlemlerinin yapılması sürecinde bazı evraklarda İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Murat Arslan'nın isminin bulunduğu yerin, aynı zamanda İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcılığına vekaleten bakan Saddettin Yıldırım tarafından paraf edildiği 
gerçek midir? Bu iddia ile ilgili bir inceleme yapılmış mıdır? 

4. Muş ilinde 02 Temmuz 2004 tarihinde yapılan yönetici değerlendirme komisyon 
toplantısında "Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği"ne aykırı işlemlerin yapıldığı ve komisyonda İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Vekili sıfatıyla Saddettin Yıldınm'ın da bulunduğu iddiası doğru mudur? 

5. 2004 Yılı öğretmen atamalarında bazı öğretmenlerin henüz datia adaylıkları 
kaldırılmadan ve bulundukları yerde iki yılını doldurmadan il ve ilçe merkezlerindeki 
okullara İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yavuz İçyer ve Müdür Yardımcısı Vekili 
Saddettin Yıldınm'ın emirleri ile atamaları yapılmış r.ıJır9 

6. Yukarıdaki sorularda geçen konularla ilgili olarak Bakanlık Personel Genel 
Müdürlüğü bugüne kadar bir soruşturma açılması girişiminde bulunulmuş mudur? 

7. Yukarıda adı geçen kişilerin bu iddialara rağmen halen aynı görevde bulunmalarının 
gerekçesi nedir? 
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T.C 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ 2 4 4 1 o 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :31.03.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10096 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "Muş Millî Eğitim Müdürlüğündeki 
bazı atamalara ilişkin" ilgi yazı eki 7/5386 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5-6-7. Anayasa'mızın 10'uncu maddesinde; "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, 
siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun 
önünde eşittir. 

(Ek fıkra: 7/5/2004 - 5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu 
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine 

uygun olarak hareket etmek zorundadır." hükümleri yer almaktadır. Bakanlığımızca tesis 
edilen işlemlerde başta Anayasa'mızın bu maddesi olmak üzere bütün kanunlarımızın 
hükümlerine uygunluk konusunda gerekli hassasiyet gösterilmekte; personelimizden, görev ve 
sorumluluklarıyla bağdaşmayan fiilleri bulunan veya bulunduğuna dair duyum alınanlar 
hakkında yasaların gereği yerine getirilmektedir. 

Soru önergesinde yer alan iddialarla ilgili olarak da Muş Millî Eğitim Müdürlüğünde, 
Bakanlık müfettişlerince inceleme-soruşturma yapılmış olup inceleme-soruşturma sonucu 
düzenlenen raporda getirilen tekliflerle ilgili işlemler sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^^^^y^ ^ ğ 

^i^jyfÇür. Hüseyin ÇGLİİL 
Millî Eğitim Bakanı j 

*2cy /̂2oo5 
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18.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un, YÖK tarafından denkliği onaylanmış bir okulun 
adının Talim Terbiye Kurulu Kararının listesinde olmayışına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/5387) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN LIĞ I'N A 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) İşletme bölümünden mezun olmuş bir 
şahıs, daha sonra, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen 
Denklik Belgesini almayı da başarmıştır. __ . 

Bu şahıs aynı zamanda İngilizce eğitim yapan tüm lisans"düzeyindeki 
programlar ile İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, 
İngilizce Mutercim-Tercümanhk, Dil Bilimi (İngilizce) programlarının 
Öğrencileri ve mezunları ile birlikte Atatürk Üniversitesinde açılan 31 
(Otuzbir) kredilik İngilizce Öğretmenliği sertifika programını başarı ile 
bitirmiş, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Fakültesinden "İngilizce 
Öğretmenliği" sertifikasını da almıştır. 

Bu şahıs almış olduğu sertifikaya göre, İngilizce Öğretmeni olarak 
atanma hakkını elde etmiş olmasına rağmen, 2005 yılı ilk dönem öğretmen 
atamalarında 12.04.2005 tarih ve 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu 
kararının ekinde yer alan listede mezun olduğu okul yer almadığından 
başvurusu kabul görmemiştir. 

Yukarıda örnek teşkil eden şahıs ve onunla aynı durumda olan diğer 
şahısların, öğretmen olabilme umutları bir anda sönmüş ve mağdur 
olmuşlardır. 

Bu nedenle; 

1- 12.04.2005 tarih ve 119 sayılı, Talim ve Terbiye Kurulu Kararının, 
ekinde yer alan listede söz konusu şahsın mezun olduğu okul 
neden yer almamaktadır? 

2- Eğer listede bir hata veya unutkanlık söz konusu ise bu şahısların 
mağduriyetleri nasıl giderebilir? 

3- Haziran 2005 ayı atamalarına esas olmak üzere 12 .04.2005 tarih 
ve 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararının eki olan listede 
gerekli düzenlemeler yapılacak mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı ; B.O8.O.APK.O.O3.O5.03-11/ W3& 1*>I^ /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31.03.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10096 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa ÖZYURT'un, "YÖK tarafından denkliği 
onaylanmış bir okulun adının Talim ve Terbiye Kurulu Karan'nın listesinde olmayışına ilişkin" ilgi 
yazı eki 7/5387 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlara atanacak Öğretmenlerin, atamalarına esas olan 
alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları dersler, ilgili 
üniversitelerin ve kurumların görüşü de dikkate alınarak, üniversiteler ve eğitim sistemimizdeki 
gelişmeler doğrultusunda, Talim ve Terbiye Kurulunun 12.07.2004 tarihli ve 119 sayılı Karar11 ile 
belirlenmiştir, 

Bu Karar1 a göre, İngilizce öğretmenliği alanına, yüksek öğretim kurumlarının; İngilizce 
öğretmenliği bölümü mezunları ile Bakanlığımız ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile 
açılan/açılacak olan orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon 
programını başarı ile tamamlayan; İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 
Bölümü, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, İngiliz Dil Bilimi Bölümü mezunları atanabilmektedir. 

Öğretmen açığının İngilizce öğretmenliğine kaynak olarak belirlenen ve yukarıda belirtilen 
yüksek öğretim programlarından mezun olanlarla karşılanamadığı atama dönemlerinde; İngilizce 
öğretmenliği sertifikası programını tamamlamış olmaları şartıyla; yabancı dille öğretim yapan yüksek 
öğretim kurumlarının, anılan Karar eki çizelgede yer verilen lisans düzeyinde İngilizce öğretim yapan 
bölümlerinden mezun olanlar ile bu çizelgede herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak olarak 
gösterilen programlardan mezun olup Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda 
(B) ve daha yukarı düzeyde puan alanlar da İngilizce öğretmenliği için başvuruda bulunabilme 
hakkına sahiptirler. 

Bahse konu kişinin mezun olduğu İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, alanı itibariyle 
öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim kurumu olmadığı gibi İngilizce öğretmeni yetiştiren bir yüksek 
öğretim kurumu da değildir. Bu sebeple de 12.07.2004 tarihli ve 119 sayılı Karar eki çizelgede 
öğretmenlik hakkı verilen bir bölüm olarak yer almamıştır. 

3. Söz konusu Karar'da yer alan yüksek öğretim programı mezunları ile İngilizce öğretmeni 
ihtiyacının karşılanamaması durumunda yeni bir değerlendij 

Bilgilerinize arz ederini. 

Mili! Eğitim Bakanı 

Dog^Br. Hüseyin Ç. 
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19.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri Birliğine bağlı esnafın kredi borçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/5416) 

24 MART 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Abdüllatif ŞENER 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

' EngklALTAYf / > - * 

Sinop Milletvekili 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine 

bağlı küçük esnaflarımız büyük ekonomik sıkıntılarla mücadele etmektedirler. Çeşitli 

meslek kesimlerine vergi barışı, kredi kartlarına düzenleme gibi önlemler alınmıştır. 

Ancak küçük esnaflarımız bu tür uygulamalardan yararlanamamışlardır. 

1. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez 

Birliğine bağlı, küçük esnaflanmıza yönelik bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma var mıdır? 

2. Küçük ölçekli esnaflarımıza kredi faizlerinde bir indirim yapılacak mıdır? 

3. Kredi geri ödemelerinde herhangi bir kolaylık sağlamayı düsürİüyor rriusunuz? 
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T.C. 
% UPTJ BAŞBAKANLIK 
^ « u * » * ^ D E V L E T P L A N L A M A TEŞKtLATT MÜSTEŞARLIĞI 

(Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü) 

Say. :B.02.1. DPT. 0.06.03.\1.Uİ A ?« I 2 5 NİSAN 2005 

Konu : Esnaf Kredilerine İlişkin Önerge 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Genel Sekreterlik Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 04/04/2005 tarihli ve A.OLO.GNS.0.10.00.02-10159 sayılı yazınız. 

Sinop milletvekili Sn. Engin ALTAY' ın , Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri Birliğine bağlı esnafın kredi borçlarına ilişkin ilgi yazıda vermiş olduğu soru 
önergesine dair yanıtımız aşağıda sunulmaktadır. 

15 Kasım 2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca kamu bankalarına 
yeniden yapılandırma dönemi boyunca bedeli önceden ödenmeden görev verilemeyeceği hükme 
bağlanmıştır . 

3 T e m m u z 2001 tarihinde yayımlanan 4684 sayılı Kanunla ise 4603 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinde değişiklik yapılmış ve yeniden yapılandırma dönemi ifadesi kaldırılarak kamu 
bankalar ına herhangi bir şekilde bedeli önceden ödenmeden görev verilemeyeceği hükme 
bağlanmıştır . 

Diğer taraftan. Hükümet imiz küçük esnaf ve sanatkarların desteklenmesi yönünde, Türkiye 
Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle 
kredi kullandırı lmasına ilişkin 5 Ocak 2005 tarihli ve 2005/8377 sayılı Kararnameyi yürürlüğe 
koymuştur. Söz konusu Kararname ile küçük esnaf ve sanatkarlara ucuz kredi kullanım imkanı 
getirilmiştir. 

Bilindiği gibi söz konusu Kararname uyarınca verilecek kredilerde uygulanacak faiz oranı 
Halk Bankasının benzeri krediler için uygulanan faiz oranının yüzde 75 ' i olarak belirlenmiştir. Bu 
çerçevede, mevcut durumda yüzde 24 olan Halk Bankası faiz oranının yüzde 25 ' ine tekabül eden 6 
puanlık faiz tutan bütçeden Halk Bankasına ödenek aktarılması suretiyle karşılanmaktadır. 

Faiz indirimi amacıyla mevcut ödenek aktarımını artırmaya yönelik çalışmalar bütçeye bu 
amaçla konulan ödeneğin artırılması ihtiyacını doğurabilecektir, ö t e yandan faiz indirimi, Halk 
Bankasının benzeri krediler için uyguladığı faiz oranını indirmesi durumunda da 
sağlanabi Imektedir. 

Hükümetimizin küçük esnaflara sağlamış olduğu destek, kredi maliyetlerinde kolaylık 
sağlama yönünde olmaktadır. Diğer tüm işlemler ise, bankacılık ilkeleri çerçevesinde Halk 

Bankası tarafından yürütülmektedir Bu çerçevede, oluşacak geri ödeme güçlükleri banka ve 
mükellef arasında çözümlenmektedir . 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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20.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Damal İlçesinde hükümet konağı yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/5419) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
euerim.23.03.2005 

V 

jnsar ÖĞÜT 
'Ardahan Milletvekili 

Darnal ilçesi Ardahan iline bağlı, Kars-Gürcistan Karayolu üzerinde, Kars'a 100 km, 
Ardahan'a 45 km, Gürcistan'a 45 km mesafede olup, ilçe merkezinin yaklaşık 6000 nüfusu 
ile Göle ilçesinden sonra, 8 mahallesi olan önemli bir sınır ilçemizdir. 

Uluslararası Devlet yolu üzerinde kurulu olan Damal ilçemize bu güne kadar Hükümet 
Konağı yapılmamıştır. Belediyeye ait arazi, Hükümet konağı yapılması için Hazineye 
devredilmiş, imarda da Damal Hükümet Konağı yeri olarak gösterilmiş ve tapulanmıştır. 

Ülkemizin en yüksek yerleşim alanında kurulu Damal İlçesinde halen kamu görevlileri, Özel 
ve kamuya ait yerlerde zor şartlar altında çalışmaktadır. 

Damal ilçesine Hükümet Konağı yapılması için herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
BAYINDIRLIK. VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.09.O.APK.0.21.00.17/ ?Z^?~ 
Konu :Ardahan Milletvekili _ .. M J O * . M 2 0 0 5 

Ensar ÖĞÜT'ün Z 1 ^x-"'" 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 04/04/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-10159 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız, ekinde alınan; Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/5419 Esas sayılı yazılı soru önergesine ait cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ENSAR ÖĞÜTÜN 

T.B.M.M. 7/5419 ESAS SAYILI 
YAZİLİ SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORU VE CEVABI 

SORU: 

Damal İlçesi Ardahan İline bağlı, Kars-Güıcistan Karayolu üzerinde, Kars'a 100 Km., 
Ardahan'a 45 Km., Gürcistan'a 45 Km. mesafede olup, ilçe merkezinin yaklaşık 6000 nüfusu 
ile Göle ilçesinden sonra, 8 mahallesi olan önemli bir sınır ilçemizdir. 

Uluslararası Devlet Yolu üzerinde kurulu olan Damal İlçemize bu güne kadar Hükümet 
konağı yapılmamıştır. Belediyeye ait arazi, Hükümet konağı yapılması için Hazineye 
devredilmiş, imarda da Damal Hükümet Konağı yeri olarak gösterilmiş ve tapulanmıştır. 

Ülkemizin en yüksek yerleşim alanında kurulu Damal ilçesinde halen kamu görevlileri, 
özet ve kamuya ait yerlerde zor şartlar altında çalışmaktadır. 

Damal İlçesinde Hükümet Konağı yapılması için herhangi bir çalışma yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

CEVAP: 

Ardahan - Damal Hükümet Konağı Yapım Projesi 2001 Yılı Yatırım Programında yer 
alırken, yapılabilirliğini ve önceliğini yitirmiş bazı projeler ile birlikte Yüksek Planlama 
Kurulunun ve Bakanlar Kurulunun Kararı ile Yatırım Programından çıkartılmış ve 2002 
yılından bu yana proje Yatırım Programında yer almamıştır. 

Hükümet Konağı yapımı Maliye Bakanlığına iletilmiş ve ilgili Bakanlık da talebin 
önümüzdeki yıllarda değerlendirileceğini belirtmiştir. Maliye Bakanlığınca yatırım programına 
dahil edilmesi halinde yapımı Bakanlığımca gerçekleştirilecektir. 
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21.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRlM'ın, Karadeniz Sahil Yolu Projesine ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/5420) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkankgı'na 

Aşağıdaki sorulanının Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak <ı-*rffpi»rwiiTiirrmgın« tensiplerinize arz ederim. 

Devam etmekte olan Karadeniz Sahil Yolu'nırn bölge turizmini engelleyecek bir 
şekilde sahildeki kumsalları ve plajları yok ettiği; kent merkezlerindeki giriş ve 
çıkışlarda mevcut kent merkezi imar kırmızı kotuyla paralel devam etmekte olan 
yol inşaatı kırmızı kotu arasında bir metrenin üzerinde kot farklılıkları oluştuğu ve 
yapıl?" - inat eseri Üstgeçit köprülerinin de estetik olmadığı görülmektedir. 
Bununla, olası bir yağışla kent merkezleri sel baskını • içinde kalacak ve kent 
merkezlerinde esnafımızın işyerleri durumunda olan birinci katlara kadar suyla 
dolacaktır. Yapılan bölünmüş yol. Kent merkezleri ile deniz arasında bir istinat 
duvarı görüntüsü vermektedir. Karadeniz'in genel yapısı itibariyle yağış nedeniyle 
hızla akışa geçen butun satıh sularının denize ulaşmasını engelleyecek ve 
yapılmakta olan satıh suları drenajı yetersiz lr»iı»r^Wır ve şehir merkezleri ve 
yerleşim birimleri birer afet merkezine dönüşecektir. 
Sorul: Samsun, Ordu-Fatsa» Giresun-Espiye, Akçabaat, Of, Trabzon, Sürmene, 
Araklı, Rize. Hamidiye, Ardeşen. Fındıklı, Arhavi ve Hopa bölünmüş yol 
güzergahında kırmızı kotta herhangi bir değişiklik yapmayı yukarıda izahını 
yaptığım gerekçelerle düşünür musunuz? 

Soru2: Hamidiye, Ardeşen, Fındıklı ve Arhavi sahil yolunda bir güzergah 
değişikliği yaparak daha ekonomik olduğu iddia edilen, Van lOO. Yıl 
Üniversitesi*nin ortaya koyduğu alternatif bölünmüş yol güzergahını incelemeyi ve 
değerlendirmeyi düşünür musunuz? 

Soru3: Hamidiye, Ardeşen mevcut yol genişliği bölünmüş yol için yeterli platform 
genişliği olmasına rağmen sahilin tahrip edilmesindeki kararın gerekçeleri 
nelerdir? Sahil ve plajların tahrip edilmesinden vazgeçmeyi duşUnUr müsünüz? 

Soru4: Yapılan bölünmüş yolun kırmızı kotunda değişiklik yapılamayacak 
durumlarda, yol kenarına sa&hsai hendek uygulaması yaparak olası sel 
baskın)arının önüne geçmeyi düşünür musunuz? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIĞI 

AraşUrma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı .B.09.0.APK.O.21.OO.17/ f-U U 
Konu :Kastamonu Milletvekili 

Mehmet YILDIRIM'm 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: O4/04/20O5 tarihli ve KAN.KAR.MD:A.01.0.GNS.0.10.00.02-10159 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ilişiğinde alınan, Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'm, 
Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/5420 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin 
cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MEHMET YILDIRIM'İN 
T.BJvLM. 7/5420 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 
1- Samsun, Ordu-Fatsa, Giresun-Espiye, Akçabaat, Of, Trabzon, Sürmene, Aralık, 

Rize, Hamidiye, Ardeşen, Fındıklı, Arhavi ve Hopa bölünmüş yol güzergahında kırmızı 
kotta herhangi bir değişiklik yapmayı yukarıda izahını yaptığım gerekçelerle düşünür 
müsünüz? 

2- Hamidiye, Ardeşen, Fındıklı ve Arhavi sahil yolunda bir güzergah değişikliği 
yaparak daha ekonomik olduğu iddia edilen, Van 100. Yıl Üniversitesi 'nin ortaya 
koyduğu alternatif bölünmüş yol güzergahını incelemeyi ve değerlendirmeyi düşünür 
müsünüz? 

3- Hamidiye, Ardeşen mevcut yol genişliği bölünmüş yol için yeterli platform 
genişliği olmasına rağmen sahilin tahrip edilmesindeki kararın gerekçeleri nelerdir? Salih 
ve plajların tahrip edilmesinden vazgeçmeyi düşünür müsünüz? 

4- Yapılan bölünmüş yolun kırımızı kotunda değişiklik yapılamayacak 
durumlarda, yol kenarına satıhsal hendek uygulaması yaparak olası sek baskınlarının 
önüne geçmeyi düşünür müsünüz? 

CEVAPLAR: 

1- Karadeniz Sahil Yolu Projesinde; kırmızı kot tespit edilirken, Üniversiteler ve 
diğer konuyla ilgili kuruluşlar nezdinde yürütülen ortaklaşa çalışmalarda, deniz dalga 
hesaplarındaki değerler, kriter olarak +5 kotunun altında çıkmamıştır. Dolayısıyla +5 
kotu altında yol yapılması çok büyük riski taşıyacağı ve yol güvenliğini de tehlikeye 
sokacağı için kırmızı kotun düşürülmesi, tahkimatların stabilitesi açısından mümkün 
değildir. 

2- Proje çalışmaları sırasında; yolun bazı kesimlerindeki alternatif güzergahlar 
(kuzey, güney ve mevcut koridor) değerlendirilmiş ve transit yol özelliği, trafik 
güvenliği, mevcut yapılaşma, yapım ve kamulaştırma maliyetleri dikkate alınarak, 
Hamidiye, Ardeşen, Fındıklı ve Arhavi geçişleri deniz dolgusu yapılacak şekilde 
düzenlenmiştir. Karadeniz Bölgesinde yapılacak Güney transit yolları ekonomik olarak 
çok fazla maliyet getirmektedir, 

2 2 NiSAivl 2Û05 
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3- Bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan yolun projelendirilmesi sırasında, 
daha öncede belirtilen hususlar dikkate alınarak, mevcut şehir geçişleri, şehir içi 
trafiğinin kullanımına bırakılarak, transit trafik genelde kuzeyden, deniz dolgusu ile 
geçilmiştir. Deniz dolgusu yapılan kesimlerde yolun stabilitesini sağlayabilmek amacıyla 
tahkimatlar yapılmaktadır. Bu kesimlerde, kıyıların yeniden oluşması için T ve I 
mahmuzlar uygulanmaktadır. 

4- Suların, yolun arkasında birikmesini önleyen ve denize ulaşımım sağlayan (box, 
3tffcru, vb.) sanat yapıları, proje çalışmaları sırasında uygulanmıştır. 

22.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait bir araziye 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/5421) 

24.03.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aracılığınızla aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

YftnazATEŞ 
Ankara Milletvekili 

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait Ankara Eskişehir Yolu 30. 
km'deki yaklaşık 450 dönümlük arazi için bir ^takım iddialar 
bulunmaktadır. 

Bu bağlamda; 

1-Karayolları Genel Müdürlüğü söz konusu araziyi hangi amaçla 
kullanmak üzere, ne zaman, kimden ve hangi bedelle elde etmiştir? 

2-Genel Müdürlüğün bu araziyi daha sonra başka bir kuruma 
devrettiği doğru mudur? Doğru ise, ne zaman, kime hangi bedelle, ne 
gerekçe ile devretmiştir? Açıklar mısınız? 

3-Şu an bu arazi kime aittir? Hangi amaçla kullanılmaktadır veya 
kullanılacaktır? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE tSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.2L00.17/ ?W8 2 2 N İ S a n 2 0 0 5 
Konu : Ankara Milletvekili 

Yılmaz ATEŞ'in 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04/04/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.OO.O2-1O159 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan. Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Bakanlığıma yöneltmiş 
olduğu T.B.M.M. 7/5421 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ 
SAYİN YILMAZ ATEŞ'tN 

T.B.M.M. 7/5421 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Ankara - Eskişehir Yolu 30. Km.deki yaklaşık 450 
dönümlük arazi için bir takım iddialar bulunmaktadır. 

Bu bağlamda; 

1- Karayolları Genel Müdürlüğü söz konusu araziyi hangi amaçla kullanmak üzere, ne 
zaman, kimden ve hangi bedelle elde etmiştir? 

2- Genel Müdürlüğün bu araziyi daha sonra başka bir kuruma devrettiği doğru mudur? Doğru 
ise, ne zaman, kime hangi bedelle, ne gerekçe ile devretmiştir? Açıklar mısınız? 

3- Şu an bu arazi kime aittir? Hangi amaçla kullanılmaktadır veya kullanılacaktır? 

CEVAPLAR ; 

1- Karayolları Genel Müdürlüğümüz söz konusu sahaları Hizmet İçi Eğitim Tesisleri olarak 
kullanmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa dayanarak, 1976 yılında 1976/317 sayılı 
Kamu Yaran Karan ile 21 733.397.TL. karşılığında kamulaştırma yolu ile özel mülkiyetten, bir 
kısmını ise 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 30. Maddesi gereği 
bedelsiz olarak tahsis yolu ile elde etmiştir. 

2- Ankara — Eskişehir yolunun sağ tarafında özel mülkiyetten kamulaştırılan ve idaremiz 
kullanımına ihtiyaç kalmayan 448 937 m**lik 17 adet taşınmaz mal m2'si 12.000.O0O.-TL./m1*den 
toplam 5.387.244.000.000.-TL. bedel karşılığında, 1580 sayılı Kanunun 15.maddesi gereği 
Belediyelerin vazifelerini içeren 68 numaradaki hizmetleri yerine getirebilmesi amacıyla; 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanununun (D.4650/17) 30.maddesi gereği Ankara Büyükşehir Belediyesine devir 
edilmiştir. 

3- Bu arazi Ankara Büyük Şehir Belediyesinin mülkiyetine geçmiştir. 
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23.- izmir Milletvekili Enver OKTEM'in, deprem sonrası güçlendirme çalışmalarına ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/5422) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorulanmın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki Ergezcn tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

ç> 
Saygılarımla. s^y/3 /) 

ÖKTEM 
İzmir Milletvekili 

Türkiye, dünya coğrafyasında ki deprem kuşağının tehlikeli bölgesi içerisinde yer 
almaktadır. 

1 17 Ağustos 1999'da yaşanan deprem çok sayıda can ve mal kaybına neden oldu. 
17 Ağustos depremi İstanbul'un köprü ve viyadüklerini yeni bîr depreme karsı 
dayanıksız bale getirdi. Eylül 2000'de hazırlanan raporda Boğaz Köprüsü, Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü. Haliç Köprüleri ile dört viyadük için acil sismik takviye 
yapılması istemine karsın 2005 yılmda hala bir çivi bile çakılmamaauıın nedeni 
nedir? 

2. Hayati önem taşıyan köprü ve viyadüklerin depreme karşı güçlendirilmesi 
amacıyla yapılacak ihale süreci neden yıllardır tamamlanamamıştır? 

3. Hakkari Devlet Hastanesinin de bölgede yaşanan depremler sonuculohışan derin 
çatlaklara rağmen hizmet veriyor olması, burada çalışan personelin ve tedavi 
amacıyla gelen vatandaşların can güvenliğini hiçe saymak anlamına gelmiyor mu? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.09.O.APK.0.2l.O0.17/ 7L .3 «.—. 
Konu . İzmir Milletvekili 2 2 NİSAN 2005 

Enver OKTEM'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 04/04/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-10159 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan, İzmir Milletvekili Enver OKTEM'in, Bakanlığıma yöneltmiş 
olduğu T.B.M.M. 7/5422 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ENVER ÖKTEM'İN 

T.B.M.M. 7/5422 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 
SORULAR: 

1- 17 Ağustos 1999'da yaşanan deprem çok sayıda can ve mal kaybına neden oldu. 17 
Ağustos depremi İstanbul'un köprü ve viyadüklerini yeni bir depreme karşı dayanıksız hale 
getirdi. Eylül 2000'de hazırlanan raporda Boğaz Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç 
Köprüleri ile dört viyadük için acil sismik takviye yapılması istemine karşın 2005 yılında hala 
bir çivi bile çakılmamasının nedeni nedir? 

2- Hayati önem taşıyan köprü ve viyadüklerin depreme karşı güçlendirilmesi amacıyla 
yapılacak ihale süreci neden yıllardır tamamlanamamıştır? 

3- Hakkari Devlet Hastanesinin de bölgede yaşanan depremler sonucu oluşan derin 
çatlaklara rağmen hizmet veriyor olması, burada çalışan personelin ve tedavi amacıyla gelen 
vatandaşların can güvenliğini hiçe saymak anlamına gelmiyor mu? 

CEVAPLAR: 

1, 2- Özellikle, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasında Bakanlığımızın daveti 
üzerine ülkemize gelen Japon teknik heyetince, Boğaziçi köprülerinde ve Haliç köprüsünde 
yapılan incelemelerde, depreme bağlı herhangi bir hasar oluşmadığı ancak, Marmara Denizi ve 
İstanbul merkezli olası bir depreme karşı önlem alınması gerektiği tespit edilmiştir. 

Bunun üzerine; Japon uzmanların raporu da dikkate alınarak, Ülkemizin karayolu 
ulaşımındaki önemli fonksiyonları gereğince, İstanbul'daki büyük köprüler ile bağlantı yolları 
üzerindeki viyadüklerin sismik takviyelerinin yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu bağlamda, İstanbul Çevre yolları üzerindeki köprü ve viyadüklerde yapılan 
incelemeler sonucunda, 36 adet köprü ve viyadüğün güçlendirilmesinin gerektiği tespit 
edilmiştir. Bunlardan 11 adedi 1. öncelikli, geriye kalan 25 adedi ise 2., 3. ve 4. derecede 
önceliklidir. "Japon Yapılar ve Köprüler Enstitüsü"nün de katılımı ile hazırlanan "İstanbul'daki 
Köprülerin Sismik Takviyesi Projesi Fizibilite Raporu"na göre, birinci öncelikli olarak 
belirlenen; 

-1 .Boğaziçi Köprüsü 
-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 
-Eski Haliç Köprüsü 
-Yeni Haliç Köprüsü (Batı yakası) 
-Yeni Haliç Köprüsü (Doğu yakası) 
-1.Boğaziçi Köprüsü Asya Taran Yaklaşım ViyadÜğü 
-1 .Boğaziçi Köprüsü Avrupa Tarafı Yaklaşım ViyadÜğü 
-Eski Haliç Köprüsü Yaklaşım ViyadÜğü 
-Yeni Haliç Köprüsü Yaklaşım ViyadÜğü 
-Ortaköy ViyadÜğü (V 408) 
-Ortaköy ViyadÜğü (V 409) 'nün sismik takviyelerinin yapılması gerekmektedir. 

Bu hususta, Japon Hükümetinden temin edilen 12,022 Milyon Japon yeni tutarındaki 
özel yen kredisi 05.07.2002 tarihinde imzalanan ikraz anlaşması ile yürürlüğe girmiştir. 
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Kredi anlaşması uyarınca; işin finans kuruluşu olan (Japon Uluslararası İşbirliği 
Bankası) JBIC'in, ihale usul ve esaslarının uygulanması, ihale şekli, önseçim kriterlerinin 
belirlenmesi, belgelerinin hazırlanması, önseçim sonuçları, ihale teknik teklifleri ve yine ihale 
mali tekliflerinin değerlendirilmesi gibi aşamalarda, kredi kuruluşundan uygun görüş alınması 
zorunluluğu bulunmaktadır. 

Müşavirlik hizmetlerini yürüten, Japon Bridge and Structure Institute (JBSI) ile 
13.11.2002 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 17.01.2003 tarihinde de çalışmalara başlanmıştır. 

Kredi kuruluşunun uygun görüşünün alınmasını müteakip, 07.11.2003 tarihinde 
önseçim ilanına çıkılmış ve 22.12.2003 tarihinde de önseçim teklifleri alınmıştır. Yapılan 
değerlendirme sonucunda, 4 firma grubu yeterli bulunmuş ve 22.02.2004 tarihinde kredi 
kuruluşunun uygun görüşüne sunulmuştur. Kredi kuruluşu, sadece 3 firma grubu için 
22.06.2004 tarihinde uygun görüş bildirmiştir. 

Ayrıca, işin yapım ihalesinin, teknik ve mali teklifleri eş zamanlı alındığından, ihalenin 
çift zarf usulü yöntemi ile yapılmasına karar verilmiştir. Müşavir firmaca hazırlanan yapım işi 
ihalesi ile ilgili dokümanlar (Teklif Verme Şartnamesi, Sözleşme Şartnamesi ve Uygulama 
Projeleri) 15.01.2004 tarihinde Japon Kredi Kuruluşu olan JBIC'in görüşüne sunulmuş, fakat 
çeşitli konulardaki değişiklik taleplerinden sonra, ancak 02.08.2004 tarihinde uygun görüş 
alınabilmiştir. 

Önseçim tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda, yeterli bulunan firmalara 
04.08.2004 tarihinde davet mektubu gönderilerek, en geç 05.10.2004 tarihine kadar tekliflerini 
vermeleri istenmiştir. Nitekim, 3 Japon firması bu tarihe kadar teknik ve mali tekliflerini 
vermişlerdir. Değerlendirilen teknik teklifler hakkında JBIC İn uygun görüşü alınmıştır. 

Mali teklifler ise 01.11.2004 tarihinde açılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda, 
en düşük teklifin dahi, müşavir firma ve idarenin birlikte hazırladığı yaklaşık maliyetten çok 
yüksek olması nedeniyle, kredi kuruluşunun kılavuzlarına uygun olan ve en düşük 
değerlendirilen teklif sahibi ile müzakere yapılması için kredi kuruluşundan defalarca uygun 
görüş talebinde bulunulmuştur. Ancak, kredi kuruluşunun fiyat pazarlığı yapılamayacağını 
belirtmesi ve müzakere izni vermemesi üzerine, tüm tekliflerin reddedilmesine karar 
verilmiştir. 

Dolayısıyla, gecikmenin esas nedeni, her aşamada kredi kuruluşunun uygun görüşüne 
başvurulması ve bu görüşlerin de çeşitli nedenlere bağlı olarak, zamanında ahnamamasından 
kaynaklanmaktadır. 

Projenin iç kaynaklar ile gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalara başlanmış olup, 
İstanbul Çevre Yolları üzerinde yer alan ve yukarıda bahsedilen proje kapsamında olmayan 10 
adet viyadük ve köprünün güçlendirilmesi iç kaynaklardan finanse edilmek suretiyle, 2002 yılı 
sonunda ihale edilerek 2005 *te tamamlanmıştır. 
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3- Hakkari ilinde 25 Ocak 2005 tarihinde meydana gelen depremler neticesinde, 1967 
yılında hizmete giren ve eski Devlet Hastanesi olarak bilinen binada, orta derecede hasar 
meydana gelmiştir. Depremin hemen akabinde, Bakanlığımız teknik elemanlarının yapmış 
olduğu incelemeler neticesinde; bodrum, zemin ve 1. katta ki taşıyıcı duvarlar ile düşey 
hatıllarda kesme çatlakiarm oluştuğu ve beton dayanımmın düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu 
tespitlerin hemen akabinde, güvenlik açısından eski Devlet Hastanesi boşaltılmıştır. 

Eski Devlet Hastanesinin yanında yapılan ve yeni Devlet hastanesi olarak, 1994 yılında 
hizmete açılan ek binada deprem hasarının olmadığı tespit edilmiştir. Bakanlığımızca 
görevlendirilen uzman ekiplerin, deprem sonrasında yaptıkları incelemeler sonucu boşaltılan 
eski binada meydana gelen yapısal hasarın tüm taşıyıcı duvarlarda oluşması ve bina 
takviyesinin de ekonomik sınırlar içerisinde kalamayacağı düşüncesiyle, yıkılmasının daha 
uygun olacağı 04.02.2005 tarihinde rapor edilmiştir. 

Devlet Hastanesi ek binasında deprem hasarı olmamıştır. Nitekim, bu binada sağlık 
hizmetleri devam etmektedir. Ayrıca, boşaltılan Eski Devlet Hastanesinde görülen sağlık 
hizmetleri de bu ilin Eğitim Sağlık Ocağı olarak inşa edilen binada yürütülmektedir. Sağlık 
Müdürlüğü yetkilileri ve Devlet Hastanesi Başhekimliliği yetkilileri ile yapılan görüşmelerde 
şu an için yaklaşık 80 yataklı hastaya bakılabilecek imkanların mevcut olduğu ancak, bölge 
şar^larrtjjkkate alındığında en az 200 yataklı hastaneye ihtiyaç bulunduğu beyan edilmiştir. 

24.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, yurdumuzda yaşayan Ahıska Türklerinin mağ
duriyetlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/5435) 

23.O3.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tararından yazdı o l a r a k / ^ ^ 
cevaplandırılması hususunu delaletinizle arz ederim. Af _L 

MS^LptU 
Karaman Mille 

31 Temmuz 1944 gün 6279 sayılı kararla top yekûn sürgüne tabi tutulan Ahıska 
Türkleri 260 kadar yerleşim bölgesinde dağınık vaziyette yaşamaktadır. 
Soydaştanmızın bir kısmı da 2.7.1992/3835 sayılı Ahıska TDrklerfnTn TDrkfyeVe 
Kabulüne Dair Kanun gereği ülkemizde yaşamlarına devam ebnektedir.. Bu-kanüYr? 
göre gerek Türkiye'de Iskan edilecek ve gerekse Türkiye dışında, eski Sovyetler 
huduttan dahilinde halen bulundukları yeni devletinde kalacak "Ahıska" Türklerl'nden 
Bakanlar Kurulunca tespit edileceklere çifte vatandaşlık statüsü sağlanır hükmü 
vardır. Hal böyte iken Ahıska Türklerinden vatandaşlık müracabnda bukmantanJan z 
yû resmen oturma izni ve 6 ayhk SSKTı olma şartı istenmektedir. 

SORU 1 : ÇahşUdan iş yerinde kaçak olarak çalışan veya SStfsı yaprfmayan birçok 
Ahtskak soydaştınız vatandaşta; müracabnda bulunamamaktadr. Ahıska Türklerinin 
bu mağduriyetinin gidertmesi İçin neler yapdabJUr? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı . B050NÜV0060004-106/7*Sİ 1 
Konu : Soru önergesi 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L I S I B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : TBMM Başkanlığının 04/04/2005 günlü ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.O.10.0O.02-
10159 sayılı yazıları. 

Karaman Milletvekili Sayın Mevlüt AKGÜN'ün tarafıma tevcih ettiği 7/5435 esas nolu 
yazılı soru önergesi incelendi. 

Bakanlığımızca yayımlanan 12/07/2004 tarihli ve 2004/112-8 sayılı genelgenin 
"Geçimlerini ne şekilde sağladıklarının belirlenmesi" başlığı altındaki 11 inci maddede "Ailece 
yapılan başvurularda, aile bireylerinden birinin başvuru tarihinden geriye doğru en az 6 ay sosyal 
güvenlik kuruluşlarına prim ödemesi aranacak, ilgili kurumdan alınacak belge ile bu durum tespit 
edilecektir." şeklinde ifade edilmiş ise de yine Bakanlığımızca yayımlanan 12/04/2005 tarihli ve 
73614 sayılı genelge ile bu madde iptal edilmiştir. 

Arz ederim. 

Tkadir AKSU 
Bakan 

25.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan-Damal İlçesinin Millî Eğitim Müdürü 
atamasının ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/5444) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.23.03.2005 

*arÖGÜT 
Ardahan Milletvekili 

1992 yılından bu yana ilçe statüsünde yer alan Ardahan ili Dama! ilçemize, flçe'olduğu 
günden bu yana Milli Eğitim Bakanlığınca halen Asaleten İlçe Milli Eğitim Müdürü 
atanmamıştır. Damal ilçemizde eğitimde birçok eksikliğin yaşandığı, uzman 
öğretmenlerimizin ve İlçe Milli Eğitim M ü d ü r ü kadrosunun asaleten atanmaması nedeniyle 
de kaliteli eğitim verilemediği bir gerçektir. 

Eğitimde sonuncu illerden birisi olan Ardahan ilimizin Damal ilçesine Asaleten İlçe Milli 
Eğitim M ü d ü r ü n ü ne zaman atayacaksınız? Atama ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0.APK.O.03.05.03-11/11-19-

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :04.04.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10159 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan-Dama! İlçesinin Millî Eğirim 
Müdürü atamasının ne zaman yapılacağına ilişkin" ilgi yaz» eki 7/5444 esas numaralı yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü görevine 11.03.1996 tarihinde Yücel 
ERDEN'in asaleten ataması yapılmıştır. Ancak, 01.11.2004 tarihinde aynı Il'in Posof ilçesinde 
boş bulunan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü görevinde geçici bir süre ile görevlendirilmiştir. 
Damal İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü görevini yürütmek üzere de aynı İl'de Şube Müdürü olarak 
görev yapan Orbay ÖZCAN Valilik oluru ile geçici olarak görevlendirilmiştir. 

Diğer taraftan, ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibarıyla iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın 
personel istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Ardahan'ın öğretmen ihtiyacı ile diğer 
illerimizin öğretmen ihtiyacı aynı oranda karşılanmakta, atama ve yer değiştinne suretiyle 
atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat edilmektedir. Bu çerçevede iller emrine ataması 
yapılan öğretmenlerin it içi görev yerleri valiliklerce belirlenmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ÜÛ/ Lf/2005 

)oç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
Millî EğitimBakanı 
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26.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN'ın, Çanakkale Savaşı gazilerine ilişkin sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/5458) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S t B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorulanının Milli Savunma Bakanı sayın Vecdi GÖNÜL 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

2_£./O3/20O5 

A Y K A N 
T r a b z o n M t i l l e t v e k i l i 

2 0 0 3 T e m m u z ay ında çıkartı lan Yönetmel ik le , s en i t l er imiz i ç i n 18 Mart' ı 
şehitler g ü n ü olarak an ı lmas ı ilan edilmiştir. 

B u m e y a n da; 

S O R U L A R i 
1. Ç a n a k k a l e Muharebe ler ine katılarak gazi unvanın ı a lan k a ç insanımız 

hayattadır? 
2 . Hayat ta o lanlar ın e k o n o m i k durumları nedir? 
3 . E k o n o m i k olarak sıkıntı l ı olanlar var i se hangi tedbirleri a lmayı 

düşünüyorsunuz? 
T.c. 

M İ L L Î S A V U N M A B A K A N L I Ğ I 
A N K A R A 

22 Nisan 2005 
K A N K A R . 2 0 0 5 / 7 0 1 8 - C S ( t o O 
K O N U Y a p ı l ı S o r u Ü n f t r g a s l . 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

ILC3İ T B M M B ş k . l ı ğ ı n ı n 0 4 N İ S A N İJOOS g u n v e K A N . K A R . M D . A . O l O G N S O 1 0 . 0 0 . 0 2 -
7 / 5 4 5 8 - 1 0 1 8 0 / 3 0 9 2 6 s a y ı l ı y a z ı s ı 

T r a b z o n M i l l e t v e k i l i S a y ı n A s ı m A Y K A N t a r a f ı n d a n v e r i l e n " Ç a n a k k a l ö S a v a ş ı 
g a b i l e r i n e " i l i şk in 7 / 5 4 5B s a y ı l ı y a z ı l ı s o r u ö n e r g e s i n i n c e v a b ı E K ' t e s u n u l m u ş t u r 

A r z e d e r i ı n 

' V e c d i CJOfsJÛL 
Mi l l î S a v u n m a B a k a n ' 

T R A B Z O N MİLLETVEKİL İ SAYIN A S I M A Y K A N T A R A F I N D A N VERİLENİ 
7/5458 SAYILI YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ N İ N C E V A B I 

Yapı lan inceleme sonucunda. Çanakkale Savaşında gazı olanların hiçbirinin hayat la 
o lmadığı tespi t edilmiştir. 

Bi lgi ler inize sunar ım 

r*ecdi G Ö N Ü L 
Mi l l î S a v u n m a B a k a n ı 
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27.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'in, Bağ-Kurlu çiftçilerin sağlık hizmetlerinden yararlan
ma durumlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGIOGLU'nun 
cevabı (7/5460) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

24 Mart 2005 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat BAŞESKİOĞUİ tarafından 

yazdı olarak yanıtlanmasını arz ederim, 

Sinop Milletvekili 

Bağ-kur mensubu çiftçilerimiz yoğun bürokratik işlemlerle karşı karşryadırtar. Ülkemizde tarım 

kesiminde yaşayan Bağ-Kur mensubu yurttaşlarımız sağhk hizmetlerinden yararlanma sOrednde çeşitli 

sorunlar yaşamaktadırlar. 2005 yıbnda başlayan uygulamayla skjorta primleri ayhk olarak 

ödenmektedir. Hasat dönemi dışnda eline para geçmeyen çiftçimiz bu konuda mağdur olmaktadır. 

1. Bağ-kur mensubu çiftçilerimizin fakülte hastanelerinden yararlanması yolunda 

yapılan herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

2. Cincilerimizden talep edilen bazı ameliyat ve ilaç ücretleri kurumuzca neden 

ödenmektedir? 

3. Hastanelere peşin olarak ödeme yapan Bağ-kur - üyesi çiftçilerimize 

ödemelerinin tümü neden geri ödenmemektedir ve* alacaktan.neden geç 

ödenmektedir? 

4. Çiftçilerimize Bağ-kur dışında neden sigorta seçenekleri sunulmamaktadr? 

5. Aylık prim ödeme şeklinden tekrar hasat dönemi ödeme şekline geçilmesi 

konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? 

c 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Korulu Başkanlığı 

22 NİSAN 2005 
Sayı :B.13.APK.0-l2-00-00/31O- t ^ S 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 04/04/2005 tarih ve A.O1.0.GNS.0.10.00.O2-7/5460-1O198/30953 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Sinop Milletvekili Engin ALTAY'a ait 7/5460 Esas No'lu yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkincevabi bilgi ve değerlendirmeler aşağıda 
sunulmuştur. 

Bağ-Kur mensubu sigortalı ve hak sahipleri Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı 
hastanelerinden ücretsiz faydalanabilmektedir. Ancak, üniversite hastanelerinde görmüş oldukları 
tedaviler için, Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesinin son 
paragrafında yer alan "Kurumumuzla protokolü bulunmayan resmi Sağlık kurum ve kuruluşlarında 
Bağ-Kur sağlık karnesi ile muayene olan ve tedavi görenler için Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı 
tedavi kurumlarında yapılacak muayene, tetkik, tahlil, müdahale, ameliyat ve tedavilere ait fiyat 
tarifesi üzerinden hesaplanmak suretiyle Kurumca belirlenecek esaslar dahilinde ödeme yapılır. Bunu 
aşan kısmı ise ilgili tarafından karşılanır." hükmü gereğince öncelikle tedavi ücretini kendileri 
ödemekte, daha sonra fatura ve diğer belgelerini bağlı bulunduğu İl Müdürlüklerine ibraz etmek 
suretiyle Bütçe Uygulama Talimatında yer alan fiyatlar esas alınarak tedavi bedelleri kendilerine 
ödenmektedir. Bütçe uygulama Talimatı kapsamında bulunmayan tedavi bedelleri ise 
ödenmemektedir. 

Ayrıca, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler ile "Kardiyoloji ve KVC" "Hemodiyaliz 
Uygulama" ve "Hemodiyaliz Uygulamalarında Tıbbi Tetkik ve Tahlil" konulu paket protokollerde 
bulunmaktadır. 

Yine, sigortalı ve hak sahiplerine daha iyi ve etkin sağlık hizmeti verilebilmesi amacıyla paket 
protokolleri çeşitlendirme çalışmaları devam etmekte olup, tamamlanmasını müteakip uygulamaya 
açılacaktır. Bunun neticesinde sözleşme talebinde bulunan Üniversite Tıp Fakültesi hastaneleri ile 
sözleşme yapılabilecektir. 

Bağ-Kur sigortalı ve hak sahiplerinin tedavi giderlerine ait fatura ödemeleri Kurumun finans 
durumuna istinaden ti Müdürlüklerine gönderilen ödenekler dahilinde yapılabilmektedir. 

2926 sayılı Kanun'un "KAPSAM" başlıklı 2 nci ve 3 üncü maddesinin (b) bendinde 
tanımlanan tarımsal faaliyetlerde bulunanlar bu Kanuna göre sigortalı sayılacakları hüküm altına 
alınmış olmaları sebebiyle Bağ-Kur kapsamındadırlar. 

02/08/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanun'un geçici 22 nci maddesi gereğince 2926 sayılı 
Kanun kapsamında sigortalı olanların 01/01/2005 tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanun'un 50 nci 
maddesine göre ödeyecekleri primlere ilişkin hükümler 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu'nun 37 nci maddesinin (i) bendi gereğince 01/01/2006 tarihine ertelenmiş olup, 2926 sayılı 
Kanun kapsamında sigortalı olanlar primlerini üçer aylık dört dönem halinde ödemeye devam 
etmektedirler. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ Murat BAŞESGİOĞ LU 
Bakan 
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28.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Allianoi Antik Kentinin korunmasına ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/5462) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanımız sayın Atilla KOÇ tarafından 
yazılı ofarak cevaplandırması™ arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
izmir Milletvekili 

İZMiR Bergama yakınlarındaki Allianoi Antik Kenti'nin, Yortânlı*Barajı'nın suları 
altında katması söz konusudur. Tarihsel varsıllarımızın olduğu bu tarihî kentin 
ülkemiz ve geleceğimiz açısından önemi tartıştlamayacak kadar net ve açıktır. Bu 
barajın tarihi kentimizi sular altında bırakmaması için yazıh ve görsel basında 
haberler her gün yayımlanmakta ayrıca da yörenin duyarlı kuruluşları tarafından imza 
kampanyaları düzenlemektedir. Bu nedenle? 

1- iZMİR Bergama yakınlarındaki Allianoi Antik Kenti'nınr yöremiz için de ivedi • 
gereksinim olan Yortanh Barajı'nın suları altında kanması" olasılığı.var.ise, 
antik kentimizi korumanın çalışmaları olamaz mı ? 

2- Bu yöremizde tarihsel özellik korunarak, baraja da sahip olabilmemiz için 
Enerji ve Tabff Kaynaklar bakanağımız ile ortak bir çözüm bulmayı 
düşünüyor musunuz? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 16APK0201ARGE-940 -r5»"33 3 0-{ ^ / 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İ l g i : T.B.M M. Başkanlığı Genel Sekreterliği KAN.KAR DAt.BAŞK/nm 04.04.2005 gün ve 
A.O1.O.GNS.010.00.02-30963 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Dr. Muharrem TOPRAK'ın 7/5462-10208 Esas No'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. K \ V 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYİN DR. M U H A R R E M TOPRAK'IN 7/5462-10208 ESAS 
NO'LU S O R U Ö N E R G E S İ N E İSTİNADEN HAZIRLANAN B A K A N L I Ğ I M I Z CEVABI 

İZMİR Bergama yakınlarındaki Allianoi Antik Kenti 'nin, Yortanlı Baraj ın ın sulan altında 
kalması söz konusudur. Tarihsel varsıllarımızın olduğu bu tarihi kentin ülkemiz ve geleceğimiz 
açısından önemi tartışılamayacak kadar net ve açıktır. Bu barajın tarihi kentimizi sular altında 
bırakmaması için yazılı ve görsel basında haberler her gün yayımlanmakta ayrıca da yörenin duyarlı 
kuruluşları tarafından imza kampanyaları düzenlenmektedir. Bu nedenle; 

SORU 1. İZMİR Bergama yakınlarındaki Allianoi Antik Kenti 'nin, yöremiz içm de ivedi 
gereksinim olan Yortanlı Barajı 'nın suları altında kalması olasılığı var ise antik kentimizi korumanın 
çalışmaları olamaz mı? 

S O R U 2. Bu yöremizde tarihsel özellik korunarak, baraja da sahip olabilmemiz için Enerji ve 
Tabii Kaynaklar bakanlığımız ile ortak bir çözüm bulmayı düşünüyor musunuz? 

C E V A P 1-2. İzmir tli, Bergama İlçesi 'nin yaklaşık 25 km. kuzeydoğusunda Çaltıkoru Köyü 
yakınında Yortanlı Barajı 'nın yapımı ön çalışmalarının başlamasıyla birlikte baraj alanındaki kültür 
varlıklarının açığa çıkarılması ve kurtarılması amacıyla, 04/05/1994 t arihinde Bakanlığım ile DSİ 
Genel Müdürlüğü arasında bir protokol imzalanmıştır. Yapılan protokoller çerçevesinde, DSİ 'n in 
maddi katkısı ile müze müdürlüklerimiz ve üniversitelerin ilgili bölümlerinin bilimsel desteğiyle açığa 
çıkarma ve kurtarma kazılarına başlanılmıştır. 1994 yılından bu yana Yortanlı Baraj bölgesinde 
yapılan çalışmalarda geç Bizans dönemine ait bir yerleşim yeri ile nekropo] açığa çıkarılmıştır. 
Protokol kapsamında, kurtarma çalışmaları devam etmektedir. 

D.S.İ. TARAFINDAN SAĞLANAN ÖDENEKLER: 

1994 YILI 
1995 YILI 
1996 YILI 
1997 YILI 
1998 YILI 
1999 YILI 
2000 YILI 
2001 YILI 
2002 YILI 
2003 YILI 
2004 YILI 

300.000.000.-TL 
1.065.000.000.-TL 
3.100.000.000.-TL 
9.000.000.000.-TL 

25.000.000.000-TL 
60.000.000.000.-TL 
90.000.000.000.-TL 
1 20.000.000.000.-TL 
130.000.000.000.-TL 
140.000OOO.OOO.-TL 
140.000.000.000.-TL 

1994 YILI: Kısmen Parthenion Antik Kenti eteklerine kurulacak olan baraj gövdesinin 
yapımı dikkate alınarak, gövdenin oturacağı kısımda kazı çalışmalarına başlanmıştır. Alan karelajı 
yapıldıktan sonra yapımındaki öncelik nedeniyle gövdeye bitişik olan barajın batardo kısmında yüzey 
bulguları da dikkate alınarak kazı çalışmalarına başlanılmış ve belirli aralarla açılan sondajlarda gövde 
kısmına doğru ilerlenmiştir. Batardo kısmındaki çalışmalar sırasında taş dizgiler ve bir mezar açığa 
çıkartılmıştır. Gövde kısmındaki çalışmalarda ise yer yer yüzeyde de izlenebilen mimarinin az bir 
bölümü ortaya çıkarılmıştır. Aralık 1994 tarihinde kazı çalışmalarının 1994 yılı bölümü tamamlanmış . 
toplam 675 m lik alan kazılmıştır. Kazı sırasında keramik, stroter gibi parçalar da çıkarılmış ve 2 eser 
kazı envanterine kaydedilmiştir. 

1995 YILI: Nisan-Aralık ayları arasında baraj gövdesinde yapılan kazılarda Geç Bizans 
Döncmi 'nc ait bir yerleşim ile nekropolün bir kısmı açığa çıkarılmıştır. Yapılan kazılarda mimari ve 
mezarların yanı sıra keramik, stroter, cam, madeni vb. parçalar da bulunmuştur. Bu buluntular 
içerisinde toplam 10 adet eser (kase,küpe,yüzük ve benzeri gibi) envantere kaydedilmiştir 

1996 YILI: Barajın gövde kısmında nekropo! kazısına devam edilmiştir. Eylül-Kasım ayları 
arasında yapılan kazı çalışmalarında Geç Bizans dönemine ait mezarlar açılmıştır. Yapılan 
çalışmalarla baraj gövdesindeki kazılar kısmen tamamlamıştır. Çıkan buluntular arasında çoğu mezar 
buluntusu olan (Küpe. yüzük, bilezik gibi) toplam 26 adet eser envantere kaydedilmiştir. 

1997 YILI: Haziran-Kasım ayları arasında baraj göl alanında kazı çalışmaları yapılmıştır. 
Roma döneminden Bizans dönemine kronoloji veren mimari açığa çıkarılmıştır. Ayrıca toplam 18 
mezar açılmıştır. Yaklaşık 1000 m2 alan kazılmıştır. Çıkan buluntular arasında keramik, cam. madeni, 
kemik gibi objeler vardır. Toplam 34 adet eser envantere kaydedilmiştir. 
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1998-1999 YILLARI: Yapılan kazılar sonucunda; doğu-batı doğrultulu yaklaşık iki yüz metre 
uzunluğunda altı metre genişliğinde bir cadde (Carda) ve ona dik gelen otuz beş metre uzunluğunda 
sekiz metre genişliğinde anıtsal başka bir cadde (Documenta) ile forum olarak nitelendirilen alanda 
kesişmektedir. Dikdörtgen forum alanının güneyini ise Anadolu'da çok az örneği olan ve MS 11. 
Yüzyıla tarihlenen eksedra tipinde nympheum (Anıtsal Çeşme) sınırlamaktadır. Her iki caddenin de 
kenarlarında üstü kapalı geniş stoalar olup, kışın yağmurdan yazın güneşten korunmak için 
yapılmıştır. Stoalann arkasında ise dükkanlar ve mekanlar inşa edilmiştir. Doğu-Batı doğrultusundaki 
cadde, yaklaşık 200 metre batıda anıtsal bir geçiş yapısı ile son bulmaktadır. Geçiş yapısı, bugün dahi 
halen kullanılan köprü ile birlikte planlanmış olup Roma Çağanda inşa edilmiştir. Caddelerin daha 
güneydoğusunda Bizans Dönemi'ne ait oldukça büyük yerleşme yapısı tespit edilmiştir. Bu Bizans 
ÇağVnda büyük olasılıkla iç Mysia bölgesinde bugüne kadar saptanamamış iki piskoposluk 
merkezinden bin olduğu sanılmaktadır. Çünkü MS VI ve XJ yüzyıllar arasında bölge çok yoğun 
olarak Bizans yerleşimine açılmıştır. Yerleşimin güneydoğusundaki, 1999 yılı kazıları sonucu ortaya 
çıkanları kült yapısının (?) bugüne kadar Anadolu'da bir benzeri bilinmemektedir. 

Yerleşiminin içinden güneydeki antik kemlere bağlantıyı sağlayan anıtsal yollar, batısında, 
güneydoğusunda ve kuzeyindeki çok geniş nekropol alanlarında tespit edilen mezarlar ve ölü 
hediyeleri "Anadolu Arkeolojısı"ne yeni ışık tutacaktır. 

1998-1999 yılı kazılan sonucunda Hellenistik Çağ, mimari, buluntuların yanı sıra özellikle 
MS. II yüzyıla tarihlenen ünik değerde pek çok arkeolojik eser Bizantoloji açısından son derece 
önemli konteks buluntular ele geçirilmiştir. Ayrıca kazılarda; çok sayıda heykeltraşlık eser, metal 
eser, çanak çömlek, kandil, kemik obje, cam eser, gümüş ve bronz sikke ele geçirilerek Bergama 
Müzesi'ne kazandırılmıştır. 

2000-2002 YILLARI: 2000 yılından itibaren bu alanda sürdürülen kazılara Philip Morris 
Sabancı tarafından sponsorluk yapılmaya başlanmıştır. 

1998 yılından itibaren Paşaılıcası Mevkii'nde yapılan kazılarda açığa çıkarılan "Alllanoi" 
sağlık merkezindeki çalışmalar devam etmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda termal yapı, 
sütunlu ana cadde, çeşme, şarap imalathanesi, Bizans kilisesi, çift kemerli bir Roma köprüsü ortaya 
çıkarılmıştır. 

2003-2004 YILLARI: Arkeolojik kazılara Kuzey Ilıca, Sütunlu Galeri, Çeşme, Batı 
tnsulaları ve Kült Yapısı'nda devam edilmiştir. 

Söz konusu çalışmaların 2005 yılı faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 300,000.00 YTL. 
ödeneğe ihtiyaç duyulduğu, 10 şubat 2005 tarihli yazımızla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, DSİ 
Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiş olup söz konusu miktarın uygun bulunduğu adı geçen Bakanlığın 
28.03.2005 tarihli yazısıyla bildirilmiştir. 

2005 yılı içinde su tutulmasına başlanacak olan barajın sulan altında kalması muhtemel 
taşınmaz kültür varlıklarının korunması amacıyla DSİ Genel Müdürlüğünce bu varlıkların mil 
tabakasıyla kapatılması önerilmiş olup söz konusu önerinin, kazı çalışmalarını Bergama Müzesi 
Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdüren Yrd. Doç. Dr. Ahmet YARAŞ ile Kazı Başkanı Bergama Müzesi 
Müdürlüğü görüş ve önerileriyle birlikte İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu'nda değerlendirilmesinden sonra 2005 sezonunda da kazı çalışmalanyla birlikte 
korumaya yönelik çalışmalar planlanmaktadır. 

Yukarıda bahsi geçen bütün bu bilimsel çalışmalar Bakanlığım ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğû'nün ortaklaşa hazırlayarak üzerinde mutabık kaldığı protokoller 
çerçevesinde yürütülmekte olup baraj inşaatının yerinin değiştirilmesi gibi alternatif önerilerin 
uygulanması hususu tamamen Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığının inisiyatifinde bulunmaktadır 
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29.- izmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, pamuk primi ödemelerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5464) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan tamundan YAZILI olarak yanıtlanması için 
gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 28.03.200S 

Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

C H P Grup Baskanvekili 

Hükümetiniz, Bakanlar Kurulu'nun 20O4/7B28 sayılı Karan ve 2004/36 numaralı 
Uygulama Tebliği ile 2004 yılı ürünü kültür pamuğu, mısır, zeytinyağı gibi ürünlere 
destekleme primi ödenmesine ilişkin girişimde bulunmuştur. 

Uygulamada tarlanın mülk sahibi olan kişiler Doğrudan Gelir Desteği *ni kendileri 
almaktadır. Aynı tarlayı icar senedi ile tarla sahibinden kiralayan çitçi, mahsulünü toplayıp 
sattığında faturayı kendi adına alnustır. Ancak bu tarlayı kiralayan çiftçi Pamuk Primi için 
İlçe Tanın MüdürlüğU'rte gittiğinde» "Doğrudan Gelir Desteği'nî tarla sahibi aldığı için 
Pamuk Primi alamayacağını" öğrenmektedir. Aile içi tarımda da aynı sorunun yaşandığı 
bildirilmektedir. 

1) İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurarak Pamuk Primi almak isteyen, ancak 
işledikleri tarlada kiracı olmaları nedeniyle prim alamayan kaç çiftçimiz vardu*7 

2) Pamuk Priminin tarlanın sahibi yerine, tarlayı işleyen ve ürünü yetiştiren kiracı 
çiftçiye ödenmesi için bir çalışma yapacak mısınız? 

3) Pamuk Primi Dosyalarının İlçe Tarım Müdürlüklerine teslimi için son gün olarak 
açıklanan 28 Mart 2005 tarihi, tarlada kiracı olan çiftçilerle ilgili sorunu giderecek 
düzenlemeler yapılması için ileri bir tarihe erteleyecek misiniz? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

, 26 Nisan 2005 
Sayı : B.12.0.APK.0.07-212- / 2 ^ 0 2 _ ^ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : a) 08.04.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-433-1/1651 sayılı yazı, 
b) 04.04.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5464-1042/31111 

sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı ekinde alınan, izmir Milletvekili Kemal ANADOL'a ait 7/5464 esas nolu 
yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

-\Xç 
Sami GÜÇLÜ 

Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal ANADOL 

İzmir Milletvekili 
Esas No : 7/5464 

Hükümetiniz, Bakanlar Kurulu'nun 2004/7828 sayılı Karan ve 2004/36 numaralı 
Uygulama Tebliği ile 2004 yılı ürünü kültür pamuğu, mısır, zeytinyağı gibi ürünlere 
destekleme primi ödenmesine ilişkin girişimde bulunmuştur. 

Uygulamada tarlanın mülk sahibi olan kişiler Doğrudan Gelir Desteği'ni kendileri 
almaktadır. Aynı tarlayı icar senedi ile tarla sahibinden kiralayan çitçi, mahsûlünü toplayıp 
sattığında faturayı kendi adına almıştır. Ancak bu tarlayı kiralayan çiftçi Pamuk Primi için 
İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gittiğinde, "Doğrudan Gelir Desteği'ni tarla sahibi aldığı için 
Pamuk Primi alamayacağını" öğrenmektedir. Aile içi tarımda da aynı sorunun yaşandığı 
bildirilmektedir. 
SORU 1) İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurarak Pamuk Primi almak isteyen, ancak 
işledikleri tarlada kiracı olmaları nedeniyle prim alamayan kaç çiftçimiz vardır? 
CEVAP 1) Üretim yapan tüm üreticiler kiracılarda dahil olmak üzere Kütlü Pamuk 
Priminden istifade edebilmeleri için, Çiftçi Prim Sisteminde dolayısıyla Çiftçi Kayıt 
Sisteminde yer alması gerekmektedir. Üretim yapan üreticilere 2004/36 sayılı Destekleme 
Primi Ödenmesine tlişkin Uygulama Tebliğinin 2.Bölüm 4.maddesine göre, alım satım 
işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla kütlü pamuk 
üreticileri prim ödemelerinden yararlanır. Çiftçiler tarafından üretilen ve kamu kuruluşlarına 
yapılan kütlü pamuk teslimatları için de 6.maddede belirtilen belgelerin düzenlenmesi 
kaydıyla çiftçilere prim ödenir. Ayrıca sertifikalı tohumluk kullanmak suretiyle kütlü pamuk 
üretimi yapan ve bu durumu belgelendiren üreticilere, ürüne verilecek prim miktarının % 
20'si oranında fazla ödeme yapılacaktır. 

Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı pamuk üreticisi 13.993 adettir. Çeşitli nedenlerle 
ÇKS'ne kayıt yaptıramayan ancak arazi tespitlerinin bir kısmı yapılan tahmini üretici sayısı 
1400 adettir. 
SORU 2) Pamuk Priminin tarlanın sahibi yerine, tarlayı işleyen ve ürünü yetiştiren kiracı 
çiftçiye ödenmesi için bir çalışma yapacak mısınız? 
CEVAP 2) 2004 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane 
Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu 
Karan Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2004/36)" 22.09.2004 tarih ve 25591 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ancak "Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/10)" 12.03.2005 
tarih ve 25753 sayılı Resmi Gazete'de ve "Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ 
No: 2005/14)" 26.03.2005 tarih ve 25767 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Tebliğ değişikliği ile problem çözülmüştür.Uygulamaya Tebliğ doğrultusunda devam 
edilmektedir. 
SORU 3) Pamuk Primi Dosyalarmın İlçe Tarım Müdürlüklerine teslimi için son gün olarak 
açıklanan 28 Mart 2005 tarihi, tarlada kiracı olan çiftçilerle ilgili sorunu giderecek 
düzenlemeler yapılması için ileri bir tarihe erteleyecek misiniz? 
CEVAP 3) Üretici müracaatları 31.03.2005 tarihinde sona ermiştir. Süre uzatımı söz konusu 
değildir. 
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30.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, ülkemizde yetiştirilen zeytin türlerine ve korun
masına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5513) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
30.03.2005 

Aşağıdaki sorulanmın T a n m v e Kdytslerf Bakam Sn. Sami GÜÇLJÛ taraf ından 
yazılı o larak cevaplandırılmasını a rz eder im. 

Tartt ı boyunca, barış, dosttuk ve bereketi zeytin aanucleınigttr. Zeyt in , besin 
değer i çok yüksek bir yiyecektir. 

Günümüzde özel ikle Marmara , Epe ve Akdeniz bOkjftieılmU zeytin yetistiridagi 
konusunda dünya çapında isim yapnas yerler arasında bulunmaktadır -

Zeyt in ûreticfleri basta üret im olmak Özere çeginl Tgarnatantı zorfuldarla karsı 
karşıya katmaktadır. 

Zeyt in üretimini yapan halkın, büyük çoğunluğunun arazisi kuçflfc, jmıyUıı 
ağacı sayısı azdır. Bu yüzden geçimlerini sağlayacak kazana ancak ek te 
edebilmektedir ler. Bu OreUcterin desteklenmesi ve üretim alanlannın genişletilmesi 
gerekmektedir . 

DOnya v e ülkemiz açısından h e m çok d e ğ e r i bfr besin maddesi h e m d e çok 
zengin ekonomik potansiyele sahip bir ticaret maddesi olan zeytine hak ett iği değer in 
veri lmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Ülkemizde bulunan zeyt in çesftJMginin beMenmesf gerekmektedir . Bölgesel 
Ozeteidere g e r e yetiştirilen zeytinlerin e n uygun biçimde d e g e r l e n d M e r e k , gereldi 
işlemler sonucunda , kaya? o lmadan üreticinin verdiği cjıaJJeı v e atan teri hak ett iği 
değeri bulmalıdır. 

1. Ülkemizde yetisttrften zeytinlerin bölgelere göre d a g t a n nedir? 

2 . Ülkemizde yetiştirilen zeytinlerin türleri aceandan bir haritası mevcut mudur? 

3 . Ülkemizdeki zeytin türlerinin korunması için neler yapılmakladır? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLİĞİ 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.APK.0.07-2U- / Z . 3 7 3 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 2 5 N İ S A N 200S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :06.04.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-10293 sayılı yazı. 

ilgi yazınız ekinde gönderilen, Bursa Milletvekili Kemal D E M İ R E L e ait 7/5513, esas 
nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M 
Sami GÜÇLÜ 

Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/5513 

Tarih boyunca, barış, dostluk ve bereketi zeytin simgelemiştir. Zeytin, besin değeri çok 
yüksek bir yiyecektir. 
Günümüzde özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerimiz zeytin yetiştiriciliği konusunda 
dünya çapında isim yapmış yerler arasında bulunmaktadır. 
Zeytin üreticileri başta üretim olmak üzere çeşitli aşamalarda zorluklarla karşı karşıya 
kalmaktadır. 
Zeytin üretimini yapan halkın, büyük çoğunluğunun arazisi küçük, zeytin ağacı sayısı 
azdır. Bu yüzden geçimlerini sağlayacak kazancı ancak elde edebilmektedirler. Bu 
üreticilerin desteklenmesi ve üretim alanlarının genişletilmesi gerekmektedir. 
Dünya ve ülkemiz açısından hem çok değerli bir besin maddesi hem de çok zengin 
ekonomik potansiyele sahip bir ticaret maddesi olan zeytine hak ettiği değerin verilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. 
Ülkemizde bulunan zeytin çeşitliliğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bölgesel özelliklere 
göre yetiştirilen zeytinlerin en uygun biçimde değerlendirilerek, gerekli işlemler sonucunda, 
kayıp olmadan üreticinin verdiği emekler ve alın teri hak ettiği değeri bulmalıdır. 
SORU İ) Ülkemizde yetiştirilen zeytinlerin bölgelere göre dağıtımı nedir? 
CEVAP 1) Zeytin ağaç sayısı bakımından Ege Bölgesinde %56, Marmara Bölgesinde %25, 
Akdeniz Bölgesinde %14, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde %5 oranında zeytin ağacı 
mevcuttur. Aydın, İzmir, Balıkesir, Muğla, Manisa ve Çanakkale tilerinde zeytincilik yoğun 
olarak yapılmaktadır. Balıkesir İli zeytin ağacı sayısı bakımından ilk sırayı almaktadır. 
Türkiye zeytinyağı üretiminin %18'i bu ilimizde gerçekleşmektedir. Ülkemizde her yıl 
dikimi yapılan yaklaşık 5 milyon adet zeytin fidanının %95'i Gemlik çeşidi, %5'ini Ayvalık, 
Yağ Çelebi, Domat v.s oluşturmaktadır. 
SORU 2) Ülkemizde yetiştirilen zeytinlerin türleri açısından bir haritası mevcut mudur? 
CEVAP 2) Ülkemizde yetiştirilen zeytin çeşitlerinin bir haritası mevcut olmamakla birlikte, 
kendi bölgelerinde yetiştiklerinde yüksek verim sağlayan bölgelerine uyum sağlamış çeşitler 
aşağıda belirtilmektedir. 

Marmara Bölgesi : Çelebi, Edincik Su, Gemlik, Karamürsel Su, Samanlı 
Ege Bölgesi : Ayvalık, Çakır, Domat, İzmir Sofralık, Kiraz, Memecik, Uslu 
Akdeniz Bölgesi : Büyük Topak Ulak, Sarı Hasebi, Sarı Ulak, Tavşan Yüreği 
Güneydoğu Bölgesi : Eğriburun, Halhali, Kalembezi, Kilis Yağlık, Nizip Yağlık, 

Yağ Çelebi 
SORU 3) Ülkemizdeki zeytin türlerinin korunması için neler yapılmaktadır? 
CEVAP 3) Ülkemizin diğer geleneksel meyve türlerinde olduğu gibi zeytin konusunda da 
sahip olduğumuz tip ve zenginliğinin ulusal ekonomiye kazandırılması için yapılmakta olan 
klon seleksiyonu konularına son yıllarda daha yoğun bir şekilde girilmiş olmakta birlikte hala 
bütün çeşitlerimizin karakterizasyonu uluslararası geçerlilikteki standartlara göre 
bitirilememiştir. Halen araştırma kuruluşlarımız tarafmdan Milli Çeşit listesinde yer atan ve 
tescilli çeşit olarak kabul edilen zeytin çeşitlerinin de UPOV formatında özellik belgeleri 
hazırlanmaktadır. Söz konusu çalışmalar tamamlanana kadar zeytin fidanının 19.09.1996 
sayılı ve 22762 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracı Yasak ve ön İzne Bağlı 
Mallara İlişkin 96/31 sayılı Tebliğ kapsamında kalması ile çeşitlerimizin rakip ülkeler 
tarafından sahiplenmesi engellenmektedir. 
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31.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, kurulması düşünülen kırsal kalkınma 
genel müdürlüğüne ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5570) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 3 { Q3 2QQ5 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel MüdUrlüğü'nün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunla, mülkiyeti hazineye ait olup da, kapatılan Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş taşınmazların, Maliye Bakanlığı 'nca, 
16.03.2005 tarihi itibariyle Kocaeli ve İstanbul illerinde Büyükşehir Belediyelerine, diğer 
illerde ise il özel idarelerine tahsisi ön görülmekteydi. 

Ancak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında 
kurulması düşünülen Kırsal Kalkınma Genel MüdUrlüğü'nün bölge bazında 
teşkilatlandırılacağı ve bu nedenle, mülga Köy Hizmetleri Genel MüdUrlüğü'nün 13 bölge 
(İstanbul, Şanlıurfa, Van, Elazığ, Erzurum, Trabzon, Kastamonu, Kayseri, Konya, Antalya, 
Adana, Bursa ve İzmir) müdürlüğünce kullanılan taşınmaz, malzeme ve demirbaşların, 
Maliye Bakanı'nın 09.03.2005 tarihli olur'ları ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına tahsis 
edilmiştir. 

1. Köy Hizmetleri Genci MüdUrlüğü'nün kapatılmasıyla ortaya çıkan hizmet 
boşluğunun, kurulması düşünülen Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü tarafından doldurulması 
mı amaçlanmaktadır? 

2. Neden, söz konusu bölge müdürlüklerine ait taşınmaz, malzeme ve demirbaşların 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na devri 5286 sayılı yasada düzenlenmeyip, ilgili yasanın 
tahsislerle ilgili belirlemiş olduğu 16.03.2005 tarihine 7gün kala Maliye Bakanı olur 'uyla 
gerçekleştirilmiştir? 

3. Kurulması düşünülen Kırsal Kalkınma Genci MüdUrlüğü'nün bölge bazında hangi 
illerde teşkilatlanması düşünülmektedir? Eskişehir bu iller arasında bulunmakta mıdır? 
Bulunmuyorsa gerekçesi nedir? Bu konuda ölçütler nelerdir? Neye göre belirlenmektedir? 

T C . 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.12.0.APK.0.07-211/ <2-Q&\ 
K O N U : Yazılı Soru önergesi 26 NİSAN 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: 14.04.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5570- 10337 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'a ait 
7/5570 esas numaralı yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

~-v4 
Sami GÜÇLÜ 

Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge sahibi : Mehmet VEDAT YÜCESAN 

Eskişehir Milletvekili 
Önerge No : 7/5570 

5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması hakkındaki Kanunla, mülkiyeti hazineye ait olup da, kapatılan Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş taşınmazların, Maliye Bakanhğı'nca, 
16.03.2005 tarihi itibariyle Kocaeli ve tstanbul illerinde Büyükşehır Belediyelerine, diğer 
illerde ise il özel idarelerine tahsisi ön görülmekteydi. 

Ancak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında 
kurulması düşünülen Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü'nün bölge bazında 
teşkilatlandınlacağı ve bu nedenle, mülga Köy Hizmetlen Genel Müdürlüğü'nün 13 bölge 
(İstanbul, Şanlıurfa, Van, Elazığ, Erzurum, Trabzon, Kastamonu, Kayseri, Konya, 
Antalya,Adana, Bursa ve izmir) müdürlüğünce kullanılan taşınmaz, malzeme ve 
demirbaşların, Maliye Bakanımın 09.03.2005 tarihli olur'lan ile Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığına tahsis edilmiştir. 
SORU -1) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kapatılmasıyla ortaya çıkan hizmet 
boşluğunun, kurulması düşünülen Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü tarafından doldurulması 
mı amaçlanmaktadır? 
SORU-2) Neden, söz konusu bölge müdürlüklerine ait taşınmaz, malzeme ve demirbaşların 
Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'na devri 5286 sayılı Yasada düzenlenmeyip, ilgili Yasanın 
tahsislerle ilgili belirlemiş olduğu 16.03.2005 tarihine 7 gün kala Maliye Bakanı olur'uyla 
gerçekleştirilmiştir? 
SORU-3) Kurulması düşünülen Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü'nün bölge bazında hangi 
illerde teşkilatlanması düşünülmektedir? Eskişehir bu iller arasmda bulunmakta mıdır? 
Bulunuyorsa gerekçesi nedir? Bu konuda ölçütler nelerdir? Neye göre belirlenmektedir. 
CEVAP-1-2-3) Bilindiği üzere, 28.01.2005 tarih ve 25710 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kaldırılması 
ve bazı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Kanuna göre, Mülkiyeti Hazineye ait olup 
da Maliye Bakanlığınca Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen taşınmazlar hariç 
olmak üzere, taşra teşkilatının kadro ve pozisyonları, personeli, tüm varlıkları, araç, gereç ve 
taşınırları, tapuda bu Genel Müdürlük adına kayıtlı olan taşınmazları ve hizmet binaları; 
İstanbul ve Kocaeli illerinde Büyükşehir Belediyelerine, diğer illerde ise İl Özel İdarelerine 
devredilmiştir. 

Bakanlığımızın yeniden yapılanmasına ilişkin Kanun Tasarısı çerçevesinde Kırsal 
Kalkınma Genel Müdürlüğü kurulması ön görülmekte olup, söz konusu Genel Müdürlüğün 
görev alanı, teşkilat yapısı ve fonksiyonuna dair çalışmalar devam etmektedir. 
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32.- Tokat Milletvekili Resul TOSUN'un, 2001-2004 yıllarında Eximbank'ın firmalara kullan
dırdığı kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/5578) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aracılığınızla aşağıdaki somlara Devlet Bakanı Sayın Kürşat TÜZMEN tarafından 
yazılı olarak cevap verilmesini saygı ile arz ederim.31.03.2005 

ı 
Sorular ; 
1.2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında Eximbank firmalara toplam ne kadar kredi 
kullandırmıştır? 
2. Her yıl için firmalara kullandırılan kredi miktarı nedir? 

a. 2001 yılında hangi firmalara ne kadar kredi verilmiştir? 
b. 2002 yılında hangi firmalara ne kadar kredi verilmiştir? 
c. 2003 yılında hangi firmalara ne kadar kredi verilmiştir? 
d. 2004 yılında hangi firmalara ne kadar kredi verilmiştir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.008/ O^fgJ l%jkjWQ$ 

Konu : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dgi: 14.04. 2005 tarihli veKAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5578-10379/31452 
sayılı yazıları 

Tokat Milletvekili Resul TOSUN1 un (7/5578 Esas No)' ile verdiği yazılı soru 
önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

CuflUiö*/0 
Kttrsad TUZMEN 

EK-1 Devlet Bakanı 
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TOKAT MİLLETVEKİLİ SAYIN RESUL TOSUN'UN 7/5578 ESAS NUMARALI 
SORU ÖNERGESİNE CEVABEN HAZIRLANAN NOT 

Türk Eximbank, ihracata yönelik faaliyette bulunan imalatçı, ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı 
firmalara, yurtdışında faaliyet gösteren girişimcilere, döviz kazandırıcı hizmet ve 
faaliyetlerde bulunan firmalara kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi 
programları ile finansman desteği sağlamaktadır. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik 
etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni pazarlara girilmesini kolaylaştırmak 
amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmekte, kısa vadeli ihracat kredilerinin dışında 
kalan, bunları tamamlayıcı nitelikte olan ve proje finansmanını amaçlayan orta ve uzun 
vadeli krediler kullandırmaktadır. 

İhracatçılara ve ihracata yönelik üretim yapan imalatçılara, ihracata hazırlık döneminde 
ihtiyaç duyulan finansmanı sağlamak amacıyla, kullandıkları kredi kadar ihracat 
gerçekleştirme taahhüdü karşılığında ve Türk menşeili malların serbest dövizle ihraç 
edilmesi koşulu ile kullandırılan kısa vadeli ihracat kredilerinden Sevk Öncesi İhracat 
Kredileri aracı bankalar vasıtasıyla, diğer krediler ise Bankamız tarafından doğrudan 
kullandırılmaktadır. 

Bu çerçevede Bankamızca, 2001 yılında 2.800 firma ile 17.400, 2002 yılında 2.200 firma 
ile 12.200, 2003 yılında 2.800 firma ile 14.450, 2004 yılında 3.100 firma ile 14.550 
civarında kredi işlemi gerçekleştirilmiş ve toplam 11,5 milyar dolar kredi kullandırılmıştır. 
Görüldüğü üzere, sonu önergesine konu edilen dönemde 10.900 firma kredi kullanmış ve 
bu firmalarla 58.600 kredi işlemi gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu dönemde kredilerin 
ortalama büyüklüğü 195.000,- USD olup, kredi kullanan firmaların % 70'ine tekabül eden 
7.600 firma KOBİ kategorisinde değerlendirilmiştir. 

Mezkur dönemde kullandırılan kredilere ilişkin olarak program bazında bilgi vermek için 
hazırlanan tablo ekte tarafınıza sunulmaktadır. Sayın Milletvekilimize müşteri bazında 
ayrıntılar içeren bilgi verilmesi istenen bilgilerin yukarıda açıklanan hacminin 
büyüklüğünün yanısıra, 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun "Adli Suç ve Cezalar'ı 
düzenleyen 22. Maddesinin 8. bendinde yeralan "Bankaların mensupları ve diğer 
görevlileri sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bankalara veya müşterilerine ait sırları 
bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar..." 
hükmü gereğince mümkün olamamaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederiz. 
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TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ 

KULLANDIRIMLAR (USD) 

Sevk Öncesi İhracat Kredileri 

Dış Ticaret Şirketleri Kredileri 

İhracata Hazırlık Kredileri 

Turizm Pazarlama Kredileri 
Sevk Öncesi Reeskont Kredisi ve Iskonto 
Kredisi 

Uluslar arası Nakliyat Pazarlama Kredisi 

K08İ İhracata Hazırlık Kredisi 

Özellikli Krediler (Orta ve Uzun Vadeli) 

TOPLAM 

2001 YILI 

1.762.644.000 

441.280.000 

445.355.000 

7.454.000 

57.822.000 

_ 

_ 

16.523.388 

2.731.078.388 

2002 YILI 

1.374.203.000 

536.663.000 

207.114.000 

2.011.000 

35.512.000 

3.310.000 

_ 

9.030.105 

2.167.843.105 
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33.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/5606) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Beşir ATALAT tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. ,-•-•••,, 

„^JSL. p> 
Kamal OEHİREL 

Burca Milletvekili 
Hükümet kurulduğu tarihten bu yana, gerek yazılı gerekse sözlü basın 

organlarında çeşitli kereler kadrolaşma yapıldığı yönünde yazılar yer almaktadır. 
Bu konuyla İlgili kamuoyunun merakının giderilmesi amacıyla, 

1. Göreve başladığınız tarihten itibaren. Bakanlığınız birimlerine açıktan kaç kişilik 
atama yapılmıştır? 

2. Nakil yoluyla Bakanlığınıza çekilmiş olan personel sayısı ne kadardır? 
3. Bakanlığınıza, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından geçici görevlendirilmek 

amacıyla getirilen personel sayısı ne kadardır? 
4. Bakanlığınızda göreve başlatılan sözleşmeli personel sayısı nedir? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı : B.O2.0.005/iyJX/k-İVJ ü^ Icif /2005 
Konu : Soru Önerges i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlıgı'nın 14.O4.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.1 0.0O.02-

7 /5606-10431/31548 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMlREJL tarafından tevcih edilen 7/5606 esas sayılı yapılı 
soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı ve ilgili kuruluşlarından alınan cevabi yazılar ekte 
gönderilmektedir. •* 

Bilgilerinize arz ederim. A T A L A V 
E K L E R : * 
ı - etevab. y t t 2 ı , Devlet B a k a n ı 

T Ü R K İ Y E R A D Y O - T E L E V t Z Y O N K U R U M U 
G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

Hukuk Müşavirliği 

S A Y I : B.O2.2.TRT.O.61.OO.O0/H12.V ..2B/.. U /2005 
K O N U : 7 /5606 sayılı Önerge Cevabı. 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I N A 
(Prof. Dr. Beşir A T A L A Y ) 

İlgi : 15/04/2005 tarih ve B.02 .0 .005/031/0813 sayılı yazı. 

tlgi yazınız ekinde yer alan, Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL'in Devle t Bakanı 
Sayın Prof. Dr. Beşir A T A L A Y tarafından cevaplandırılması talebiyle tevcih ettiği 7 /5606 sayılı 
Soru Önergesi ile ilgili Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

1- Kurumumuza 18/11/2002 tarihinden bugüne kadar açıktan 6 7 personel ataması 
yapılmıştır. 

2 - Kurumumuza 18/11/2002 tarihinden bugüne kadar nakil yoluyla 20 personel ataması 
gerçekleştirilmiştir* 

önergedeki diğer soruların Kurumumuzla ilgisi bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
Şenol DEMİRÖZ 
Genel Müdür 
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22 NİSAN 2005 

S a y ı ; B . 0 2 . 1 . T İ K . 0 . 7 1 . 0 0 . 0 0 / ' ? - & - 2 _ - f c ' > < - 2 - * ** t i -
K o n u : S o r u Ö n e r g e s i 

D E V L E T B A K A J V L I C İ İ I N A 
( S n . B e ş İr A T A L A Y ) 

B u r s a M i l l e t v e k i l i S a y ı n K e m a l D E M İ R E L ' i n 0 . 5 . 0 4 . 2 0 0 5 tarih v e 7 / 5 6 0 6 e s a s s a y ı l ı s o r u 
Ö n e r g e s i i n c e l e n m i ş o l u p , c e v a b e n ; 

1 - 5 8 inc i v e 5 9 u n c u H ü k ü m e t l e r d ö n e m i n d e B a ş k a n l ı ğ ı m ı z a a ç ı k t a n a t a m a y o l u i l e ( 1 ) B a ş k a n 
v e s ı n a v y a p ı l a r a k a l ı n a n C l l ) T e k n i k Y a r d ı m U z m a n Y a r d ı m c ı s ı o l m a k Üzere 1 2 a d e t a ç ı k t a n 
a t a m a y a p ı l m ı ş t ı r . 
2 - S S i n c i v e 5 9 u n c u H ü k ü m e t l e r d ö n e m i n d e B a ş k a n l ı ğ ı m ı z d a n a k i l y o l u y l a ( 1 ) a d e t ş o f ö r 
i s t i h d a m e d i l m i ş t i r -
3 - 5 8 i n c i v e 5S> u n c u H ü k ü m e t l e r d ö n e m i n d e B a ş k a n l ı ğ ı m ı z b ü n y e s i n d e k a m u k u r u m v e 
k u r u l u ş l a r ı n d a n 6 a d e t p e r s o n e l 4 6 6 8 s a y ı l ı K a n u n ' u r ı 1 ° ı ı n c u m a d d e s i n e u y a r ı n c a g e ç i c i o l a r a k 
g ö r e v l e n d i r i l m i ş t i r . 
4 - 5 8 i n c i v e 5 9 u n c u H ü k ü m e t l e r d ö n e m i n d e 4 6 6 8 s a y ı l ı K a n u n ' u n 2 0 n c i m a d d e s i u y a r ı n c a 
B a ş k a n l ı ğ ı m ı z d a t o p l a m ( 2 O ) a d e t s ö z l e ş m e l i p e r s o n e l i s t i h d a m e d i l m i ş t i r . 

B i l g i l e r i n i ar^s e d e r i m . 

T . C 
R A Ş B A K A K L I K 

D a s u - Y a y ı a v e E n f o r n ı » » y n n G e u r l M a d O r l f l S U 

S a y ı : B . 0 2 . 1 . B Y E . 0 . 7 1 - 6 1 0 - * - ^ & — * ^ "* "* ^ - / O 4 / 2 0 O S 

K n ı ı u : S o m ö n e r g e s i 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I N A 
( S ı ı y ı o B e ş l i - A T A L A Y ) 

İ l g i : a ) B a k a n l ı k l a r ı n ı n 1 5 . 0 4 . 2 0 O S tar ih l i V B B . O 2 . 0 . 0 0 5 / 0 3 1 / 0 8 1 3 s a y ı l ı j - a z ı l a n . 
b ) T ü r k i y e B t t y t t k M i l l e t IVlec l i s i B a - ş k a ı ı l ı ğ ı U e n c l S e k r e t e r l i ğ i ' n i n 1 4 . 0 4 . 2 0 0 5 

t a r i h l i v e A . O l O . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 7 / 5 6 0 Ö - 1 0 4 3 1 / 3 1 5 4 S s a y ı l ı y a z ı s ı v e e k i . 

B u r s a TvEi l lc tveki l i S a y ı n K e m a l DElVItRJEL t a r a f i n d a ı ı t o v c i l ı e d i l e n , 7 / 5 6 0 6 e s a s 
n u m a r a l ı y a z ı l ı s o r u ö n e r g e s i n e M a k a m l u n n c a v e r i l e c e k c e v a p t a y a r a r l a n ı l a l j i l e u B k h u s u s l a r 
aşüğıclrı s u n u l m a k t a d ı r . 

1 - G e n e l M i U l ü r l t l g t l m U z c , 5 9 . H O k ü m e t d ö n e m i n d e 6 5 7 s a y ı l ı K a n u n o n 9 2 . 
m a d d e s i n e g ö r e 1 m e m u r ve? 1 h i z m e t l i o l m a k ü z e r e , t o p l a n ı 2. p e r s o n e l a ç ı k t a n a t a n m ı ş t ı r . 

2 - 4 0 4 6 s a y ı l ı Ö z e l l e ş t i r m e l T y g u I a m ı ı l u n n ı n D O î e n l e r a n c s i n e v e B a z ı . K m ı u n v e 
K a n u n H ü k m l U ı d c K a r a r n a m e l e r d e D e ğ i ş i k l i k Y a p ı l m a s ı n a D a i r K a n u n k a p s a m m u ı ı a , 6 5 7 
s a y ı l ı D e v l e t M e m u r l a n K a n u n u k a p s a m ı n d a da. 3 o l m t ı k ü r e r e t o p l a m 1 1 p e r s o n e l i n n a k l e n 
a t a m a s ı e e ı ç e J c l e ^ t i r î l r n i ş t î r . 

3 - G e n e l I v l ü d C i r l i i ğ ü m l l z d e . d i ğ e r k a m u k u r u m v e I c u m l u s l a n n d a ı ı g e ç i c i o l a r a k 
g ö r * s v l e n d i r i ) c n p e r s o n e l b u l ı ı n m a t ı ı a k U ı d ı r . 

4 S9. H ü k U m e t d ö n e m i n d e 6 5 7 s a y ı l ı D e v l e t M e m u r l a n K a m ı n u ı ı u n 4 / B m a d d e s i n e 
g ö r e 1 5 p e r s o n e l s ö z l e ş m e l i o l a r a k g ö r e v e b a ş l a t ı l m ı ş t ı r . 

AJTZ e d e r i m , 

A b d ı j ı r t a h r n a ^ İ B l L G t Ç 
ü e n e l I v l ü d u r 

T . C . 
B A Ş B A K A N L I K 

D e v l e t İ s t a t i s t i k E n s t i t ü s ü B a ş k a n l ı ğ ı 

S A V I . B . 0 2 . 1 . D İ E 0 . 6 5 . 0 0 . 0 3 / 9 0 < 5 - ^ - J 2 _ i = / 0 4 / 2 0 0 5 

ICOIoTlJ: S o r u Ö n e r g e s i 

D E V L E T B A K A l S f i L I Ğ I N A 
CSayın B e ş i r A T A L A Y ) 

l i g i : 1 5 / 0 4 / 2 0 U 5 tar ih v e B 0 2 . 0 . 0 0 5 / 0 3 1 / 0 8 1 3 say ı l ı 7 / 5 6 0 6 s a y ı l ı y a z ı l ı s o r u ö n e r g e s i 

T ü r k i y e B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i B o ^ k a n i ı ğ ı ' n a B u r s a M i l l e t v e k i l i S a y ı n K e m a l D E M t R E L 
l a r a f ı n d a n S a y ı n D e v l e t B a k a n ı B e ş i r A T A L A Y ' a t e v c i h e d i l e n 7 / 5 Ö 0 6 e s a s say ı l ı y a z ı l ı s o r u 
ö n e r g e s i n d e i s t e n i l e n b i l g i l e r h a z ı r l a n a r a k e k t e s u n u l m u ş t u r 

B i l g i l e r i n i z e a r z e d e r i m . O 
D o ç D r Ö m e r D E M İ R 

E n s t i t ü B a ş k a n ı 
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CHP Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in Sayın Devlet Bakanımız 
Beşir ATALAVa tevcih ettiği 7/5606 sayılı yazılı soru önergesi. 

•/ Soru-1: 58 ve 59. Hükümetler döneminde Devlet İstatistik 
Enstitüsü'ne 63'ü Uzman Yardımcısı olmak üzere 67 
kişinin açıktan ataması yapılmıştır. 

s Soru-2: Devlet İstatistik Enstitüsü'ne naklen 9'u özelleştirmeden 
olmak üzere toplam 48 kişinin ataması yapılmıştır. 
(Ancak, bu personelden 5 kişi tekrar başka kurumlara 
naklen atanmış, 1 kişide istifa etmiştir.) 

s Soru-3: Geçici görevle diğer kamu ve kuruluşlarından Devlet 
istatistik Enstitüsü'ne getirilen personel bulunmamaktadır. 

•/ Soru-4: Devlet istatistik Enstitüsü'nde göreve başlatılan 
sözleşmeli personel bulunmamaktadır. 

T.C 
BAŞBAKANLIK 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 

SAYI : B . 0 2 . 0 . S Y F / S ^ t ^ 19/4/2005 
K O N U : ia/4/^UUD 

DEVLET BAKANLIĞI *NA 
(Sn.Beşir AT AL AY) 

İLGİ: a) 15.04.2005 tarih ve 813 sayılı yazınız. 

İlgi yazı konusu Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL 'in 7/5606 esas no' lu 
yazılı soru önergesine ilişkin cevap ilişiktedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Mevlüt BILICÎ 
Genel Müdür 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL 'İN 7/5606 ESAS 

SAYILI YAZILI SORU ÖNERGELERİNİN CEVABI 
1- Genel Müdürlüğümüze açıktan atama yapılmamıştır. 

2- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 09.12.2004 tarihinde 
yürUrlüğe giren 5263 Sayılı Kanun ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
MUdûrlüğü olarak teşkilatlandırılmış olup, Fon Genel Sekreteri Genel Müdür olarak 
atanmıştır. 

3 - 2003 yılının başından bugüne kadar diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 
geçici görevlendirilmek üzere getirilen personel bulumnamaktadır.Gene! Müdürlükte 
hali hazırda Başbakanlık 'tan 23, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 14 kişi olmak 
üzere toplam 37 kişi görev yapmaktadır. 

4-Genel Müdürlük bünyesinde göreve başlatılan sözleşmeli personel 
bulunmamaktadır. 

Dünya Bankası kredisi ile 2001 yılında başlatdan Sosyal Riski Azaltma Projesi 
(SRAP) kapsamında 37 kişr^sözleşmeli olarak proje bünyesinde çalışmaktadır. 
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34.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Rus turistlerle ilgili bir açık
lamasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/5637) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M îçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Kfiltür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Yabancı turistlerle ilgili değerlendirmenizde, "Ruslar sonradan zengin 
olmanın görgüsüzlüğüyle fazla para bırakıyor. Ruslar bu söylediğimi de 
duymasın. Bu sene çok Rus turist bekliyoruz" dediğiniz basında yer almıştır. 

1 - Turizm bakanlarının görevleri arsında, ülkeye gelen yabancı turistleri görgü 
ölçeğinde kategorize etmek gibi bir görevi var mıdır? 

2- İletişim olanaklarının bu denli geliştiği bir dünyada, söylediklerinizin 
duyulmaması mümkün olmadığına göre, bundan sonraki konuşmalarınızda 
daha özenli olacak mısınız? 

3- Konuşmanızın son bölümünde "laf yetivesin gari" dediğinize göre, laf 
dönemine son verip, Türkiye kültürü ve turizmini geliştirmek için hangi projeleri 
uygulamaya koyacaksınız? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 16APK0201ARGE-940-.S2-OCM ,iLj / O f 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAK.DAİ.BAŞK/nın 18.04.2005 gün ve 
A.01 0.GNS.010.00.02-10479 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU'nun 7/5637-10480 Esas Nu'lu yazılı 
soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
Bakan 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN FİKRET BALOĞLU'NW 
7/5637-10480 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABİ 

Yabancı turistlerle ilgili değerlendirmenizde, "Ruslar sonradan zengin olmanın 
görgüsüzlügüyle fazla para bırakıyor. Ruslar bu söylediğimi de duymasın. Bu sene çok Rus turist 
bekliyoruz" dediğiniz basında yer almıştır. 

SORU 1- Turizm bakanlarının görevleri arasında, ülkeye gelen yabancı turistleri görgü 
ölçeğinde kategorize etmek gibi bir görevi var mıdır? 

SORU 2- İletişim olanaklarının bu denli geliştiği bir dünyada, söylediklerinizin duyulmaması 
mümkün olmadığına göre, bundan sonraki konuşmalarınızda daha özenli olacak mısınız? 

CEVAP 1-2- Konuya ilişkin açıklamalarım yazılı ve görsel medyada yeterince yer almıştır. 
Dostça münasebetler içindeyim. Akıbetin böyle olacağını düşünemediğim, şakacı zihniyetimin verdiği 
bir sözle bu hadise olmuştur. Amacım ve kastım katiyen ülkeme gelen turistleri kategorize etmek 
değildir. 

SORU 3- Konuşmanızın son bölümünde "'laf yetivesin gari" dediğinize göre, laf dönemine 
son verip, Türkiye kültürünü ve turizmini geliştirmek için hangi projeleri uygulamaya koyacaksınız? 

CEVAP 3 - Kültürel mirasımızın koruması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, 
Sağlanacak kaynakların elverdiği ölçülerde. 4 mevsim 12 ay turizm olanaklarının geliştirilmesi ve 
çeşitlendirilmesi yönündeki yeni projelerle; Türk Turizmi'nin renklendi/ilmesine ve değişik 
etkinliklerle yerli ve yabancı turistleri çeken bir tatil merkezi haline getirilmesine yönelik çalışmalar 
devam etmektedir. 

2005 Yılında Uygulanmasına Devam Edilecek Ana Projelerimiz Şunlardır; 
Anıt Onarımları, 

Muhtelif Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Korunması İşleri, 

Sivil Mimari Örneklerinin Onarımı, Teşhir Ve Tanzimi, 

Müzelerin Onarımı, Teşhir Ve Tanzimi İle Çevre Düzenlemeleri, 

Anıt, Müze, Türbe, Saray Ve Örenyeri Onarımı, Çevre Düzenlemesi, Donanım Ve Restorasyon 

İşleri, 

Tarihi Çevre Koruma Ve Geliştirme Rölöve Ve Restorasyon Projesi Yapımı, 

Kale Ve Sur Onarımları, 

Müzelerin Tevsii Ve Kazı Evleri Yapımı, 

Örenyerleri Onarımı, Çevre Düzenlemesi, İşık Ve Ses Düzeni Yapımı, 

Topkapı Sarayı Restorasyonu, Teşhir Ve Tanzimi, 

Atatürk F.vleri Onarımı, Teşhir Ve Tanzimi. 

Yurtdışında Bulunan Eski Türk Eserlerinin Bakımı. Onarımı Ve Restorasyonu 
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Bakanlığımın turizmi çeşitlendirme politikası çerçevesinde geliştirdiği projeler ise 
şunlardır; 

Yayla Turizmi Projesi 

Bu proje ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın önemli bir bölümünü: yaylaların turizme 
kazandırılması amacı ile yaptığımız araştırma, planlama ve altyapı uygulamaları oluşturmaktadır. 

Bu proje ile; yaylalarımızın doğal güzellikleri, etnolojik ve diğer çekicilik yaratan özellikleri ile 
ekoturizme yönelik sundukları çeşitli ve eşsiz olanakların; koruma-kullanma dengesi içerisinde turizm 
amaçlı değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Dağ-Doğa Yürüyüşü Projesi (Trekking) 

Alp-Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alan ülkemizin dağ ve sıradağları flora ve faunası 
zengin bir ortam sunması nedeniyle dağ-doğa yürüyüşü için önemli bir potansiyel arz etmektedir. Proje 
kapsamında, bu potansiyelin planlı bir yaklaşımla değerlendirilmesi, tür ve aktivitelerin 
zenginleştirilerek arz kapasitesinin geliştirilmesi, tanıtılması, amaçlanmaktadır. 

Mağara Turizmi Projesi 

Bilimsel ve sportif amaçlı etkinliklerin konusu olan mağaraların alternatif turizm arayışlarıyla 
gündeme gelmesiyle ve günümüzde aktif turizm anlayışının önde gelen türlerinden biri olarak mağara 
içinde ve çevresinde yapılan gerekli düzenlemelerle turizmin hizmetine sunulması ve oluşumu 
milyonlarca yılı kapsayan mağaraların daha iyi korunabİlmeşinin amaçlanması bu projemizin başlıca 
çalışma konusudur. 

Kuş Gözlemciliği (Ornitoloji) Projesi 

Kıtalar arasında, göç eden kuşların kullandıkları köprülerden en önemlilerinden biri belki de en 
önemlisi Anadolu'dur denebilir. Anadolu yarımadası gerek kara, gerekse su habitatlanyla bu kuşlara, 
ev sahipliği, bir çoğuna ise üremeleri için konak görevi yapmaktadır. Türkiye RAMSAR sözleşmesine 
taraf olması nedeniyle uluslararası öneme sahip çok sayıda Ramsar alanına (sulak alanı) sahiptir. 

Bu proje çalışması ile kuş gözlemlemenin doğayla başbaşa kalmak olmasından yola çıkılarak 
doğal hayatın tanıtılması, korunması bunların yanında da eğitim verilebilmesi amaçlanmaktadır. 

Botanik (Bitki İnceleme) Turizmi Projesi 

Ülkemizin iklim farklılıkları ve doğal çevre özellikleri nedeniyle sahip olduğu bitki örtüsü 
bakımından oldukça zengin bir konumda olması nedeniyle bu zenginliğin turizm amaçlı 
değerlendirilmesi bu projenin başlıca hedeflerindendir. 

Bitki inceleme faaliyetlerinin yapılabileceği milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma 
alanları, özel çevre koruma bölgeleri zengin bitki örtüsünün tanıtılması, korunması ve geliştirilmesi 
için tercih edilebilecek alanlardır. 

Kırsal Turizm Projesi 

Bu projede amaç, kırsal alanda doğal ve/veya tarihi çekiciliklerin belli bir ölçüde bulunduğu 
yörelerde ana ekonomik uğraşısı tarım olan nüfusun, tanmsal uğraşı Jannı sürdürmekle birlikte 
evlerinin uygun bölümlerini profesyonel amaçla ziyaretçi ağırlayabilecek yalın bir konaklama tesisine 
dönüştürerek ek iş olarak küçük turizm işletmeciliği yapmasının sağlanmasıdır. 
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Akarsu Turizmi (Kano-Rafting) Projesi 

Akarsularımızın önemli bir bölümü rafting, kano ve nehir kayağı için çok elverişlidir. Doğa 
turizminin önde gelen dallarından biri olarak akarsu turizmine yönelik ülkemizin sunduğu bu büyük 
potansiyelin geliştirilmesi ve geniş kitlelere hitap edecek şekilde tanıtımının yapılması önem 
taşımaktadır. 

Büyük yatırımlar gerektirmeyen akarsu turizmi, çevrenin kültürel, otantik değerleri ve diğer 
turizm çeşitleriyle bir bütün oluşturmaktadır. Bu nedenle, nehirlerimizin akarsu turizmi potansiyeli 
incelenirken, çevresinde yer alan ve entegre bir şekilde geliştirilebilecek diğer turizm değerleri de bu 
proje kapsamında belirlenmiştir. 

Bisiklet Tur Güzergahlarının Belirlenmesi Projesi 

Ekoturizm yaklaşımı ile ele alman turizm aktivitelerinden, cazip bir doğa sporu olarak giderek 
daha çok ilgi ve talep gören bisiklet turlarının geliştirilmesi ve güzergah çeşitliliği yaratılması 
amacıyla yaptığımız araştırma ve planlamalar bu çalışmamızın türü olarak tanımlanabilir. 

Atlı Doğa Yürüyüşü Projesi 

Bu proje ile ülkemizin belirli bölgelerinde atla gezinti yapılarak doğanın ve çevrenin başka bir 
bakış açısı ile tanıtılması hedeflenmektedir. Atlı doğa yürüyüşü ülkemizde Kapadokya, Kastamonu, 
Antalya. Muğla gibi yörelerimizde ilk olarak yapılmaya başlanmıştır. 

Turizm Amaçlı Sportif Olta Balıkçılığı Projesi 

Sportif olta balıkçılığının da bu doğrultuda, özellikle giderek artan doğayla baş başa kalma 
ihtiyacını karşılayabilecek rekreasyon el spor olarak ele alınması ve bir proje çerçevesinde 
geliştirilmesi planlanmaktadır, 

Ayrıca bu faaliyetlerin yanı sıra, İnanç Turizmi Projesi, Antik Kentler ve Tarihi Çekim 
Merkezleri Projesi, Av Turizmi Projesi ve Kış ve Dağ Sporları Merkezleri Kurulması Projesi vb. 
projeler üretilmiştir. 

Dünya turizmindeki yeni eğilimler ve talepler doğrultusunda bugüne kadar izlenen strateji ve 
politikalarda yeni düzenlemeler yapılarak, yeni hedeflere yönelik dinamik ve stratejik planlamaya 
geçilmesi zorunludur. Bu doğrultuda 58. ve 59. Hükümetlerimizin "ACİL EYLEM PLANI" nda da 
yer alan TURİZM KENTLERİ PROJESİ önemli bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Bu proje 
ile içinde birden fazla fonksiyon içeren (çeşitli tip ve ölçekte konaklama tesisi, golf alanları, 
alışveriş merkezleri, kongre merkezi, yat limanı vb.) doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik kaynakların 
ekolojik ve ekonomik verimliliğin sağlandığı alanların planlanması ve düzenlenmesi hedeflenmektedir. 
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35.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, oğlunun ticarî faaliyetlerinin açıklanıp açık
lanmayacağına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/5643) (*) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorulanmuı Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKTTAN tarafinHan 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 07.04.2005 

V Avjtfesut DEÖER 
Diyarbakır Milletvekili 

İş adamları Vergi rekortmeni ise isminin açıklanmasını istemeyince Vergi Usul 
Kanununa göre açıklanmaz. 

Avrupa Birliğindeki ülkelerde Bakan ve Ailesi için her türlü eylem ve işlemleri 
toplumun gözü önünde cereyan etmesi temel ilke. 

Oğlunuzun, ithal ettiği Mısırlar ve gerekse diğer ticari faaliyetlerle ilgili Bakanımızın 
Vergi Usul Kanunun gizlilik prensibinin arkasına sığınarak faaliyetlerini açıklnmamaktasınız 
( Daha önce bana verilen cevabı yazınızda ). 

1 - Ülkenin Maliyesi teslim edildiği Bakanlık ve Bakan olarak oğlunuzun ticari 
faaliyetlerini bilmek toplumun en doğal hakkı değil midir? 

2- Bu nedenle tekrar soruyorum? V.U.K gizliliğe sığınmadan açıklamayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
öze l Kalem Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.ÖKA.0.00/310/ 3 H ° ^ 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGl: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 18.04.2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-1049 sayılı yazısı. 

.2£-oq.2.<: 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Av. Mesut DEĞER'in tarafıma tevcih ettiği 7/5643 esas 
nolu yazılı soru önergesinde yer alan hususlarla, kendileri tarafından daha önce tarafıma tevcih 
edilen 7/2198 esas nolu soru önergesindeki sorular aynı olup, konuya ilişkin olarak 10.04.2004 
tarihli ve B.07.0.ÖKA.O.OO/310/22I9 sayılı yazımızla cevap verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

(*) 7/2198 TBMM'nin 13,4.2004 tarihli 72 rıci Bir. tutanak dergisinde yayınlanmıştır. 
UN AKITAN 
fe Bakanı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 22 YASAMA YILI: 3 

89 U N C U BİRLEŞİM 
26 NİSAN 2005 SALI 

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 RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME ve MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI ve TEKLÎFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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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 Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Millî Savunma Komisyonu * (10/128) Esas Numaralı 
26.4.2005 Sah - Saat: 13.30 Meclis Araştırması Komisyonu 

27.4.2005 Çarşamba - Saat: 14.00 
* Plan ve Bütçe Komisyonu 

27.4.2005 Çarşamba - Saat: 10.30 

* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu 
27.4.2005 Çarşamba - Saat: 11.00 

* Dilekçe Komisyonu 
28.4.2005 Perşembe - Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
89 UNCU BİRLEŞİM 26 NİSAN 2005 SALI SAAT: 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/336), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in; Tapu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifinin (2/319), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi 

02 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

03 - SEÇIM 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1.- Ağrı Milletvekili Cemal Kaya'nın, Milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle, Anayasa'nın 
84 üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesinin oylaması 

05 _ MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAÎR ONGÖRÜŞMELER 

1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) (1) 

2. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet Müdürü 
Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

3. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

4. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

5. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

6. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

7. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

8. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

9. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum
larının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

10. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 28 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

11. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

(1) Hükümet bulunamadığından öngörüşmesi bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
12. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 

sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

13. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel 
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

14. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

15. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile etüt 
eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe kavuşturulması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

16. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak dengeli 
ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

17. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/46) 

18. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

19. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

20. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

21. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adlî Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

22. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 
İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 
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23. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 

nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

24. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

25. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

26. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

27. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

28. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

29. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 

30. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

31. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

32. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/65) 

33. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 
Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

34. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 
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35. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 

önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

36. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

37. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

38. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

39. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

40. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

41. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

42. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

43. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

44. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

45. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

46. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

47. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 
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48. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 

sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

49. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lcrin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

50. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

51. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

52. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

53. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

54. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

55. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

56. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

57. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

58. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Bcyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

59. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

60. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 
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61. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 

azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

62. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/101) 

63. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

64. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

65. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

66. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

67. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

68. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 
bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

69. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

70. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

71. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda ve 
Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

72. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

73. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 
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74. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'in, 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

75. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

76. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

77. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

78. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

79. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt 
istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

80. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

81. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük 
Başmüdürlüğünde pirinç ithalatındaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

82. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 26 Milletvekilinin, Gazi Üniversitesindeki 
akçalı usulsüzlük, yolsuzluk ve ideolojik kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/125) 

83. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl 
Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

84. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum 
Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

85. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

86. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 
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87. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

88. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın 
nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

89. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının 
araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

90. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, organize sanayi 
bölgelerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

91. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

92. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki sorunların 
araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

93. - İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır Cczaeviyle 
ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

94. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hükümetin 
Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 

95. - Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 Milletvekilinin, Çorum İlinin turizm 
potansiyelinin değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

96. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, Samsun İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

97. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 20 Milletvekilinin, mülkî amirlerin aslî 
görevlerine yeterli zaman ayıramamalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

98. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya 
ait gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartlan ve tahsis amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

99. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 21 Milletvekilinin, Devlet iç borçlanma 
senetlerinin halka arzıyla ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 
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100. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 27 Milletvekilinin, TÜBİTAK'la ilgili malî ve 

idarî konulardaki bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

101. - Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, kıyı bahkçılığındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

102. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Millî Eğitim 
Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

103. - Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 22 Milletvekilinin, töre cinayetleri görünümündeki 
kadına yönelik şiddet hareketlerinin nedenlerinin araştırılarak engelleyici önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

104. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 27 Milletvekilinin, temel ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin mevcut durumunun araştırılarak düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

105. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Irak'la yapılan petrol ve 
fucloil karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/150) 

106. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, kapkaç olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

107. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve çevreye 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

108. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 Milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

109. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

110. - Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 Milletvekilinin, Kelkit Havzasının ekonomik, 
sosyal ve çevresel sorunlarının araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

111.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan 
kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

112.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, TMSF'ye devredilen 
bankalar ile kamu bankalarından kaynaklanan zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 
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113. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Millî Saraylardaki eserlerin 

sahteleriyle değiştirilerek yurt dışına kaçırıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

114. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, Başbakanlık Müsteşarının 
bazı görüş ve uygulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

115. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 Milletvekilinin, OHAL uygulamasının 
sonuçlarının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

116. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticarî 
ortaklığıyla ilgili iddiaların araştırılarak siyasetçilerin ticarî faaliyetleri konusundaki ilkelerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

117. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, BDDK ve TÜBİTAK 
üyeliklerine atamalar konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

118. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının 
nedenleri ve boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

119. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucu madde 
kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

120. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, kamudaki araştırma ve 
geliştirme birimleri ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

121. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 Milletvekilinin, kuru üzüm ticaretindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/166) 

122. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes 
Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

123. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, ABD ile ekonomik ilişkiler 
alanındaki bazı konular hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

124.- İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 22 Milletvekilinin, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

125. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 83 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve yöredeki turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 
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126. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 
yapı güvenliğindeki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın 
sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

127. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde 
karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/170) 

128. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, 2004 Yılı Özelleştirme 
Programı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

129. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 65 Milletvekilinin, Karadeniz'e bırakılan zehirli 
atık dolu variller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

130.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 Milletvekilinin, TEKEL'in alkollü içkiler 
kısmının özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

131. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 Milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi 
İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

132.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir 
Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

133.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

134.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

135. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

136. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 23 Milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat 
isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) 

137.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi Başkanının istifası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

138.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi 
sonrasında yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

- 1 4 - 89 UNCU BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
139. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 Milletvekilinin kadınlara yönelik töre ve 

namus cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

140. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 Milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin 
belirlenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

141.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 Milletvekilinin, don olayları nedeniyle 
kayısı üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

142. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen 
gençlerimizin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

143. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 42 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliğinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/186) 

144. - Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 Milletvekilinin töre cinayetlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

145.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdcmir ve 20 Milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki 
maden rezervlerinin araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/188) 

146. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 24 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının 
neden olduğu sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

147.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'ün 
bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) 

148. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

149. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 29 Milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm 
imkânlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

150.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'deki işsizliğin ve 
yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

151.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının bütün 
boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 
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152. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 Milletvekilinin, oto tamirciliği ile 

uğraşan küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

153.- Malatya Milletvekili Ferit Mcvlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, Türk Hava 
Yollarında son günlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/196) 

154.- Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek ve 20 Milletvekilinin, Avrupa Birliği 
uyum sürecinde esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

155.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 29 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/198) 

156. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, yabancıların Türkiye'de mülk 
edinmelerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

157.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tarımsal destekleme 
politikalarının amaç ve ilkeleri ile tarımsal sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

158.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirlenmenin 
sebeplerinin ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

159. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğinin içinde bulunduğu durumun saptanması ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

160. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 Milletvekilinin, işsizlik düzeyi ile istihdam 
hacmindeki olumsuzlukların boyutlarının araştırılarak gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

161. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 Milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin 
sorunları ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

162. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, medyanın sorunlarının 
çağdaş demokrasi çerçevesinde araştırılarak bağımsız ve tarafsız bir medya için gerekli yasal 
düzenlemelere zemin hazırlanması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

163. - Bursa Milletvekili Şerif Birinç ve 27 Milletvekilinin, Susurluk ve Nilüfer çaylarındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve sorumlularının araştırılarak zararlı ve tehlikeli atıklardan arındırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 
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164. - Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, don olayının yarattığı 

zararın ekonomik boyutlarının araştırılarak fındık üreticilerinin sorunlarının çözümlenmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

165. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 19 Milletvekilinin, kadınların işgücüne 
katılımının önündeki engellerin ve olumsuzlukların saptanarak katılımın ve üretkenliğin artırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

166. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün 
yapısal sorunlarının dış ticaret açısından araştırılarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalarına 
koşut tarımsal destekleme politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

167. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 25 Milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun 
ve eksikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

168. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölünde 
meydana gelen kirliliğin ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

169. - İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 22 Milletvekilinin, Türk Hava Yollarındaki yeni 
atamaların, bunun yol açtığı idarî ve teknik zafiyetlerin, yeni yönetimin uçuş güvenliğini tehdit 
eden uygulamalarının ve kâr eden kurumun daha sonra zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

170. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, ilaç sektörünün içinde 
bulunduğu durumun tespit edilip, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının izledikleri 
politikalar ile bu politikaların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

171. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, Demiryollarında son 
zamanlarda meydana gelen tren kazalarının nedenlerinin, teknik personel ve aksaklıkların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerisi (10/213) 

172. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 20 Milletvekilinin Bursa-Orhaneli Termik 
Santralinin çevreyi kirletip kirletmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

173.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 21 Milletvekilinin, 4916 Sayılı Kanunla 
yabancı-lara taşınmaz mal ve ayni hak edinme hakkının tanınmasının ckonomik-sosyal ve siyasal 
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/215) 

174. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 22 Milletvekilinin, İskenderun limanında batan 
MV Ulla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına 
verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/217) 
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175.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin, yasa dışı örgütler ile emniyet, 

MİT ve yargı kuruluşları arasındaki ilişkiler konusunda ileri sürülen iddiaların araştırılarak sorum
lularının ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

176.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 23 Milletvekilinin, ilköğretim müfredatındaki 
köklü değişikliğin millî eğitimin temel hedefleri açısından araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

177. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığınca 
ilköğretim okullarına dağıtılan ders kitaplarının maddî kaynağına ilişkin iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220) 

178.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 39 Milletvekilinin, şeker pancarı ve 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

179.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 37 Milletvekilinin, Küçük Menderes Irmağındaki 
kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 

180. - İstanbul Milletvekili Birgcn Keleş ve 25 Milletvekilinin, Türkiye AB ilişkileri ile AB 
Komisyonu ilerleme raporunun geleceğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 

181.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 40 Milletvekilinin, Ege Bölgesindeki tarım 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

182.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 36 Milletvekilinin, TRT yönetimi hakkında 
ileri sürülen iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/225) 

183. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 36 Milletvekilinin, bazı ilçelerin adliye 
teşkilatlarının kapatılması nedeniyle ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

184.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 23 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre 
İlçesi-Aşıköy yer altı bakır ocağında meydana gelen kazanın nedenlerinin ve sorumlularının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

185.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 20 Milletvekilinin, Bitlis'te balcılık ve arıcılığın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/229) 
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186.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 33 Milletvekilinin Millî Emlak Genel 

Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarınca yapılan arsa tahsislerinin usulüne uygun olup olmadığının 
ve tahsislerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

187. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 36 Milletvekilinin, pamuk üretimi ve 
üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

188.- Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 24 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre-
Aşıköy maden ocağında meydana gelen iş kazası ile ülkemizdeki iş kazalarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 

189. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır ve 50 Milletvekilinin, Kızılırmak Havzasındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

190. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 48 Milletvekilinin, narenciye üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

191. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 34 Milletvekilinin, pamuk üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235) 

192. - Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt ve 26 Milletvekilinin, Uluabat Gölü çevresine 
kurulacak organize sanayi bölgesinin doğuracağı muhtemel zararların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

193. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 25 Milletvekilinin, Ziraat Bankasının çöken 
bilgi işlem ağı ile yeni kurulan sistemin neden olduğu sorunların ve iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/237) 

194. - Aydın Milletvekili Mehmet Boztaş ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes Nehri ve 
Havzasındaki kirliliğin, çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

195. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, yapılması planlanan nükleer 
santrallerin ülkemiz şartlarına uygunluğunun ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

196. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 22 Milletvekilinin, kamuya ait gayrimenkullerin 
tahsisinin ve tahsis amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) 

197. - Bursa Milletvekili Kemal Demirci ve 47 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal ve tarihi 
zenginliklerinin araştırılarak daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) 

198. - 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) 
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199.- Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 26 Milletvekilinin, Muğla'da SİT alanı, Tabiat ve 

Kültür 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) 

200. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların 
mağduriyetine yol açan 253 Nolu Gelir Vergisi Tebliğinin yol açtığı sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) 

201.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin Çankırı İlinin ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunlarının araştırılarak kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) 

202. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 29 Milletvekilinin, sigara sanayinin durumu ile 
sigara kaçakçılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/247) 

203.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 43 Milletvekilinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumunun mevcut hizmetlerinin araştırılarak sorunların tespiti ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 

204. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 43 Milletvekilinin, şarapçılık sektörünün 
araştırılarak sorunların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/249) 

205. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 44 Milletvekilinin, GAP kapsamındaki 
Şanlıurfa Akçakale ve Harran ovalarındaki tuzlanmanın ve alkalik sorunlarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/250) 

206. - Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir ve 40 Milletvekilinin, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesinde keyfi yönetim, kamu kaynaklarının amaç dışı kullanımı ve kadrolaşma iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/251) 

207. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 27 Milletvekilinin, LPG'li araç sektörünün 
sorunlarının araştırılarak sektörün etkin denetiminin sağlanması ve eğitimli uzman ihtiyacının 
giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

208. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu ve 35 Milletvekilinin, Şeker Kurumunun 
kapatılmasının neden olduğu düzenleme, denetleme ve uygulama sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) 

209. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Dilovası Beldesindeki 
kansere bağlı ölümlerle sanayi atık bağlantısının 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 (10/254) 

210.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 23 Milletvekilinin, Doğu Anadolu 
Bölgesinde ağır kış şartlarının sebep olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) 
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211.- Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik ve 20 Milletvekilinin, meslek yüksek okullarının 

ve mezunlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/256) 

212. - İstanbul Milletvekili Yahya Baş ve 48 Milletvekilinin, milli ve manevi değerlerimize ve 
Türk aile yapısına aykırı televizyon programlarının toplum hayatımıza etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 

213.- Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli-Gebze İlçesi Dilovası 
Beldesindeki sanayi kuruluşlarının atıklarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) 

214.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 30 Milletvekilinin, ilaç sektöründeki 
sorunların, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/259) 

215.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 69 Milletvekilinin, kamuoyunda Fethullah 
Gülen okulları olarak bilinen okulların, dershanelerin ve yurtların durumlarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/260) 

216. - İstanbul Milletvekili Bülent Tanla ve 30 Milletvekilinin, kamu kuruluşlarının alacak 
stokunu saptayarak borç yükünü azaltmak ve kamu harcamalarına kaynak sağlamak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/261) 

217.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 31 Milletvekilinin, zeytin yetiştiricilerinin 
sorunlarının araştırılarak üretimin ve tüketimin artırılması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263) 

218. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ve 23 Milletvekilinin, Çorum İlinde sulu tarıma 
geçilebilmesi ve tarım üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/264) 

219. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 25 Milletvekilinin, Başbakanın Dolmabahçe 
Sarayındaki tarihi binaya yerleşmesiyle ilgili amaçların araştırılması ve bu uygulamanın 
İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını tehlikeye atmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/265) 

220. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 30 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
devredilen bankalarla ilgili kamu paralarının tahsili için izlenmesi gerekli olan yolların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

221.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 19 Milletvekilinin, internet ortamında oynanan 
kumarın zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/267) 

222. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve 77 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlanmasıyla 
ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/268) 
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223. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 42 Milletvekilinin, arıcılıkta ve bal üretiminin 

pazarlanmasında yaşanan sıkıntıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 

224. - İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK ve 41 Milletvekilinin, yurt dışında öğrenimlerini 
sürdüren öğrencilere danışmanlık yapan firmaların araştırılması ve hizmetlerinin denetlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/270) 

225. - İstanbul Milletvekili Mehmet Scvigen ve 41 Milletvekilinin, ilköğretim ve ortaöğretim 
okullarında eğitim gören çocukların ve gençlerin karşı karşıya bulunduğu tehlikeler ile bunlardan 
korunma yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/271) 

226. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar ve 34 Milletvekilinin, terör nedeniyle göç eden 
yurttaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/272) 

227.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 31 Milletvekilinin, su ürünleri yetiştiriciliği 
tesislerinin denizlerde oluşturduğu kirlilik ile bu durumun ülke turizmine olumsuz etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/273) 

228. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 Milletvekilinin, suç ve suçluluk oranlarındaki 
artışların araştırılarak nedenlerinin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/274) 

229. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 32 Milletvekilinin, sanayi kirliliğinin tarım 
alanlarına etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/275) 

230. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 21 Milletvekilinin, zirai mücadele ilaçlarının 
doğru biçimde kullanımının sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/276) 

231. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 31 Milletvekilinin, Aydın İlinde artan 
nüfusla birlikte meydana gelecek olası su sıkıntısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) 
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1. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) (1) 

2. - 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) (1) 

3. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/771)(1) 

4. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) (1) 

5. - 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) (1) 

6. - 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) (1) 

7. - 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) (1) 

8. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) (1) 

9. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

10. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

11. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

12. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 

13. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası 
koordinasyon ile coğrafî ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

14. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

15. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

16. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gcbecc Köyü yollarının 
asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

17. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

18. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

19. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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20. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın enerji nakil hatlarından kaynaklanan orman 

yangınlarına ve tarımsal alanlardaki yangınlara müdahaleye ilişkin Çevre ve Omıan Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/829) 

21. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 
statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 

22. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şırnak İlindeki kömür rezervlerine ve 
üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

23. - Mersin Milletvekili Hüseyin Gülcr'in, Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan 
orman köylerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

24. - 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) 

25. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

26. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

27. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 

28. - 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) 

29. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

30. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

31. - 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) 

32. - 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) 

33. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Tclekom Bölge Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

34. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Dcveciler'in, Balıkesir-Balya'da bulunan maden 
bölgesindeki atıkların çevre sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/873) 

35. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma 
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

36. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 
aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

37. - 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) 

38. - 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) 

39. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/892) 
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40. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 

ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 
41. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının kullanım 

alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 
42. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 
43. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 

sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 
44. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 
45. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekcl'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 
46. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 
47. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 

zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 
48. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü 

yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 
49. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 

sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 
50. - 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) 

51. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

52. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 

53. - Hatay Milletvekili Zühcyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 
kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 

54. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenck'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 
ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 

55. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenck'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 

56. - 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) 

57. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki 
rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944) 

58. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

59. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur 
çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 

60. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen 
yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (9/947) 

61. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 
Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 
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62. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 

değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 
63. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 

değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 
64. - 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) 

65. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

66. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun 
asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 

67. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

68. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda 
istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/961) 

69. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

70. - Ankara Milletvekili Yakup Kepcnek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

71. - 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) 

72. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

73. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından 
bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 

74. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

75. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis 
ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

76. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

77. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/992) 

78. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/993) 

79. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/994) 

80. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/996) 

81. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 

82. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 

83. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 
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84. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, enerji sektöründe özelleştirme öncesi teknik ve 

yasal hazırlıklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) 
85. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Kargalık Barajı Projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 
86. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 
87. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 
88. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1010) 
89. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 
90. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1013) 
91. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) 
92. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 
93. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1019) 
94. - 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) 
95. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) 
96. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin Uzunköprü İlçesinin köprü ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 
97. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, zirai ilaç kullanımının denetlenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 
98. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kaçak et kesimlerinden kaynaklanan ekonomik 

kayıplara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 
99. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının 

önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 
100.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan 

atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 
101. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 
102. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kayısı üreticilerinin uğradığı zarara ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
103.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 
104. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 

çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 
105.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 
106. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 
- 27 - 89 UNCU BİRLEŞİM 



07 - SÖZLÜ SORULAR 
107. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 

projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
108.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 
109. - 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) 

110. - 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) 

111.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

112.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, patates stoğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 

113. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

114. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir Havalimanının kullanılmamasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 

115. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme 
sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

116. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekcl'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 

117.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 
önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

118.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'a doğalgaz şebekesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

119.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

120.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Mardin-Mazıdağı fosfat tesislerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 

121. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 

122. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı 
kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 

123. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

124.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, TBMM'deki güvenlik çalışanlarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

125.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, doğal afetlerde zarar gören çiftçilere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) 

126. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

127. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pckel'in, jcotcrmal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

128.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyocşdeğerlilik raporu"na 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 
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129. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1117) 
130.- İğdır Milletvekili Dursun Akdcmir'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 

güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 
131.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan 

doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 
132. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 
133.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT'nin yayın 

yapmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 
134.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda 

emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 
135. - 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) 
136.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 
137.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) 
138.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 
139.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 
140. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 
141.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 
142. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 
143. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 
144.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin 

korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 
145. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 

soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

146. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, TPAO'da iş akdi feshedilenlere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) 

147. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına 
alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

148. - 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) 

149. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline yapılan uçak seferlerinin iptaline 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) 

150. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil 
kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 
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151.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 
152.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pckel'in, TRT İstanbul Radyosu binasındaki çalışanların 

sorgulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 
153. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in, tarihî eserlerin restorasyonu ihalelerine ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 
154. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 
155. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pckel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir 

arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 
156.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezi'ndc demirli bulunan 

tehlikeli madde yüklü bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 
157.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ulaştırma Bakanlığında bir müsteşar 

yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 
158. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik 

primine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 
159.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, GAP Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 

yatırımlarına ve görev süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) 
160. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, eczacı yardımcılarının meslekî eğitimlerine ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) 
161.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, tarımsal desteğin artırılması için yapılacak 

çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 
162. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiyc'de çevre kirliliğine neden 

olan batık bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1183) 
163. - 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) 

164. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 

165. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pckel'in, Bandırma sahil bandı ve balıkçı barınağı 
projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) 

166. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, S.S. Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 
DFİF'e olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1194) 

167. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'nun bazı ilçelerindeki adliye 
teşkilâtlarının kaldırılma gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1195) 

168.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya'ya bağlı İbradı ve Akseki İlçeleri 
arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 

169. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pckel'in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar 
sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 

170. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlıf nun, EPDK yönetmeliğine göre teminat 
olarak kabul edilecek değerlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1200) 

171. - 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) 
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172. - 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) 

173. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Gönen-Bandırma karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

174. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Türk Hava Yollan personelinin 
çalışma koşullarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 

175. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki 
Çınarcık Barajı ve Hidroelektrik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1208) 

176. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki iki 
baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

177. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

178. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, köy yollarının alt yapılarının iyileştirilmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 

179.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) 

180.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) 

181.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 

182.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 

183.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1226) 

184.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) 

185.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1228) 

186.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229) 

187. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1232) 

188.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alman personele ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1234) 

189. - 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) 

190. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

191.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, hızlı tren seferlerine ve güzergahına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 

192. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

193. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT'deki sağlık programlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 
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194. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol 

projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 
195.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Balıkesir-Susurluk-Karacabcy-Bölünmüş 

Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 
196. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'daki Milctepolis Antik Kentinde bilimsel 

kazılara ne zaman başlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244) 
197.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pckel'in, Balıkesir SEKA Kâğıt Fabrikasının satışı ve 

işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1245) 
198. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aaslanoğlu'nun, Başbakanlık Vakfı ve bir seyahat 

acentesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1246) 
199. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, çiftçilerin kredi borçlarına ve mağduriyetlerine 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 
200. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pckel'in, Tclckom'un telefon konuşma ücretlerinde yaptığı 

indirime ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 
201.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, KPSS sınavında çıkan bir soruya ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1250) 
202. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Aksaray İli Camiliören Köyünde 

kanser hastalığının yaygınlaştığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 
203. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, kızının İran seyahatine katılmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) 
204. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Minicity Minyatür Parkına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 
205. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün Ycdisu İlçesindeki sağlık 

ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 
206. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenck'in, DTÖ'nün son Cenevre toplantısına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 
207. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenck'in, MTA Doğa Tarihi Müzesinin açılışının 

ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1260) 
208. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve 

bakanlıkta çalışan işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 
209. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, çiftçilere dağıtılan düvelerin vasıllarına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) 
210. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, TİGEM'de bulunan işletmelerin ihalesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) 
211.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İstanbul ve çevre illerde şarbon hastalığının 

çıkıp çıkmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 
212. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, at yarışlarındaki görevlendirmelere ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) 
213. - 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) 

214. - 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) 

215.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenck'in, Ankara-Çamlıdere'dc bulunan fosil ormana 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 
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216.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'ta kutsal mekanların bombalanmasını 

önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) 
217.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, KKTC'de yabancıların gayrimenkul alımına ve 

bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) 
218.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hızlandırılmış tren kazasına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1275) 
219.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, üniversite mezunu işsiz gençlerin istihdamına 

yönelik çalışma ve politikalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 
220. - 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) 
221. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İrak'la ticari ilişkilerimize ve öldürülen 

vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1281) 
222. - 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) 

223. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, hayvancılığın geliştirilmesine ve et ithalatına 
uygulanan sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1286) 

224. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yansıyan bazı demeçlerine ve bunların 
ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

225. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'de "Ağır Ceza 
Mahkemesi" kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 

226. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, borsada hisse senedi alıp almadığına ve 
bunların hareketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 

227. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1294) 

228.- 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) 

229. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya'daki tahsis arazilerin 
satışından elde edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1300) 

230. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İngiltere'ye kaçırılan bir tarihî esere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 

231.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, gıda denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 

232. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Zonguldak-Çaycuma İlçesi Filyos 
Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) 

233. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, haklarında dava açılan sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 

234. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana 
gelen yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 

235. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapan lojistik 
firmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) 

236. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 
firmalarda aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) 

237. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 
kamyoncu esnafında aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1315) 
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238. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, yeni Karayolları Taşıma Yönetmeliğine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316) 
239. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Ege Bölgesindeki demiryolu ağının iyileştirilmesi 

ve yaygınlaştırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) 
240. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir ve çevresindeki demiryolu ağının onarımına 

ve tren seferlerinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318) 
241.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya içme suyundaki klor 

miktarına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) 
242. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, bandrol yetersizliği nedeniyle yayıncıların 

yaşadığı mağduriyete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 
243. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bir Fransız milletvekilinin Diyarbakır'ı ziyareti 

sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) 
244. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür 

Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1327) 
245. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, çocukların korunmasıyla ilgili olarak 

yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1329) 
246. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği 

çıkarılan iki genelgeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330) 
247. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri 

projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) 
248. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tütüne uygulanan kotalara ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334) 
249. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Bornova-Belkave yolunda tünel geçit ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) 
250. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, pamuk, incir ve üzüm üreticilerinin prim 

ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) 
251. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, müzelerde yer alan yazma eserlerin envanterine 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 
252. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, araçların taşıma kapasitesiyle ilgili farklı 

uygulamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1340) 
253. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organ nakline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 

önergesi(6/1343) 
254. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-Berekct Köyü Sağlık Ocağına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1344) 
255. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısı üreticisinin tabiî afet kapsa

mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1345) 
256. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, çocuk sağlığı ve annelik eğitimi konusundaki 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) 
257. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bozüyük-Bilecik-Sakarya karayolu için sağlanan 

dış kaynaklı krediye ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 
258. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fcthiyc'de Hazineden Toplu Konut 

İdaresine devredilen alana ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) 
259. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Ankara-İzmir karayolu Salihli transit geçişine 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353) 
260. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün iptal 

edilen Stajyer Sanatçı Sınavına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1354) 
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261.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Dağı Geçiş Projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358) 
262. - 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) 

263. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360) 

264. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, doğal afet nedeniyle zarar gören 
çiftçilere yapılan yardıma ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) 

265. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir ve diğer illerde verem aşısı sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) 

266. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1366) 

267. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, genel bütçe vergi gelirlerinden 
belediyelere verilen paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367) 

268. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Eğitim-Sen'in kapatılma davasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1368) 

269. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Korkuteli çevre yolunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1373) 

270. - Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in, Sakarya Valisinin basına yansıyan bir davranışına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) 

271. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'e TOKİ Başkanlığı tarafından ilave konut 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1375) 

272. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum İlinde hava kirliliği sonucu 
artan hastalıklara ve tedaviye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) 

273. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice Devlet Hastanesinin 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) 

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

275. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, THY tarafından, VIP uçağı alınacağı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1382) 

276. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türk Telekomun ADLS hizmetine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1383) 

277. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1387) 

278. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1391) 

279. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1392) 

280. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline ayrılan 
ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393) 

281. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) 

282. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) 

283. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1400) 
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284. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/1404) 

285. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da yaşanan soğuk, fakirlik ve sefaletten ötürü 
olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1407) 

286. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlinde dağıtılan kömüre ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408) 

287. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlindeki Yazıcı Barajının bitirilmesi için ek 
ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1409) 

288. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya'dan ilçelere ve KKTC'ye feribot 
seferleri başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1410) 

289. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye 
aleyhindeki kararlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) 

290. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı Havaalanının eksikliklerinin giderilmesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1415) 

291. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Doğu Anadoluda kış şartlarıyla mücadeleye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1416) 

292. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, tasfiye halindeki İhlas Finansa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1417) 

293. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, İzmir Limanı konteyner yükleme, 
boşaltma ve nakliye işleri ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1418) 

294. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı şirketlerin aldıkları ihalelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) 

295. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretlilerin vergi yüküne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1420) 

296. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4207 sayılı Kanuna aykırı uygulamalara ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1423) 

297. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamuya ait inşaat ihalelerinin tümünün 
TOKİ tarafından koordinc edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424) 

298. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Ziraat Bankasının kârı ile çiftçilerin kredi 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1426) 

299. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele döner 
sermayeden ödenen paya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1430) 

300. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) 

301.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) 

302. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele döner 
sermayeden ödenen paya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1436) 

303. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1440) 

304. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443) 

305. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444) 

306. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1448) 
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307. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 

döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1449) 

308. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Elmalı Devlet Hastanesinin 
uzman doktor ihtiyacının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452) 

309. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, hükümetin sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini 
amaçlayıp amaçlamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) 

310.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Güney Asya'daki felaketzedeler için yardım 
toplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454) 

311.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu 
bünyesindeki yuvalar ve yetiştirme yurtlarının sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1455) 

312. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir İli Körfez Havaalanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1457) 

313. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ilaçta sahte kupürlerle yapılan yolsuzluğa ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1458) 

314.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Diyanet Araştırma Merkezi kurulduğu 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1460) 

315. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için tütün kotasının ne zaman 
arttırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) 

316. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya'nın yatırım teşvik uygulamasına 
dahil edilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463) 

317. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, ABD'nin diplomatik pasaportlu vatandaşlarımıza 
yönelik uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1464) 

318.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice ile Zonguldak-
Devrek arasındaki karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1466) 

319.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir-Kozaklı'daki sıcak su 
kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1467) 

320. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Pamukbank'ın Halkbank'a devredilmesinden 
sonra yapılan yönetici atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) sözlü soru 
önergesi (6/1470) 

321.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Zile-Alaca-Sungurlu karayolu projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471) 

322.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, 1990-2004 yılları arasındaki canlı hayvan 
ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1474) 

323. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Samsun-Ankara doğalgaz hattından Tokat'a 
doğalgaz verilmesi projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1475) 

324. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, bazı DLH bölge müdürlüklerinin 
kapatılma nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476) 

325. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, cezaevlerinin yerleşim yerleri dışına 
taşınıp taşınmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1477) 

326. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, denizlerimizdeki kirliliğe ve alınacak 
önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) 
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327. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Türk Telekom A.Ş.' nin borçlu 

abonelere "sulh sözleşmesi" imzalanmasını talep etmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1480) 

328.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, TEKEL'in özelleştirilmesi çalışmalarına ve tütün 
üreticilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1482) 

329.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, tütün piyasasına ve üreticilerine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1483) 

330.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Demir Çelik İşletmelerindeki atamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1485) 

331.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Çankırı-Merkezdeki içme suyu 
sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1486) 

332.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, eğitim kurumlarındaki sorunlara ve alınacak 
önlemlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) 

333.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Irak'ta Türk şoförlerinin can güvenliğinin 
sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1488) 

334.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, polisin aşırı güç kullanmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1489) 

335.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, bazı tarım ürünlerine destekleme primi 
ödenmesi şartlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1490) 

336. - Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, Amasya-Taşova-Gölbeyli Beldesi Borabay 
Gölünün Turizm alanından çıkarılma gerekçesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1491) 

337. - Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, Tokat Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro 
Salonuyla ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) 

338. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki sınır ticaretine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493) 

339. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç Karayolu yapımı için gerekli 
harcamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1494) 

340. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Hükümet Konağı yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) 

341. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İl merkezi, ilçeleri ve bağlı köylerinde 
kapalı bulunan sağlık ocaklarının açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1496) 

342. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, deneme üretimi yapılan sigaraların piyasaya ne 
zaman sürüleceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1497) 

343. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Elazığ-Pertek arasında yeni bir köprü yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) 

344. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, sahte rakı sorununa yönelik TAPDK'ntn 
denetimine ve yöneticileri hakkındaki adlî soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1499) 

345. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer duble yolunun alt 
yapı eksikliklerine ve trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1500) 

346. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kalc İlçesindeki Devlet 
Hastanesinin sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1502) 

347. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bartın-Ulus İlçesi Devlet 
Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1504) 

348. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1505) 
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349. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, toplam iç ve dış borçlara ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1506) 
350. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1507) 
351. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, ABD Büyükelçiliği görevlilerinin milletvekilleriyle 

yaptıkları görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1508) 
352. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1509) 
353. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Eskipazar İlçesindeki 

pansiyonlu ilköğretim okulunun eğitime ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1510) 

354. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Cumhurbaşkanının Suriye ziyaretine yönelik 
olarak ABD Büyükelçisinin değerlendirmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1511) 

355. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, YÖK mevzuatından disiplin suçunun kaldırılması 
için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1512) 

356. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, kura ile yapılan sağlık personeli atamalarında 
Bilecik İlinin kuraya tâbi tutulmamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1513) 

357. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 
Çanakkale Zaferiyle ilgili hutbeye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1515) 

358. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Yedisu İlçesindeki binaların 
depreme dayanıklı hale getirilmesi için alınacak önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1516) 

359. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, olası bir depreme karşı Bingöl-Yedisu 
Pansiyonlu İlköğretim Okulunda alınacak tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1517) 

360. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Kocatepe Üniversitesi 400 yataklı 
hastane projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1518) 

361. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in, bazı Avrupa Birliği ülke vatandaşlarının canlı 
kalkan olarak ülkemize geldikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1519) 

362. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinde ormancılıkla 
ilgili bir yüksekokul açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1520) 

363. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinin devlet 
hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1521) 

364. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Tarım Orkam-Sen üyelerinin 
atanmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1522) 

365. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, mısır ithalatına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1523) 

366. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl İli Kiğı-Yedisu yolunun 
onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1524) 

367. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Karlıova-Yedisu karayoluna 
iyileştirme çalışması yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1525) 

368. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Kütahya-Emet İlçesi öğretmenevinde bir 
gazetenin alımının yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1526) 
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1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdcre'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

2. X - Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 851) (Dağıtma tarihi: 
4.4.2005) 

3. - 24.3.2005 Tarihli ve 5321 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/1005) (S. Sayısı: 873) (Dağıtma tarihi: 18.4.2005) 

4. 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) 

5. - Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/1006) (S. Sayısı: 869) (Dağıtma tarihi: 15.4.2005) 

6. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in; 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/420) (S. Sayısı: 870) (Dağıtma tarihi: 15.4.2005) 

7. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile 13 
Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sayısı: 875) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

8. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan 
Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/930) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi: 28.1.2005) 

9. X - TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kosova Geçici Özerk Yönetim Kurumlarını (Kosova 
Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı) Temsil Eden Kosova'daki BM Geçici Yönetimi (UNM1K) 
Arasında Yapılan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/929) (S. Sayısı: 741) (Dağıtma tarihi: 1.2.2005) 

10. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/886) (S. Sayısı: 786) 
(Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

11. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Deniz Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/892) (S. Sayısı: 788) 
(Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve 
Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/893) (S. Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

13. X - 9 Mayıs 1980 Tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme 
(COTIF)'ye Değişiklik Getiren 3 Haziran 1999 Tarihli Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/910) (S. Sayısı: 790) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

14. X - İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her 
Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/940) (S. Sayısı: 793) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 
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15. X - Avrupa Orman Enstitüsüne İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/838) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 17.2.2005) 

16. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/842) (S. Sayısı: 796) 
(Dağıtma tarihi: 18.2.2005) 

17. X - Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/863) (S. Sayısı: 797) (Dağıtma tarihi: 18.2.2005) 

18. X - Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/919) (S. Sayısı: 798) (Dağıtma tarihi: 21.2.2005) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre Koruma 
Alanında İkili İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/859) (S. Sayısı: 806) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/867) (S. Sayısı: 807) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/868) (S. Sayısı: 808) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/869) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/870) (S. Sayısı: 810) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

24. X - A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı 
Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası ile A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde 
Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu 
Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/889) (S. Sayısı: 811) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

25. X - Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/904) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/908) (S. Sayısı: 813) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici 
Özyönetim Kurumları (Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş 
Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/938) (S. Sayısı: 814) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

28. X - Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği Çerçevesi ile 
İlgili Mutabakat Muhtırası ve Buna İlişkin Tamamlayıcı Anlaşma, Malî Yönetim Usulleri 
Dokümanı ve Ek Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/953) (S. Sayısı: 815) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 
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29. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Scyfı'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) 

30. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 

31. - 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) 

32. - 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) 

33. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

34. - 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) 

35. - 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) 

36. - 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) 

37. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

38. - 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) (*) 

39. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik ve 
Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 20.5.2003) (*) 

40. - 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) (*) 

41. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ve 
Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu Milletvekili 
Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

42. - Bitlis Milletvekili Edip Safdcr Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumlan 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) 

43. - 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) 
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44. - 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) 

45. - 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) 

46. - 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) 

47. - 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) 

48. - 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) 

49. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında 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) 

50. - 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) 

51. - 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) 

52. - 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) 

53. - 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) 

54. - 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'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

55. - 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) 

56. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'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 Arash ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

57. - Afyonkarahisar 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 Arash ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

58. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.1 1.2004) 

59. - 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 Arash ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

60. - 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 Arash ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

61. - 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 Arash ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

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

63. - 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 Arash ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/93) (S. Sayısı: 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

64. - 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 Arash ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

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

67. - 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) 

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

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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) 

73. - 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) 

74. - 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) 

75. - 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 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üneü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

76. - 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) 

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

78. - 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) 

79. - 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) 

80. - 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) 

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 (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

82. - 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) 

83. - 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) 

84. - 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) 

85. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'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 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) 

86. - 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) 

87. - 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) 

88. - 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) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91. - 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) 

92. - 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) 

93. - 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: 51 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

94. - 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) 
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95. - 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) 

96. - 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) 

97. - 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'yc 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

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 (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

99. - 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) 

100. - 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) 

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 (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

102. - 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 l inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

103. - 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) 

104. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
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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) 

105. - 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) 

106. - 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 (3/286) (S. Sayısı: 533'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

107. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıkla
rının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenme
sine 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) 

108. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlık-larının 
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 Milletveki-linin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

109. - 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) 

110. - 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) 

111.- 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) 

112.- 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) 

113. - 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 
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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) 

114. - 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) 

115. - 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) 

116. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuştumıanın 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) 

117. - 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) 

1 18. - 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) 

119. - 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) 

120. - 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) 

121. - 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) 

122.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

123. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe 
Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
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Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/235) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

124. - 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) 

125. - 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) 

126. - 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) 

127. - 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) 

128.- 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) 

129.- 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) 

130.- 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) 

131. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'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 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) 

132.- 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) 
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133. - 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) 

134. - 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) 

135. - 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) 

136. - 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) 

137.- 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) 

138. - 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) 

139. - 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) 

140. - 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) 

141. - 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) 

142. - 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 
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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) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa llıcalı'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) 

146. - 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) 

147. - 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) 

148. - 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) 

149. - 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) 

150. - 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) 

151. - 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 
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Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üneü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S.Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

152. - 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) 

153. - 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) 

154. - 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) 

155. - 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) 

156. - 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) 

157.- 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) 

158. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Tcmür'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) 

159. - 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) 

160. - Erzurum Miletvekili Mustafa llıcalı 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 
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7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

161. - 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) 

162. - 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) 

163. - 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) 

164. - 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) 

165.- 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) 

166. - 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) 

167. - 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) 

168.- 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) 

169. - 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) 
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170.- 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 üneü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S. Sayısı : 593'e 1 inei Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

171. - 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 üneü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/464) (S. Sayısı : 594'e 1 inei Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

172. - 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) 

173. - 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) 

174.- 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) 

175.- 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 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) 

176.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdcmir'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) 

177.- Mersin Milletvekili Vahit Çckmcz'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) 

178.- 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 'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

179.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'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 Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

180.- 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) 

181.- 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) 

182.- 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) 

183. - 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) 

184. - 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'yc 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

185. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/227) (S. Sayısı: 732) 
(Dağıtma tarihi: 13.1.2005) 

186. X - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No.lu Muhtar Ödenek 
ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) (S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) 

187. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

188. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 800) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

189. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin; "3069 Sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal Bildiriminde 
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nda Değişiklik Yapılması ve "TBMM Etik 
Komisyonunun Kurulmasına" İlişkin Yasa (SİYASÎ AHLÂK YASASI) Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

190.- Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
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Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/563) 
(S. Sayısı: 816) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

191.X - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/572) 
(S. Sayısı: 817) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

192. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/630) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

193.- Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/798) 
(S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

194.X - Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası 
Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/894) (S. Sayısı: 820) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

195. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/900) 
(S. Sayısı: 821) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

196. X - T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan 
Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/912) (S. Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

197. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında 
Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 2/2004 Sayılı 
Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/928) (S. Sayısı: 823) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

198. X - Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma 
Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan Demiryolu Araç 
ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili Karşılıklı Anlaşma 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/936) (S. Sayısı: 824) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

199. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/945) (S. Sayısı: 825) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

200. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, 
Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 190 Sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

201. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma tarihi: 4.3.2005) 

202. - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 

203. - Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/948) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2005) 

204. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ile 5 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin 
Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Seldek, Yeşilözcn ve 
Karaotlak Köylerinin Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun 
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Teklifi; Şanlıurfa Milletvekili M. Vedat Melik ile 23 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin 
Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç ve Karaotlak Köylerinin 
Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi ve Şanlıurfa 
Milletvekili Mahmut Kaplan ile 6 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin Karaotlak Köyü 
Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Karaotlak ve Yeşilözen Köylerinin Halfeti 
İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/395, 2/341, 2/396) (S. Sayısı: 837) (Dağıtma tarihi: 17.3.2005) 

205. - Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/902) (S. Sayısı: 839) 
(Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

206.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile 46 Milletvekilinin; 14.9.1971 Tarihli ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 841) (Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

207. X - Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/922) (S. Sayısı: 843) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

208. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

209. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

210. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya 
Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Polis Misyonuna (EUPOL-PROXIMA) Katılımına 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/944) (S. Sayısı: 846) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

211. X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında 
İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

212. - Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK 
ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/981) (S. Sayısı: 848) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

213. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

214. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

215. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 6 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı: 858) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

216. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/338) (S. Sayısı: 859) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

217.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 
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218. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

219.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/972) 
(S. Sayısı: 854) (Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

220. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genci Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/983) (S. Sayısı: 856) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

221. - Tokat Milletvekili Zeyid 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 Adana Milletvekili Ziya Ycrgök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Görc Rapora İtirazı (3/524) (S. Sayısı: 742'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

222. - 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 (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

223. - Mersin Milletvekili Hüseyin 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 Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/527) (S. Sayısı: 744'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

224. - 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 (3/528) (S. Sayısı: 745'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

225. - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'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 Memduh Hacıoğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549) (S. Sayısı: 746'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

226. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'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 Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

227. - 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 Adana Milletvekili Ziya Ycrgök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/560) (S. Sayısı: 748'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

228. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'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 Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile 
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Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı: 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

229. - Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'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 
Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/584) (S. Sayısı: 750'yc 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

230. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'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 Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 751 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

231.- 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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/624) (S. Sayısı: 767'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

232. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'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 Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/625) (S. Sayısı: 768'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

233. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer 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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/626) (S. Sayısı: 769'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

234. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S. Sayısı: 770'e 1 
inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

235. - Sivas Milletvekili Orhan Taş'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 771'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/630) (S. Sayısı: 772'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

237. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

238. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/632) (S. Sayısı: 774'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

239. - Karabük Milletvekili Hasan Bilir'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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/633) (S. Sayısı: 775'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

240. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/634) (S. Sayısı: 776'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

241.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'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 Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/636) (S. Sayısı: 777'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

242. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/637) (S. Sayısı: 778'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

243. - 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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/638) (S. Sayısı: 779'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

244. - 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 Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/639) (S. Sayısı: 780'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

245. - 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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/640) (S. Sayısı: 781'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

246. - Konya Milletvekili Halil Ürün'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 Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/642) (S. Sayısı: 782'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

247. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/643) (S. Sayısı: 783'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

248. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/573) (S. Sayısı: 784'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

249. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'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 İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

250. X - Avrupa İmar Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/976) 
(S. Sayısı: 855) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

251.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/958) (S. Sayısı: 862) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

252. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 
Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/959) (S. Sayısı: 863) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

253. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/963) (S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 
13.4.2005) 

254. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/965) (S. Sayısı: 865) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

255. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/973) (S. Sayısı: 866) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

256. - 2006 Yılı Programının Hazırlanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1003) (S. Sayısı: 872) (Dağıtma tarihi: 18.4.2005) 

257. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 
Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

258. - 29.3.2005 Tarihli ve 5325 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/1009) 
(S. Sayısı: 876) (Dağıtma tarihi: 21.4.2005) 

(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: 869) 

Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/1006) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 5.4.2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1095/1528 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 28.3.2005 
tarihinde kararlaştırılan "Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Rütbe terfi işlemleri, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun değişik 55 inci maddesi 

hükümlerine göre yapılmaktadır. 
1987 yılına kadar, askerlik hizmetinde geçen sürenin rütbe kıdeminde değerlendirilmesine iliş

kin herhangi bir yasal düzenleme bulunmamakta iken rütbeli emsaller arasında askerlik hizmeti 
süresi (bay-bayan, kısa-uzun dönem askerlik, amir olmadan önce yapılan askerlik) nedeniyle oluşan 
farklılığı gidermek amacıyla ilk defa 29.5.1991 tarihli ve 3748 sayılı Kanun ile "Polis amiri olduk
tan sonra yapılan askerlik hizmeti, yurtdışı misyon koruma, yurtdışı kurs ve diğer görevler sebebiy
le geçirilen süreler ile görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat sürelerinin rütbe ter
lilerinde değerlendirilmesi" 3201 sayılı Kanun metnine eklenmiştir. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı 
Kanununun 55 inci maddesinin ondordüncü fıkrasında yer alan; "Mevzuat hükümlerine göre 
kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, master, doktora ve avukat
lık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, polis amiri olduktan sonra yapılan askerlik hiz
meti, yurtdışı misyon koruma, yurtdışı kurs ve diğer görevler sebebi ile geçirilen süreler ile tedavi 
ve istirahat süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir" şeklindeki düzenleme 1993 ve 2001 yıllarında 
yapılan kanuni düzenlemelerde de muhafaza edilerek 1991-2004 yılları arasında istikrarlı bir şekil
de uygulanmıştır. 

Anayasa Mahkemesinin 11.6.2003 tarihli ve E:2001/346- K:2003/63 sayılı Kararı ile Emniyet 
Teşkilatı Kanununun 55 inci maddesinin ondordüncü fıkrasında geçen "Polis amiri olduktan sonra 
yapılan" ibaresinin iptali üzerine; anılan maddede iptal edilmeyen ve halen yürürlükte bulunan 
dokuzuncu ve onikinci fıkralarında öngörülen "bulunduğu rütbede zorunlu en az bekleme 
sürelerine" aykırı olacak bir uygulama ile karşı karşıya kalınmıştır. 
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Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararında belirtilmemesine rağmen, iptal kararından sonra 
maddenin devamında yer alan; yurtdışı misyon koruma, yurtdışı kurs ve diğer görevler sebebiyle 
geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat sürelerinin de amirlik rütbe kıdeminden sayılması gerektiği 
şeklinde oluşan yorumlar neticesinde; Polis Mesleğinin temeli olan hiyerarşik yapı ile disiplin sis
temi olumsuz yönde etkilenmiştir. 

Yapılacak olan düzenleme ile aynı dönemde rütbe alan emsaller arasında ortaya çıkan eşitsiz
liği gidererek polis mesleğinin temeli olan hiyerarşik yapının ve disiplin sisteminin korunması 
amaçlanmıştır. 

Ayrıca, bu düzenleme ile Emniyet Hizmetleri Sınıfına girmeden önce veya Emniyet Teşkilatın
da iken yapılan askerlik hizmeti, fiili çalışma süresinden sayılarak aynı hukuksal durumdaki tüm 
personele eşit uygulamanın yapılması sağlanacaktır. 

Yine bu düzenleme ile fiili çalışma süresine ilişkin her türlü değerlendirmede mevzuat ve uy
gulamada belirlenmiş olan "emsali geçememe" yönündeki objektif bir kıstas öngörülmüştür. Dev
let Memurları Kanununda da kabul gören emsal esası, Emniyet Teşkilatındaki her rütbe için ön
görülen asgari bekleme süresi gözetilerek belirlenecektir. 

Emniyet Teşkilatının hiyerarşik yapısının ve Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü maddesin
de sayılan rütbe esasının korunması için, değerlendirmelerde bulunulan rütbe esas alınmıştır. Bu uy
gulama ile Anayasa Mahkemesi ve idari yargı kararlarının ifası da gerçekleşmiş, birçok yargısal 
sorun kendiliğinden çözülmüş olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Anayasa Mahkemesinin 11.6.2003 tarihli ve E:2001/346- K:2003/63 sayılı Karan 

ile Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci maddesinin ondördüncü fıkrasında geçen "Polis amiri ol
duktan sonra yapılan" ibaresinin iptali üzerine; anılan maddede iptal edilmeyen ve halen yürürlük
te bulunan dokuzuncu ve onikinci fıkralarında geçen, bulunduğu rütbede zorunlu en az bekleme 
sürelerine aykırı olacak bir uygulama ile karşı karşıya kalınmıştır. 

Bu düzenleme ile Anayasa Mahkemesi Kararı sonrasında oluşan hukuksal boşluğu gidermek 
ve yürürlükte bulunan 55 inci maddenin dokuzuncu ve onikinci fıkralarında öngörülen "Rütbelerde 
ve meslek derecelerinde en az bekleme süreleri ve olumlu sicil almış olmak" hükümlerine aykırı uy
gulamayı ortadan kaldırmak ve aynı dönemde rütbe alan emsaller arasında ortaya çıkan eşitsizliği 
gidererek polis mesleğinin temeli olan hiyerarşik yapının ve disiplin sisteminin korunması amaçlan
mıştır. 

Ayrıca, bu düzenleme ile Emniyet Hizmetleri Sınıfına girmeden önce veya Emniyet Teşkilatın
da iken yapılan askerlik hizmeti, fiili çalışma süresinden sayılarak aynı hukuksal durumdaki tüm 
personele eşit uygulamanın yapılması sağlanacaktır. 

Bu değişiklikle fiili çalışma süresine ilişkin her türlü değerlendirmede mevzuat ve uygulamada 
belirlenmiş olan "emsali geçememe" yönündeki objektif bir kıstas öngörülmüştür. Devlet Memur
ları Kanununda da kabul gören emsal esası, Emniyet Teşkilatındaki her rütbe için öngörülen asgari 
bekleme süresi gözetilerek belirlenecektir. 

Madde 2.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 3.- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 869) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 13.4.2005 
Esas No.: 1/1006 

Karar No.: 13 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 5.4.2005 tarihinde Başkanlığınıza 

sunulan, "Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Başkan
lığınızca 6.4.2005 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza ve tali komisyon olarak Anayasa 
Komisyonuna havale edilmiş ve Komisyonumuz, 13.4.2005 tarihli onuncu toplantısında, İçişleri ve 
Millî Savunma Bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

14.1.1988 tarihinde kabul edilen 311 sayılı KHK ile yapılan düzenlemede askerlik süresinin 
rütbe kıdeminde göz önüne alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu durum kadınlar ve erkekler 
ile askerliğini uzun dönem yapanlar ve kısa dönem yapanlar arasında eşitsizlik doğurmuş ve bu eşit
sizliği gidermek için askerlik hizmetinin rütbe kıdeminde sayılması yönünde 1991 tarihinde 3748 
sayılı Kanun çıkarılmıştır. Sözkonusu Kanun polis amiri olduktan sonra yapılan askerlik sürelerinin 
rütbe kıdeminde değerlendirileceğini öngörmüştür. 3201 sayılı Kanunun 55 inci maddesindeki bu 
düzenleme, 55 inci madde, 10.3.1993 tarih ve 3870 sayılı Kanun ile 21.4.2001 tarih ve 4638 sayılı 
Kanunlarla değiştirilmesine rağmen aynen korunmuştur. Ancak 4638 sayılı Kanunun Anayasa'ya 
aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulmuş ve Anayasa Mahkemesi 11.6.2003 tarihli 
ve E: 2001/346, K: 2003/63 Kararı ile 55 inci maddenin 14 üncü fıkrasında geçen "Polis amiri ol
duktan sonra yapılan" ibaresini iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi Kararında şöyle demektedir: 

"Askerlik hizmetinin rütbe kıdeminde sayılması ya da sayılmamasına ilişkin düzenleme 
anayasal ilkelere uygun olması koşuluyla yasama organının takdirinde olan bir husustur. Askerlik 
hizmetinin yerine getirilmesinde kişilerin kamu görevlisi olup olmamasının ya da yürüttüğü kamu 
görevinin niteliğinin farklı bir konum yarattığı kabul edilemez. Kamu görevlisi iken askerlik yapan
lardan, bir rütbeyi aldıktan sonra veya önce askerlik yapanlar aynı hukuksal durumda bulunduk
larından bunlara farklı kuralların uygulanması sonucunu doğuran dava konusu bölüm, Anayasa'nın 
10 uncu maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine aykırıdır, iptali gerekir." 

Anayasa Mahkemesinin bu kararından sonra bir hukuki boşluk doğmuş ve bu boşluğun gideril
mesi gerekmiştir. Tasarı bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Tasarıdaki düzenlemeye göre rüt
beler içinde yapılan askerlik hizmeti süreleri rütbedeki fiili çalışma süresinden sayılacak, emniyet 
teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmeti, fiili çalışma süresinden sayılacak ancak bu 
sürelerin sayılması sonucu emsallerin geçilmesi olanaklı olmayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, Tasarı ile gerekçesi Komisyonumuzca 
benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Tasarının yukarıda sözü edilen düzenlemeyi içeren 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye 
ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 869) 



— 4 — 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur. 
Başkan 

Tevfık Ziyaeddin Akbulut 
Tekirdağ 

Kâtip 
Sinan Özkan 
Kastamonu 

Üye 
Nur Doğan Topaloğlu 

Ankara 

Üye 
Ali Ay ağ 

Edirne 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Fuat Geçen 

Hatay 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Hakkı Ülkü 

İzmir 
(Çekimser) 

Üye 
Seracetün Karayağız 

Muş 

Üye 
Mehmet Kartal 

Van 

Başkanvekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 
Üye 

Ali Küçükaydın 
Adana 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Şevket Orhan 
Bursa 

Üye 
Talip Kaban 

Erzincan 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Recep Koral 

İstanbul 
Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Mehmet S. Kesimoğlu 

Kırklareli 
(Çekimser) 

Üye 
Nurettin Sözen 

Sivas 
(Çekimser) 

Üye 
Mehmet Çiçek 

Yozgat 

Sözcü 
Şükrü Önder 

Yalova 
Üye 

Şevket Giirsoy 
Adıyaman 

Üye 
Ali Yüksel Kavuştu 

Çorum 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Muharrem Tozçöken 

Eskişehir 

Üye 
Sıdıka Sarıbekir 

İstanbul 
(Çekimser) 

Üye 
Ali Oksal 

Mersin 

Üye 
Selami Uzun 

Sivas 

Üye 
Nadir Saraç 
Zonguldak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 4.6.1937 tarihli ve 3201 
sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun değişik 55 
inci maddesinin ondördüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış 
hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her 
türlü uzmanlık, master, doktora ve avukatlık 
stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, 
bu Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan 
rütbeler içerisinde yapılan askerlik hizmeti, 
yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer 
görevler sebebi ile geçirilen süreler ile tedavi 
ve istirahat süreleri, hangi rütbede ifa edilmiş 
veya geçirilmiş ise o rütbedeki fiili çalışma 
süresi içerisinde değerlendirilir. Emniyet 
Teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik 
hizmeti, atanılan ilk rütbede ve adaylığın 
onanmasından sonra fiili çalışma süresinden 
sayılır. Bu sürelerin sayılması sonucu 
emsallerine göre kıdemli sayılanlar rütbe 
terfilerinde her ne sebeple olursa olsun rütbe 
olarak emsallerini geçemez." 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TASARISI 

MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 

A. Gül 

Devlet Bakanı 

B. Atalay 

Devlet Bakanı 

G. Aksi t 

Millî Savunma Bakanı 

M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 

H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 

B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. Coşkun 

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. V. 

A. Şener 

Devlet Bakanı 

M. Aydın 

Adalet Bakanı 

C. Çiçek 

Maliye Bakanı 

K. Unakit an 

Sağlık Bakanı V. 

H. Çelik 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı V. 

B. Atalay 
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