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T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

101 inci Birleşim 
24 Mayıs 2005 Salt 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II.- GELEN KÂĞITLAR 

III.-YOKLAMALAR 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

1.- Manisa Milletvekili Süleyman Turgut'un, Manisa ve Bolu'da yağan 
dolunun tarım sektöründe meydana getirdiği zararlara ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

2.- İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ'ın, sözde Ermeni soy
kırımı iddialarına ilişkin olarak Boğaziçi Üniversitesi Kültür Merkezinde 
düzenlenecek olan konferansa ilişkin gündemdışı konuşması ve Adalet 
Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

3.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Milliyet Gazetesinde yer 
alan "Alternatif Ermeni Konferansı" başlıklı habere ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 212:220 
1.- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkın

da 5344 sayılı Kanunun bazı maddelerinin bir kez daha görüşülmek üzere 
geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/828) 212:219 

2.- Slovakya Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve 
beraberindeki heyetin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin konuğu olarak ül
kemize resmî ziyarette bulunmalarına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/829) 219 

3.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, (2/61) esas numaralı kanun tek
lifini geri aldığına ilişkin önergesi (4/297) 219:220 

4.- Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal'ın Çevre Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/298) 220 

V.- ÖNERİLER 220,227 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 220:227,227 
1.- Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın 

yeniden düzenlenmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi 220:227,227 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 228,257 
1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 

Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) 
(S. Sayısı: 305) 228 

2.- Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/969) (S. Say ısı: 851) 228 

3.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Millet
vekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili 
Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve Ordu Milletvekili 
Eyüp Fatsa ile 193 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/435) (S. Sayısı: 894) 228:249 

4.- Kilis Milletvekili Hasan Kara ile Tokat Milletvekili Zeyid As
lan'ın, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/451) 
(S. Sayısı: 902) 250:256,257:285 

VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 286 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 286:425 
\.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, iç borç faiz ödemelerine 

ve 2005 yılı bütçesinden yatırımlara ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/5535) 286:287 

2.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, bakanlıkça yapılan 
ihalelere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/5579) 288:289 
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3.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, yapılan atamalara ve 
atanan personel sayısına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın 
cevabı (7/5605) 

4.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, yapılan atamalara ve 
atanan personel sayısına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇÎÇEK'in 
cevabı (7/5610) 

5.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak ERTEN'in, inşaat ihalelerinin TCK 
kapsamına alınmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil 
ÇİÇEK'in cevabı (7/5621) 

6.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Bilgi Edinme Değer
lendirme Kurulu kararlarının uygulanmadığı iddialanna ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/5622) 

7.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Mercedes Benz AŞ hakkındaki 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZ-
MEN'in cevabı (7/5654) 

8.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, meşrubat üreten şirket
lere tatlandırıcı üretimi izni verilmesinin reddedildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı 
(7/5656) 

9.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, Diyarbakır-Bismil-
Sinan Köylülerinin arazi sorununa ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındır
lık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/5657) 

10.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, hâkim ve savcıların 
maaşlarındaki farklı uygulamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil 
ÇİÇEK'in cevabı (7/5672) 

11.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Acil Eylem Planı 
kapsamındaki faaliyetlere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/5678) 

12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı 
kuruluşlarında vekâleten ve asaleten görev yapan idarî personele ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/5679) 

13.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım 
projelerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in 
cevabı (7/5680) 

14.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Polatlı'nın Uzunbeyli ile Gök-
pınar Köyleri arasındaki yol onarımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/5682) 

15.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'ın, Bolu Dağı Geçişi 
ve Tüneli inşaatına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ER
GEZEN'in cevabı (7/5683) 

16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkın
masına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/5684) 
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17.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Acil Eylem Planı 
kapsamındaki faaliyetlere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/5689) 333:339 

18.- Yozgat Milletvekili Mehmet ERDEMİR'in, bir vatandaşın 
AİHM'ye yaptığı başvuruyla ilgili savunmaya ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/5698) 340:341 

19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı 
kuruluşlarında vekâleten ve asaleten görev yapan idarî personele ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün 
cevabı (7/5701) 342:344 

20 - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım 
projelerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ab
dullah GÜL'ün cevabı (7/5702) 345:346 

21.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına 
yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/5703) 347*348 

22.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, Ankara Sağlık Müdür
lüğünün bir ihalesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın 
cevabı (7/5794) 348:379 

23.- Konya Milletvekili Atilla KARFın, Konya İl Sağlık Müdürlüğün
ce yapılan ihalelerde Devletin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/5799) 380:382 

24.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'm, turizm gelirleriyle ilgili 
basında yer alan açıklamalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla KOÇ'un cevabı (7/5813) 383:385 

25.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın, hazine 
arazilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/5820) 386:387 

26.- İzmir Milletvekili Hakkı AKALIN'm, İzmir İlinde SSK'lı vatan
daşların sağlık karnesi almada yaşadıkları sorunlara ilişkin sorusu ve Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı 
(7/5826) 388:389 

27.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, SSK'da ilaç 
alımında yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/5827) 389:390 

28.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya-
Alanya Güney ve Burçaklar Köyü sağlık ocaklarına ilişkin sorusu ve Sağ
lık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/5841) 391392 

29.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, AB müzakerelerini 
yürütecek başmüzakereciye ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/5857) 392:393 

30.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul'daki Patrikhanenin 
durumuna ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ab
dullah GÜL'ün cevabı (7/5867) 394:396 
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31.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, özelleştirilmesi plan
lanan kurum ve kuruluşlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'm cevabı (7/5887) 397:398 

32.- istanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Emekli San
dığı Genel Müdürlüğünce bazı hastanelere ödenen sağlık harcamalarına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'm cevabı (7/5890) 398:399 

33.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Ankara İl Sağlık Müdür
lüğünün yaptığı bir ihaleye ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın 
cevabı (7/5898) 400:401 

34.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, ambulansların adının 
cankurtaran olarak değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/5901) 402:403 

35.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYÎĞİT'in, Diyarbakır Devlet 
Hastanesi çalışanlarından mesai kontrol amacıyla parmak izi alınması uy
gulamasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/5902) 403-404 

36.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, bal üretimine ilişkin 
sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5904) 404:406 

37.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, meraları kullananlar
dan ot bedeli alınmasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami 
GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5906) 407:408 

38.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, belediyeler
de stratejik plan uygulamasıyla ilgili genelgelere ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/5933) 408:409 

39.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İlinde gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/5938) 409:410 

40.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR'un, İzmir-Ödemiş Devlet 
Hastanesinde meydana gelen bir olaya ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Recep AKDAG'ın cevabı (7/5944) 411:412 

41.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, İzmit İli ve çev
resinden alınan yumurta örneklerinde yüksek derecede dioksin bulunduğu 
haberlerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün 
cevabı(7/5947) 412:414 

42.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOGULLARI'nın, mazot ve gübre 
fiyatlarının indirilmesine, 

- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, süt fiyatlarına 
ve süt üretiminin yetersizliğine, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı 
(7/5948,5950) 414:419 
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43.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, kısıtlamaya tabi 
bir ilacın kısıtlama kalktıktan sonra SSK'ya maliyetine ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı 
(7/5960) 

44.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, muhtarların 
bilgisayar edinebilmelerinde kolaylık sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/5995) 

45.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır Devlet Has
tanesinde personelin mesai takibinde parmak izi alınacağı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6004) 

46.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İline yapılacak 
yatınmlara ve ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ali COŞKUN'un cevabı (7/6008) 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının Samsun ve 

Türk gençliği için taşıdığı öneme, 
Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, sözde Ermeni soykırımı iddialarına, 
İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş, Kırım-Tatar Türklerinin vatanlarından sürgün ediliş

lerinin 61 inci yıldönümüne, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Parlamentolararası Birliğe Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir'in, Barış İçin Asyalı Par

lamentolar Birliğine Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın siyasî parti grup başkanlıklarınca aday 
gösterildiklerine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Komitesi Başkanının TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini 
Çin'e davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi, 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 
239 uncu sırasında yer alan (10/284) ve 240 inci sırasında yer alan (10/285) esas numaralı Meclis 
araştırması önergelerinin öngörüşmelerinin Genel Kurulun 18.5.2005 Çarşamba günkü birleşimin
de (10/148), (10/182) ve (10/187) esas numaralı Meclis araştırması önergeleriyle birlikte yapıl
masına ilişkin Danışma Kurulu önerisi, 

Kabul edildi. 
Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 23 milletvekilinin, sorumluluğunun gereğini yapmadığı, 

yetkilerini aştığı, hazineyi zarara uğrattığı ve görevini ihmal ettiği iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (U/2) gün
deme alınıp alınmamasına dair öngörüşmeler tamamlandı; yapılan oylama sonucunda, önergenin 
gündeme alınmasının kabul edilmediği açıklandı. 

Ankara Milletvekili Eşref Erdem, Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın, konuşmasında, ileri sür
müş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle, bir açıklamada bulundu. 

Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 22 milletvekilinin, töre cinayetleri görünümündeki kadına 
yönelik şiddet hareketlerinin nedenlerinin (10/148), 

Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur ve 68 Milletvekilinin, kadınlara yönelik töre ve namus 
cinayetlerinin nedenlerinin (10/182), 

Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 milletvekilinin, töre cinayetlerinin (10/187) 
İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 27 milletvekilinin, kadınlara ve çocuklara yönelik şid

detin sebeplerinin (10/284), 
İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu ve 27 milletvekilinin, ülkemizde kadına yönelik şiddet 

ve cinayetlerin sebeplerinin (10/285), 
Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergelerinin, birlikte yapılan öngörüşmelerden sonra, kabul edildiği açıklandı, 

Kurulacak komisyonun: 

12 üyeden teşekkül etmesi, 

Çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere, 
üç ay olması, 
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Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 

Kabul edildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden, 

2 nci sırasında bulunan, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının (1/969) 
(S. Sayısı: 851) görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından, 

Ertelendi. 

24 Mayıs 2005 Salı günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 
17.51'de son verildi. 

Bayram Özçelik 
Burdur 

Kâtip Üye 

Yaşar Tüzün 
Bilecik 

Kâtip Üye 

Sadık Yakut 
Başkanvekili 

Türkân Miçooğulları 
İzmir 

Kâtip Üye 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 
Kâtip Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Kâtip Üye 
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No.: 139 
İL- GELEN KÂĞITLAR 

20 Mayıs 2005 Cuma 

Raporlar 
1.- Kilis Milletvekili Hasan Kara ile Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın; Ceza ve Güvenlik Ted

birlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/451) (S. Sayısı: 902) (Dağıtma tarihi: 20.5.2005) (GÜNDEME) 

2.- Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 2 Milletvekilinin; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı: 903) (Dağıt
ma tarihi: 20.5.2005) (GÜNDEME) 

No.: 140 
23 Mayıs 2005 Pazartesi 

Teklifler 
1.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır ile 24 Milletvekilinin; Nevşehir İline Bağlı 

Hacıbektaş İlçesinin Kırşehir İline Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/485) (İçişleri Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005) 

2.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ile 32 Milletvekilinin; Ticari Taksilerde Yenileme Yapıl
ması ve/veya Araçların Bir Kereye Mahsus Olarak Değiştirilmesi Sırasında Araç Sahiplerinden 
ÖTV Alınmaması ve KDV Oranlarında İndirim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/486) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005) 

3.- Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ile Bursa Milletvekili Fanık Çelik'in; Yazılıkaya Tarihi 
Millî Parkı Kanunu Teklifi (2/487) (Adalet; Çevre; Tarım, Oıtnan ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005) 

4.- Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ile Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in; Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi (2/488) (Anayasa ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005) 

5.- Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin; 2873 Sayılı Millî Parklar Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/489) (Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, mahkemelerin iş yüküne ve adli personelin özlük 

haklarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5216) 
2.-Tokat Milletvekili Resul TOSUN'un, 2001-2004 yıllarında idari mahkeme kararıyla 

görevine iade edilen bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5527) 
3.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Başbakanlık Müsteşarının intihal 

yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5532) 
4.- Kars Milletvekili Yusuf Selahattin BEYRİBEY'in, bazı suçlardan aranan kırmızı veya yeşil 

pasaport sahibi vatandaş olup olmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/5536) 

5.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, yurt dışında göçmen olarak çalışan vatandaşların 
konsolosluklarda yaşadıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/5537) 
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6.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinde Gökçeler Barajının 
yapımına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5549) 

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Mavi Akım Doğalgaz Alım Sözleşmesine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5550) 

8.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, terör örgütü PKK'nın bazı faaliyetlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5553) 

9.- Kars Milletvekili Yusuf Selahattin BEYRİBEY'in, Avrupa'da yaşayan ve emniyet güçlerin
ce aranmakta olan emekli milletvekili olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/5559) 

10.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, özelleştirmeden dolayı Emekli Sandığına 
yatırılamayan aidatlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5560) 

11.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Trabzon-Beşikdüzü-Bakır Köyüne yönelik 
heyelan tehdidine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5580) 

12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5584) 

13.- Hatay Milletvekili İnal BATU'nun, Irak'taki ABD üslerinde güvenlik elemanı olarak 
çalışacak vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/5588) 

14.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine başlamanın 
ön koşulu olan protokolün şartlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/5589) 

15.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komis
yonunda kabul edilen Adalet Uluslararası Erişim Sözleşmesinin 20 nci maddesine ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5590) 

16.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Aksaray İli Eşmekaya Barajının ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5595) 

17.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5596) 

18.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, üst düzey bir emniyet görevlisinin 
bir dergide yayımlanan bazı açıklamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5598) 

19.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın, 2003-2005 yıllarında bankaların top
lam mevduatı ile karşılıksız çek ve protestolu senet sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/5617) 

20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, futbol sahalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5629) 

21.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, BOTAŞ Yönetim Kurulunun karar defterindeki bir 
ifadeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5630) 

22.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, nükleer santrallerle ilgili basında çıkan bir 
demecine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5631) 

23.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, nükleer enerji santrallerine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5632) 

24.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, Diyarbakır-Çüngüş İlçesi ile Adıyaman Gerger 
İlçesini bağlayan köprünün ne zaman yapılacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/5633) 
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25.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, taksi şoförlerinin karşılaştıkları olaylar sonrasın
da maddi ve manevi kayıplarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5635) 

26.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü hakkındaki bazı id
dialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5638) 

No.: 141 
24 Mayıs 2005 Salı 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun 
1.- 4.5.2005 Tarihli ve 5344 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması 

Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Mad
deleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi 
(1/1032) (Anayasa ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 18.5.2005) 

Tasarılar 
1.- Askeri Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1033) (Millî 

Savunma ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005) 
2.- Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

(1/1034) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2005) 
Teklif 

1.- Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in; Türkçenin Kullanımı ve Korunması Yasası Teklifi 
(2/490) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bil
gi ve Teknoloji ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.5.2005) 

Raporlar 
1.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) (GÜNDEME) 
2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve 

Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/903) (S. Sayısı: 905) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 
(GÜNDEME) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sos
yal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/906) 
(S. Sayısı: 906) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) (GÜNDEME) 

4.- Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş
kanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurum Arasındaki Mutabakat ve İşbirliği 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/934) (S. Sayısı: 907) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) (GÜNDEME) 

5.- Türkiye Hükümeti ile Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla İn
celenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/956) (S. Sayısı: 908) (Dağıtma 
tarihi: 24.5.2005) (GÜNDEME) 

6.- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasın
da İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/957) (S. Sayısı: 909) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) (GÜNDEME) 

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbir
liğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/982) (S. Sayısı: 910) (Dağıt
ma tarihi: 24.5.2005) (GÜNDEME) 

8.- Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile 
İçişleri Komisyonları Raporları (1/984) (S. Sayısı: 911) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) (GÜNDEME) 

9.- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilâtı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Plan
lama Komisyonu Arasmda Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu RaDoru (1/1013) (S. Sayısı: 912) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 
(GÜNDEME) 

10.- Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İc
rayı San'at ve Ticaret Hakkınua Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1018) (S. Sayısı: 913) (Dağıtma tarihi: 
24.5.2005) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, İzmir TEKEL İşletme Müdürlüğünden Bandırma 

Tütün İşletme Müdürlüğüne tayin edilen personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1540) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005) 

2.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, kamulaştırma bedellerine ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü som önergesi (6/1541) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005) 

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Ankara Defterdar Vekilinin KESK'e 
bağlı BES ile çatışma içinde olduğu iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1542) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005) 

4.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, kızamık hastalığıyla mücadelede yapılan çalış
malara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005) 

5.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, İzmir Çimento Fabrikasının çevreye verdiği zarara 
ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1544) (Başkan
lığa geliş tarihi: 11.5.2005) 

6.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, İzmir'deki Demir Çelik Fabrikasının çevreye ver
diği zarara ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1545) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005) 

7.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, deniz yoluyla yapılan akaryakıt kaçak
çılığını önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) sözlü soru öner
gesi (6/1546) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Almanya'nın, Alman vatandaşı Türklere yönelik uy

gulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6202) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005) 
2.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, imam hatip lisesi çıkışlı bakan ve bürokrat

lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6203) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005) 
3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, bir siyasi parti il başkanının bazı 

bürokratlarla ilgili ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6204) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 6.5.2005) 
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4.- İstanbul Milletvekili Ali Kemal KUMKUMOĞLU'nun, TEKEL Tokat Sigara Fabrikasında 
yapılan bir hizmet alımı ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6205) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10.5.2005) 

5.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, AR-GE için ayrılan paya ve ülkemizin dün
ya sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6206) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.5.2005) 

6.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın, bazı bürokratların hükümet üyeleriyle 
akrabalıkları olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6207) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.5.2005) 

7.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, IMF'ye verilen niyet mektuplarına ve cevabi mek
tuplara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6208) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005) 

8.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, ikamet ettiği binayla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/6209) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005) 

9.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Büyük Ankara Oteli ve TEKEL İkiz Kuleleri ile atıl 
durumdaki kamu binalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6210) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.5.2005) 

10.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde vekaleten 
görevlendirilen bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6211) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 11.5.2005) 

11.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Başbakanlık İnsan Hakları Başkan
lığının "Bilgi Dosyası" adlı kitabının basımı ve dağıtımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/6212) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005) 

12.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Devlet Denetleme Kurulunun hazırladığı raporlara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6213) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005) 

13.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Marmara Üniversitesindeki bir törende 
korumaların gazetecileri engellediği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6214) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005) 

14.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, sınırlardaki mayınlı bölgenin temizlenmesine 
ve arazilerin değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6215) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12.5.2005) 

15.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, IMF Başkan Yardımcısının asgari 
ücretle ilgili beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6216) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.5.2005) 

16.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSÎN'in, İzmir'de Ziraat Bankasına ait araziden geçen bir bul
vara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6217) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, IMF'ye yollanan niyet mektubunda Merkez Bankası 
Başkanının imzasının bulunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6218) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 13.5.2005) 

18.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Balçova Termal Tesisleri bünyesinde yapılan 
aquapark ve güzellik merkezine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6219) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.5.2005) 

19.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Emniyet Teşkilâtından istifa eden personele ve özel 
güvenlik firmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6220) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.5.2005) 
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20.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Kumluca-Büyükalan Köyündeki 
heyelan alanıyla ilgili rapora ve alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6221) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005) 

21.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, kumarın ülkemizdeki ekonomik ve sosyal 
sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6222) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.5.2005) 

22.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, yanlışlıkla vatandaşlıktan çıkarılan bir 
şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6223) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005) 

23.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Kırgızistan'dan dadılık için gelen kadın
lara zorla fuhuş yaptırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6224) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005) 

24.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul-Beyoğlu'ndaki polis karakollarına ve görev 
yapan personele ilişkin İçişleri Bakanmdan yazılı soru önergesi (7/6225) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11.5.2005) 

25.- İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARI'nın, koruculuk sistemine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6226) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005) 

26.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Konya kent kanalizasyonunun Tuz 
Gölüne döküldüğü iddialarına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6227) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005) 

27.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6228) (Başkan
lığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

28.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, "Dünya Çevresel Sürdürülebilirlik İndek
sime ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6229) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.5.2005) 

29.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Konya kent kanalizasyonunun ve 
sanayi atıklarının Tuz Gölüne döküldüğü iddialarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/6230) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005) 

30.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, alerjik tepkilere neden olduğu gerek
çesiyle kavak ağaçlarının kesilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6231) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005) 

31.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İli çevresindeki plajların kirliliğine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6232) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005) 

32.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bir soru önergesine verilen cevaba ve Tuz Gölü 
Doğalgaz Depolama Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6233) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

33.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Tuz Gölündeki kirliliği inceleyen Meclis Araştırması 
Komisyonu raporuna ve Tuz Gölü İşletmelerinin özelleştirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Or
man Bakanından yazılı soru önergesi (7/6234) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

34.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6235) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

35.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Sivas-Yıldızeli-Yakacık Çavuşlu Köyü İl
köğretim Okulunda zehirlenen öğrencilere ve sorumlulara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/6236) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005) 
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36.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Kastamonu-Araç İlçesi Şehit Ünal AK-
SOY Yatılı Bölge Okulunda yemekten zehirlenen öğrencilere ve okullardaki zehirlenme olaylarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6237) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005) 

37.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, sağlık liselerinin devriyle personelin özlük hak
larında meydana gelen sorunlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6238) 
(Başkanlığa geliş tarihi: H.5.2005) 

38.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, üniversitelerin araştırma isteklerinin incelen
mesinin merkez teşkilatınca yapılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6239) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005) 

39.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca 
verilen kredilerin geri ödenmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6240) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005) 

40.- Kırşehir Milletvekili Mikail ARSLAN'ın, ÖSYM'nin ilan ettiği sözleşmeli personel 
sınavına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6241) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.5.2005) 

41.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR'ın, Ankara'da bir özel okulun düzenlediği 
törene ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6242) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.5.2005) 

42.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, sözleşmeli ve ücretli öğretmenler ile öğret
men ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6243) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.5.2005) 

43.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, görevden alınan öğretmen ve yöneticilere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6244) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

44.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6245) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

45.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, kızamık aşısında "tek doz aşı" kampan
yası ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6246) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.5.2005) 

46.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İli çevresindeki plajlara ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6247) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005) 

47.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU'nun, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerindeki sağlık personeli açığına ve mecburi hizmet uygulamasına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6248) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005) 

48.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, alerjik tepkilere neden olduğu gerek
çesiyle kavak ağaçlarının kesilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6249) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 12.5.2005) 

49.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gelerine atanan sözleşmeli doktorlara ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/6250) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005) 

50.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, tek doz kızamık aşısı uygulamasına ve SSPE 
hastalığına neden olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6251) (Başkan
lığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

51.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6252) (Başkan
lığa geliş tarihi: 13.5.2005) 
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52.- Edirne Milletvekili Nejat GENCAN'ın, süt üretimine ve üreticilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6253) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005) 

53.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, pirinç ithalatına ve kontrol belgesi düzenlemesine 
ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6254) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11.5.2005) 

54.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, ülkemizin hububat üretimi ve ithalatı ile 
TMO'nun destekleme alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6255) (Başkanlığa geliş tarihi: 12A20'J5) 

55.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, çiftçilere yapılan Doğrudan Gelir Desteği 
ödemelerine ilişkin Tanm ve Köyişbri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6256) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12.5.2005) 

56.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, süt ve yumurta fiyatlarındaki düşüşe ve bazı 
sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6257) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.5.2005) 

57.- Kırşehir Milletvekili Mikail ARSLAN'ın, Okul Sütü Projesinin uygulanıp uygulan
mayacağı ile süt ve sütçülük ürünlerine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/6258) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

58.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6259) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

59.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, 1999 yılında mahalli seçimler nedeniyle istifa 
eden ve tekrar göreve dönmek isteyen personele ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6260) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005) 

60.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Demiryolları çalışanlarının özlük haklarına iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6261) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005) 

61.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya Karasu Limanı Projesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6262) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

62.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6263) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

63.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Fener-Rum Patriğinin görev kapsamına ilişkin Dışiş
leri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6264) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.5.2005) 

64.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Kars Antlaşmasının 6 ve 8 inci maddelerinin uy
gulanıp uygulanmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/6265) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005) 

65.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, BM Genel Kurulunda özürlü haklarının 
güvenceye alınması için hazırlanacak sözleşmeye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan yazılı soru önergesi (7/6266) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005) 

66.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Başbakanın eşinin Suriye'ye yapacağı ziyarete iliş
kin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6267) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12.5.2005) 

67.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Ritmik Jimnastik Takımının spor salonu 
ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru 
önergesi (7/6268) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005) 
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68.- Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN'in, Orduspor'un üç futbolcusunun disiplin kuruluna 
şevkine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru öner
gesi (7/6269) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2005) 

69.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, kamu kurum ve kuruluşlarında özürlü personel is
tihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru 
önergesi (7/6270) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

70.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6271) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

71.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Kars Antlaşmasının 6 ncı maddesi hükümlerinin uy
gulanıp uygulanmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi 
(7/6272) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005) 

72.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Posof-Türkgözü Sınır Kapısında sınır ticaretini 
geliştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi 
(7/6273) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

73.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, yurtdışında fuarcılık faaliyetlerine katılan 
şirketlere ve yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi 
(7/6274) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005) 

74.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa Çevre Yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6275) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005) 

75.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bolu'da deprem konutlarında yaşayan ailelere ve 
kalıcı konutlara geçişe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6276) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 10.5.2005) 

76.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6277) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

77.- Denizli Milletvekili Mehmet YÜKSEKTEPE'nin, ülkemizin tanıtımına yönelik bir ihale 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6278) (Başkan
lığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

78.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, Antalya-Manavgat İlçesi Titreyengöl mevkiin
deki Sorgun Ormanının golf ve otel alanı ilan edilip edilmediğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/6279) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

79.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6280) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

80.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Mercedes Benz Türk A.Ş.'nin ürettiği 0 403 SHD 
Mercedes marka otobüslerde tasarım ve üretim hatasının bulunduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6281) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

81.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6282) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

82.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, suç işleme oranına ve suça itme nedenlerine 
yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6283) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.5.2005) 
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83.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Ceza Muhakemesi Kanununda değişiklik öngören 
bir teklife ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6284) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.5.2005) 

84.- İstanbul Milletvekili Ali Kemal KUMKUMOĞLU'nun, TEKEL'in Veserfrucht ve Inter-
link adlı firmalara tütün satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6285) (Başkan
lığa geliş tarihi: 10.5.2005) 

85.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın, Türkiye'deki saymanlık sayısına ve 
denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6286) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.5.2005) 

86.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, BDDK'nın bazı bankacılar hakkında 
açılan davalardaki tutumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif 
ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6287) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005) 

87.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Dünya Bankasının yolsuzluk ve yönetişim 
kriterleri endeksine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı 
soru önergesi (7/6288) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2005) 

88.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Emekli Sandığına ait İzmir-Büyük Efes Otelini 
yenileme çalışmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6289) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.5.2005) 

89.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2003-2004 yıllarında Bartın İline yapılan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6290) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2005) 

90.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, yerel ve özel televizyon kanallarının TRT istasyon
larından yararlandırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi 
(7/6291) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2005) 

91.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın, faizlere ve borç miktarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/6292) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.5.2005) 
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BİRİNCİ OTURUM 
24 Mayıs 2005 Salı 
Açılma Saati: 14.00 

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

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101 inci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündemdışı söz 

vereceğim. 
İlk gündemdışı söz, 21 Mayıs tarihinde Manisa'da yağan dolunun tarıma verdiği zarar 

konusunda, Manisa Milletvekili Sayın Süleyman Turgut'a aittir. 
Buyurun Sayın Turgut. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
/.- Manisa Milletvekili Süleyman Turgut'un, Manisa ve Bolu'dayağan dolunun tarım sektörün

de meydana getirdiği zararlara ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami 
Güçlü'nün cevabı 

SÜLEYMAN TURGUT (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hafta sonu 
Manisa'da ve Bolu'da meydana gelen dolu felaketiyle ilgili gündemdışı söz almış bulunmaktayım; 
bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bizim Ege'de bir söz vardır, "çiftçinin karnını yarmışlar, kırk yıl çıkmış" 
diye. Evet, gerçekten, çiftçilerimiz, bir taraftan, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklarla uğ
raşırken, bir taraftan da, engellemenin mümkün olmadığı, Allah'tan gelen bu doğal afetlerle de 
mücadele etmekteler. Öylesine ki, bir yıl boyunca gözleri gibi baktıkları, bir yıl boyunca çocukları 
gibi üzerine titredikleri bu mahsulü, bazen, bir gecede olan soğukla, soğuk vurmasıyla kaybetmek
te, bazen, amansız bir hastalığa yakalatıp öyle kaybetmekte, bazen de, hafta sonunda yaşadığımız 
gibi, sadece 12 dakika süren, ama, ceviz büyüklüğünde ve çok şiddetli yağan bir doluyla, maalesef, 
bir yıllık geleceklerini büyük bir hüsranla etkilemektedirler. 

Değerli dostlar, elbette ki, böyle zamanlarda, sadece "bu, Allah'tan geldi, biz ne yapalım" 
demek bizlere düşmez. Tıpkı, sevinçler paylaşıldığı zaman nasıl artıyorsa, üzüntüler de paylaşıldık
ça azalır düşüncesiyle bizler de bu vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla birlikte dertleştik, 
konuştuk ve ardından onların talan olmuş bu arazilerini yerinde görmeye gittik. Oraya gittiğimizde, 
gerçekten gözlerimize inanamadık. O dalların üzerinde bulunması gereken mahsullerin, mey
velerin, eriklerin, kirazların, incirlerin, asmanın üzerinde bulunması gereken o salkımların, 
maalesef yerlerde süründüğünü, yerlere düştüğünü gördük. Durum içler açışıydı ve bu durumda et
kilenmemek, bu durumda onlarla birlikte dertlenmemek mümkün değildi. Tabiî ki, bizlere düşen, 
bu konuda hemen çalışmalara başlamak ve yaranın üzerine bir merhem misali bu vatandaşlarımızın 
sıkıntılarına, dertlerine derman olmaktı. Bir taraftan ilçe tarımdaki yetkililer, bir taraftan il tarım 
müdürlüğündeki yetkililer olaydan yarım saat sonra bu afet bölgesine gelmişler ve buradaki ilk tes
pitlerini yapmışlardı. Arkasından, bu hafta içerisinde kurulacak olan komisyonla da buraya intikal 
eden çiftçilerimizin kendi verecekleri dilekçelerle birlikte buraya intikal edecek bölgelerde 
yapılacak olan tespitlerle de bu tespit tutanaklarının düzenlenmesi ve bunların Ankara'ya gönderil-
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mesiyle, Sayın Bakanla da yaptığımız görüşmede, bir an evvel, bu arkadaşlarımızın, bu çift
çilerimizin dertlerini gidermek adına, bir miktar da olsa yaralarına merhem olmak adına, buradan 
maddî manada bir desteğin çıkması için elimizden gelen bütün gayreti hep birlikte göstereceğiz. 

Değerli dostlar, yıllarca çiftçilerimizden oy alıp iktidar olanlar, maalesef, sadece iktidar olmuş
lar; ama, çiftçilerimizin bu türlü dertlerine derman olacak kanunları, maalesef, Mecliste bir türlü 
çıkaramamışlardı. Bu konuya 22 nci Dönem milletvekilleri ve iktidarı olarak hep birlikte parmak 
basacağız ve bu yıl içerisinde çözeceğiz. Hem seksen yıldır olmayan bir tarım kanununu hem de 
böyle durumlarda özellikle gündeme gelen tarım ürün sigortasını, Allah'ın izniyle, hep birlikte bu 
yıl sonuna kadar çıkaracağız ve bu yapacağımız çalışmalarla, inanıyorum ki, bundan sonra çift
çilerimiz geleceklerine çok daha rahat bakacaklar, çok daha rahat, çok daha güvenli bir şekilde bu 
mahsullerini üretecekler. 

Değerli dostlar, bizlerin bu noktada yapacağı çalışmalar, çiftçilerimizin bizden beklentileri el
bette çok büyük; ama, inanıyorum ki, bizler buradayken, bizler çiftçilerin içinden gelen insanlar 
olarak, çiftçilerin bu dertlerini bu Meclis gündemine taşıdığımız sürece, iktidarıyla muhalefetiyle bu 
sorunlara sahip çıktığımız sürece, çiftçilerimiz de bizlerle beraber, bundan sonra geriye dönmeden, 
geçmiş kara günlerini unutup, gelecek aydınlık günlerine bakacaklar. 

Ben, bu duygu ve düşüncelerle, çiftçilerimize Allah'tan gelen bu afetlerin bir daha yaşan
maması, bu konuda mağdur olan çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum ve bu konuda 
yapılacak olan çalışmalara bütün milletvekillerimizin gayret göstereceğini umuyor; söz veren baş
ta Değerli Başkanıma ve siz değerli Meclis üyelerimize, milletvekillerimize saygı ve sevgilerimi 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Turgut. 
Hükümetin söz isteği var. 
Tarım ve Köyişleri Bakanımız Sayın Prof. Güçlü, bu konuda Hükümet adına söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Güçlü. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; Manisa Milletvekilimiz Sayın Süleyman Turgut'un bölgede meydana gelen tabiî afet 
nedeniyle yapmış olduğu gündemdışı konuşmaya ben de kısaca cevap vermek istiyorum. 

Evvela, içinde bulunduğumuz zaman döneminde tabiî afete maruz kalan çiftçilerimize geçmiş 
olsun diyorum; en son zaman dilimi içerisinde de Manisa'da meydana gelen afet dolayısıyla, nisan 
ayında Manisa Merkez, Salihli, Sarıgöl, Turgutlu, Alaşehir ve Ahmetli İlçelerinde meydana gelen 
don afeti ve 21 Mayısta yine Manisa İli Ahmetli ve Turgutlu İlçelerinde dolu afeti nedeniyle zarar 
gören çiftçilerimiz vardır. Sayın milletvekilimiz, bunlarla ilgili, yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
verdiler. 2004 yılına nispetle 2005 yılında tabiî afet yönünden nispeten daha şanslıyız; ama, bulun
duğu yerde, geldiği yerde dar gelirli çiftçimizi büyük ölçüde mağdur eden bu olaylara karşı halen 
yürürlükte olan etkin bir sistemimizin olmadığını daha önce de çok tekrar ettim. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım, kayısı da gitti... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Efendim, 2004'ten mi bah

sediyorsunuz? 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Bu sene... Bu sene... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Bu seneki olan oranın düşük 

olduğunu temenni ediyoruz; inşallah, öyle bilgiler, bize intikal eden bilgiler. 
Ben, Sayın Milletvekilimizin konuşmasının sonunda geldiği cümlelere atıf yaparak bitirmek is

tiyorum. Tarım Komisyonundan, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen ve Meclis Genel Kurulumuza 
gelen Tarım Ürünleri Sigorta Yasası, Hükümetimiz tarafından da, Meclis tatile girmeden, öncelikle 
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çıkarılması gereken yasalar arasında yer almıştır. Dolayısıyla, ilkönce muhalefet partimize bu konuda 
seslenerek, tarımla ilgili konularda yasal düzenlemeler gündeme geldiğinde çok uzun vakit alması 
dolayısıyla tereddütler hâsıl oluyor; ama, Tarım Ürünleri Sigortası Yasasını bizim çıkarmamız lazım 
ve her iki komisyonda da oybirliğiyle geçti bu; gerek Tarım Komisyonunda gerekse Plan ve Bütçe 
Komisyonunda. Bu konuda eğer desteğinizi verirseniz, yani, Meclis tatile girmeden önce, bu dönem
de, bunu çıkarma konusunda AK Parti Grubunun da desteğiyle, bunu çıkarmamız lazım. 2005 yılın
da Türk çiftçisine sunacağımız en önemli hediye budur. Dolayısıyla, ben, her iki grubun da bu husus
ta bir karara vararak, bu yasa tasarısını öncelikli olarak ele alma konusunda Hükümetimizden gelen 
talebi, bu yönüyle de destekleyerek çıkarılması konusunda temennimi dile getiriyorum. 

Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
Gündemdışı ikinci söz isteği, Boğaziçi Üniversitesi Kültür Merkezinde 25, 26 ve 27 Mayıs 

tarihlerinde düzenlenecek olan "Sözde Ermeni Soykırımı" konulu konferans hakkında, İstanbul 
Milletvekili Sayın Şükrü Mustafa Elekdağ'a aittir. 

Buyurun Sayın Elekdağ. (CHP sıralarından alkışlar) 
2.- İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ'ın, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin 

olarak Boğaziçi Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenecek olan konferansa ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Boğaziçi 
Üniversitesinde 25-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek "Osmanlı Ermenileri" konferansı hakkında 
gündemdışı söz almış bulunuyorum; hepinize saygılarımı sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, Boğaziçi Üniversitesinde "İmparatorluğun Çöküş Döneminde" Osmanlı 
Ermenileri" başlıklı, 25 Mayısta başlayarak üç gün sürecek bir konferans düzenleniyor. Bu konuyu 
kamuoyunun dikkatine getiren Milliyet Gazetesi 21 Mayıs Cumartesi günü yayımladığı haberde şu 
noktaların altını çiziyordu; aynen okuyorum: "Boğaziçi Üniversitesinde Ermeni soykırımı id
dialarıyla ilgili olarak geniş katılımlı bir konferans düzenleniyor. Düzenleyiciler, Bilgi Üniver
sitesinden Murat Belge, Sabancı Üniversitesinden Halil Berktay ve Boğaziçi Üniversitesinden 
Selim Deringil. Konferanstaki konuşmacıların hemen tümü Ermeni soykırımının varlığını iddia 
eden ya da bu konuda resmî tezleri sorgulayan isimler. Düzenleyiciler, demokrat olma iddiasında 
kişiler; ama, konferansta, soykırımı olmadığı tezini savunacak isimler yok." Evet, Milliyet'te 
yayımlanan haber bu. 

Bu haber üzerine, internetten, konferansta konuşma yapacakların listesini çıkardım ve gördüm 
ki, bunların hepsi, Türkiye'yi soykırımıyla suçlayan, yani, Ermeni görüşlerini savunan akademisyen 
ve gazeteciler. Tabiî, aralarında, bu iddiaları sorgulayan, ama, karşı çıkmayan birkaç isim de var. 
Dikkati çeken husus ise, Türk tarafının görüşlerini ortaya koyacak tek bir akademisyenin veya uz
manın konuşmacı olarak bu konferansa davet edilmemiş olması. 

Bir diğer önemli husus da değerli arkadaşlarım, konferans programında bu etkinliğin amacının 
şöyle izah edilmesi: Ülkemizin tarihindeki bu trajik olay konusunda doğrudan doğruya Türkiye'nin 
kendi bilim ve düşünce insanlarının, resmî tezlerden farklı seslerini topluca yükseltmeleri ve kat
kılarını ortaya koymaları. Yani, değerli arkadaşlarım, konferansın amacı, resmî tezlerden farklı 
görüşlerin ortaya konulması olarak tanımlanıyor. 

Nedir bu resmî tez dedikleri; resmî tez dedikleri, Türkiye'nin, Osmanlı devlet arşivlerine 
dayanan bilgiler ışığında 1915 olaylarını izah tarzıdır. Devlet arşivlerindeki şifre telgraflara, resmî 
talimatlara ve raporlara, Meclisi Vükela kararlarına ve diğer tarihî belgelere, yani, tarihin yazıl
masında itibar edilen birinci el kaynaklara dayanılarak 1915 olaylarının gerçek yüzünün ortaya kon
ması resmî tezdir. 
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Boğaziçi Üniversitesindeki konferansı düzenleyenler de, hedeflerinin bu resmî tezi çürütmek 
olduğunu ilan ediyorlar. Yani, konferansın amacı, daha başından, Türkiye'yi soykınmıyla suçlamak 
olarak tanımlanıyor. Oysa, bilimsel bir konferansta karşılıklı tezler ortaya konur ve gerçek bunların 
sentezinde aranır. 

Burada bir noktanın daha altını çizmekte yarar görüyorum. Bu konferans düzenleyicileri, "dev
letin tarih konusunda görüş açıklaması yanlıştır" noktasından hareketle, "resmî tez" sözcüklerine, 
"Türk Devletinin inkarcı görüşü" anlamını yüklüyorlar; ama, aynı zevat, Ermeni Devletinin tez
lerinin avukatlığını yapmakta hiçbir beis görmüyor. 

Yaptığım bu açıklamalar, değerli arkadaşlarım, şu hususu, hiçbir tartışmaya meydan ver
meyecek kadar açık bir şekilde ortaya koymaktadır: Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen Ermeni 
konferansı, sözde bilimsellik kisvesi altında Ermeni soykırım iddialarını yayma hedefini güden, 
propaganda amaçlı bir toplantıdır. Bu konferansı düzenleyenler, içeride ve dışarıda Türkiye'yi Er
meni soykırımı yapmakla suçlayan kişilerdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Konferansa, Türkiye'nin görüşlerini savunacak ve açıklayacak hiçbir tarihçi ve uzman davet 

edilmemiştir. Bu durum, Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen bu konferansın, tamamen Ermeni id
dialarının propagandasını yapanların amaçlarına hizmet etmek olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu toplantının düzenleyicileri, Türkiye'yi insanlıkdışı bir vahşetle soy
kırımı yapmakla suçlayan Ermeni tezlerinin avukatlığına soyunmuş kişilerdir. Toplantının, bilimsel
likle ve tarihî gerçekleri ortaya çıkarmakla hiçbir alakası yoktur. Konferans, bilimsel dürüstlük, 
bilimsel namus ve vicdan ilkelerini çiğnemektedir. Bu konferans, gerçekdışı olayları gerçek gibi 
göstermek, Türkiye'yi soykınmıyla suçlamak, Türkiye'nin tarihini karalamak amacıyla düzenlen
miştir ve Boğaziçi Üniversitesi, Ermeni iddialarının propagandasını yapmak için bir forum olarak 
kullanılmaktadır. 

Değerli arkadaşlanm, hazin olan, bu hain projeye Boğaziçi Üniversitesinin alet edilmesidir. 
Boğaziçi Üniversitesinde, bu ülkenin çıkarlarına sahip çıkacak, bu hıyanete karşı koyacak, bilimsel 
dürüstlüğü ve nesnelliği savunacak kimse yok mu?! Amacı Türkiye'yi kötülemek ve suçlamak olan, 
hiçbir bilimsel yönü bulunmayan, Türkiye'nin dünyadaki imajını karartmayı hedefleyen bir kon
feransa Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü nasıl müsaade ediyor?! Ben, dün Sayın Rektörle görüş
mek istedim; fakat, maalesef, telefonlarıma cevap vermedi, çıkmadı. 

Değerli arkadaşlarım, Türk ve Ermeni taraflarının bilim adamları, tarihçileri ve uzmanları 
vasıtasıyla tezlerini açıklayabilecekleri, iki karşıt görüşün özgürce dile getirilebileceği bir konferan
sa kim karşı çıkabilir?! Tarihî gerçekleri ortaya çıkarmayı amaçlayan bilimsel bir konferansı Er
menistan'da yapamazsınız, Fransa'da yapamazsınız, Amerika'da da Ermeni lobisi böyle bir kon
feransı yaptırmaz; ama, Türkiye özgürlükler ve hoşgörü ülkesidir, kimse, Türkiye'de bilimsel bir 
dürüstlük içinde yapılacak, iki tarafın da görüşlerinin açıklanacağı bir konferansa karşı çıkmaz. 

Boğaziçi Üniversitesi, kendisine yakışır şekilde, böyle, bilimsel, nesnel bir konferans tertip
lesin, biz de alkışlayalım; fakat, Boğaziçi Üniversitesinin Ermeni propagandasına alet edilmesini, 
Türkiye'yi soykınmıyla suçlayan birkaç kişinin maşası haline getirilmesini kınıyorum. Boğaziçi 
Üniversitesi Sayın Rektörünü bu konuda açıklama yapmaya davet ediyorum. Acaba bu konferansı 
yapmak isteyen akademisyenlere söz mü geçiremedi, yoksa, kendisi de onlar gibi Ermeni soy
kırımına arka mı çıkıyor; bunları açıklaması gerekir. YÖK Başkanı Sayın Teziç'i de, bu konuya el 
atmaya davet ediyorum. 
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Ben, buradan, Türkiye'deki üniversite rektörlerine de sesleniyorum: Boğaziçi Üniversitesinin 
bilimsellik kisvesi altında, sadece bir tarafın görüşlerini yansıtacak bir konferans tertipleyerek, Tür
kiye'yi soykırımıyla suçlama amacını güden bir etkinlikte bulunmasını onaylıyor musunuz sayın 
rektörler? 

Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Elekdağ. 
Gündemdışı üçüncü söz isteği, 20 Mayıs 2005 tarihli Milliyet Gazetesinde yer alan "alternatif 

Ermeni konferansı" adlı haberle ilgili, Aksaray Milletvekili Sayın Ramazan Toprak'a aittir. 
Buyurun Sayın Toprak. (Alkışlar) 
3.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Milliyet Gazetesinde yer alan "Alternatif Ermeni 

Konferansı" başlıklı habere ilişkin gündemdışı konuşması ve Adalet Bakanı Cemil Çiçeklin cevabı 
RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Sayın Büyükelçimin ifade ettiği üzere, 25, 26 ve 27 Mayıs 2005 tarihlerinde Boğaziçi Üniver

sitesinde bir konferans düzenleniyor. Bu konferansta, Türk Devletinin resmî tezi sorgulanacak bir 
konu var. Bu, çok önemli bir konu, gazetelerde satır aralarında unutulmuş bir konu; ama, çok öze 
ilişkin bir konu. Bu konuya yeterince ilgi gösterilmediğini üzülerek ifade ediyoruz. Ben beklerdim 
ki, tüm yazılı ve görsel medya organlarında sekiz sütuna manşet bir haber olsun; tüm kamuoyu, üç 
gün süreyle, Boğaziçi Üniversitesine gözünü ve kulağını diksin, oradan çıkacak sese kulak versin. 

Resmî tezin sorgulanması derken, katılacak isimlere de bakıyoruz, ağırlıklı olarak Ermeni 
tezini savunan, hem de canhıraş gayretlerle savunan insanları görüyoruz. Bunun diğer ifadesi şudur: 
Konferansa katılan X, Y, Z çok da önemli değil; bu bazı isimlerin, dünyanın tüm platformlarında, 
Türk tezini sorgularken apaçık mahkûm ederek sorguladığını görüyoruz. Bu sorgulama tarzının ter
sini, yani, Ermeni tezini savunurken, Türk tezine bir parça kapı araladığına hiç şahit olmadık; tam 
bir Ermeni müdafii, avukatı şeklinde. Oysa, Boğaziçi Üniversitesinde bu tavır sergilenirken, eleş
tirel seslerin dikkate alınmasına vurgu yapılıyor. 

Eleştirel yaklaşım iki taraflıdır, tek taraflı olmaz; objektif yaklaşım bunu gerektirir. Sübjektif 
yaklaşım ise tek taraflı yaklaşımı gerektirir ve Boğaziçi Üniversitesinde böyle bir görüş ser-
dedilecek üç gün süreyle. 

Türk tezi dediğimiz nedir; özünde, Ermeni soykırımı olayı yoktur ifadesini tamamlayan Türk 
tezinde, gelin, olup olmadığını, tüm arşivleri, üstelik uluslararası bağımsız kurulların, kurumların 
önünde tartışalım tezidir. 

Şimdi, böylesi bir tezin sadece ilk kısmını alarak, üstelik ülkemizin gözbebeği bir Boğaziçi 
Üniversitesinde böyle bir paneli, konferansı, ben, eylem diye nitelendiriyorum. Galiba, Hınçak ve 
Taşnak Ermenileri ya da diaspora Ermenileri özel gayretlerle bir program hazırlasalar, herhalde 
buna yakın içerikte bir program olurdu. 

Burada ifade etmeye çalıştığım husus şudur: "Eleştirel akıl" adı altında, "vicdanî sorumluluk" 
adı altında, Boğaziçi Üniversitesinde üç gün süreyle ortaya konulacak bu tavrın, ne kadar eleştirel, 
vicdanî bir sorumluluk, dünya vatandaşı sorumluluğu, devletimize, toplumumuza ve demokrasiye 
bir saygı ifadesi olarak sunmuş olsalar da... Bakın değerli milletvekilleri, Türk kamuoyu, sizlere 
sesleniyorum; bakın, üç gün süreyle Boğaziçi Üniversitesinde yapılacak olan bu konferansın, Türk 
tezini ortaya koymasıyla, konulmasıyla, Ermenistan'da yapılabileceğini düşünebiliyor musunuz?! 
Doğru cezaevidir ya da akıbeti meçhuldür. Yine, aynı şekilde, Türk tezini ortaya koyan bir panelin 
İsviçre'de yapılabileceğini düşünebiliyor musunuz?! Sayın Halaçoğlu hakkında yapıldığı gibi, 
hemen bir soruşturmadır. Fransa'da yapıldığını düşünebiliyor musunuz?! Hemen hakkında takibat 
ve siyasî mahkûmiyetler peşi sıra gelecektir. 
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Bakın, Avrupa'nın gözbebeği sayılabilen ülkelerde, benzeri bir konferansı, Türk tezini ortaya 
koyacak şekilde ifade etmek mümkün değildir. Oysa, bizim kendi ülkemizde, YÖK'e bağlı, göz
bebeği Boğaziçi Üniversitesinde, böylesi, akıllara ziyan verecek bir yaklaşımı üzüntüyle görüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Toprak, bir dakika efendim... Sözlerinizi tamamlayın. 
Buyurun. 
RAMAZAN TOPRAK (Devamla) - "Dünya vatandaşı sorumluluğu" kavramları, tabiri caizse, 

"ağı katılmış aş" tabirinden, içi birileri tarafından doldurulan sloganlardır. İçinin nelerle doldurul
duğuna bakıldığında, maalesef, yüz yıl önce olduğu gibi, galiba, her yüz yılda... İşbirlikçi 
demiyorum; sorumluluk adına yapıldığı söyleniyor, daha ziyade sorumsuzluk şeklinde... Bilimsel
lik deniyor, ama, bilimsellik, sübjektiflik değil, objektiflik gerektirir. Eğer, gerçekten, üç günün 
sonunda, Ermeni tezlerini güçlendiren bir sonuca, bir karara gidilecek olursa, Türk tezini eleştirel 
sesler, eleştirel yaklaşımlarla sorgulayalım derken, apaçık bir Ermeni soykırım tezi kabulü yönün
de bir karara gidilecek olursa, şu kadarını ifade ediyorum, başta Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 
ve yönetimi olmak üzere, böylesi bir olaya göz yummuş ve yumacak olan YÖK'ü de, ben, bu 
sorumlulukta pay sahibi kılıyorum ve bana göre, devletin temel politikası oluşturulmuş konularda 
cansiparane savunmalar yapan YÖK'ün, bu haber karşısında hiç de kılının kıpırdamadığını görün
ce, bu söylemlerinde ne kadar samimî olup olmadığını sorguluyorum. Tüm Türk kamuoyu da bu 
sorgulamayı yapıyor. 

Üç günün sonunda ortaya konulacak olan tezlerin, Ermeni tezlerini savunur ve Türk tezlerini, 
resmî tezi mahkûm eder bir sonuca ulaşması halinde, ben, bu işin tüm müsebbipleri hakkında -baş
ta YÖK Başkanı olmak üzere, tüm müsebbipleri hakkında- adlî organları, siyasî organları, herkesi 
göreve çağırıyorum ve bu üç gün süreyle, tüm Türk kamuoyunun gözlerini Boğaziçi Üniversitesine 
yönlendirmesini ve yüz yıl önce mandacılığı savunan insanları çağrıştıran kişilerin, düşüncelerin, 
anlayışların, seslerin çok iyi takip edilmesini ve bu düşüncelerin Türk Devletinin, Türk Milletinin 
dünya kamuoyunda nasıl mahkûm edilmesine hizmet edeceklerine dikkat çekiyorum. Önemli bir 
toplantı. Umarım bilimsel bir toplantı şeklinde geçer, bilimsel gerçeklik ortaya konur. 

Türk tarihî tezi yinelenmiştir. Geçtiğimiz ay Sayın Başbakanımız ve Anamuhalefet Partisi 
Sayın Genel Başkanıyla, üstelik iktidarıyla muhalefetiyle, temsil edilen edilmeyen tüm partilerin it
tifakıyla kabul edilmiş bir ortak işbirliği çağrısı var. Ortak işbirliği çağrısı, birileri tarafından el
lerinin tersiyle itilmişken, çok ucuz, içi birileri tarafından doldurulmuş, suiistimal edilen kavramlar
la Türk kamuoyu, dünya kamuoyu, üstelik gözbebeğimiz bir üniversite de yanıltılacak olursa, Türk 
Devleti, Türk Milleti kendi tarihine yalan ve iftira atarak, yoğun propagandalarla kendini mahkûm 
eden insanları asla affetmeyecektir, tarih de affetmeyecektir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Toprak. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Ülkü Güney, yerinden, kısa bir açıklama talebinde bulunmuştur; 

kendilerine kısa açıklamaları için söz vereceğim. 
Sayın Güney, buyurun. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, ben, Sayın Elekdağ'a ve Sayın Toprak'a çok teşekkür ediyorum; çok 

önemli bir konuyu gündeme getirdiler. 
Değerli arkadaşlarım, üniversiteler özerktir; ama, Türkiye Cumhuriyetinin üniversiteleri, Tür

kiye Cumhuriyeti Devletinin prensiplerine ve kurallarına uymak mecburiyetindedirler. Hele hele 
böyle bir millî davada, hem de böyle bir kritik dönemde Boğaziçi Üniversitesinin yapmış olduğu, 
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hele içeriği değerli arkadaşlarımızın anlattığı gibi olursa, bırakın delaleti, ülkemiz için bir hıyanet
tir diye buradan ifade ediyorum. 

Bu bakımdan, bir milletvekili olarak, Yüce Meclisin Başkanlık Divanının, Başkanımızın bu 
konuda bir açıklama yapmasını ve Yüce Meclisin tavrını ortaya koymasını istirham ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güney. 
Hükümetin söz isteği var. 
Hükümet adına, Adalet Bakanımız Sayın Cemil Çiçek açıklamada bulunacaklardır. 
Buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hem Sayın Elekdağ'a hem Sayın Toprak'a hem de Sayın 

Ülkü Güney'e teşekkür ediyorum. Burada dile getirilen hususlar, inanıyorum ki, bu çatı altında 
görev yapan her arkadaşımızın ve teker teker de her Türk vatandaşının hissiyatını, endişesini burada 
dile getirmiş oldu. Hükümet olarak bunlara katıldığımızı da açıklıkla ifade etmek istiyorum. 

Ve açıklıkla bir şeyi daha ifade etmek isterim ki, Türk Milleti kadar eli temiz, vicdanı temiz, 
alnı ak bir başka millet de yoktur. (Alkışlar) Dolayısıyla, bizim hiç kimseden bir endişemiz de yok. 
Buna tarihimiz şahittir, buna arşivlerimiz şahittir. 

Bunu tespit ettikten sonra, bir şeyi daha ifade etmek isterim. Belki milletimizin de uzun süre 
özlemlediği bir işbirliğini, bu dönem, iktidar-muhalefet, pek çok konuda, özellikle böylesine bir 
millî meselede gündeme getirdi. Tarihî yalanı, milletimize karşı yapılan soykırım iftirasını bertaraf 
etme adına, hem bu çatı altında bir müzakere yaptı, bir ortak karar aldı hem de bunun gereği olarak, 
şu an, teker teker bütün ülkelerde çok yönlü bir çaba gösteriliyor "o yalandır, o doğru değildir, ger
çeklerin saptırılmasıdır" diye. 

Şimdi, milletçe, devletçe böylesine yoğun bir çaba içerisindeyken, bu çabaları arkadan hançer
lemek ne anlama geliyor?! 

Şimdi, siz, o zaman, falanca ülkenin parlamenterlerini nasıl ikna edeceksiniz?! Onlar pekala 
diyecekler ki: "Siz bizi ikna etmeyin; gidin, Boğaziçi Üniversitesinde Boğaz'a bakarak bu yalanları 
söyleyenleri ikna edin." Dolayısıyla, bu, Türk Milletini arkadan hançerlemektir; bunu, çok açık 
olarak söyleyelim. 

Evet, üniversiteler özerktir, özgürdürler; ama, dünyanın hiçbir ülkesinde özerklik ve özgürlük 
sorumsuzluk olarak anlaşılamaz. Bu, aynı zamanda -çok net olarak ifade ediyorum ki- büyük bir 
sorumsuzluktur, büyük bir ciddiyetsizliktir. 

Dördüncü bir husus: Bir şey daha söyleyeceğim; eğer, siz, bilim adına gerçeği aramak istiyor
sanız, tarih adına gerçeği aramak istiyorsanız, o zaman, farklı düşünenleri de çağırmış olmanız 
gerekir. Neden, orada tek yanlı bir propaganda gerçekleştirilmeye çalışılıyor; bir konferans?! 

Arkadaşlarımız da dile getirdiler. Bugün, İsviçre'de ve bazı ülkelerde "Türkler soykırım iş
lememiştir" demek özgürlüğü tanınmazken, bununla ilgili kırmızı bültenler çıkarılırken, Türkiye'de 
şu günlerde, yarın, Ceza Kanununu konuşacağız ya; birçok da cemiyetlerimiz var ya, derneklerimiz 
var ya; hani, özgürlük yok diyorlar ya, bu milleti arkadan hançerleme özgürlüğü var, bu millete if
tira etme özgürlüğü var; bunu, herkesin görmesi lazım, herkesin anlaması lazım! (Alkışlar) 

Evet, bu, büyük bir sorumsuzluktur, büyük bir ciddiyetsizliktir. Özerk kuruluşları da göreve 
davet ediyoruz. Hükümet olarak bir yetkimiz olsaydı gereğini yapardık. Keşke, Adalet Bakanı 
olarak dava açma yetkimi devretmeseydim. Şimdi, YÖK ne yapacak onu merak ediyorum, şimdi, 
Boğaziçi Üniversitesi ne yapacak onu merak ediyorum; ben de merak ediyorum, biz de merak 
ediyoruz, milletimiz de merak ediyor. Bu ciddiyetsizlik, bu sorumsuzluk, bu millete küfretme, bu 
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milletin nüfus cüzdanını taşıyanların bu milletin aleyhine propaganda yapma, ihanet etme dönemini 
artık kapatmamız lazım. Çünkü, milletin vicdanı rahatsız oluyor. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi var; okutup, bilgilerinize sunacağım; ancak, sunuşlarımız 

uzun metinlerden oluştuğundan, sunuşu yapan Kâtip Üyenin, sunuşunu oturarak takdim etmesini 
Genel Kurulun oylarına sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tezkereyi okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında 5344 sayılı Kanunun 

bazı maddelerinin bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/828) 

18.5.2005 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: 6.5.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10533/31789 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 4.5.2005 gününde kabul edilen 5344 sayılı 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun incelenmiştir. 

İncelenen Yasanın; 
3 üncü maddesiyle değiştirilen 17.7.1963 günlü, 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş

tırma Kurumu Kurulması Hakkında Yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının 
birinci paragrafı ile (a) bendinde, 

"Bilim Kurulu; 
a) Bilimsel ve teknolojik alanlarda eser, araştırma ve buluşlarıyla temayüz etmiş ve/veya araş

tırma ve teknoloji yönetimi konusunda yetkinliği olan, bilimsel ve teknolojik sistem, kurum ve 
birimleri başarıyla kurmuş ve/veya yönetmiş bulunan kişiler arasından, Başbakan tarafından belir
lenecek üç, Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu tarafından belirlenecek bir, Bilim Kurulu tarafın
dan belirlenecek üç, 

b) Türkiye Bilimler Akademisinin aslî üyeleri arasından Başbakan tarafından belirlenecek fen 
ve teknik bilimler alanlarından bir, sosyal ve beşerî bilimler alanlarından bir ve sağlık bilimleri 
alanından bir olmak üzere toplam üç; 

c) Lisans öğreniminden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında ve/veya özel sektörde en az on 
yıl deneyim sahibi olmuş, mesleğinde temayüz etmiş ve üstün nitelikte hizmetleriyle tanınmış 
kişiler arasından, Başbakan tarafından belirlenecek bir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafın
dan belirlenecek iki, Bilim Kurulu tarafından belirlenecek bir olmak üzere ondört üye ile Başkan
dan oluşur. Başkanın Bilim Kurulu üyeleri arasından atanması halinde aynı kontenjandan yeni bir 
üye atanır. Yükseköğretim Kurulunun Genel Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Baş
bakanın talebi üzerine üye belirleyerek en geç bir ay içinde Başbakanlığa bildirir. Başkan, hem 
Kurum hem de Bilim Kurulunun Başkanıdır. Bilim Kurulu üyeliği seçimi Başbakanın onayı ile 
kesinlesin Bilim Kurulunun toplantı ve karar yetersayısı sekizdir. Bilim Kurulunun çalışma usul ve 
esasları Kurumca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Bilim Kurulu üyelerinin görev süresi ile görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 
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a) Üyelik süresi: Bilim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Üyeliği sona eren üye, ancak 
dört yıllık ikinci bir dönem daha seçilebilir. İstifa veya ölüm gibi sebeplerle boşalan üyelikler için 
yukarıdaki esaslara göre yeni üye seçilir. Bu suretle seçilen üyenin görev süresi de dört yıldır. Bilim 
Kurulunun olağan toplantılanna yıl içinde toplam altı kere veya üst üste üç kere kabul edilebilir 
mazereti olmaksızın katılmayan üyelerin üyelikleri, Bilim Kurulu kararıyla düşer. Bu üyelerden 
boşalan üyelikler bu maddede belirtilen usullere göre yenilenir. Üyelerin görev süresinin dolmasına 
en geç iki ay kala veya istifa, ölüm ve devamsızlık gibi sebeplerle üyeliğin boşalması halinde boşal
ma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yeni üye belirlenerek Başbakanın onayına sunulu. Bu 
süre içinde yeni üye bildirilmemesi halinde Başbakan birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar 
arasından belirlediği kişileri doğrudan Bilim Kurulu üyesi olarak atar." 

4 üncü maddesiyle değiştirilen, 278 sayılı Yasanın 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile yine ay
nı maddeyle 5 inci maddeye eklenen fıkralarda, 

"Bilim Kurulu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen nitelikleri taşıyan 
kişiler arasından, biri Bilim Kurulu dışından olmak üzere iki başkan adayı belirleyerek Başbakana 
sunar. Başbakan, bu adaylardan birini seçerek Başkan olarak atanmak üzere Cumhurbaşkanına tek
lif eder. 

Bilim Kurulunun aday belirlemesi, Başkanın görev süresinin dolmasına en geç iki ay kala veya 
herhangi bir sebeple bu görevin boşalma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tamamlanır. Bilim 
Kurulunun herhangi bir nedenle süresinde aday belirlememesi halinde Başbakan gerekli şartları 
taşıyanlar arasından belirlediği bir kişiyi Başkan olarak atanmak üzere Cumhurbaşkanına teklif eder. 

Başkanın geçici olarak görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği Bilim 
Kurulu üyelerinden biri Başkanlığa vekalet eder. Başkanlık görevinde boşalma olması halinde yeni 
başkan atanıncaya kadar, Bilim Kurulu kendi üyelerinden birini Bilim Kurulu ve Kurum Başkan 
Vekili olarak görevlendirir." 

9 uncu maddesiyle 278 sayılı Yasaya eklenen geçici 4 ve geçici 5 inci maddelerde, 
"Geçici Madde 4.- Bilim Kurulu üyeleri ve Başkanın görevleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihte kendiliğinden sona erer. Ancak bunlar, yeni Bilim Kurulu üyeleri göreve başlayıncaya kadar 
görevlerine devam ederler. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren onbeş gün içinde Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre belirleyecekleri 
üyeleri seçerek Başbakana sunar. Bu süre içinde ilgili kurumlarca gerekli teklifin yapılmaması 
halinde Başbakan bunların kontenjanları için öngörülen şartlan taşıyanlar arasından doğrudan Bilim 
Kurulu üyeliklerine atama yapar. 

Bilim Kurulunun ilk toplantısına en yaşlı üyesi başkanlık eder. 
Geçici Madde 5.- Bilim Kurulunun ilk oluşumundan sonra ikinci yılın sonunda, bir defaya 

mahsus olmak üzere, Başkan hariç adçekme usulü ile ayrılacak yedi üyenin yerine, 4 üncü maddeye 
göre üye seçilir." 

Düzenlemelerine yer verilmiştir. 
Yapılan düzenlemelerle, Bilim Kulununun, 
Üye sayısı, Başkan dışında 12'den 14'e çıkarılmakta, 
Oluşumu değiştirilmekte, bu bağlamda Kurulun, 
Bilimsel ve teknolojik alanlarda yapıt, araştırma ve buluşlarıyla seçkinleşen ve/veya araştırma 

ve teknoloji yönetimi konusunda yetkinliği olan, bilimsel ve teknolojik sistem, kurum ve birimleri 
başarı ile kurmuş ve/veya yönetmiş bulunan kişiler arasından; 
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Başbakanca belirlenecek 3, 
Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunca belirlenecek 1, 
Bilim Kurulunca belirlenecek 3, 
Türkiye Bilimler Akademisinin aslî üyeleri arasından Başbakanca belirlenecek; 
Fen ve teknik bilimler alanlarından 1, 
Sosyal ve beşerî bilimler alanlarından 1, 
Sağlık bilimleri alanından 1, 
Lisans öğreniminden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında ve/veya özel sektörde an az on yıl 

deneyim kazanmış, mesleğinde seçkinleşmiş ve üstün nitelikli hizmetleriyle tanınmış kişiler 
arasından; 

Başbakanca belirlenecek 1, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince belirlenecek 2, 
Bilim Kurulunca belirlenecek 1, 
olmak üzere 14 üye ve Başkandan oluşacağı belirtilmekte, 
Bilim Kurulu üyeliği seçiminin Başbakanın onayıyla kesinleşeceği vurgulanmakta, 
Toplam 3 Bilim Kurulu üyesini belirleme yetkisi verilen Yükseköğretim Kurulu Genel kurulu 

ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Başbakanın istemi üzerine üye belirleyerek en geç bir ay 
içinde Başbakanlığa bildirmekle yükümlü kılınmakta, 

Bilim Kurulu üyelerinin görev süresinin dolmasına en geç iki ay kala ya da istifa, ölüm ve 
devamsızlık gibi nedenlerle üyeliğin boşalması durumunda, boşalma gününden başlayarak en geç 
iki ay içinde yeni üyenin belirlenip Başbakanın onayına sunulması öngörülmekte, 

Bu süre içinde yeni üye bildirilmemesi durumunda Başbakana, aranılan koşulları taşıyanlar 
arasından belirlediği kişileri doğrudan Bilim Kurulu üyesi olarak atama yetkisi verilmekte, 

Kurum Başkanının Bilim Kurulunca seçilerek, Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca 
atanması yöntemi korunmakla birlikte; 

Bilim Kurulunun tek aday belirlemesi yerine, bilimsel ve teknolojik alanlarda yapıt, araştırma ve 
buluşlarıyla seçkinleşmiş ve/veya araştırma ve teknoloji yönetimi konusunda yetkinliği olan, bilimsel 
ve teknolojik sistem, kurum ve birimleri başarıyla kurmuş ve/veya yönetmiş bulunan kişiler arasından, 
biri Bilim Kurulu dışından olmak üzere iki başkan adayını belirleyerek Başbakana sunması, Baş
bakanın bu adaylardan birini seçerek Başkan olarak atanmak üzere Cumhurbaşkanına önermesi, 

Bilim Kurulunun, Başkanın görev süresinin dolmasına en geç iki ay kala ya da herhangi bir 
sebeple bu görevin boşalma gününden başlayarak en geç iki ay içinde adayları belirlememesi 
durumunda, Başbakanın, gerekli koşulları taşıyanlar arasından seçeceği bir kişiyi Başkan olarak 
atanmak üzere Cumhurbaşkanına önermesi, 

Öngörülmektedir. 
İncelenen Yasanın 9 uncu maddesiyle 278 sayılı Yasaya eklenen geçici maddelerde de, 
Bilim Kurulu üyeleri ve Başkanın görevinin yasaların yürürlüğe girdiği gün kendiliğinden 

sona ereceği; ancak, bunların, yeni Bilim Kurulu üyelerinin göreve başlamasına kadar görevlerini 
sürdürecekleri belirtilmekte, 

Yasanın yayımı gününden başlayarak onbeş gün içinde Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin üyeleri seçerek Başbakana sunmaları; bu süre içinde ilgili kurum
larca gerekli önerinin yapılmaması durumunda, Başbakanın, bunların kontenjanları için belirtilen 
koşulları taşıyanlar arasından, doğrudan Bilim Kurulu üyeliklerine atama yapması öngörülmekte, 
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Bilim Kurulu üyelerinin görevlerinin aynı anda sona ermemesi ve çalışmalarına süreklilik 
kazandırılması amacıyla, kurulun ilk oluşumundan sonraki ikinci yılın sonunda, bir keze özgü ol
mak üzere, Başkan dışında adçekme yöntemiyle ayrılacak yedi üyenin yerine, ayrılan üyelerin kay
naklarına göre üye seçilmesi ilkesi getirilmektedir. 

1- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun Kuruluş Yasası incelendiğinde, 
kurumun, kuruluş amaç ve işlevine uygun olarak bilimsel özerklikle donatıldığı görülmektedir. 

Yasaya göre, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, idarî ve malî özerkliğe sahip bir 
tüzelkişilik olup, yasada kural bulunmayan durumlarda özel hukuk kurallarına bağlıdır. Yasada, 
idarî ve malî özerklik ile Bilim Kurulu üyelerinin seçilme yöntemi, kurumun bilimsel özerkliğini 
sağlayan hukuksal araçlar olarak düzenlenmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin 30.5.1990 günlü, E.1990/2, K.1990/10 sayılı kararında vurgulandığı 
gibi, özerklik, belli sınırlar içinde serbestçe davranabilmeyi anlatmakta, özerk olan bir kuruluşun, 
yasayla çizilen sınırlar içinde kalmak koşuluyla, kendi davranışlarına egemen olacak kuralları yine 
kendisinin düzenlemesi gerekmektedir. 

* Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun organ ve birimlerinin oluşumuna ve çalış
ma yöntemine ilişkin yürürlükteki kurallarda, Kuruma, Anayasa Mahkemesinin sözü edilen kararın
da tanımlandığı biçimiyle "bilimsel özerklik" tanındığı açıklıkla görülmektedir. 

Yine yürürlükteki kurallara göre, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu bağlı kuruluş 
statüsündedir. Bu bağlılık, Anayasanın 123 üncü maddesinde yer verilen yönetimin bütünlüğü il
kesinin gereği olup, Başbakanın kurum üzerindeki vesayet yetkisiyle somutlaşmaktadır. 

Vesayet yetkisinin sınırını Kurumun bilimsel özerkliği oluşturmaktadır. Nitekim, Başbakanın 
vesayet yetkisi, Bilim Kurulu üyeliği seçimini onaylayarak kesinleştirmek ve Bilim Kurulunca 
seçilen kurum Başkanını atanmak üzere Cumhurbaşkanına önermek göreviyle belirginleşmekte, ay
rıca, Kurumun denetiminde de kendini göstermektedir. 

Belirtmek gerekir ki, Başbakanın sözü edilen vesayet yetkisi, Bilim Kurulu üyeleri yönünden, 
yapılan seçimleri onaylamak ya da onaylamamakla sınırlıdır. Bir başka anlatımla bu vesayet yetkisi 
Başbakana Bilim Kurulunun seçtiği kişileri onaylamaması durumunda bu kişileri kendisinin seçme 
ya da belirleme yetkisini içermemektedir. Aynı hukuksal durum, Kurum Başkanı için de geçerlidir. 

Sonuç olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun Başbakanın öğeleri Yasada 
gösterilen sınırlı vesayet denetiminin altında, yine yasada yer verilen kurallar çerçevesinde kendi 
karar organını oluşturan, üyelerini ve Başkanını seçen, çalışma düzeni ve yöntemini belirleyen, 
araştırma ve yayın konularını saptayıp, yürütmek ve ilgisini bu doğrultuda çalışmaya yöneltmek 
serbestliğine sahip özerk bir bilim kurumu olarak işlevini sürdürmesi öngörülmüştür. 

Kurumun bu biçimde düzenlenmesi, görevlerinin niteliği, bilimsel etkinliklerinin ağırlığı ve 
önemi nedeniyle her türlü dış etkilerden ve siyasal karışmalardan uzak tutulması ve özellikle bilim
sel saygınlığının sağlanması gereğine dayanmaktadır. Bu gereklilik, Kurumun idarî ve malî özerk-
liğiyle korunan bilimsel özerkliğinin dayanağını ve gerekçesini de oluşturmaktadır. 

Kuruma ilişkin düzenlemelerde, Kurumun işlevinin gözönünde bulundurulması ve bu işlevden 
kaynaklanan özerk yapısının korunması gerekmektedir. 

Oysa, incelenen Yasayla yapılan düzenlemelerde, Bilim Kurulu üyelerinin yarısının, yani 7 
üyenin doğrudan Başbakanca atandığı; Kurum Başkanı'nın Başbakanca atanan üyeler arasından 
belirlenmesi durumunda ise boşalan bu üyelik için de yine Başbakanca atama yapılacağından, Baş
kan dahil toplam 8 Bilim Kurulu üyesinin doğrudan Başbakanca seçilerek atanabileceği; bu sayının 
ise Bilim Kurulunun toplanma ve karar yeter sayısına eşit olduğu görülmektedir." 
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Ayrıca, incelenen Yasanın, 
3 üncü maddesiyle yapılan değişiklikle, görev süresinin dolması ya da üyeliğin boşalması 

durumunda, süresi içinde yeni üye belirlenip onaya sunulmaması, 
4 üncü maddesiyle yapılan değişiklikle, Bilim Kurulunun herhangi bir nedenle süresinde Baş

kan adaylarını belirlememesi, 
9 uncu maddesiyle getirilen geçici 4 üncü maddesiyle de, Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu 

ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince, süresi içinde üyelerin belirlenip sunulmaması durum
larında, üyelerin, gerekli koşulları taşıyanlar arasından Başbakanca doğrudan atanmasına; Başkanın 
ise, yine gerekli koşulları taşıyanlar arasından Başbakanca doğrudan seçilerek Cumhurbaşkanının 
onayına sunulmasına olanak sağlanmaktadır. 

Böylece, Başbakanın Kurum üzerindeki vesayet yetkisi, kendisine sunulan seçimi onaylamak
tan öte, Yasada öngörülen koşulların oluşması durumunda, bu atamayı doğrudan yapmayı içerecek 
biçimde genişletilmektedir. 

Vesayet kurumunda olması gerekenin çok üzerinde yetkiler içeren bu düzenlemeleri idarî ve 
bilimsel özerklikle bağdaştırmak olanaklı değildir. 

2- 278 sayılı Yasanın 4 üncü maddesiyle, Kurumun karar ve temsil organlarının oluşumunda, 
idarî ve malî özerkliğine koşut olarak siyasal karışmaların önüne geçilmesi amaçlanmış; bunun için 
Bilim Kurulunun kendi üyelerince seçilerek oluşturulması sağlanmıştır. 

Ancak, 2003 yılından bugüne kadar yaşanan süreçte, aynı zamanda Kurumun da Başkanı olan 
Bilim Kurulu Başkanının görev süresinin 30.5.2003 gününde dolacak olması gözönünde tutularak 
Bilim Kurulunca 1.2.2003 gününde seçim yapılmış ve mevcut Başkanın yeniden seçildiğine ilişkin 
seçim sonucu 6.5.2003 gününde Başbakanlığa iletilmesine karşın, seçilen bu kişi atanmak üzere 
Başbakanca Cumhurbaşkanına önerilmemiştir. 

Ayrıca, Bilim Kurulunun altı üyesinin görev süresinin 21.9.2003 gününde dolacak olması 
nedeniyle Kurulca, yapılan 6 üyenin seçimine ilişkin sonuç da Başbakanlığa bildirilmiş; ne var ki, 
yapılan seçim Başbakanca onaylanmadığı için kesinleşmemiş, böylece Kurul, toplantı ve karar 
yetersayısını yitirmiştir. 

Ortaya çıkan sorunun aşılması amacıyla, 12.11.2003 gününde kabul edilen 5001 sayılı "Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun" ile 278 sayılı Yasaya geçici 3 üncü madde eklenerek; Yasanın yürürlüğe gir
diği gün boş bulunan Bilim Kurulu üyeliklerine, 4 üncü maddede belirtilen niteliklere uygun kişiler 
arasından ve yine aynı maddenin ikinci fıkrasında yer verilen oranlar çerçevesinde, bir keze özgü 
olmak üzere, Başbakanca; Kurum Başkanlığına, yine bir keze özgü olmak üzere, Başbakanın 
önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca atama yapılması öngörülmüştür. 

Ancak, sözü edilen 5001 sayılı Yasa, 
Görevlerinin niteliği, bilimsel etkinliklerinin ağırlık ve önemi nedeniyle tüzelkişilik, idarî, malî 

ve bilimsel özerklik tanınarak kurulan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun her türlü 
dış etkilerden ve siyasal karışmalardan uzak tutulması ve bilimsel saygınlığının korunmasına özen 
gösterilmesi gerektiği, 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunda, toplantı ve karar yetersayısı gözetilmeden, 
Bilim Kurulunun boş bulunan tüm üyelikleri için Başbakana atama yetkisi veren düzenlemenin, 
Kurumun özerkliği, kamu yararı ve hukuk devleti ilkesiyle de bağdaşmadığı, 

Ayrıca, boş bulunan üyeliklerin tümüne siyasal organca atama yapılmasının, Bilim Kurulunun 
ulusal ve uluslararası saygınlığına, çalışmalarının ve yayınlarının yansızlığına gölge düşüreceği, 

Gerekçeleriyle, bir kez daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca yeniden görüşülen Yasa, 5016 sayılı Yasa 
olarak "aynen" kabul edilmiş ve 22.12.2003 gününde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

5016 sayılı Yasayla 278 sayılı Yasaya eklenen geçici 3 üncü maddenin iptali ve yürürlüğünün 
durdurulması istemiyle 143 milletvekili tarafından dava açılmış; Anayasa Mahkemesinin 29.1.2004 
günlü, E.2003/107, K.2004/4 (Yürürlüğü Durdurma) sayılı kararıyla, esas hakkında karar verilin
ceye kadar, Anayasaya aykırılığı konusunda güçlü belirtiler bulunduğu gerekçesiyle maddenin 
yürürlüğü durdurulmuştur. 

5016 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği günden, Anayasa Mahkemesince yürürlüğünün durdurul
masına kadar geçen süreçte, boş bulunan Bilim Kurulu üyeliklerine Başbakanca atama yapılmıştır. 
Kurum Başkanlığına da atama yapılmak istenilmiş; ancak, buna ilişkin kararname taslağı Anayasa 
Mahkemesi kararı gözönünde bulundurularak imzalanmamış ve Başbakanlığa geri gönderilmiştir. 

5016 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden önce, Bilim Kurulu tarafından yeniden Kurum Baş
kanlığına seçilen, ancak atanması için Başbakan tarafından Cumhurbaşkanına önerilmeyen eski 
Başkanın, hem bu işlemin ve hem de bir başkasının Kurum Başkanı olarak atanmak üzere Cumhur
başkanına önerilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı dava sonunda, Ankara 1. İdare Mah
kemesinin 20.10.2004 günlü, 2004/1282 sayılı kararıyla; Anayasa Mahkemesinin 278 sayılı Yasaya 
5016 sayılı Yasayla eklenen geçici 3 üncü maddenin yürürlüğünü durdurduğu da gözetilerek, iş
lemin tesis edildiği tarihte ve halen yürürlükte bulunan kural gereğince Bilim Kurulu tarafından 
Başkanlığa seçilen ve seçilmesine engel bir durumu bulunmadığı anlaşılan davacının atanmak üzere 
Cumhurbaşkanına önerilmesi gerekirken, yerine bir başkasının önerilmesine ilişkin dava konusu iş
lemlerde hukuka uygunluk bulunmadığı belirlenerek, bu işlemler iptal edilmiştir. 

Hukuksal durum bu aşamada iken, incelenen yasanın yukarıda açıklanan kurallarıyla, yürür
lüğü durdurulan 5016 sayılı Yasanın geçici maddesindekine benzer bir yöntem, hem de bu kez kalıcı 
olarak getirilmektedir. 

İncelenen yasanın, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kurulunun 
oluşumuna ilişkin 3, 4 ve 9 uncu maddelerinde yer alan kuralların bir arada değerlendirilmesinden, 
tümüyle bir "bilimsel ve teknik araştırma kurumu" olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumunun, siyasal bir kişilik ve otoritenin istek ve istencine ve çoğu kez siyasal yanı ağır basan 
takdir ve tercihine bırakıldığı görülmektedir. 

Görevlerinin niteliği, bilimsel etkinliklerinin ağırlık ve önemi nedeniyle tüzelkişilik, idarî, malî 
ve bilimsel özerklik tanınarak kurulan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun her türlü 
dış etkilerden ve siyasal karışmalardan uzak tutulması ve bilimsel saygınlığının korunmasına özen 
gösterilmesi gerekmektedir. 

Kurumun bu niteliğine karşın, aslî yönetim ve karar organı olan Bilim Kuruluna doğrudan Baş
bakanca atama yapılmasının öngörülmesi; Kurumu siyasal karışmalara açık duruma getirmektedir. 
Bu durumun ise, Kurumun bilimsel özerkliğiyle bağdaşmadığı açıktır. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, üstlendiği görevler ve amaçları nedeniyle tüm 
çalışmalarında "bilimsel" ölçütleri gözönünde tutmak, başka bir deyişle, tüm çalışmalarında nesnel 
ve yansız olmak zorundadır. Bunu sağlamanın önde gelen koşulu ise, Kurum organlarının ve özel
likle karar organı olan Bilim Kurulunun oluşumunda bilimdışı kişi ve kurulların etkilerinin ve rol
lerinin olabildiğince azaltılması, Bilim Kurulunu oluşturacak üyelerin seçiminde siyasal otoritenin 
yetkisinin sınırlandırılması ve bu konuda inisiyatifin ve ağırlıklı rolün bilim üreten, bilimsel çalış
malar yapan, bilimsel saygınlığa sahip kurumlara bırakılmasıdır. 

Bu nedenlerle, Bilim Kurulunun 7 üyesinin seçimini doğrudan Başbakana bırakan, diğer 7 üyesinin 
seçiminde ise Başbakana dolaylı yoldan etkinlik tanıyan düzenleme, Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumunun işlevine, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun düşmemektedir. 
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3 - İncelenen Yasada, Bilim Kurulunun oluşumu yeniden düzenlenirken, Bilim Kurulu üyeleri 
için "görev güvencesi" de getirilmemiştir. 

Bilim Kurulu üyelerinin, aranan nitelikleri kaybetmeleri ya da bu nitelikleri taşımadıklarının 
sonradan belirlenmesi, görevlerinde yetersizlikleri, görevlerini savsaklamaları, kendilerine verilen 
görevlerle ilgili olarak işledikleri suçlardan mahkûm olmalan, uzun süreli olarak hastalık, kaza ya da 
başka özürlerle görevlerini yapamaz duruma gelmeleri gibi nedenlerle görevden alınmalarının atan
dıkları yöntemle yapılabileceğinin kabulü, idare hukukunun "usulde paralellik" ilkesinin gereğidir. 

Bu ilke çerçevesinde, Bilim Kurulu üyelerinden doğrudan Başbakanca atama yapılmış olan
ların, yine Başbakanca görevden alınabileceği açıktır. Bu durum, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumuna tanınan idarî ve bilimsel özerkliğe aykırı biçimde Bilim Kurulu üyelerini güven
ceden yoksun bıraktığı gibi, Kurul üyelerinin bilimsel yeterliliklerinin ya da yetersizliklerinin 
siyasal organ tarafından denetlenip takdir edilmesi gibi kabul edilemez bir sonuç da yaratmaktadır. 

Yürürlükteki düzenlemede de, görev güvencesine ilişkin açık bir kural bulunmamakla birlikte, 
üyelerin Bilim Kurulunca seçilmesi, yapılan seçimin Başbakanın onayıyla kesinleşmesi öngörül
düğünden, üyelerin görevden alınabilmesi için Bilim Kurulunun karar vermesi gerekmektedir ki, bu 
durum, üyeler yönünden yeterli güvence oluşturmaktadır. 

Getirilen düzenleme bu yönüyle de Kurumun bilimsel ve idarî özerkliğiyle bağdaşmamaktadır. 
4 - Anayasanın 2 nci maddesinde, hukuk devleti ilkesi Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri 

arasında sayılmıştır. Bu ilke, Anayasanın bağlayıcılığı yanında yasa koyucunun evrensel hukuk 
kurallarına da uymasını zorunlu kılmaktadır. Evrensel hukuk kuralları ise, yasaların genel ve nesnel 
olmasını, kamu yararı amacıyla çıkarılmasını gerektirmektedir. 

Bilim Kurulu üyeliklerine ağırlıklı olarak siyasal organca atama yapılmasının Bilim Kurulunun 
ulusal ve uluslararası saygınlığına, çalışmalarının ve yayımlarının yansızlığına gölge düşüreceği 
açıktır. 

Bu nedenle, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunda Bilim Kurulu üyelikleri için 
Başbakana doğrudan ya da dolaylı tek başına atama yetkisi veren düzenleme, kamu yararı ve hukuk 
devleti ilkesiyle de bağdaşmamaktadır. 

5 - Ayrıca, incelenen Yasayla gerekçede belirtilen amacı arasında uyumsuzluk ve Kurum için 
öngörülen statü yönünden getirilen kurallar arasında çelişki bulunmaktadır. 

Yasanın gerekçesinde "Tüm gelişmiş ülkelerde bilimsel ve teknolojik gelişme, bir devlet 
politikası olarak önem taşımaktadır" denilerek, bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir devlet 
politikası olduğu kabul edilmektedir. 

Bilim ve teknolojide devlet politikası üretecek kurumların özerk olmaları işin doğası gereğidir. 
Çünkü, ancak özerk ve bağımsız kurum ve kuruluşlar, etki ve baskı altında kalmadan doğru 
politikalar üretilebilmesine yardımcı olabilirler. Bu nedenledir ki, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu kurulduğundan beri tüzelkişiliğe, malî, idarî ve dolayısıyla bilimsel özerkliğe sahip 
bir kuruluştur. Siyasal etki ve karışmalardan uzak olduğu için de görevini başarıyla sürdürmüştür. 

Gerekçede bilim ve teknolojinin bir devlet politikası olduğu belirtildikten sonra incelenen 
Yasada Bilim Kurulu üyelerinin seçimi yetkisinin, çoğunlukla hatta kimi zaman tümüyle siyasal ik
tidarın başı olan Başbakana verilmesi gerekçe ile Yasa arasındaki uyumsuzluğu göstermektedir. 

Öte yandan, incelenen Yasayla, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başbakanlığın 
"bağlı" kuruluşu olmaktan çıkarılıp "ilgili" kuruluşu konumuna getirilmektedir. 

Bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen 27.09.1984 günlü, 3046 sayılı Yasanın, 
10 uncu maddesinde "bağlı kuruluşlar" bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hizmet

leri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel yasayla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli, 
katma bütçeli ya da özel bütçeli kuruluşlar, 
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11 inci maddesinde de "ilgili kuruluşlar" özel yasa ile kurulan özel hukukî, malî ve idarî statüye 
bağlı, hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları, 

Biçiminde tanımlanmıştır. 
Bu tanımlara göre "ilgili kuruluşlar" "bağlı kuruluşlara" göre daha özerk statüye sahiptirler. 

Nitekim, 3046 sayılı Yasada, bağlı kuruluşların kimi birimleri bakanlıklarla birlikte düzenlenip ay
nı ilkelere bağlı kılınmışken, ilgili kuruluşlarda bu birimlerin kurulması yasasına bırakılmıştır. 

İncelenen Yasada, yukarıda açıklandığı gibi, bir yandan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumunun statüsü "ilgili kuruluş"a dönüştürülüp Kurum daha özerk bir yapıya kavuşturulmak is
tenirken, öte yandan Bilim Kurulu üyelerinin atama yetkisinin, vesayet sınırlarını aşacak biçimde 
doğrudan Başbakana verilmesi bir çelişki oluşturmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, incelenen Yasanın 3, 4 ve 9 uncu maddelerindeki düzenlemeler Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun bilimsel özerkliği, kamu yararı ve hukuk devleti ilkesiy
le bağdaşmamaktadır. 

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun bulunmayan 5344 sayılı "Türkiye Bilim
sel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun" 3, 4 ve 9 uncu maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi 
için, Anayasanın değişik 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 

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

sunacağım. 
2.- Slovakya Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve beraberindeki heyetin, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin konuğu olarak ülkemize resmî ziyarette bulunmalarına ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/829) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 22 Eylül 2004 tarih ve 50 sayılı kararıyla, 

Slovakya Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve beraberindeki parlamento heyetinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin konuğu olarak resmî temaslarda bulunmak üzere ülkemizi ziyareti 
uygun bulunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Kanun teklifinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum: 
3.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, (2/61) esas numaralı kanun teklifini geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/297) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(2/61) esas numaralı kanun teklifimi geri çekiyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Ersin 
İzmir 
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BAŞKAN - İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarında bulunan teklif geri verilmiştir. 
Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum: 
4.- Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal'ın Çevre Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 

ilişkin önergesi (4/298) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çevre Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla 

Durdu Mehmet Kastal 
Osmaniye 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 

vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
V.- ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
].- Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlen

mesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 24.5.2005 Salı günü (bugün) yapılan toplantısında siyasî parti grupları 
arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Faruk Çelik 
Bursa 

Grup Başkanvekili 

Grup önerisi: 
24.5.2005 Salı günkü birleşimde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek bu 

birleşimde kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi; 25.5.2005 Çarşamba günü sözlü soruların 
görüşülmemesi; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kıs
mının 262 nci sırasında yer alan 894 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin bu kısmın 3 üncü sırasına; 268 inci sırasında yer alan 902 sıra 
sayılı kanun teklifinin 4 üncü sırasına, 265 inci sırasında yer alan 899 sıra sayılı kanun teklifinin 5 
inci sırasına, 269 uncu sırasında yer alan 903 sıra sayılı kanun teklifinin 6 ncı sırasına, 267 nci 
sırasında yer alan 901 sıra sayılı kanun teklifinin 7 nci sırasına, 24.5.2005 tarihli gelen kâğıtlarda 
yayımlanan 904 sıra sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısının, 
48 saat geçmeden, 8 inci sırasına, gündemin 266 ncı sırasında yer alan 900 sıra sayılı 5317 Sayılı 
Bankalar Kanunu ile Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tez
keresinin 9 uncu sırasına, 187 nci sırasında yer alan 819 sıra sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu 
Tasarısının 10 uncu sırasına alınması; Genel Kurulun 24.5.2005 Salı günü 14.00-23.00, 25.5.2005 
Çarşamba günü 11.00-21.00, 26.5.2005 Perşembe günü 11.00-23.00, 27.5.2005 Cuma ve 28.5.2005 
Cumartesi günleri de 14.00-23.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi ve 27.5.2005 Cuma ve 
28.5.2005 Cumartesi günkü birleşimlerde de kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi; 

Önerilmiştir. 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Aleyhinde söz istiyorum. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Süpermenler Meclisi, süpermenler! 
BAŞKAN - Aleyhte söz isteği var. 
Sayın Anadol, buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Adalet ve 

Kalkınma Partisi Grubu önerisinin aleyhinde söz almak için huzurunuza çıktım; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili çok kez söz aldım ve bir üzüntümü dile getirmek is
tiyorum. Maalesef, deneyimli bir parlamenter olarak, her türlü siyasî mülahazadan uzak bir anlayış
la arz etmek istiyorum: Meclisin, artık, süresini ve gündemini kestirmek mümkün değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu kutladık geçtiğimiz günlerde, 23 Nisan günü. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurulduğundan bu yana, bu kadar düzensiz, bu kadar belirsiz, ne 
zaman ne görüşeceği belli olmayan bir manzaraya hiç bu kadar ulaşmamıştı ve böyle bir man
zaranın içinde olmamıştı. 

Şimdi, Meclisin çalışma saati var. Nedir o; Meclis, 15.00'te açılıyor, 19.00'a kadar çalışıyor; 
ancak, istisnaî durumlarda, bu saat, çalışma süresi değişiyor, uzatılıyor; istisnaî durumlarda. 

Şimdi, hepinizin vicdanlarına hitap ediyorum: Bu istisnaî durum tersine dönüp, vakai adiye 
haline geldi mi gelmedi mi? Artık, 13.00 ve 19.00 saatleri arasındaki çalışma istisnadır, ne zaman 
toplanacağı, ne zaman dağılacağı belli olmayan, başıbozuk bir çalışma düzeni de genel kural haline 
gelmiştir. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Aynen öyle... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Buna hakkımız yok arkadaşlar. Bu, Meclisin saygınlığına 

gölge düşürmektir. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Köle miyiz biz?! 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Meclisin saygınlığını her şeyden çok bizler, milletvekilleri 

ve gruplar sağlamak durumundayız. Bunu bıraktık... Yani, çok üzgünüm -asla hafife almıyorum 
yerel yönetimleri filan, sakın yanlış anlaşılmasın, bundan ayrı bir mana çıkmasın ama- burası Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, burası belediye encümenine döndü. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Geri alsınlar önerilerini... 
BÜLENT BARATALI (İzmir) - Burası çivi fabrikası mı Sayın Başkan?! 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Belediye encümenini nasıl yönettilerse bu Meclisi de öyle 

yönetmek isteyen bir anlayışla karşı karşıyayız. (AK Parti sıralarından "hakaret ediyorsunuz" sesleri) 
Hakaret değil. Oranın çalışma şekli ayrıdır, buranınki ayrıdır. Basketbol sahasında futbol oy

namak istiyorsunuz; farklı... 
Değerli arkadaşlarım, geçende, aynı şekilde düzenlenen Danışma Kurulu toplantılarında, 

mutabakata varılamayan ve parti önerisi olarak, grup önerisi olarak gelen, tekrarlanan bu olay 
üzerinde defalarca dile getirdim; dünyada çalışma süreleri hep yasayla düzenlenmiştir, yönetmelik
le düzenlenmiştir, kurala bağlanmıştır, İş Kanununda düzene bağlanmıştır, memurlarla ilgili mev
zuatta düzene bağlanmıştır, Trafik Kanununda düzene bağlanmıştır... Yani, Trafik Kanununda araba 
kullanma süresi sınırlanıyor -biz yasa çıkarıyoruz- çünkü, o süre daha uzarsa kaza ihtimali ortaya 
çıkıyor; ama, biz 11.00'de başlıyoruz 21.00'e kadar çalışıyoruz. 

Defalarca söyledim; bu oturduğumuz salonun kati kabulü hâlâ yapılamadı; çünkü, mahkemelik. 
Ceylan derisi koltukları yenilediler; ama, 1961'den beri bu salonun havalandırma düzeni değişmedi, 
1961'deki sistem devam ediyor. Defalarca sordum -kuliste olan, Meclise devam etmeyen arkadaşlara 
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da, televizyonlardan izliyorlarsa söylüyorum-1 saatten fazla oturduğunuz vakit bu sandalyelerde, bu 
koltuklarda, başınız ağrıyor mu ağrımıyor mu, tansiyonunuz inip çıkıyor mu çıkmıyor mu? 

İNCİ ÖZDEMİR (İstanbul) - Çıkıyor. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Hasta oluyoruz. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Ben, bir bilimsel sağlık kurulunun bu incelemeyi yap

masını da talep ediyorum. (Alkışlar) Sağlıksız bir ortamda sağlıklı yasa çıkmaz arkadaşlar. Şimdi, 
bir de, bu Danışma Kurulu... 

Arkadaşlar, şimdi, peki, ne için çalışıyoruz? Yani, bu kadar fazla çalışmaya, bu Meclisi sıkıştır
maya, sağlıksız yasalar çıkarmakla sonuçlanacak bir durumu ortaya çıkarmaya neden uğraşıyoruz?! 

Arkadaşlar, bakınız, dolu vurdu üzümü, kayısıyı, çeşitli... "15 000 üretici mağdur. Gökkaya'da 
bağ ve bahçelerin yüzde 95'i doludan büyük zarar gördü." Manisa Milletvekilleri Nuri Çilingir ve 
Hasan Ören'in resmi, köylülerle beraber. Sizden bir değerli milletvekili arkadaşım, Manisa Millet
vekili, Turgutlulu arkadaşım, çıktı, gündemdışı konuşma yaptı ve tarım sigorta yasasının bir an ön
ce Meclisten geçmesini istedi. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına size sesleniyorum. Bakınız, bizi cumartesi çalış
tırıyorsunuz. Niçin?.. Çarşamba günü, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 
Tasarısı... İlle çıkaracaklar; perşembeye de sirayet ettiriyorlar garantiye almak için. Bazı Kamu 
Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı... Bu kanun tasarısının robot resmini çiz
diğiniz vakit, Maliye Bakanı çıkıyor. Kendini affettirmek için, özel sorunlarını bu Meclise çözdür
mek için bizi bu kadar angarya çalıştırmaya kimsenin hakkı yok arkadaşlar. (CHP sıralarından al
kışlar) Çıkarın bu maddeyi, çıkarın bu maddeyi buradan, tarım sigorta yasasını getirin, yarın Cum
huriyet Halk Partisi destek olacak ve köylülerimizi -Maliye Bakanını değil- bağına dolu vuran köy
lülerimizi kurtaralım arkadaşlar. Değsin çalıştığımıza. Yani, sizi hiç rahatsız etmiyor mu arkadaş
lar?! Cumhuriyet tarihinde var mı böyle bir Maliye Bakanı?! Yani, Vergi Barışı Yasasını çıkardı, 
yarısından yararlandı, yarısından yararlanamadı Yargıtay kararıyla. Şimdi, ille, işlediği suçun, dos
yanın suç olmaktan çıkması için bizi çalıştırıyor. 

Arkadaşlar, inanıyorum ki, elinizi vicdanınıza koyduğunuz vakit -mutlaka koyuyorsunuz, ona 
da inanıyorum- sizi rahatsız ediyor, bir iktidar partisine bir şey kazandırmaz bu, çok şey kaybettirir 
arkadaşlar. 

Şimdi, bu kadar sıkarak çalışma saatlerini, 14.00-23.00, 11.00-21.00, 11.00-23.00, 14.00-
23.00... Sayın Meclis Başkanının, şu andaki Meclis Başkanımız Sayın Bülent Arınç'ın, daha önceki 
dönemlerde, Grup Başkanvekili olarak çok doğru sözleri var. Şimdi, biz de, aynı şeyleri söylüyoruz. 
Bir Meclisten çıkan kanunun çok olması, olumluluk işareti sayılmaz tek başına; nitelikli, evrensel 
hukuk kurallarına uygun yasa çıkarmakla görevliyiz biz. Yoksa, çıkardığımız yasaların büyük çoğun
luğu Çankayadan geri döner, Anayasa Mahkemesinden geri dönerse, bizim emeğimizin değeri kal
maz, bu Meclisin çalışmasının yararı olmaz; ama, biz, ısrar ediyoruz, dayatıyoruz. 

O zaman, arkadaşlar; yani, şuna razısınız, bu manzara devam edecek: Karar yetersayısı is
teyecek grup başkanvekili, tam oylama sırasında kapılar açılacak, elleri havada, içeride ne görüşül
düğü sorulsa cevap veremeyecek bir grup, 50, 60, 100 kişi gelecek... Bu manzara, bu Meclisin 
üzerine düşen bir gölgedir arkadaşlar. Yapmayın... Demokrasi hepimize lazım, size lazım, bize 
lazım. Bu Meclisin saygınlığını evvela bizim düşünmemiz lazım. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Anadol. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN - Önerinin lehinde, Bursa milletvekili Sayın Faruk Çelik; buyurun. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
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FARUK ÇELİK (Bursa)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Grup önerimiz 
üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, Sayın Anadol önemli şeyler söyledi. Söylediği önemli şeylerin başında gelen de, 
Meclise ve çalışmalara gölge düştüğüyle ilgili; ki, buna katılmamız mümkün değil. Sayın Anadol, 
Meclis çalışarak gölge düşürmez, gölgeleri ortadan kaldırmak için Yüce Meclis çalışıyor ve çalış
maya da devam edeceğiz. 

Bakınız, üçüncü yasama yılını tamamlamak üzereyiz. Tatil süresini bir ay kısarak veya çalış
ma süremizi bir ay uzatarak birinci yasama yılını tamamlamış idik. Arkasından ikinci yasama yılına 
gelince, yine temmuz ayında 16 gün çalıştık, olağanüstü toplantıyı gerçekleştirerek yine tatil 
süremizi bir ay kısalttık; yani, bir ay fazla çalıştık. Şimdi üçüncü yasama yılına geldik. Üçüncü 
yasama yılında tabloya baktığımız zaman, gerçekten geçmiş dönemlerle mukayese edilmeyecek 
yoğunlukta Genel Kurul çalışmalarına sahne olduk. Bu başarı, hepimizin başarısı. İktidarıyla 
muhalefetiyle birlikte gerçekten bugüne kadar şahit olunmayan başarıları gerçekleştirdik. Rakam
sal olarak baktığımız zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisine 749 kanun tasarısı sevk edilmiş, bun
ların 562'si yasalaşmış. Yüzde olarak bakınca, yüzde 75'lik bir başarı var ortada. 

Geçmiş dönemleri hiç ifade etmek de istemiyorum. Yani, bir önceki dönemde yüzde 51,20 nci 
Dönemde yüzde 37, 19 uncu Dönemde yüzde 15'lik bir başarı söz konusu, bir yasa faaliyetinin 
yürütülmesi söz konusu. Bu dönem, üç dönemi kapsayacak şekilde yasama ve denetim faaliyetlerini 
gerçekleştiren bir dönem. Dolayısıyla, Meclisin üzerine gölge falan düştüğü yok; Meclis, üzerine 
düşeni, milletin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirme çabası içerisindedir. 

Bu hafta bu yoğun çalışma neden?.. 1 Temmuzda tatile girelim diyoruz; biz, milletvekillerinin 
bunu hak ettiğine inanıyoruz, Parlamentonun bunu hak ettiğine inanıyoruz. Eğer, 577 yasa 
tasarısını, burada görüşüp yasalaştırmış isek ve gerçekten, bu kalan süre içerisinde toplumun, top
lumun sosyal kesimlerinin önemli sorunlarına parmak basacak düzenlemeleri buraya getirip 
buradan çıkaracak isek, tabiî ki, milletvekilleri 1 Temmuz itibariyle de tatile girmek durumundalar. 
Bu sıkışıklık, bu yoğunluk, 1 Temmuzda tatile girmeye dönük bir yoğunluktur ve çok önemli 
tasarıları kapsamaktadır. İşte, yargı reformu dediğimiz, hukuk sahasında attığımız adımların, 
reformların neticelenmesi açısından bu hafta yapacağımız çalışmalar son derece önem arz ediyor, 
gerek İnfaz Yasasında yaptığımız değişiklikler gerek TCK'da gerek CMK'da gerekse Adlî Sicilde 
yapılan değişiklikler... Bildiğiniz gibi, biz bunları, 2004 yılında yaz tatilinde olağanüstü toplantıyla 
gerçekleştirdik; ama, yürürlük tarihi l Nisandı. Toplumun, gerek kamu kesiminin gerekse diğer sos
yal kesimlerin, sivil toplum örgütlerinin yoğun talepleri neticesinde yapılan yeni değişikliklerle, in
şallah, hukuk reformu sahasında attığımız adımlar, 1 Haziran itibariyle yürürlüğe girecek; o da, bu 
hafta yapacağımız yoğun çalışmalarla gerçekleşecek diyorum. 

Sayın Anadol'un, Sayın Maliye Bakanına dönük ifadelerine ise katılmak mümkün değil. Yani, 
bazı kanunlarda, alacakların tahsiliyle ilgili yasada yapılan düzenlemeler, birçok sorunu çözmeye 
dönük düzenlemelerdir. Yurt dışındaki öğrencilerden alınız da, yurt dışında eğitim gören memurlara 
varıncaya kadar, vergi kanunlarını yeni Ceza Yasasına uyarlamayı amaçlayan birçok düzenleme 
içeriyor. Sizin bahsettiğiniz, Maliye Bakanına atfen ifade ettiğiniz düzenleme ise, aslında birçok ih
racatçımızı, hele hele kriz dönemlerinde çok ciddî sıkıntılarla karşı karşıya bırakan bir düzen
lemedir. Yani, tedarikçi ihracatçılar veya imalatçı ihracatçıların düzenlediği sahte faturalardan 
doğan ihracatçı sorumluğunu ortadan kaldırmadır. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Onları kaldırmıyor... 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Bu, aslında, bizim Ceza Yasamızda suçun şahsîliği prensibi 

gereği de böyle. Yani, birisi, bir sahtekârlık yapıyor, devlet var, hukuk devleti var, o sahtekârlığı 
yapanın ortaya çıkarılması tabiî ki, gerekiyor, onun bulunması, onun yargılanması, onun gerekli 
cezaî müeyyideyle karşılaşmasından daha tabiî ne olabilir hukuk devletinde; ama, burada hiç ilgisi 
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olmayan, hiç suçu olmayan birçok ihracatçımızın ne gibi sıkıntılarla karşı karşıya bulunduğunu, 
piyasayı bilen, piyasada olan birçok arkadaşımız çok iyi takdir eder. 

Sosyal Sigortalar ve Bağ-Kur prim borçlarıyla ilgili, yeniden yapılandırılmasıyla ilgili düzen
lemeye, öyle tahmin ediyorum ki, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın karşı çıkacağını zannet
miyorum. Birçok madde ve birçok sosyal kesimi rahatlatan düzenlemeleri içeren bir düzenlemedir. 

Ayrıca, bildiğiniz gibi, bugün, anayasa değişikliği teklifiyle işe başlayacağız. Cuma günü de 
ikinci ve son oylamasını gerçekleştireceğiz. Evet, yoğun bir hafta olacak; ama, bu yoğun haftanın 
neticesinde, yine çiftçilere dönük, muhtarlara dönük ve çeşitli sosyal kesimlere dönük olan önemli 
düzenlemeleri de temmuz l'e kadar gerçekleştirip, öyle tahmin ediyorum ki, yine milletimizin kar
şısına, halkımızın karşısına alnı açık, başı dik bir şekilde hep beraber çıkacağız. Bu başarı, 
hepimizin başarısıdır. Çalışma, gölge düşürme değildir; çalışma, olumsuzlukları ve gölgeyi kaldır
madır diyorum. Ben, çalışmalarınızda başarılar diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çelik. 
Aleyhte söz isteği var. 
Mersin Milletvekili Sayın Mustafa Özyürek; buyurun. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; yine, bir Danış

ma Kurulu kararı etrafında tartışma yapıyoruz. 
Şimdi, hemen baştan söyleyeyim: Sayın Çelik dedi ki: "İhracatçıları rahatlatan bir düzenleme 

yapıyoruz. Bunun, bir an önce yasalaşmasını niçin istemiyorsunuz?" Doğru, ihracatçıları rahatlatan, 
hatta, naylonfatura düzenlemekten, naylonfatura kullanmaktan kurtaran bir düzenleme yapıyoruz; 
ama, hayalî ihracatçıları!.. Eğer, maksadımız, hayalî ihracatçıları kurtarmaksa, bu tasan, bunu, 
bihakkın başarıyor; bunu getirenleri kutluyorum! 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu Meclis, gerçekten çok fazla yasa çıkardı; ama, yasanın sayısı 
önemli değil; yasanın, ülke sorunlarını çözecek nitelikte olup olmaması ve hukuk sistemimizdeki 
bir boşluğu doldurup doldurmaması önemlidir. 

Şimdi, burada görüşülecek olan Ceza Kanunu, Ceza Usul Kanunuyla ilgili düzenlemeler, yine, 
hükümetin, buraya çıkan Adalet Bakanımızın "reform niteliğinde çok önemli düzenlemeler yaptık, 
büyük bir görev yaptık" diye sunduğu bir yasayı, şimdi, tekrar görüşüyoruz. Ama, komisyonlardaki 
tartışmalardan ve kamuoyundaki yansımalarından gördüğümüz kadarıyla, korkarım ki, iki ay sonra 
bu kanunu yeni baştan ele alacaksınız. Niçin bu böyle oluyor; işte, Meclisin düzenli çalışmasını bir 
türlü iktidar çoğunluğu sağlayamadığı için bu duruma düşüyoruz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, olağanüstü çalışma yöntemi, Sayın Anadol da ifade etti, olağanüs
tü önemde kanunlar varsa başvurulacak bir yöntemdir; ama, siz, normal çalışma yönetimini 
bütünüyle terk edip, artık bütün yasaları olağanüstü kanun diye nitelendirir ve buraya sunarsanız, o 
zaman bunun bir anlamı kalmaz. Şimdi ne oluyor; Adalet ve Kalkınma Partisinin gündeme alın
masını istediği tasarılara şöyle bir baktım; mesela, bu kamu alacaklarının tahsil ve terkiniyle ilgili 
yasanın sonbahara kalmasında ne gibi bir sakınca var, ben anlayamadım. Şimdi, burada, belki görül
mekte olan bazı davaları Meclis kararıyla düşürme açısından bir acele var, onu anlıyorum; ama, 
onun dışındaki düzenlemelerin hiçbirinin geç kalmasında hiçbir sakınca yok. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer önemli yanlışı şöyle yapıyoruz: Bu kamu alacaklarının tahsil ve 
terkiniyle ilgili tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, 
yürürlüğü dahil 22 maddelik bir tasarıya, İktidar Partisine mensup milletvekillerinin önergeleriyle, 
14 ayrı madde ilave edilmiştir ve bu maddelerin tasarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Şimdi, bakıyorsunuz, 
bir tasarı önünüze gelmiş, yeteri kadar süre tanınmasa da, alelacele bir hazırlık yapıyorsunuz, 
konuşarak, düşünerek bir katkı sunmaya çalışıyorsunuz; ama, onun dışında, durmadan yeni yeni 
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önergeler gelirse ve bu önergelerden, önceden, gerek komisyonda gerek Genel Kurulda haberiniz 
olmazsa, burada, milletvekilleri olarak bizim görevimiz ne, bizim fonksiyonumuz ne?! 

Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz ikibuçuk yıllık dönemde, bu Meclis, hükümetin getirdiği 
tasarıları sadece onama durumunda kalmıştır. Burada tartıştığımız çok önemli tasarılarda, kuliste 
konuştuğumuzda, iktidara mensup milletvekillerimiz de "evet, bu yanlış olmuştur" diyorlar; fakat, 
burada, oy vermeye gelince, eller kalkıyor; hatta, biraz eleştiren, biraz farklı düşünen, iktidara men
sup bir milletvekili olduğu zaman, bakanlar, o milletvekillerini, âdeta, tersleyebiliyorlar. Nitekim, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda, böyle bir olaya tanık olduk; bir bakan, eleştirisi üzerine, İktidar Par
tisine mensup bir milletvekiline "oy vermezsen verme kardeşim, ne konuşup duruyorsun" dedi. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, yasalar ya teklif şeklinde gelir veya hükümet tasarısı şeklinde 
gelir. Hükümet tasarısına ek olarak, tasarıda yer alan madde sayısı kadar teklifle madde ilave eder
seniz, orada, kanun yapma tekniğinin, artık, bütünüyle dışlandığını görürsünüz. 

Şimdi, hükümet kabul etmeden hiçbir şey olmuyor. Bazı özel televizyon kanallarının yabancı 
sermayeye yüzde 100 açılması konusunda bir kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul 
edildi, buraya geldi; biz, şiddetle karşı çıktık, Sayın Nevzat Yalçıntaş'ın da karşı çıkması üzerine, 
iktidara mensup bazı milletvekilleri de aleyhte oy verdi; ama, kabul edildi. Cumhurbaşkanımızın 
vetosu üzerine konu tekrar gündeme geldiğinde hükümet dedi ki, evet, biz de bundan vazgeçiyoruz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, burada, muhalefetin söylediğine itibar etmiyorsunuz, iktidarın 
söylediğine itibar etmiyorsunuz; itibar ettiğiniz tek merci hükümet oluyor. O zaman, toplanalım, bir 
genel yetki verelim, hükümet istediği kanunu çıkarsın. Yani, bu, son derece yanlış oluyor, sağlıklı 
kanun çıkaramıyoruz. Kanunların gerekçeleri de çok önemlidir; uygulamada, yorumlamada gerek
çelere de bakılır; ama, kanun teklifi olarak durmadan tasarılara ilaveler yaparsanız, gerekçesiz mad
deler kabul edersek, bir sonuç almamız mümkün değildir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bir de, büyük bir haksızlık oluyor. Burada, Parlamentoya devam 
eden milletvekili sayısı 100 civarında. Şimdi, bu 100 kişiyi, siz, cumartesi de çalıştırmak suretiyle, 
olağanüstü uzatılmış sürelerde çalıştırmak suretiyle, büyük bir haksızlık yapıyorsunuz. Zaten, bu 
Parlamentoya devam etmemeyi alışkanlık haline getiren bazı milletvekilleri, olsa olsa, bugün, siz, 
Sayın Başbakan ısrar ettiği için Meclis kulisinde bulunacaklar ve son anda gelip oy kullanacaklar. 

Değerli arkadaşlarım, burada konuşacaksak, bugün ilan edilmiş olan buğday tabanfıyatlarını 
konuşmalıydık. Bugün ilan edilen tabanfıyatı 350 000 lira, artı 30 000 lira prim. Oysa, geçen yıl ilan 
edilen fiyat 370 000 liraydı. Şimdi, hiçbir şey vermiyorsunuz ve Ziraat Odaları Birliğinin tespit
lerine göre de, buğdayın maliyeti 400 000 lira. 400 000 liraya mal edilen bir ürüne, 350 000 lirayı 
başta, daha sonra da 30 000 lira prim vererek milyonlarca çiftçiyi mağdur ettikten sonra, burada, 
belli kesimlere, belli çıkar çevrelerine olanak sağlayan kanunları aceleyle çıkarmakla, bu Meclis 
görevini yapmış olmaz. Bu Meclisin görevi, ülke yararına kanunlar çıkarmaktır; bu Meclisin görevi, 
toplumda ezilen kesimlerin sorunlarını çözecek yasalar çıkarmaktır. 

Onun için, bu Danışma Kurulu kararının reddedilmesini diliyorum ve hepinize saygılar 
sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özyürek. 
Önerinin lehinde söz isteği var. 
Bayburt Milletvekili Sayın Ülkü Güney, buyurun. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet ve Kalkın

ma Partimizin grup önerisinin lehinde söz istedim; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Hepinizin bildiği gibi, İçtüzüğümüzde ve yasalarımızda, Meclisimizin "Danışma Kurulu" diye 

bir müessesesi vardır. Bu müessese, Meclis için bir nevi mutfak görevini yapar; hazırlanacak olan 
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kanunların, görüşülecek olan kanunların, orada grubu bulunan partiler tarafından, önemli olanları 
zaman zaman öne alır, öne getirir ve bir nevi, buradaki, bizlere bir hazırlık yapar; asıl görevi budur. 
Bir de, acil, çok önemli kanun tasarılarını, çok ender olarak, zaman zaman öne getirir. 

İşte, bugün, Adalet ve Kalkınma Partisi -Değerli Grup Başkanvekili arkadaşımız da burada an
lattı gerekçelerini- bu gerekçelerle bir öneri getirmişlerdir; bunların en tabiî hakkıdır, doğrudur; bu 
öneri gelmiştir ve oylanacaktır. 

Ben bu vesileyle, size birkaç mesaj vermek istiyorum; önemli saydığım mesajı vermek is
tiyorum. 

Bunlardan birincisi şudur: Değerli arkadaşlarım, Danışma Kurulunda görüşüp karara bağlan
ması icap eden konulardır bunlar ve burada Sayın Meclis Başkanımızın daha duyarlı olması gerek
tiğine inanıyorum ve orada bu meseleyi halletmelidir. Orada bu mesele iki grup arasında halledil
melidir. Her hafta buraya Danışma Kurulu önerisi, gerek Cumhuriyet Halk Partisinden gerekse AK 
Partiden gelmemelidir. Biz de şaşırdık, biz şaşırdık. Sizin gruplarınız var, bizim grubumuz da yok. 

Şimdi, elimde bir bilmece... Arkadaşlar, bu bilmeceyi ben nasıl çözeyim?! Bir milletvekili 
olarak, gelin, elinizi vicdanınıza koyun; ben, hangisinin ne olduğunu nasıl bulayım, nasıl bileyim, 
nasıl öğreneyim?! Kaldı ki, bir kanun da 48 saat geçmeden, yani, o anayasal süreyi de kullanmadan, 
o kadar acil bir kanun getiriliyor ki, o da olmadan... Peki, biz buraya niye gelelim, niçin gelelim?! 
O ki bir katkıda bulunamayacağız, o ki bir yardımda bulunamayacağız, eleştiremeyeceğiz, biz niye 
gelelim?! Hele hele, cuma günü, cumartesi günü çalışma meselesi... 

BAŞKAN - Sayın Güney, bir dakikanızı rica edebilir miyim... 
Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulu bölümündeki milletvekili arkadaşlarımıza rica 

ediyorum... 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Devamla) - Sayın bakan arkadaşlar, herhalde, bu konuyu o kadar 

önemsemiyorlar!.. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Devamla) - Ama, milletvekili olarak bizim için bu çok önemli. 

Biz, hiçbir katkıda bulunamıyoruz, hiçbir yardımda bulunamıyoruz. Bakın, arkadaşlar, bundan üç 
hafta evvel yine böyle bir Danışma Kurulu kararı geldi, önerisi geldi ve Adalet ve Kalkınma Par
timizden geldi. Hatırlayın, cumartesi günü çalışacaktık, çalışamadık. Ben çıktım, o gün de söy
ledim, çalışamayız arkadaşlar dedim. Perşembe günü akşamdan durum belli oldu. Cumartesi günü, 
cuma günü çalışma yapılmadı. Yani, siz bunun yapılacağına inanıyor musunuz, bu kadar zorlamay
la bir noktaya gidilebileceğine inanıyor musunuz?! Üstelik, bu kanunları bu kadar acele, bu kadar 
iyi hazırlamadan buradan geçirirsek neler olduğunu da biliyorsunuz. İşte, Anayasa'dan dönüyor, 
Sayın Reisicumhurdan dönüyor vesaire vesaire... 

Şimdi, arkadaşlarım, sayı... 540 kanun da çıkarırsın, 740 kanun da çıkarırsın; ama, gelin, bu işi, 
özellikle, ben, grubu bulunan her iki partimizin grup başkanvekiUerinin, hepsi burada; onlardan rica 
ediyorum; buraya getirmeden kendi aranızda bunu halletmenin yollarını bulun.- Sayın Meclis Baş
kanı da bu işte daha aktif olsun. Yoksa, biz, her hafta, burada, bu konuyu tartışmamalıyız. Dikkat 
edin; bu kadar acele ediyoruz, sadece bu öneri için kaybettiğimiz zaman bir saate yakındır arkadaş
lar; bir saat zaman kaybettik! Niye burada bunu kaybedelim?! Bunu, Danışma Kurulunda, oturun, 
konuşun, çok nadir olduğu zaman getirin. Aksi halde, buradan bir sonuç alamayız. Yine bu hafta 
sonu milletvekili arkadaşlarımız gelmezler, gelemezler. 

Sonra, burada milletvekilliği dendiği zaman, milletvekili sadece Meclise, böyle, zorla getirilen, 
cuma günü saat bilmem sabahın 11.00'inden gecenin 22.00'sine, 23.00'üne kadar... Böyle millet-
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vekilliği de olmaz; onu size söyleyeyim. Milletvekilinin asıl önemli görevleri vardır; seçim böl
gelerimiz var, seçmenlerimiz var; yani, bizi devamlı bir şekilde buraya bağlayıp, buraya mutlaka 
geleceksiniz, mutlaka şunları yapacağız... Yani, sadece, bir milletvekilinin görevi Mecliste bulun
mak da değildir. Hele hele böyle hazırlıksız gelinecek, içinde ne olduğu bilinmeyecek, istediğimiz 
kadar günü uzatacağız, ondan sonra, sayısal olarak bu kadar kanun çıkardık!.. 

Ben, bu duygularla hepinize şunu söylemek istiyorum ve değerli grup başkanvekili arkadaş
larıma: Bundan böyle bu konuyu kendi aranızda -Sayın Meclis Başkanı da daha aktif olmak kay
dıyla- yapınız, bizler de ne konuşulacağını daha önceden öğrenelim, bilelim, gelelim, burada birlik
te tartışalım; daha faydalı oluruz diye düşünüyorum. Artık, bu konuda konuşmaktan -ben üç dört 
defa konuştum- çok rahatsız oldum; bir daha da bu konuda konuşmayacağım, konuşmak is
temiyorum; inşallah, mecbur kalmam. 

Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyorum; teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Güney. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş önerisi 

üzerinde, lehte ve aleyhte olan görüşmeler tamamlanmıştır. 
III.- YO K L A M A 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, yoklama yapılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Yoklama talebiniz var... 
Yoklama isteminde bulunan arkadaşların isimlerini alıyoruz: Sayın Kemal Anadol, Sayın Ali 

Topuz, Sayın Mehmet Vedat Yücesan, Sayın Salih Gün, Sayın Bayram Ali Meral, Sayın Muharrem 
İnce, Sayın Atila Emek, Sayın Ali Rıza Gülçiçek, Sayın Mustafa Özyurt, Sayın Mevlüt Coşkuner, 
Sayın İsmail Değerli, Sayın Erdoğan Kaplan, Sayın Erdal Karademir, Sayın İzzet Çetin, Sayın 
Nurettin Sözen, Sayın Hüseyin Bayındır, Sayın Ali Oksal, Sayın Şevket Arz, Sayın Sefa Sirmen, 
Sayın Harun Akın. 

Sayın milletvekilleri, önerinin oylamasından önce 20 milletvekilimiz yoklama talebinde bulun
muşlardır. Şimdi, bu talebi yerine getireceğim. 

Yoklama için 5 dakikalık süre veriyorum. 
Adlarını okuduğum sayın üyelerin yoklama için elektronik cihaza girmemelerini rica ediyorum 

ve yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 

V.- ÖNERİLER (Devam) 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
].- Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlen

mesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi (Devam) 
BAŞKAN - AK Parti Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Alınan karar gereğince sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını görüşmüyor ve gün

demin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
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VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ye 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. 

2 nci sırada yer alan, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporunun görüşmelerine kal
dığımız yerden devam edeceğiz. 

2.- Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 851) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3 üncü sıraya alınan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili 

Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Millet
vekili İrfan Gündüz ve Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile 193 milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporunun birinci görüşmesine başlıyoruz. 

3.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, 
Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan Gün
düz ve Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa İle 193 milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/435) 
(S. Sayısı: 894) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 894 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde söz istekleri vardır. 
Grupları adına; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Tuncay Er-

cenk, AK Parti Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Burhan Kuzu. 
Şahısları adına; Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Er

zurum Milletvekili Mücahit Daloğlu, Adana Milletvekili Uğur Aksöz. 
İçtüzüğümüz gereğince, sırasıyla, milletvekillerimizden söz hakkı olanlara söz verilecektir. 
Şimdi, ilk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Tuncay Er-

cenk'e aittir. 
Buyurun Sayın Ercenk. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

anayasalar, hepimizin bildiği gibi, bir devletin yapısını, işleyişini, kurumlar ile kurumlar, kurumlar 
ile kişiler arasındaki ilişkileri ve kuralları düzenleyen temel yasalardır. Devletin işleyişini düzen
leyen temel bir yasa olması nedeniyle, anayasalar, ilkesel anlamda düzenlenmeli ve uzun süre değiş
tirilmesine ihtiyaç duyulmayacak biçimde... 

(x) 894 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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ATİLA EMEK (Antalya) - Sayın Başkan, Genel Kurulda hem uğultu var, hem ayakta herkes. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, bir müzakere ortamı yok burada. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Divanın orası kalabalık, burası kalabalık. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - ...hazırlanmalı ve bu çerçeve içinde, ilkeleri esas alarak, çok 

fazla ayrıntıya girmeden düzenlenmesi gereken temel yasalardır. 
Anayasal güvence altında olması gereken konular hariç olmak üzere, anayasal güvenceye ih

tiyaç duyulan her konuda, Anayasa düzenlenirken, elbette, ayrıntıya girerek, ilkeler doğrultusunda 
düzenlenme doğaldır; ama, bunun dışında, temel anlamda düzenlenecek bir anayasada, mutlak 
suretle, uzun süre değiştirilme ihtiyacının bulunmaması gerektiği şekilde hazırlanması esastır. 

Değerli milletvekilleri, üç yıla yakın bir süredir, Anayasanın 76 ncı maddesinden başlamak 
üzere, Anayasada birtakım maddeleri değiştirdik, bir kısmına da teşebbüs ettik. Şimdi, elimde bir 
liste var. 27.12.2002 tarihinden itibaren, Anayasanın 10 uncu maddesinde "Kanun önünde eşitlik", 
15 inci maddesinde "Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması", 17 nci maddesinde 
"Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı", 30 uncu maddesinde "Basın araçlarının korun
ması", 38 inci maddesinde "Suç ve cezalara ilişkin esaslar", 76 ncı maddesinde "Milletvekili seçil
me yeterliliği", 78 inci maddesinde "Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin geriye bırakılması 
ve ara seçimleri", 87 nci maddesinde "Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri", 90 in
ci maddesinde "Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma", 131 inci maddesinde "Yükseköğretim 
üst kuruluşları", 143 üncü maddesinde "Devlet Güvenlik Mahkemeleri", 160 inci maddesinde de 
"Sayıştay" başlıklı maddeleri değiştirmişiz veya mevcut olan fıkraları Anayasadan çıkarmışız. 

Tabiî, teşebbüs ettiklerimiz de oldu. Bunların başında, Anayasanın 76 ncı maddesinin birinci 
fıkrası, seçilme yaşının 25'e indirilmesi; yine, Anayasanın 169 ve 170 inci maddeleri. Bunların bir 
bölümü askıya alındı, bir bölümü Sayın Cumhurbaşkanınca veto edildi. Anayasa Mahkemesi 
tarafından da iptal edilen, elbette, tasarılar mevcuttur. 

Şimdi, 13 madde değiştirmişiz seçimden bu yana. 13 maddenin içinde, başlıklarını okudum; 
ama, ne hikmetse, toplumun bizden beklediği Anayasa değişikliğini yapmaya cesaret dahi 
edememişiz. Bunu, sadece AKP Grubuna mensup milletvekilleri için söylüyorum; çünkü, biz, 
Anayasanın 83 ve 100 üncü maddeleri konusunda, dokunulmazlıkların sınırlandırılması konusun
da, seçildiğimizden bu yana üstünde durduğumuz en önemli konu budur; ama, saydığımız bütün 
değişiklikler yapılmasına rağmen, bu konuya en ufak bir yaklaşım gösterilmemiştir ve Parlamen
tonun ortak kararı olarak, evet, siyasetçiye güveni sarsıyor bu dokunulmazlık diyerek ortak bir karar 
alma noktasından sürekli kaçmış bulunuyoruz. 

İnanıyorum ki, en kısa zamanda, AKP Grubuna mensup arkadaşlar, dokunulmazlıkların kal
dırılması konusunda üstlerine düşeni yapacaklar ve bu cesaretleri göstereceklerdir diye 
düşünüyorum. 

Biz, seçimimizden bu yana, yasama çalışmalarını yaptığımız süre içinde, her Anayasa değişikliği 
teklifi geldiği zaman öncelikle üstünde durduğumuz Anayasanın 83 üncü ve 100 üncü maddelerinin 
bir an önce sınırlandırılması, hukukun üstünlüğüne bağlı daha çağdaş bir düzenleme olan sınırlandır
ma kavramının Anayasamıza eklenmesi konusunda üstümüze düşen ısrarı yapmış bulunuyoruz. 

Dokunulmazlıkların kaldırılmasını neden çok istiyoruz? Bir kere, toplumda siyasetçiye olan 
güvenin sarsıldığını hepimiz kabul edelim. Bunun tek yolu da, gerçekten, suç işlemiş bir siyaset
çinin, milletvekili veya bakan olan bir şahsın, milletvekili olarak bu sorumluluktan kurtulmasını ön
lemek bizim temel görevimizdir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, her anayasa değişikliği teklifi ve yasa teklifi veya tasarıları gündeme 
getirilirken bizim üstünde durduğumuz çok önemli bir kavram daha var; o da, gerek bu değişiklik
lerin gerek yasa gerekse anayasa değişikliklerinin, toplumu ilgilendiren tüm kesimlerin bir araya 
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gelerek, bir uzlaşma içerisinde bu tasarıları veya teklifleri gündeme getirmesi, komisyona ve ar
kasından da Parlamentonun gündemine taşınması gerektiğini düşünüyoruz; yani, bir hükümet otur
duğu yerde görev yaparken, efendim, ben bu tasarıyı böyle düşünüyorum, bu kurumu böyle düzen
leyeceğim, bu konuda böyle bir tasarı getiriyorum veya milletvekili arkadaşlarım, ben böyle bir tek
lif getiriyorum yerine, tam aksine, hangi konuda getiriyorlar, YÖK konusunda, esnaf ve sanatkârlar 
konusunda; bu konuları getirecek olan tasarıları da bu kesimlerle konuşarak, anlaşarak, muhalefet 
partisiyle konuşarak, anlaşarak getirmeleri de, öyle sanıyorum ki, toplumun uzlaşma kültürü açısın
dan önemli bir noktadır diye düşünüyorum. Biz bu konuda üzerimize düşeni hep yaptık, bu fırsatı 
kaçırmayalım dedik. Umarım ki, bundan sonra bu fırsatlar kaçmaz ve toplumun tüm kesimlerini il
gilendiren insanlar bir araya gelir ve tasarıları bu şekilde çıkarır ki, Parlamento gerçekten saygın
lığa ulaşsın ve toplum da, bravo, çok iyi çalışıyor bu Parlamento, uzlaşmışlar desin ve ona örnek 
olacak şekilde bir çalışma içine girsin diye düşünüyorum. 

Şimdi, biz, yasaları, değişiklikleri genellikle Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde düşün
dük, Avrupa Birliğinin bize dayatmasıyla değiştirdiğimiz yasalar oldu. Elbette güzel, bunlara karşı çık
ma anlamında söylemiyorum; ama, keşke "Avrupa Birliği müzakere süreci aman kaçıyor" yerine 
"Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan vatandaşlarım, Türk Halkı bu değişiklikleri çok önceden hak etmiş
tir, bu nedenle bu değişiklikleri yapalım" denilse ve o şekilde bu değişiklikler olsaydı, öyle sanıyorum 
ki, toplumdaki itibarımız hem toplum olarak hem Meclis olarak daha iyi olurdu, daha fazla olurdu. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, 13.4.1994 tarihli 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş 
ve Yayınları Hakkında Kanun, amaç olarak, 1 in-ci maddesinde şunları belirtmiş: "Radyo ve 
televizyon yayınlarının düzen-lenmesine ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluş, görev, 
yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir" diye amacını belirlemiş ve 4 üncü 
maddesinde de, yayın ilkeleri çerçevesinde, hemen hemen toplum yaşamının bütününü ilgilen
diren, toplumda hemen hemen her kesimi ilgilendiren, "yayın ilkeleri" adı altında maddeler koy
muş, ilkeler koymuş. 

Şimdi, toplum yaşamının her bölümünü ilgilendiren bir paragraf, bir madde ekleyen bir kanun, 
neden acaba, bu kadar, toplumun bütün kesimlerini ilgilendirme gereğini duymuş 4 üncü maddede? 
Öğretim diyorsunuz, burada var; devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü kavramı burada 
var, toplumun millî ve manevî değerlerine aykırı davranmama ilkesi burada var, Anayasanın "Genel 
Esaslar" kısmında yer alan ilkelere, demokratik kurallara ve kişi haklarına saygı burada var; genel 
ahlak, toplum huzuru ve Türk aile yapısı diye, böyle sıralıyor... Anlatım özgürlüğünden bahsediyor; 
insanların ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dinî inançları dolayısıyla hiçbir şekilde kınanmaması il
kesine, Türk millî eğitimine, yayınlarda adalet ve tarafsızlığa kadar, tam 20 madde olarak sayılmış. 
Demokratik kurallar çerçevesinde, kamunun siyaset, eğitim ve kültürel alanlardaki beklentilerine 
cevap verecek şekilde demokratik gruplar ve siyasî partiler arasında fırsat eşitliğinin sağlanması 
esasına kadar düzenleme yapmış. Bunlar, sadece 4 üncü maddedeki ilkeler. 

Peki, neden bu kadar, 4 üncü maddeyi esas alarak, toplumun bütün kesimlerini hemen hemen 
içine alan kurumlarını düzenleyen bir kavram içine, bir madde içine, bir anlayış içine girmiş yasa; 
onu özellikle açmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, medyamız, özellikle son günlerde, son yıllarda, toplum
la iç içe geçmiş, toplumun haber alma anlayışının dışında, topluma haber verme, toplumu bilgilen
dirme anlayışının dışında, toplumu yönlendirme anlayışını önplana almış. Yani, medya, artık, top
luma haber vermenin yerine, toplumu yönlendirme kavramını esas almış ve yayınlarını da, yayın il
kelerini de buna göre düzenlemiş. 

Şimdi, medyanın bu şekildeki anlayışı ve çalışması, elbette, toplumu şekillendirme anlayışın
dan kaynaklanıyor; yani, medya, yayınlarıyla, toplumu bir anlamda, düşündüğü biçimde şekillen
diriyor, tercihlerini düşündüğü biçimde yönlendiriyor. Vatandaşın tercihlerini bile etkileme nok-
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tasına gelen bir kavram içerisinde medya. Bunu kabul etmek lazım. Bu, gelişen sürecin sonucu. 
Bunu, bir reddetme anlamında söylemiyorum; ama, bunun belli sakıncaları doğacaktır ortada. 

Şimdi, giderek medyanın tekelleşmesi gündeme geliyor. Bu tekelleşme, medyanın toplumu 
şekillendirme, etkileme özelliği gözönüne alındığı zaman, tek bir ses, tek bir görüş etrafında top
lumu yönlendirme anlayışı daha da güçlü hale gelecek. O nedenle, medyanın tekelleşmesi konusun
da ciddî kuşkular var. Bu konuda, ciddî çalışmalar yapmak durumundayız diye düşünüyorum. 

Tek görüş, tek yönlülük, tek aktarma, tek yorumlama, fikir farklılıklarını ve fikir anlamında 
değişik görüşlerin de belli oranda sekteye uğramasına neden olacak; eğer, bu şekilde medyanın 
tekelleşmesi gündeme gelirse. 

Demokrasinin çok doğru işlemesi, alışabildiğimiz biçimde, alışageldiğimiz biçimde demok
rasinin tarifine uygun biçimde işlemesi de, öyle sanıyorum ki, tehlikeye girecektir. O nedenle, 
Büyük Millet Meclisine ve toplumun tüm kesimlerine, bu konuyla ilgilenen herkese, toplumun tüm 
kesimlerinden, tek bireyine kadar, bu konunun üzerinde hassasiyetle durmamız gerekir, bu konuda 
üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz gerekir diye düşünüyorum. 

Tek sesli bir medya, tek sesli bir demokrasiye yol açabilir. Bu önemli bir yanlıştır, önemli bir 
sakıncadır. Bu açıdan da, medyamızın, öyle sanıyorum ki, bu ilkeye dikkat etmesi, 4 üncü mad
dedeki çerçeve içinde dikkat etmesi ve toplumu da tek yönlü, tek sesli olarak yönlendirmemesi 
gerekir. 

Tabiî, toplumu bu denli etkileyen, toplumu bu denli yönlendiren bir başka kurum, bir başka 
aracın olduğunu düşünemiyorum. Öyle ki, medyanın ve medyanın araçlarının belli bir düşüncenin, 
belli bir grubun çıkarına kullanılmasının hangi sonuçlara yol açacağını ve hangi amaca, o düşün
cenin hangi amacına hizmet edeceğini çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Medya araçları belli bir 
grubun veya kişinin çıkarına kullanılmamalıdır, belli bir düşüncenin çıkarına da kullanılmamalıdır, 
belli bir yapının çıkarına da kullanılmamalıdır; toplumun çıkarı, amacı neyse, ne gerektiriyorsa onu 
yapmak lazım. Ancak, günümüzde bunun bu şekilde çok işlediğini söyleyemiyorum. Çünkü, med
ya grupları, ticaret, siyaset bir araya girmiş ve toplumun yönlendirme noktası neresiyse, hassas nok
tası neresiyse oraya doğru bir yayın politikası gündeme getirilmeye çalışılmaktadır. 

Kitle iletişim araçlarını ellerinde bulunduranlar kendi politikalarını, kendi anlayışlarını, kendi 
düşüncelerini öne sürmek durumundadırlar. Bu, kendileri açısından doğal sayılabilir. Ama, bir an
lamda, ticaret ve siyaset, kâr anlayışı birbirine geçmiş, toplum açısından doğal karşılanmayacak bir 
sonuç ortaya çıkmaya başlamıştır. Kendileri açısından doğal olabilir; ama, toplum açısından doğal 
bir sonuç değildir; çünkü, toplum, tarafsız gözle yapılan yayma itibar edecektir ve bu konuda ter
cihlerini kullanacaktır; ama, tek bir düşünce etrafında toplumu yoğunlaştırmaya çalışmak çok 
demokratik bir yaklaşım tarzı değildir diye düşünüyorum. Yine, son dönemlerde birkısım televiz
yon kuruluşları ve medya kuruluşları neredeyse birbirlerinin benzeri yayınlar yapmaya başladılar. 
Şimdi bir kanalda dizi film başladığı zaman diğer kanalda da dizi film çalışmaları başlıyor. Bir 
kanalda gelin-kaynana programları başladığı zaman öbür kanalda da gelin-kaynana programları 
başlıyor. O onu gözetliyor, bu bunu gözetliyor... Değişik kanallarda birbirlerine benzer programlar 
toplumu etkilemeye -kültür açısından değil- hatta hatta, o kadar etkilemeye doğru götürüyor ki, 
cinayetler dahi işlenmeye başlıyor. Bu konuda, öyle sanıyorum ki, medya, üstüne düşen sorum
luluğu yerine getirecektir. 

Eğlence programları birbirlerini izliyor; ama, ne yazık ki, toplumu gerçekten, sosyal, ekonomik 
ve siyasî yönden yönlendirmesi gereken -tarafsız biçimde tabiî- haber programları, maalesef, çok 
geç saatlere bırakılıyor ve bizler, o üstatlarımızın, o aydınlarımızın, siyasetçilerimizin, bilim adam
larımızın o saygın görüşlerini izleme olanağını bulamıyoruz. Bu da önemli bir kayıp diye 
düşünüyorum; çünkü, toplum, gerçekten haber programlarına kendisini adapte etmiş ve bunları bek
leyen bir anlayış içerisindedir. 
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Yine, malî açıdan birbirinin içine girmiş medya-ticaret-siyaset ilişkisinin bir de malî güç açısın
dan güçlenerek kâr amacı da güttüğünü biraz önce söyledim. Toplumu bu kadar etkileyen bir med
yayı, nasıl kontrol etme noktasına geliyoruz... Nasıl kontrol edeceksiniz; bu kadar güçlü bir 
kuruluşu, bu kadar güçlü bir kurumu nasıl kontrol edeceksiniz, ne yapacaksınız? 

Şimdi, biliyoruz ki, böylesine önemli bir kurumu kontrol edecek, denetleyecek bir kurumun da, 
yani, şu anda, 133 üncü maddede yapmayı düşündüğümüz değişiklik, Radyo Televizyon Üst 
Kurulunun da anayasal bir kurum olarak Anayasaya girmesi bir tek şeye bağlı; güçlü bir kurum olacak. 

Güçlü kurum nasıl olacak; arkasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gücünü hissedecek ve 
anayasal kurum olarak kendisini hissedecek. Böylesine güçlü bir desteği arkasında hisseden üst 
kurul, elbette ki, 4 üncü maddede, "yayın ilkeleri" olarak saydığımız maddelerdeki ilkeleri koruma 
anlayışı bakımından daha güçlü konuma gelmekte ve bu nedenle, üyelerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından seçilmesi konusunda ciddî bir adım atılmış olmaktadır. Genel anlamda, doğru 
kabul etmekteyiz. 

Ancak, değişiklik teklifinde getirilen çözümün, Anayasanın 133 üncü maddesinde ifade edilen 
tarafsızlık ve özerklik ilkelerinin gereğini eksiksiz olarak karşılayıp karşılamadığı, kuşkusuz, tar
tışılabilecek bir husustur. Yani, bu Meclis tarafından RTÜK üyelerinin seçimi, gerçekten özerklik 
ve tarafsızlık ilkelerini tam anlamıyla sağlayacak mıdır; onu elbette tartışma noktası haline getirme 
imkânımız vardır. Ancak, bulunduğumuz mevzuat içinde, şu andaki konuma göre, bunun dışında bir 
başka çözümü tespit etme olanağımız, maalesef, olmamıştır ve ancak bugün bu koşullar içinde, bu 
şartlar içinde böyle bir düzenleme yolunu seçmiştir komisyonumuz ve arkadaşlarımızın teklifi de 
bu yönde gelişmiştir. Umuyorum ki, çok daha uygun çözümler bulunacaktır; ama, şu anda, bugün
kü konumlara göre, Büyük Millet Meclisi tarafından RTÜK gibi bir kuruluşun, şu ilkeleri korumaya 
çalışan bir kuruluşun arkasında böyle bir gücün olması elbette doğaldır. 

Yüce Meclisi saygılarla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ercenk. 
AK Parti Grubu adına İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Burhan 

Kuzu; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA BURHAN KUZU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. 
Gündemde bir anayasa değişikliği yine var. Bu, 9 uncu değişikliği 82 Anayasasının. Tabiî ki, 

bunları böyle bölük pörçük yapmak yerine, esasen, muhalefet partimize unutmadan, şimdiden söy
lüyorum: Gelin, şu Anayasayı sağ baştan, sol baştan tamamen ortaya koyalım, ne ise bunun gerek
li olan zemini, sivil örgütler midir, Sayın Ercenk'in belirttiği gibi, muhataplarını bulalım -samimî 
olarak bunu söylüyorum- yeni bir anayasa yapalım, daha kısa olsun tabiî bu anayasa; çünkü, 
Anayasanın bütünlüğü de bozuluyor bu şekildeki sağdan, soldan girmelerle; ama, yapılan değişik
liklerin neredeyse hemen hemen hepsinin de doğru olduğunu söylemem gerekir. Olabilir ufak tefek 
yanlışlıklar; ama, genel olarak olumlu adımlar olduğunu söylemek isterim. 

Şimdi, bu önümüzdeki değişiklik neyi getiriyor, neden doğdu; bir defa, bilelim ki, Radyo-
Televizyon Üst Kurulu, bilindiği gibi, 1994'ten itibaren var ve 1993'te özel televizyon yayıncılığının 
Anayasaya girmesiyle başladı. Ondan önce 1990 yılında, biliyorsunuz, özel bir televizyon kuruldu 
ve radyolar yavaş yavaş kurulmaya başlandı, yasaya aykırı olarak özel radyo ve televizyonlar. Dev
let kapatmaya kalktığı zaman vatandaş "radyomu, televizyonumu isterim; türkü dinleme hakkımı 
kesiyorsunuz" dedi, vesaire. Baş edemeyince Anayasa değişti, doğrusu yapıldı; fakat, buradan da 
şunu görüyoruz ki, aslında, teknik olarak çağın gereklerini hukuk eğer takip edemiyorsa, mutlak 
surette, olay, zorlayarak o hukuku arkasından getiriyor bir şekilde; ama, asıl olan, hukukun, hukuk
çunun ve yetkililerin çok daha önceden bunu görüp düzenlemesi olması lazım. 
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Şimdi, RTÜK kısmıyla ilgili olarak, özellikle Üst Kurulla alakalı bölüm üzerinde duracağım; 
çünkü, asıl elimizdeki metin bunu getiriyor. O günkü kanunun 6 ncı maddesine göre, 9 kişilik bu 
kurulun 5 üyesi iktidar parti ya da partilerine, 4'ü de muhalefet parti ya da partilerine ait olacak 
şekildeydi. 2 kat aday gösteriliyordu, bunun içerisinden seçiliyordu Meclis Genel Kurulunda. 
Bugünkü model de aynen bunu getiriyor. Anayasaya bir nevi bu yazılmış oluyor. Bu anlamda, as
lında, 1980'lerde yapılan bir... Doğru olmayan bir yol bence; ama, zorunlu olduğu için, birazdan 
söyleyeceğim. Bu duruma gelinmiş oldu; çünkü, bilindiği gibi, YÖK gibi ve buna benzer birçok 
kurum, evvela yasayla yapıldı, sonra 1982 Anayasasına bunlar konuldu. Dünyada böyle örnekler 
hemen hemen hiç yoktur; evvela yasasının yapılıp anayasaya bunun konulması. Evvela anayasa 
yapılır, o yönde yasalar yapılır; ama, bizde, o günkü şartlarda, maalesef bunlar gerekli oldu. 

Şu anki durum, bir nevi, biraz ona benziyor; ama, bu Anayasa Mahkemesinin bir kararının 
zorunlu sonucu olduğu için böyle oldu. Yoksa, hükümetin ya da önerge veren arkadaşlarımızın ter
cihi bu yönde elbette ki değildi. 

Nedir o konu; 57 nci hükümet -bilindiği gibi, Ecevit Hükümeti- Üst Kurulda bir değişiklik yap
tı. Bu 9 kişilik üyenin seçiminde 5'ini Meclise, 4'ünü Bakanlar Kuruluna verdi. Bakanlar Kuruluna 
da aday göstererek çeşitli kurumlardan, işte, YÖK, Basın Konseyi ve Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğinin aday gösterme şartıyla seçme hakkı getirildi. 

Anayasa Mahkemesi, bunu... Anayasa Mahkemesine götürüldüğünde, 2002'de gitti, 2004'te 
karar verdi. Evvela yürütmeyi durdurdu, sonra da iptal kararını verdi; ama, henüz gerekçe yayım
lanmadı bilindiği gibi. 

Orada, Meclisin Üst Kurula üye seçmesi Anayasada yazılmamıştır; dolayısıyla da, bu yetkisini 
kullanamaz diyor, böyle bir yetkisi yoktur diyor daha doğrusu. Bence, bu karar yanlış. Bunu birçok 
hukukçu gibi ben de söylüyorum; çünkü, sonuç itibariyle, bilinmesi gereken bir şey var ki, Meclisin 
yetkisi ilk eldir, geneldir, birinci eldendir, her şey orada yazmaz. Dolayısıyla, bu seçimi pekâlâ 
yapabilir; ama, değil mi Anayasa Mahkemesi böyle bir karar vermiştir, elbette ki, o çıkmaz içerisin
de bir formül olarak bu bulunmuştur; başka da çare olmadığı için önümüze bu değişiklik gelmiştir. 

Şimdi, bu çerçevede, bu girişten sonra, biraz Üst Kurulla alakalı, hem dünyadaki örneklerini 
vererek, hem bizdeki örnekleri vererek bazı şeyler söylemek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elimizdeki bu RTÜK'le ilgili, anayasal kurum haline 
getirilen RTÜK 1994'te yasayla kuruldu ve o günkü şartlarda, bugüne kadar, bana sorarsanız, ana 
hatlarıyla, iyi görevler yaptığını düşünürüm. 

Şimdi, yalnız, yasa yapılırken bir iki hata bence yapıldı. Bunlardan birisi, kamu yararı, kamu 
düzeni, toplumun genel menfaati, bütün bunlar doğru; ama, özel yayıncılık dediğimiz özel sektörün, 
bu alandaki, bence, katkısı çok ciddîye alınmadı. Esasen, bunun da tekrar gözden geçirilmesi gerekir. 

Yine bir şeyin altını daha çizmek istiyorum: 1989 tarihli Avrupa Sınır Ötesi Yayıncılık Sözleş
mesi var; biz buna da taraf olduk. Bunun gerekleri bu yasaya yansımıştır önemli ölçüde; bilhassa 
yayın ilkeleri bakımından baktığımızda. Birazdan buna da değineceğim; gerçek anlamda bunun 
orada yansımalarını görüyoruz. 

Şimdi televizyon programcılığında Üst Kurul benzeri kurullar oluşturulurken, dediğim gibi, 
özel yayıncılığın dikkate alınmamasının ya da yasayı yaparken bu alandaki eksikliklerin, bence, 
giderilmesi lazım bundan sonra yapılacak çalışmalarda. Bir defa, bilmemiz gerekir ki, özel sektör 
ticarî amaç güder, doğrudur; ama, bir şey daha var ki, alternatif program da hazırlar. Yani, devlet 
sektörünün belli kalıp içerisinde sunduğu programa karşılık, mutlaka özel sektöre alternatif prog
ram sunma hakkının ciddî olarak verilmesi lazım; aksi halde, siz, Anayasada özel sektöre bu imkânı 
verirsiniz. Devlet tekelinin devamından başka bir şey yapmamış olursunuz söylediğim çerçevede 
hareket etmezseniz. 
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Üst Kurul dediğimiz kurul benzeri kurullar nerelerde var; şimdi, bakın, Amerika Birleşik Dev
letleri Federal Haberleşme Komisyonu, 7 kişilik bir komisyon; Amerika Başkanı tarafından 
atanıyor, senato başkanı aday gösteriyor; yani, bizim dilimizde başbakan atamış oluyor esasen bu 
kurul üyelerini; 7 yıl için seçiliyor. 

Fransa'ya baktığımız zaman, 1989 tarihli kanuna göre, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu var; 
9 üyeli bu kurul, 3'ü cumhurbaşkanı, 3'ü senato başkanı, 3'ü millet meclisi başkanı tarafından seçiliyor; 
süresi 6 yıl olarak belirlenmiş. Kurul kararları başbakana sunuluyor, başbakan bu kararların yeniden 
görüşmesini yapılmak üzere onbeş gün içerisinde iade ediyor; böyle bir denetimden de geçiyor. 

Almanya'da eyalet bazında, eyalet radyo ve televizyon daireleri kurulmuş. 
İtalya'da, garantör dediğimiz meclis ve senato başkanlarının teklifi üzerine cumhurbaşkanının 

atadığı bir kişi var; 3 yıllığına atanıyor ve tekrar seçilemiyor. Bu, yıllık raporlar hazırlar, başbakana 
sunar, bu da mecliste görüşülür. 

Dikkat edilirse, gerek bizde gerekse Avrupa ülkelerinde radyo ve televizyon yayıncılığında 
siyasî iktidarın ya da siyasî kesimin ağırlığını görüyorsunuz; hepsinde, mutlaka, siyasîler, bir şekil
de için içerisinde. Saym Tuncay Ercenk'in demin söylediği, acaba bu siyasallaşmayla sonuçlanır mı 
kaygısı, hakikaten, ilk etapta insanın aklına gelebilir; ama, dünyadaki uygulama da bu yönde, ben 
de, en orta yolun, en doğru yolun da bu olduğunu düşünüyorum. Anayasada, zaten, bu Kurulun 
özerk ve tarafsız olacağı belirtilmiş; dolayısıyla, Üst Kurulun, buna, mümkün olduğu kadar dikkat 
edeceğini düşünüyorum; bugüne kadar da, zaten, buna dikkat etmiştir. 

Şimdi, Üst Kurulun yetkileri, aslında, yasada, epeyce net ve çok da güzel sayılmıştı; fakat, bu 
yetkiler, zaman içerisinde, başka kurumlara verildi ve şu anda, bu alanda, farklı yetkili kurumlar var. 
Bunların, zannediyorum, tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Mesela, frekans ve kanal tahsisinde, 
lisans iptalinde, yayınların durdurulmasında, yayın izni ve frekans ücretlerinin belirlenmesinde Üst 
Kurulun yetkileri mutlaktı; ama, bugün, bunların tamamının bu Kurul üzerinde olmadığını biliyoruz. 

Şimdi, radyo ve televizyon yayıncılığında gözlemlediğimiz bazı problemler üzerinde duralım. 
Bir defa, kanal ve frekans tahsisi meselesi bugünkü problemlerin önemli bir durumunu oluşturuyor 
bence. Şu anki kanunda, dörtte l'i, radyo televizyon, devlet kanalı olarak veriliyor ve geriye kalan 
kanalların kullanımında da, ulusal, bölgesel ve yerel frekans bantlarının yarısı tam gün üzerinden, 
kalan kısmı da zaman paylaşımlı ve dönüşümlü olarak verilecek deniliyor; böylece, çeşitli kanal
lara, istenirse tabiî, imkân sağlanmış olacak. Elimizdeki rakamlar da -Sayın Başkan, burada, ne 
kadar doğru bilmem- 250 televizyon kanalı, 2 500 radyo olduğu şeklinde ve bu çerçevede, tabiî, 
yayıncılıkta da, ciddî problemler gündeme getiriyor. Kanal tahsis süresini 5 yıl olarak yasa öngör
müş; bence, bu süre, başka ülkelerde de var; ama, bu sürenin sanki az olduğunu düşünmek gerekir 
gibi geliyor bana; yani, bu kadar büyük yatırımlar yapan kuruluşlara, 5 sene sonra, senin görevin 
bitti, başkasına veriyorum dendiğinde, doğacak olan zararı da, bence, düşünmek lazım. Kaldı ki, 
devletten 99 yıllığına kiralamalar düşünüldüğü zaman ki, bu o anlamda da değil üstelik; çünkü, biz
zat kendisi bu yatırımı yapıyor. 

Şimdi, bu süreler, Fransa'da, televizyonda 10 yıl, radyoda 5 yıl, İspanya'da 10 yıl, Amerika'da 
3 yıl, İtalya'da 6 yıl. Bizimkilere aşağı yukarı benziyor; ama, söylediğim gibi bu tehlikeyi de gözar-
dı etmemek lazım. 

Elimizdeki yasa, yurt dışından Türkiye'ye yönelik yayın yapan radyo ve televizyonlara frekans 
ve kanal kablo tahsisi yapılamayacağını öngörmüş, doğrudur; ancak, mevcut kanallara bu yayınla 
ilgili frekans tahsisi yapılırken, şu anki, bunu fiilen kullanan kurumların müktesep hakkının ol
madığı söyleniyor. Peki, bunlar bakımından, bu anlamda olmasa bile, müktesep hak anlamında ol
masa bile, acaba, devletin de, bir nevi, yıllara dayanan fiilî kullanıma olan hoşgörüsünü dikkate 
alarak, bir öncelik hakkının olduğunu söylemek gerekmez mi; bunu da düşünmek gerektiğini ifade 
etmek istiyorum. 
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Önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Kanalların tahsisinde, özel sektöre bunlar verilirken 
dünyanın takip ettiği yol, kamu yararı, kamu ihtiyacı ve kamu rahatlığıdır. Ana ilkeler bunlardır. 

Bakın, bununla alakalı olarak, Amerika'da kanundan bir metni okuyorum size; daha doğrusu 
federal komisyonun kararı, öyle diyelim, doğrusu bu. Burada diyor ki: "Kanal sayısı sınırlı, buna 
karşılık yayın yapmak isteyenlerin miktarı ise -ihtiyacı sağlayabilecek kadar değil- kanal sayısının 
çok üstünde olduğundan, komisyon, ruhsat verdiği takdirde, başvurular arasından hangisinin 
kamuya daha iyi hizmet edeceğini kararlaştırmahdır. Üzerinde her şeyden önce durulması gereken 
husus, yayın veya reklam yapacakların yararı değil, dinleyicilerden oluşan kamunun yararı, rahatı 
ve ihtiyacı olmalıdır." 

Fransa'da, aynı şekilde, yine kanundan bir metin. Diyor ki: "Bu hürriyet, insan onuru, üçüncü 
şahısların özgürlükleri, görüş akımlarının ifadesindeki çoğulculuk düzenine saygı ölçüsü ve kamu 
düzeninin korunması, millî güvenlik ihtiyaçları, kamu hizmeti gerekleri, haberleşme araçlarına bağ
lı teknik güçlükler, millî ses ve görüntü endüstrisinin geliştirilmesi gereklerine dikkat ederek yapıl
ması gerekir." 

İtalyan kanununda da benzer hükümleri görüyoruz. 
Kamu yararı konusunda Amerika'dan bir örnek vereyim size; ilginçtir bu. Amerika'da, dinî 

inanç aleyhinde bulunmak isteyen birisi -yani, dinsizliği savunmak istiyor- program istiyor üç kanal
dan, müracaat ediyor, üçü de reddedince, konuyu Federal Haberleşme Komisyonuna götürüyor, biz
deki RTÜK karşılığı olan kurula götürüyor, bunların yayınını iptal edin diyor, talebi bu yönde. 
Kurul, kararında "yayınların, herkesin yararlandığı ortak yayın olması gerekir. O kişinin talebinde, 
bu özelliğin bulunmadığı sonucuna varılmıştır" diyor ve talebi reddediyor bu şekilde. 

Hollanda'da da buna benzer bir karar var. 
Görülüyor ki, radyo - televizyon frekansı konusunda, hakikaten önemli bir sorun var ve şu ana 

kadar bunun yapılmamış olması ciddî bir eksikliktir Türkiye'de; bunun bir an önce yapılması lazım. 
Yalnız, tabiî, bunların tahsisi konusu RTÜK'ten alındı, Telekomünikasyon Kurumuna verildi. 
Burada da bir başka problem; Haberleşme Yüksek Kuruluna ihale yetkisi verildi. Böyle de bir yet
ki karmaşası var bu alanda. 

Tabiî, yayıncılık konusunda her kurumu tatmin etmenin zorluğu nedeniyle, dünya bunu çöz
mek için uğraşmış ve analog yayıncılık ve sayısal yayıncılık dediğimiz iki yöntem bulunmuş bu 
konuda. Tabiî, analog yayıncılıkta bir program yayınlanabiliyor bir frekanstan; ama, sayısal olanda 
dört program birden yayınlanabiliyor. Bu konuda, Haberleşme Yüksek Kurulunun aldığı karara 
göre, 2010 yılına kadar biz Türkiye'de, bu yayıncılık kısmına, sayısal yayıncılığa geçeceğiz, 
2006'da da, bazı illerde, büyük illerde deneme yayınlarına başlanacak. Böylece, zannediyorum, 
frekans noktasındaki sıkıntılar da, belli ölçüde giderilmiş olacak. 

Bu noktada, yasayla alakalı birkaç konu üzerinde durayım tekrar. 
Şimdi, sorumluluk noktasında, baktığımız zaman, kanunda büyük cezalar öngörülmüş; yani, 

miktar olarak belki rakamlar yüksek gözüküyor. Tabiî, televizyonların bu anlamdaki gücüyle bak
tığınız zaman, çok da oransız değil; ancak, buradaki sorun, cezanın alt ve üst sınırları arasında 
büyük uçurum var; onun biraz daha yakın olması gerektiğini düşünüyorum. 

Bir şey daha var burada; o da, yayın cihazlarının müsaderesi konusu. Yasada bu da vardı. Bunu, 
Yargıtay iptal etti ve onadı. Doğrusunu yaptı bence. 

Yine, bu anlamda bir husus, bantların 1 yıl süreyle saklanması meselesi. Tabiî, bu yayınlar art
tıkça, bunları koyacak yer sorunu çıkabilir. Başka ülkelerde bu, 3 aya kadardır; 1 ile 3 ay arasında 
değişiyor. Bizde de, aslında, tasarı metni 3 aydı; ama, sonradan 1 yıla çıkarıldı. Bence, bunun da 
gözden geçirilmesi gerekir. 
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Şimdi, reklamlar var; zaman zaman, filmleri seyrederken bizim de canımızı sıkan, araya giren 
reklamlar... Tabiî, reklam olmadan televizyon ayakta kalamaz; ama, sık sık reklam verme 
meselesini de başka ülkeler kurala bağlamış. Bizde diyor ki "reklamlar, günlük yayın süresinin yüz
de 15'ini geçemez." 

Şimdi, bunlar Avrupa ülkelerinde nasıl diye baktığımız zaman, yani, saat üzerinden, 1 saatlik 
yayında, Amerika'da 6 dakikalık reklam olması gerekiyor en çok, İsrail'de 6 dakika, Kanada'da 7 
dakika, Avusturya'da 4 dakika, Lüksemburg'ta süre yok; ama, uygulamada 5-10 dakika arasında 
değişiyor. Demek ki, reklam meselesinde de dünyayla bir anlamda paralellik sağlamamız gerekecek. 

Önemli bir konu üzerinde duracağım; o da, özel televizyonla alakalı; bu kuruluşların hisse 
oranlan. Tabiî, bu çok önemli bir mesele, tekelciliği önleme bakımından. Başka ülkelere baktığımız 
zaman -Avrupa Sınırötesi Yayıncılık Sözleşmesi de buna hükümler getirmiş- mesela, Fransa'da, 
yabancıların hisseleri yüzde 20'yi geçemez diyor. Tabiî, Avrupa Birliğinin kendi üyeleri hariç; baş
kaları açısından söz konusu bu söylediğimiz rakam. Özel radyo ve televizyonların hisselerinin yüz
de 50 oranını geçemeyeceği yine hükme bağlanmış. İtalya'da, aynı anda hem mahallî alanda hem 
ülke çapında radyo ve televizyon yayıncılığı yasaklanmış. İspanya'da "Hiçbir özel veya tüzelkişi 
birden fazla özel televizyon kuruluşunun sahibi olamaz" diye hüküm konulmuş. Amerika'da benzer 
bir hüküm var; yalnız, bir bölgede ancak, en çok bir kanala sahip olabiliyorsun, bölge federal yapı 
olması sebebiyle ve ülke genelinde 7 televizyon, 7 radyo istasyonu kurma hakkın var. Bu anlamda 
da, demek ki, bir sorun bu. 

Peki, pizde durum ne... Anayasa Mahkemesi bunu iptal ettiği için, şu anda, çok ciddî problem 
var. Bu boşluğun mutlaka doldurulması lazım. Şu anda, sermayesi olan bir özel sektör çok sayıda 
kanal alabilir, çok sayıda televizyon kurabilir ve bunda da, söylediğim gibi, hısım akraba, üçüncü 
dereceye kadar yasaklar filan şu an bence askıda. Bütün bunların ciddî olarak tekrar gözden geçiril
mesi gerekir ve bir an önce bu yasanın çıkması lazım; ama, bu yasanın çıkabilmesi için de Anayasa 
Mahkememizin o kararın bir an önce gerekçesini yayımlaması lazım ki, onu görerek ilgililer bunun 
gereğini yapmış olsunlar. 

Evet, bu noktada, yayınla alakalı bir yasaklama ve durdurma meselesi üzerinde duralım. Şim
di, yargı kararları dışında, prensip olarak, millî güvenliğin ve kamu düzeninin ciddî olarak acil 
durum gerektirdiğinde Başbakana ya da ilgili bir Bakana yayın durdurma yetkisi vermiş yasa. Tabiî, 
bu, kullanılan bir yetki değil uygulamada. Zaten, bir Başbakan ya da ilgili Bakan, durup dururken 
böyle bir yola gitmez; ama, ülkenin içinde bulunduğu şartlar sebebiyle, ola ki, gerekirse ani durdur
malara böyle bir karar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
BURHAN KUZU (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
Bu anlamda, tabiî, Başbakana verilen bu yetkinin de, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımın

dan doğru olduğunu düşünüyorum. 
Şimdi, uygulamada -Üst Kurulla ilgili olarak bugüne kadarki uygulamaya baktığımız zaman-

uyarı ve yayın durdurma yetkisini, RTÜK zaman zaman kullanmış. Sekiz yıllık uygulamasında, 
ceza olarak durdurma cezası, toplam kırksekiz yılı aşma şeklinde gözüküyor. Yani, süre olarak bu. 
Bu süre içinde 17 714 günlük bir durdurma cezası öngörülüyor, toplam... Yani, bu rakamlar büyük 
gibi gözüküyor; ama, bunların içerisinde ifade özgürlüğüyle ilgili olan bazıları hariç, ben, RTÜK'ün 
bu uygulamasının doğru olduğunu; çünkü, Türkiye'deki yayıncılığın sorumsuz ve fütursuzca yapıl
dığını belirtmek istiyorum. 

Şimdi, sonuç olarak, elimdeki metinde, RTÜK'ün ve ilgili yasanın 4 üncü maddesinde -Sayın 
Ercenk de buna değindi, önemsediğim bir madde- Avrupa Sınırötesi Yayıncılık Sözleşmesi çok 
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güzel düzenlemiş ve bizim 4 üncü madde bundan almış yayın ilkelerini; gayet güzel sıralanmış bun
lar. Hepsi doğru bana sorarsanız; ama, uygulamada bunların, mümkün olduğu kadar, yerine getiril
me noktasında, hem yayıncılarımızın hem de kurul üyelerimizin daha hassas olmaları gerektiğini 
düşünüyorum. 

Mesela, şiddet konusu, reyting kaygısıyla gençlerimizi perişan hale getirdi ve Almanya ile Tür
kiye'yi mukayese ettiğimiz zaman, çizgi filmler dahil, şiddet oranı 4-5 katı bizde. Adam öldürme 
sahnesi... Gerçek olsa, yandı Türkiye. Dolayısıyla, bunlar, çocuklarımızı ciddî olarak özendiriyor. 

Yine, bir konu, bu anlamda yayıncılık noktasında, ailenin korunması yanında kültürün korun
ması meselesi. O da, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği meselesi. Bununla alakalı yasada 
hüküm var; belli oranda bunları, bu programları koyması gerekiyor; ama, bakıyorsun, gecenin saat 
4'ünde, 5'inde filan bunu yapıyor. Gençlerimiz, tabiî, pop müziğiyle... Onlara da bir şey demiyorum, 
gençlerin de hakkını yemeyelim; ama, tabiî, hep pop olunca, bu sefer kültürden kopuyor. Bu tür
küler ve sanat müziği bizim tarihimizdir. Onlar söylediği zaman oradaki nine ağlarken, çocuğun 
"yahu, kapat, yine başım şişti" filan demesi beni perişan ediyor, açık söylüyorum. Çok vahim bir 
durumdur bunlar. Çocuklarımıza mutlaka bunu sevdirmemiz lazım. Gerekirse, yasa da koyup, ak
şamın, belli, çok güzel saatlerinde, biraz da zoraki dinleterek alıştırmak lazım. Zaten bir zevkine 
varsa, bir daha bırakmaz çocuklar o müziğin zevkini. 

Tabiî, Türkçe konusu çok önemli. Kanallarda Türkçenin çok kötü kullanıldığını görüyoruz. 
isimlerini vermeden birkaçını zikredip konuşmamı tamamlamak istiyorum. Bakın, hangi cümleler 
var: "Asan antika", "namı değer eski tüfekler", "onlar da tekavüt olmuş bir sürü futbolcu var", "eşine 
enderine rastlanmayacağınız bir dolandırıcılık olayı", "depremin merkez üstü", "felaket tellalcılan", 
"bu olayın bir örneklik teşkil etmesini diliyoruz", mutayakkuz olunması tavsiye edilir", "ilanihay-
re" demiş -ilanihaye tabiî- "Boliç yüzde 80 derece dönerek PAF takımla antıramanlığa çıktı", "her
kesin hemfikir olduğu bir noktada malumun ilanından ibarettir", "sonra da güvenliği sağlayamacak-
larını şifaen bildirdiler", "dolar 600 000, 400 000 oldu", "Cumhurbaşkanı KHK'yı geri iade etti." 
İçinde bunlann tabiî çok yanlış olanı var, az yanlış olanı var; ama, bunların hepsi yanlış cümleler. 
RTÜK Başkanımız da burada, ilgili Bakanımız da burada, bu konuda daha hassas olunmasını, ilgili 
televizyonlara bunların bildirilmesini özellikle hatırlatıyorum. 

Bu Anayasa oylamasında, Meclisimizin, inşallah, oybirliğiyle bunu geçireceğini ve konuş
mamın başında belirttiğim gibi, daha büyük paketlerle burada olunması gerektiğini arz ediyorum; 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum; sağ olun, var olun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kuzu. 
Şahıslan adına söz isteği var. 
Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan, buyurun. 
Süreniz 10 dakika Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin vermiş olduğu anayasa değişik
liğiyle ilgili kişisel görüşlerimi açıklama üzere söz aldım. 

Öncelikle, böyle bir anayasa değişikliğiyle ilgili verilen teklifin gerekçesinin son derece 
doyurucu olması lazım; çünkü, yapılan, Türk Milletini çok yakından ilgilendiren bir anayasa 
değişikliği. Böyle bir anayasa değişikliğini teklif eden milletvekillerinin, gerekçelerinde buna niye 
ihtiyaç duyduklarını çok açık ve net bir şekilde, hem Türkiye Büyük Millet Meclisine hem de 
kamuoyuna duyurmaları gerekir. 

Ancak, gerekçe elimde. Gerekçede sadece bir tek paragraf var; niçin böyle bir değişiklik ih
tiyacı çıkmış. O gerekçeyi de, müsaadenizle, okumak istiyorum. "Üst Kurul üyelerinin atanmasın
da, diğer düzenleyici ve denetleyici kurumlardan farklı olarak, Bakanlar Kurulunun yerine Türkiye 
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Büyük Millet Meclisinin yetkili kılınmasında zorunluluk bulunmaktadır." Bu zorunluluğun ne ol
duğu, yine, bu genel gerekçede, bizleri tatmin edecek bir şekilde açıklanmamıştır ve yine bu parag
rafın sonunda "bu seçimde siyasî parti gruplarının adaylarının adalete uygun bir oranda belirlenmesi 
gerekmektedir..." Bu kadar önemli bir anayasa değişikliğiyle ilgili olarak öne sürülen gerekçe bu. 

Şimdi, ben, niye bu kadar gerekçede zorlandıklarını araştırdım; karşıma da şu çıktı: Daha ön
ce, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen bu kanunla ilgili olarak, 117 milletvekilinin im
zasıyla, Anayasa Mahkemesinde yürürlüğün durdurulması ve iptal davası açılmış. O davada tanıdık 
isimler var. O isimlerin başında Sayın Mehmet Ali Şahin ve 117 milletvekilinin imzası var. Şimdi, 
ben, bakıyorum, o 117 milletvekilinden 50 küsuru şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda, bizlerle beraber; yani, 2002 yılında bu kanunun yürürlüğünün durdurulması ve iptaliy
le ilgili olarak dava açan milletvekilleri, hep tanıdık isimler. Şu anda, Mecliste bizlerle beraber olan 
isimler, hangi maddesinin Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürmüşler; 6 ncı maddesinin birinci fık
rasının (a) bendi; okuyorum: "Siyasî parti gruplarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanı oluşum formülüne göre belirlenecek kontenjan doğrultusunda gösterilecek ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda seçilecek 5..." Ne yapmış Anayasa Mahkemesi bu itiraz 
üzerine? Sayın Burhan Kuzu Hocamı ben dikkatle dinledim. Sayın Burhan Kuzu da bir yanlışlık 
yaptı "önce yürütmenin durdurulması kararı verdi, sonra iptal etti" dedi. Tam tersine Sayın Hocam, 
önce iptal kararı verdi Anayasa Mahkemesi... O iptal kararının da gerekçesini sizlere okumak is
tiyorum: "...şu tarih sayıyla Anayasa Mahkemesince iptal edildiğinden, bu kuralların uygulanmasın
dan doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal 
kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazetede yayımlanacağı güne kadar yürürlük
lerinin durdurulması." Anayasa Mahkemesi, bu o kadar önemli bir kanun, ben bunu iptal 
ediyorum... Ancak, biliyorsunuz, Anayasa Mahkemesi kararlarının yürürlüğe girmesi için Resmî 
Gazetede yayımlanması gerekiyor, Resmî Gazetede yayımlanması zaman aldığı için, yürürlüğünün 
durdurulması kararını da veriyor o kararın içinde. 

O bakımdan, değerli milletvekilleri, şimdi, Sayın Burhan Kuzu Hocam şunu söyledi, şurada 
Anayasa Komisyonu raporunda: "Komisyon Başkanı -Sayın Burhan Kuzu- teklifle RTÜK üyelerini 
seçmenin Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevleri arasına alındığını, bu şekilde Anayasa Mah
kemesi iptal kararının gereğini yerine getirdiği..." Hayır Sayın Hocam, böyle bir şey yok. Anayasa 
Mahkemesi bu kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendini iptal ediyor, yürürlüğünün 
durdurulması kararını veriyor; yani, sizin yaptığınız, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının 
gereğini yerine getirmek değil. Anayasa Mahkemesi, zaten Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5 
üyeyi bu şekilde seçmesini iptal ediyor, yürürlüğünü durduruyor. Siz, Anayasa Mahkemesinin oy
birliğiyle -bunun da altını çizmek istiyorum, oybirliğiyle- alınmış olan bir karan üzerine, yeniden, 
bu sefer, 9 üyenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ve siyasî parti gruplarının göstereceği 
adaylar arasından seçileceği... 

Sayın Burhan Kuzu Hocam "dünyada böyle örnekler var" dedi ve üç örnek saydı; ama, saydığı 
üç örnek de bizimkiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan örnekler. Hiç bizimkine benzemeyen ör
nekler Sayın Kuzu Hocam. Yani, değerli milletvekilleri, dünyanın hiçbir yerinde örneği yok. 

Şimdi, bu Mecliste 25 civarında grubu olmayan siyasî parti milletvekilleri var, bağımsız mil
letvekilleri var. Bizim irademizin üzerine iki parti grubu nasıl bir ipotek koyabilir?! Ben bir millet
vekili olarak, bağımsız bir milletvekili olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun gösterdiği, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun gösterdiği adaylara oy vermek mecburiyetinde miyim?! 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Verme... 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Yani böyle... Değerli milletvekilleri, varsa dünyada böyle 

bir örnek, getiriniz o örneği, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden ifade ediniz, ilan ediniz; biz 
de, böyle bir örnek varsa, o örneğe uygun olarak böyle bir karar verelim, biz de sizinle beraber olalım. 
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Geçmişte, koalisyon hükümetleri döneminde, bankalar bölüşülürdü, paylaşılırdı. Kamu ban
kalarını bir parti, (A) Bankası, (B) bankası, (C) bankası... Siyasî partiler bu bankaları bölüşürdü. 
Şimdi yapılmak istenen ne; RTÜK üyelerini de iki siyasî parti grubu bölüşecek. Sayın milletvekil
leri, bakınız, RTÜK yeni bir karar aldı bu erotik yayınlarla ilgili olarak; basında hemen bu konu 
eleştiri malzemesi haline getirildi. Ne dedi basın: RTÜK, Adalet ve Kalkınma Partisi kontenjanın
dan yeniden seçilebilmek için, Adalet ve Kalkınma Partisine hoş görünebilmek için, yıllardan beri 
devam eden bir uygulamayı bundan onbeş gün önce -bir kararla- bunların durdurulmasıyla ilgili bir 
karar aldı. Kamuoyunda bu şekilde eleştiriliyor. Şimdi, bundan sonra RTÜK'ün alacağı her kararda 
-eğer bu şekilde Meclisten geçme söz konusu olacak olursa- oylamalara bakılacak; Adalet ve Kal
kınma Partisi Grubunun gösterdiği kişiler nasıl oy kullanmış, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 
gösterdiği kişiler nasıl oy kullanmış; kamuoyu bunu takip edecek. 

Değerli milletvekilleri, şimdiye kadar, dokunulmazlıklarla ilgili burada çok konuşuldu. 
Dokunulmazlıklar konuşulurken, Adalet ve Kalkınma Partisinin sözcüleri buraya gelip diyorlardı 
ki: "Efendim, uzlaşma komisyonu kuralım. Uzlaşma komisyonunda bu meseleyi görüşelim." Şim
di, ben soruyorum: Bu anayasa değişikliğiyle ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisiyle bir uzlaşma 
komisyonu kurdunuz mu? Soruyorum, çok açık ve net bir şekilde soruyorum. 

NEVZAT YALÇINTAŞ (İstanbul) - Yok! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, dokunulmazlıkların kal

dırılması noktasına gelince "anayasa değişikliğinde uzlaşma komisyonu kurulması lazım, uzlaşma 
komisyonunun bu konuda karar alması lazımdır" şeklinde ifadelerde bulunacaksınız, ancak, RTÜK 
gibi hakikaten Türk toplumu için son derece önemli olan ve alacağı her kararın direkt olarak Tür
kiye'deki yetmiş milyon insanı, yurt dışında milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren böyle önemli bir 
kurumun seçimini, siz, iki parti grubuna inhisar ettirecek olursanız, bunun tekrar Anayasa Mah
kemesinden veya bir başka yerden geri döneceğini rahatlıkla göreceksiniz; çünkü, Anayasa Mah
kemesi bu kararını oy birliğiyle almış ve çok enteresandır, bakınız, o kararın bir de geçici 4 üncü 
maddeyle ilgili bir kararı var, o kararı da okumak istiyorum. Orada, Bakanlar Kurulunun 4 üyeyi 
seçmesiyle ilgili bölümle Anayasa Mahkemesinin bir kararı yok arkadaşlar. Anayasa Mah
kemesinin, Bakanlar Kurulunca belirlenecek 4 üyeyle ilgili herhangi bir kararı yok, orası boşlukta 
kalmış. Okuyorum: "Geçici 4 üncü maddesi; Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilecek 5 üyesi siyasî parti gruplarınca Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı oluşum formülüne göre belirlenecek kontenjan doğrultusunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Burayı iptal etmiş. Bundan sonraki, devam eden cümleyi 

okumak istiyorum; bundan sonraki devam eden cümle şu: "Bakanlar Kurulunca seçilecek üye aday
larıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Başbakanlığa bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
bir ay içinde bildirilir." Bu bölüm aynen duruyor; bu bölüm aynen duruyor; Anayasa Mah
kemesinin, bu bölümle ilgili verilmiş herhangi bir kararı yok. Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
grupları tarafından seçilen üyelerin seçiminin Anayasaya aykırı olduğu iddia edilerek bozulan bir 
karar. Biz, şimdi ne yapıyoruz; Anayasa Mahkemesi 5 üyeyle ilgili kararı bozuyor, iptal ediyor, 
yürürlüklerinin durdurulmasına karar veriyor; biz, şimdi, 9 üyenin de Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde grubu bulunan partiler tarafından seçilmesiyle ilgili bir teklif getiriyoruz, bu teklifi de oraya 
gönderiyoruz. Bunun haklı ve makul bir izahını yapmanın mümkün olmadığına inanıyorum. 

CHP Grubu adına konuşan sayın milletvekilimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gücünü, bu 
RTÜK üyeleri bu şekilde seçilirse, arkasına alacakmış... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Son cümle... 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gücü, bu seçilen üyelerin arkasında olacakmış. Ben, tam ter

sini söylüyorum; bu milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gücünü değil, Adalet ve Kal
kınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisinin gücünü arkalarında hissedeceklerdir. 

Bakınız, biz, Sayıştaya da bu Mecliste üye seçiminde bulunduk. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, siz, son cümle dediniz; lütfen, son cümlenizi söyleyiniz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Son... 
Sadece, Sayıştayla ilgili bir seçim yaptık. Sayıştayla ilgili yaptığımız seçimde, burada, siyasî 

parti grupları aday gösterdiler mi; hayır. Plan ve Bütçe Komisyonuna geldi, onlar yanya indirdiler 
ve bizim önümüze o şekilde geldi. Ben biliyorum ki, birçok arkadaşımız, Adalet ve Kalkınma Par
tili ve Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız, aynı isim üzerinde birleşerek oy kullandılar, hiçbir 
ayırım yapmadan. Sayıştaya üye seçiminde bu şekilde davranıyoruz; RTÜK olunca bu şekilde dav
ranıyoruz. Bunu açıklamak, kesinlikle haklı, mantıklı ve makul bir açıklamasını yapmak zor. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Bağımsızlar ve CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Komisyon Başkanımızın bir açıklama talebi var. 
Buyurun Sayın Kuzu. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; şimdi, Ümmet Kandoğan, Anayasa Mahkemesi kararını okumuş; ama, bence, herhal
de, işin detayına girme fırsatı bulamadı, kararı yorumlamada eksikleri var. 

Şimdi, bir defa, yürütmeyi durdurma kararının, zaten, iptalden mutlaka önce verilmesi lazım, 
sonra verilmesi mümkün değil. Elinde o karar yok. Ben, o kararın tarihini söyleyeyim; 2002'nin al
tıncı ayının 12'si. Sonra verdiği karar, elindeki karar, 2004'ün dokuzuncu ayının 21'i. Dolayısıyla, o 
konudaki farkı, iki kararı okuduğu zaman görür. Bu birincisi. 

İkincisi, Anayasa Mahkemesi, Bakanlar Kurulunun üye seçmesine elbette ki bir şey demiyor. 
Diyor ki: Zaten, bu, yasal hak olarak kullanılabilir, Anayasaya aykırı bir durum yok; Bakanlar 
Kurulu atamayı her zaman yapıyor; ama, yasama yetkisi olan bir Meclisin bir kurula üye seçmesi 
Anayasada yazmıyor, böyle bir yetkisi yok. Eğer siz bunu verecekseniz, bunun aksini düşünerek 
yorumladığınız zaman, Anayasaya yazarsanız ancak öyle verebilirsiniz. Dediğim gibi, bu karar doğ
ru değil; şu anlamda doğru değil: Buna hiç gerek kalmadan, Meclis, pekâlâ bu yetkiyi kullanabilir; 
ama, değil mi ki Anayasa Mahkemesi böyle dedi, başka da çaren yok. Dolayısıyla, biz, bunu 
Anayasaya yazarak çözmek durumundayız. 

Yapılan iş doğrudur. Dünya uygulamalarından ben örnek verdim. Şimdi, bakın, Amerika'da, 
seçilme şeyini direkt Başkan yapıyor; yani, bizdeki Başbakanın karşılığı olan Başkan yapıyor. Fran
sa'da, Almanya'da, İtalya'da ve Hollanda'da hep, bütün seçimleri doğrudan doğruya senato başkanı 
ya da meclis başkanı yapıyor. ' 

Şimdi, buradaki konu, 1994'teki yasanın ilk halindeki çözüm; yani, 9 üye o zaman da vardı. 57 nci 
Hükümet bu sistemi bozdu; işleyen bir modeli bozdu bence. Şimdi, anayasal kurul haline gelmiş 
oldu bu üst kurul. Getirilen üye konusunda da, bence... Şu anki tablodan belki Sayın Kandoğan 
rahatsız olabilir iki grup olması sebebiyle; ama, getirilen hüküm öyle değil; "iktidar partileri, 
muhalefet partileri" ifadesi var orada. Dolayısıyla, iktidar koalisyonsa ve yine birçok muhalefet par
tisi varsa, grubu varsa, ona göre, Divandaki oluşumuna göre deniliyor. Dolayısıyla, bugünden telaşa 
girmeye filan gerek yok. 
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Yani, bakın, demin eleştirdi, gitti, efendim, işte, bizim arkadaşlarımızdan birilerinin ismini zik
rederek, dava açtı filan diye... Bakın, bugün görüyorsunuz ki, o açan arkadaşlar bunu seçmek 
durumunda olabiliyor. Bence, bir şey doğru mu, değil mi; ona bakmak lazım. Açılmış dava yanlış
tı bence. İsterseniz bizim arkadaşımız yapmış olsun bunu, kim yaparsa yapsın; ama, işin doğrusu, 
bence, bugün bizim yaptığımızdır. Bunun böyle olması lazım. Sayın Kandoğan, biliyorsunuz, 
Anayasa Mahkemesine bu konu gitmez, daha doğrusu gidemez; şekil değişikliği dışında 
yapamayacağı için denetimini, o açıdan da bir problem doğmaz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kuzu. 
Hükümet adına, Devlet Bakanımız Sayın Beşir Atalay'ın söz isteği vardır. 
Sayın Bakan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Ben, doğrusu, söz almayacaktım; zaten, grup sözcüleri gerektiği kadar açıklamayı yaptılar; 

ama, bazı yanlış anlamalar var, anlaşılmalar var, sadece, onları biraz düzeltmek için, tashih etmek 
için söz almış oluyorum. 

Bir defa, önce şunu ifade etmek istiyorum: RTÜK kurulalı beri, 1994 yılından bugüne, RTÜK 
üyelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi seçmiştir değerli milletvekilleri. 

Bildiğiniz gibi, şöyle bir kronolojiyi kısaca hatırlarsak, ilk özel radyo ve televizyonlar 1990 
yılında yayına başlamışlardır, dört yıl biraz karmaşa olmuştur. Bu sebeple, 1994 yılında ilk defa 
RTÜK Kanunu çıkarılmıştır ve RTÜK üyelerinin -şimdiki gibi, yine bizim öngördüğümüz gibi 9 
üyelidir- tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmiştir. O zaman iktidar muhalefet 
kontenjanları olarak seçilmiştir ve çok da iyi yürümüştür, hiçbir problem de olmamıştır ve bugün
kü RTÜK de, yine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçtiği üyelerden oluşmaktadır, 9 üyesini de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçmiştir. İçinden sadece 1 tanesi AK Parti kontenjanından seçilen
dir, onu da ifade edeyim. 

Şimdi, 2002 yılında, RTÜK Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan birisi de, 
üyelerin seçimini düzenleyen 6 ncı maddedir. Sayın Cumhurbaşkanı önce veto etmiş, sonra 
Anayasa Mahkemesine götürmüştür, bir grup milletvekilimiz de götürmüştür. Sayın Cumhurbaş
kanının, özellikle, götürme sebebi, gerekçesi -elimizde şu anda vardır, yanımızdadır- tamamen 
şudur değerli milletvekilleri: Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevleri arasında Anayasada RTÜK 
üyelerini seçme diye bir şey söz konusu değildir, seçemez deniliyor. 

Biz, ne yapıyoruz şimdi; bu gerekçeyi düzeltiyoruz, Anayasaya, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin görevleri arasına, RTÜK üyelerini seçmeyi de getirmiş oluyoruz. Böylece, Meclisimizin, 
zaten, RTÜK kurulalı beri kullandığı bir hakkı, tekrar, Meclisin kullanımına açmış olacağız, sağ
lamış olacağız bu değişiklikle; yani, bunun başkaca bir boyutu yok, çok sade, çok kolay açık
lanabilir bir gerekçe. Onun için de, burada, Sayın Kandoğan'ın söylediği gibi uzun gerekçeye yer 
yok, tabiî, sayın milletvekillerimizin teklifinde. 

Tabiî, Anayasa Komisyonu Başkanımız da düzelttiler, anayasa Mahkemesi, Sayın Cumhurbaş
kanımızın ve bir grup milletvekilimizin başvurusu üzerine, önce, 2002 yılında yürütmeyi durdurdu, 
sonra da, 2004 yılında bazı maddeleri iptal etti. Aslında, RTÜK Kanununda iptal edilen epeyce 
madde vardır, şu anda boşluk vardır; ama, biz de, önce bu anayasa değişikliğini yaparak, hemen 
zaten peşinden RTÜK Kanununu, tasarımızı Yüce Meclisimizin huzuruna getirmeyi planlıyoruz. 
RTÜK Kanunuyla ilgili ve uygulamalarla ilgili değerli sözcülerin dile getirdiği pek çok konu da, 
zaten, o zaman tartışılacaktır; şimdi, ben, onlara hiç girmiyorum. 
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Netice olarak, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisin RTÜK kurulalı beri kullandığı hakkın 
anayasal bir konuma getirilmesidir bugün yaptığımız, başka hiçbir şey değildir, yeni bir uygulama 
değildir. 

Anayasa Mahkemesinin gerekçeli karan henüz açıklanmamıştır; ama, Anayasa Mahkemesine 
götürülüş gerekçesini biliyoruz; o, Anayasada RTÜK üyelerinin seçiminin yer almamasıdır. Biz de, o 
gerekçeyi, bu düzenlemeyle ortadan kaldırmış olacağız; düzenlememiz bundan ibarettir. Biz Hükümet 
olarak da bu teklifi destekliyoruz ve umudumuz, bir an önce gerçekleşsin, peşinden de, Meclis tatil ol
madan RTÜK Kanununu da huzurlarınıza getirelim. Onun da hazırlığı büyük oranda tamamdır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
İkinci söz isteği, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Ataş'ın. 
Sayın Ataş?.. Yok. 
Erzurum Milletvekili Sayın Mücahit Daloğlu?.. Yok. 
Adana Milletvekilli Sayın Uğur Aksöz; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
UĞUR AKSÖZ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasanın Bir Maddesinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi üzerinde konuşmak üzere söz aldım; Yüce Heyeti saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, burada, hiç üzerinde durulmayan, ama, aslında 
"RTÜK üyeleri şöyle mi seçilsin, böyle mi seçilsin"den çok daha önemli iki konuya dikkatlerinizi 
çekmek için söz aldım. 

Birincisi şudur: Değerli arkadaşlar, Türkiye'de on yıldır televizyonlar yayın yapmaktadırlar ve 
on yıldır bu televizyonların hiçbirinin, halk diliyle ruhsatı, teknik dille frekans tahsisi yoktur. Bakın, 
Türkiye 1 milyar dolar için dünyayı dolaşırken, milyarlarca dolarlık para bu televizyonlarda yat
maktadır ve hiçbir hükümet bu frekans tahsisini yaparak bu parayı devlet hazinesine sokmaya gay
ret etmemektedir. Şimdi, Sayın Bakana soruyorum: Neden frekans tahsis ihaleleri yapılmıyor, 
neden? O yüzlerce televizyondan gelecek, frekans tahsis ihalesinden gelecek paralar bize lazım 
değil mi? Peki, on yıldır bu televizyonların... Bakın, frekanslar manyetik dalgalardır ve devletin 
doğal kaynağı sayılır, kamu malıdır. On yıldır bu kamu malını tahsis etmemeden dolayı devletin 
kaybı ne kadardır Sayın Bakan, bana açıklayabilir misiniz? Ve bu hükümetin, bu anayasa değişik
liğini yaparken, frekans tahsisi konusunda bir planı, bir programı, bir takvimi var mıdır? 

Bu, işin parasal yönü; bir de, işin malik yönü var. Bugün, hangi televizyon kimindir, biz bil
miyoruz. Dürüst televizyoncular bas bas bağırıyorlar; diyorlar ki, bu frekans tahsis ihalesini yapın. 
Hep paravan isimlere yapılıyor bu televizyonlar, paravan kişiler yönetiyor; neden bu frekans ihalesi 
yapılmıyor diye onlar da bağırıyorlar. Ben de, buradan, onlar adına soruyorum, halk adına soruyorum: 
Frekans tahsis ihalesini yapmadığınız müddetçe, o televizyon sahiplerine, milyarlarca dolarlık devlet 
malını bedava kullandırıyorsunuz demektir. Bugün, yeni çıkardığımız Ceza Kanununda, hazine 
arazisine gecekondu yapana izin veren kamu görevlisi cezalandırılıyor, oraya elektrik, su çeken 
belediyeler de cezalandırılıyor. Peki, siz, bugünkü hükümet, kamu malı olan frekansları, manyetik dal
galan bu televizyonlara bedava kullandırırsanız, bu suç değil mi? O halde, Sayın Bakan, şimdi, gelsin 
buraya, açıklasın; on yıllık frekans tahsisinden devletin kaybı şu kadar milyar dolardır, evet ve biz 
bunu gördük, tespit ettik, şimdi, şu plana, şu takvime göre bu tahsisleri yapacağız, parayı da alacağız 
hazineye, hangi televizyon kimindir, bu da belli olacak desin, biz de rahatlayalım. Birincisi bu. 

İkincisi; burada her şey konuşuldu da, arkadaşlar, ben, konuşulmayanları dikkate getirmek is
tiyorum. İkinci konu şu: Anayasanın 133 üncü maddesinin ikinci fıkrasında deniliyor ki, devletin elin-
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de sadece tek televizyon olur. Açın, okuyun; 133'e iki. Devletin elinde tek televizyon olur, o da TRT; 
var zaten. Peki, TMSF denilen kuruluş özel şirket mi; devlete ait bir kurum, değil mi? Peki, TMSF'nin 
elinde birçok televizyon, radyo yok mu? Bu Anayasa maddesi burada duruyor, TMSF'nin elindeki 
televizyonlar orada duruyor. Peki, neden, TMSF'nin elindeki televizyonları satmıyorsunuz, neden el
den çıkarmıyorsunuz? Ben Sayın Bakana bunu da soruyorum. TMSF'nin elindeki televizyonları elden 
çıkarmadığınız müddetçe, Anayasanın 133'üne karşı, suç demeyeyim, ama, kusur işliyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, öyleyse, bu anayasa değişikliğini fırsat bilerek, RTÜK konusu görüşülür
ken, bunu fırsat bilerek, bu çok önemli iki konuyu dikkatlerinize getiriyorum. Bakın, tekrar tekrar 
söylüyorum; RTÜK'e bir şekilde üye seçimi yapılacak, bu şöyle olacak böyle olacak. Bu, bence çok 
önemli değil. Bence, frekans tahsis ihalesinin on yıldır yapılmayıp, milyarlarca doların devletin 
kayıp hanesine yazılması bundan önemlidir ve halen yapılmaması çok daha önemlidir. 

Anayasanın açık hükmüne rağmen, tek televizyon dışında, devlet, asla televizyon bulun-
duramaz demesine rağmen, TMSF'nin elinde, birkaç televizyon, birkaç gazete bulundurması, 
buralara her gün atama yapması, her gün programlar için milyarlar ödemesi doğru mu? Bu 
Anayasaya uygun mu? Bizim, bugün, burada, bunu konuşmamız lazım. Bu çok daha önemli. 

Başka bir husus daha var. Bu iki ana konu yanında, bir husus daha var. Hükümet, Haberleşme 
Yüksek Kurulu diye bir kurul kurdu. Niye kurdu bunu? Peki, RTÜK'ün elinden frekans tahsis 
ihalesi yetkisini niye aldı? Niye?.. RTÜK'ün kusuru neydi, eksiği neydi, ne yapmıştı ki, frekans tah
sis ihalesini hükümet ondan alıp, Haberleşme Yüksek Kuruluna verdi? Niye, bunu, burada, kimse 
konuşmuyor? Haberleşme Yüksek Kurulu ne yapar, işi ne, görevi ne, niye frekans tahsis ihalesini 
yapmaz? Ben, burada, hükümete şunu söylüyorum: Bu, frekans tahsis ihalesini yapmamanızın 
nedeni yasaysa, Anayasayı değiştiriyorsunuz, buyurun yasayı getirin, çıkaralım. TMSF'nin elindeki 
o televizyonları elde tutarak onlara hükümet borazanlığı yaptırmak işinize geliyorsa bilmem; ama, 
yasal bir eksiklik varsa, getirin onu da çıkaralım. 

Değerli arkadaşlar, bugünkü anayasa değişikliğinden çok daha önemli bu hususları bir kez 
daha dikkatinize getiriyorum ve diyorum ki: Bakın, Anayasayı değiştirmek... 

ZAFER HIDIROĞLU (Bursa)- Hükümet borazanı değil... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla)- Öyle laf atmakla işler düzelmez patron! 
ZAFER HIDIROĞLU (Bursa)- Borazan ne demek yahu?! 
UĞUR AKSÖZ (Devamla)- Onu geçin! Onu geç! Öyle laf atmakla iş düzelmez. Bir kere, bak, 

şunu öğren: Çoğunluk partisi laf atmaz. İktidarsın sen, ayıptır. 
Şimdi, arkadaşlar, bakın, başka bir şey daha söylüyorum: Bu anayasa değişikliği yetmez. Bu, 

işin birinci ayağı. RTÜK Yasası geliyor. O RTÜK Yasası üzerinde özenle ve dikkatle çalışmamız 
lazım, çok dikkat etmemiz lazım. O yasayı da buna paralel, çok dikkatlice, burada üzerinde günler
ce konuşup geçirmemiz lazım. 

Ben bu hususları, çok önemlidir diye tekrar tekrar söylüyorum. Bakın, başka şeyler söy
lemiyorum; Anayasa Mahkemesi şöyle karar vermiş, Anayasa Komisyonu böyle etmiş... Bakın, 
oralara girmiyorum. Ama, devletin âli menfaatleri, benim dediğim bu iki ana noktadadır. Buraya 
dikkatlerinizi çekmek için özel söz aldım. 

Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyoruz Sayın Aksöz. 
Sayın Bakan yerinden bir açıklama yapmak istiyor. 
Buyurun efendim. 
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DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara)- Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlar, Sayın Aksöz'ün dile getirdiği iki hususla ilgili kısa cevap vereyim ben. 
Birinci husus, frekans ihalesi. Frekans ihalesinin açmaza girmesi bizim Hükümetimiz 

döneminde değildir. Bunu, ilgilendiklerine göre, Sayın Aksöz bilirler. 
İSMET ATALAY (İstanbul)- Ama, siz geldiniz, yapın, düzeltin. 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara)- Önce, Danıştay iptal kararı verdi, sonra biz

den önceki hükümet ihaleleri durdurdu. Şimdi biz de, önümüzde bu sorunu devraldık ve çözmeye 
çalışıyoruz. 

Bildiğiniz gibi, sizin "bu hükümet kurdu" dediğiniz Haberleşme Yüksek Kurulu, 2002 yılında, 
bizden önceki hükümet döneminde kurulmuştu ve RTÜK'ten bu ihaleyle ilgili yetkileri o zaman al
mışlardı. Biz de şimdi Haberleşme Yüksek Kurulunu -tabiî, kanunla kurulmuş bir kuruldur bu-
çalıştırıyoruz ve orada yaklaşık iki ay önce yeni bir toplantıda sayısal sisteme, yani, dijital sisteme 
geçişle ilgili de bir karar alındı. Onun sebebi şu: Hem bugünün şartlarında, daha çağdaş, dünyanın 
artık geçtiği yeni bir sisteme geçmek, hem bu frekans sıkışıklığı, yani, şu kadar sayıda illa frekans 
olacak ve onlar ihale edilecek baskısından kurtulma hem de bütün, yayın yapan radyo ve televiz
yonlardan, ihale şartlarını aratmayacak kadar ciddî bir yayın hakkı alma. 

Bunların hazırlığı yapılıyor. Haberleşme Yüksek Kurulu kararı aldı ve şimdi kurumlarımız 
çalışıyorlar. Önümüzdeki kısa süre içerisinde, 2006'nın mesela başında İstanbul'dan bu sayısal sis
tem başlayacak; çünkü, İstanbul'da, sadece frekans ihalesi problemi değil, şu anda birçok kanalın 
sağlıklı izlenememesi durumu var. Ülkemizin büyük şehirlerinde bu var. Hem bunlar giderilecek 
hem de bü kayıtsızlık, frekanssız, lisanssız bir yayın kuruluşu sahibi olmayı da önleyecek. 

Tabiî, diğer belirttiğiniz hususların pek çoğu, RTÜK Kanununda tasarı olarak önünüze gelecek; 
yani, orada, televizyon ve radyo sahiplerinin konumları, hisse sahipliği vesaire, orada düzenlenecek. 

İkincisi, TMSF'yle ilgili. TMSF'nin elindeki televizyon veya radyolar, tabiî ki, arızî bir durum. 
Bunların da elden çıkarılması için olanca çaba sarf ediliyor. Bunu, en çok da Hükümetimiz istiyor; 
yani, daha fazla bunlar elde kalmasın istiyoruz, samimiyetle istiyoruz. 

Bildiğiniz gibi, bir tasarı da getirdik, burada görüşüldü, sonra tekrar Sayın Cumhurbaşkanın
dan döndü. Şimdi, yeni tasarı komisyondan çıktı, huzurunuza gelecek. O çıktığında, biz de, TMSF 
elindeki sadece radyo televizyonları değil, diğer varlıkları da bir an önce, inşallah, elden 
çıkaracağız; yani, onu çok arzu ediyoruz. 

Sizin söylediklerinizle ilgili son husus da Haberleşme Yüksek Kuruluydu. Tekrar arz 
ediyorum: 2002 yılında kurulmuştur; biz onu şu anda yürütüyoruz. 

Teşekkür ediyorum, saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, anayasa değişikliğine dair teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Teklifin maddelerine geçilmesi hususunda gizli oylama yapacağız; ancak, Kâtip Üye arkadaş

larımızın, her iki tarafta yerlerini almalarını rica ediyorum, öncelikle. 
Sayın milletvekilleri, gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: Komisyon ve 

hükümet sıralarında yer alan kâtip üyelerden komisyon sırasındaki Kâtip Üye, Adana'dan baş
layarak Denizli'ye kadar -Denizli dahil- ve Diyarbakır'dan başlayarak İstanbul'a kadar -İstanbul 
dahil- hükümet sırasındaki Kâtip Üye ise, İzmir'den başlayarak Mardin'e kadar -Mardin dahil- ve 
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Mersin'den başlayarak Zonguldak'a kadar -Zonguldak dahil- adı okunan milletvekillerine biri 
beyaz, biri yeşil, biri de kırmızı olmak üzere 3 yuvarlak pul ile mühürlü zarf verecek ve pul ve zarf 
verilen milletvekilini, ad defterinde işaretleyecektir. 

Sayın Kâtip Üyelerin, ben konuşmamı bitirinceye kadar hiçbir millet-vekili arkadaşımıza zarf 
vermemelerini rica ediyorum. 

Milletvekilleri, Başkanlık kürsüsünün sağında ve solunda yer alan kabinlerden başka yerde oy
larını kullanmayacaklardır. Vekâleten oy kullanacak bakanlar da, yerine oy kullanacakları bakanın 
ilinin bulunduğu bölümde oylarını kullanacaklardır. 

Bildiğiniz üzere, bu pullardan beyaz olanı kabul, kırmızı olanı ret, yeşil olanı ise çekimser oyu 
ifade etmektedir. Oyunu kullanacak sayın üye, kâtip üyeden 3 yuvarlak pul ile mühürlü zarfı aldık
tan ve adını ad defterine işaretlettikten sonra, kapalı oy verme yerine girecek, oy olarak kullanacağı 
pulu burada zarfın içerisine koyacak, diğer 2 pulu ise ıskarta kutusuna a-tacaktır. Bilahara oy ver
me yerinden çıkacak olan üye, oy pusulasının bulunduğu zarfı Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne 
konulan oy kutusuna atacaktır. 

Oylamada adı okunmayan milletvekillerine pul ve zarf verilmeyecektir. 
Şimdi gizli oylamaya Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, teklifin maddelerine geçilmesinde yapmakta olduğumuz giz

li oylamada; Devlet Bakanı Güldal Akşit'in yerine Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek, Millî Eğitim 
Bakanı Sayın Hüseyin Çelik'in yerine İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun yerine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 
Şener, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in yerine Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in yerine Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman 
Pepe, Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan'ın yerine Devlet Bakam Sayın Ali Babacan, Millî 
Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül'ün yerine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Meh
met Ali Şahin vekâleten oy kullanacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, bir defa daha açıklıyorum; bundan sonra, maddelerle ilgili iki ayrı gizli 
oylamamız daha vardır; sayın milletvekillerinin Genel Kuruldan ayrılmamalarını rica ediyorum. 

(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
Oyunu kullanmayan arkadaşımız var mı? Yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır. 
Kupaları kaldıralım. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiş

tirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin maddelerine geçilmesinin gizli oylamasının yapılan oylama 
sonucunu arz ediyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 450 
Kabul: 414 
Ret: 34 
Çekimser: 2 
Böylece, maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Şimdi, 1 inci maddeyi okutuyorum: 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü 
maddesinin kenar başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

F. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber 
ajansları 

"Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulan Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu dokuz üyeden oluşur. Üyeler, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında 
belirlenecek üye sayısının ikişer katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti 
grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 
seçilir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri, üyelerinin nitelikleri, 
seçim usulleri ve görev süreleri kanunla düzenlenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın 
Uğur Aksöz; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA UĞUR AKSÖZ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

değişikliğe konu 1 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmak
tayım, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, yaptığımız işlem, bir anayasa değişikliği. Anayasa değişikliği, biliyor
sunuz, her zaman olmayan, çok önemli konularda yapılan değişiklikler olup, bu nedenle, yasa 
koyucu bunu 2 kez oylamaya tabi tutmuştur. 

Biz de, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, başından beri, gerek Adalet ve Kalkınma Par
tisinin gerekse Cumhuriyet Halk Partisinin seçim beyannamelerinde söz verdiğimiz dokunulmaz
lığa ilişkin anayasa değişikliğini yapmak üzere, burada defalarca söz aldık. Her defasında Adalet ve 
Kalkınma Partili kardeşlerimiz bize dediler ki: "Yahu bu iş için uzlaşma komisyonu kuralım, uzlaş
tırma komisyonu kuralım." Biz de, her defasında, uzlaştırma komisyonu diye bizim İçtüzüğümüz
de bir müessese, bir kurum yok. Bu, geçen dönem 4, 5, 6 partiden meydana gelen Parlamentoda 
bulunmuş bir orta yoldur. Burada, İçtüzüğümüze göre kurulmuş bir Anayasa Komisyonumuz var, 
gelin bu Anayasa Komisyonumuzda dokunulmazlık konusunu görüşelim. Sizin önerinizi alalım, 
bizim önerimizi alalım, bir orta yol buluruz; illa kaldıralım demiyoruz. Sizin çekincelerinizi de 
nazara alalım dedik; ama, bir türlü olmadı. 

Bu vesileyle, bugünkü şu oylama sonucuyla bir kere daha şu görüldü ki, uzlaşma kurullarına, 
uzlaştırma komisyonlarına artık gerek yoktur. İşte, RTÜK gibi, dokunulmazlık kadar önemli, 
kamuyu dokunulmazlık kadar yakından ilgilendiren bir konu, hiç uzlaştırma komisyonuna gerek 
kalmadan, Anayasa Komisyonunda görüşülerek buraya gelmiş ve 414 oyla geçmiştir. 

Arkadaşlar, niyet esastır. Eğer, niyetiniz varsa, o dokunulmazlık konusunda sizin dediğiniz gibi 
de bir yol buluruz, bizim dediğimizin de ortasını buluruz. Hiç uzlaştırma komisyonuna gerek kal
madan da, bakın bugün yaptığımız oylama gibi, gayet rahat geçiririz. Bunu, bir kere daha, biz, zabıt
lara geçmesi için söylüyoruz; sizin fikrinizin değişmeyeceğini biliyoruz. Bakınız, iki kanattan, iki 
partiden müteşekkil bir Parlamento, bu ülkeye bir nimettir. Geçmişteki kavgaları, çekişmeleri çok 
yakından bilen arkadaşlarımız var. Bakın, bu iki partili Parlamentoda, dokunulmazlık gibi, yıllarca 
görüşülmemiş, el atılmamış; ama, ülkeyi derinden yaralayan konuların hepsini çözebiliriz. Eğer 
bunları çözersek, bu dönem, hem hayırla yâd edilir hem de bu iş bizim başımızın tacı olur. Bu 
nedenle, bu vesileyle, bir kere daha, bu dokunulmazlık konusunu sizlere hatırlatmak istedim. 
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Değerli arkadaşlar, bugünkü, yani, değişmeden önceki duruma göre, RTÜK'e üye seçiminde 
üyelerin 5'ini, Meclis kendisine önerilen 5 ismi onaylayarak yapıyor; 4'ünü de, çeşitli kurumların 
önerileri arasından hükümet atıyor. Neticede, bu Mecliste çoğunluğu olan parti, hem o 5 kişiyi 
onaylıyor hem de çoğunluk olan parti hükümet olduğu için, o diğer 4'ü de hükümet seçiyor; yani, 
bugünkü sisteme göre, nihaî hedefte, 9 üyenin 9'unu da çoğunluk sahibi hükümet seçiyor. Bunun 
adı bir seçim olmaz; bunun adı atama olur. O bakımdan, bugünkü sistemi; yani, bugünkü RTÜK 
üyelerini seçen sistemi savunmak doğru değildir; çok antidemokratik bir sistemdir. O bakımdan, 
bunun değişmesi doğrudur. 

İkincisi, Anayasa Mahkemesi, zaten "Meclisin görevleri arasında, RTÜK üyelerini seçmek 
yazılmamış, Anayasada böyle bir şey yok; ben, sizin, bunu seçmenize, bu nedenle, bu eksiklik 
nedeniyle izin vermem" diyor ve iptal ediyor o bölümü. Şimdi, o iptal kararı da ortada durunca, 
mecburen, bizim bu düzenlemeyi yapmamız gerekiyor. Peki, bu düzenlemeyi, 1 inci maddeye göre 
nasıl yapıyoruz? Bu düzenlemeyi şöyle yapıyoruz, demin okundu madde: Partilerin temsil oranına 
göre; yani, Başkanlık Divanmdaki temsil gibi, partilerin temsil oranına göre, RTÜK üyeleri 
seçiminde, 9 üyenin 2 katı üye gösterilecek ve bizler, burada, geçmişte olduğu gibi, gelen 5 üyeyi 
onaylamayacağız, 2 katı üye arasından seçim yapacağız. İşte, onun adı seçim. Çünkü, bir seçim 
yapıyoruz. Bundan önceki, bir onaylamaydı. Bu nedenle, bu düzenleme de doğrudur. 

Değerli arkadaşlar, RTÜK, BDDK gibi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu gibi pek çok 
kurulumuzdan bir tanesi değil; RTÜK, bu kurulların tamamından önemlidir. Neden? BDDK 
dediğiniz, TMSF dediğiniz, EPDK dediğiniz kurullar sadece ekonomik bir konuya bakar ve bir 
karar alır; ama, bu RTÜK var ya RTÜK, yetmiş milyonun mıknatıs gibi mıhlandığı ekranları denet
liyor. Kaynanaları, görümceleri, eltileri konuşturan ekranları denetliyor. Devletin bağımsızlığını, ül
kenin bölünmezliğini denetliyor. Bu RTÜK, bence, bu kurulların tamamından önemlidir. O bakım
dan, RTÜK'ü Meclisin seçmesi doğrudur; ama, RTÜK'ün üyelerinin de çok dikkatle seçilmesi ikin
ci bir doğrudur, RTÜK yasasının -önümüzdeki hafta gelecek- çok dikkatle, çok dikkatle buradan 
geçirilmesi üçüncü bir doğrudur. 

Bakınız, bugün, siyasetbilimciler derler ki, siyaset, parlamento birinci güçtür, yürütme ikinci 
güçtür, yargı şu güçtür, bu güçtür... Hayır, arkadaşlar; bugün, Türkiye'de, demokrasi o kadar 
dejenere olmuştur ki, medya birinci güçtür. Kim aksini iddia ediyorsa, gelsin tartışalım. Medya is
tediğini vezir, istediğini rezil ediyor; istediği hükümeti deviriyor, istediği partiyi iktidar yapıyor. 
Medya, bugün, Türkiye'de, maalesef... 

Tabiî, bunun bir kusuru da hükümetlerimizde. Frekans tahsisi yapılmadığı için, paravan isim
lere televizyonlar kurdurulduğu için, arkadan dolanarak by-pass'la televizyonlar çok çirkin yayınlar 
yapıyorlar. Onun kusuru biraz bizde; frekans tahsisini yapmıyoruz. Biraz da, tabiî, TMSF'de; elin
de tutuyor 10 tane televizyonu, milyarları veriyor program yaptırıyor. Öbür televizyoncu, kardeşim, 
devlet televizyonculuk yapıyor, ben niye yapmayayım diyor. Haydi buyurun, ayıklayın pirincin 
taşını! Yani, önce iğneyi kendimize batıralım. Kusurun büyüğü bizdedir. Buna, biz izin ver
meyeceğiz. Hemen frekans tahsisini yapacağız, hemen TMSF'nin elinden o televizyonları 
çıkaracağız, sonra da, hemen RTÜK'ün üyelerini seçip, RTÜK'e, çağırıp soracağız "gelin bakalım, 
siz, devletin bağımsızlığını, ülkenin bölünmezliğini, bu halkın etik değerlerini, geleneksel değer
lerini yaşatmanız için ne istiyorsunuz kardeşim" diyeceğiz, onların istediği tüm yasaları çıkaracağız, 
ondan sonra, onlardan hizmet bekleyeceğiz. Siz, müteahhide kum vermeden, çakıl vermeden, inşaat 
bekleyemezsiniz. RTÜK üyelerine yetki vermeden, onların istediği yasaları geçirmeden, RTÜK'ten 
de görev bekleyemezsiniz. 

Bununla da bitmiyor. RTÜK üyelerini seçtikten sonra "ben hükümetim, Sayın RTÜK Başkanı, 
şunu şöyle yap" da dememeniz lazım, onu bir bağımsız kurul gibi düşünmeniz lazım, hepimizin 
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böyle düşünmesi lazım ki, RTÜK, görevinin hakkını verebilsin. Ondan sonra, RTÜK'e bunları yap
tıktan sonra, dönelim, kardeşim, sen şunu yanlış yapıyorsun diyelim; ama, önce, verelim diyorum. 

Değerli arkadaşlar, bazı televizyoncu arkadaşlarımız sohbetlerde bana diyorlar ki: "Kardeşim, 
televizyon kanalı her yayını yapar, beğenmiyorsan bir düğmeye basar, kapatırsın." Yok, öyle değil o 
iş. Şimdi, diyelim ki, Sincan'a her gün 10 tane otobüs gidiyor; boş gidiyor geliyor diye, biz, o otobüs 
seferini kaldıramayız. Bu, bir kamu hizmetidir; bu, bir kamu görevidir; yolcu olmasa da, gidip 
geleceksin arkadaş. İşte, sevgili televizyoncu kardeşlerim "efendim, yayınımı ben yaparım, her türlü 
yayını yaparım, kaynana da çıkarır, göbek de attırırım; beğenmiyorsan kapat, düğmeye bas" 
diyemezsiniz. Niye diyemezsiniz, biliyor musun; sizin yaptığınız iş, benim yaptığım iş gibi, kamu 
görevi, kamu hizmeti. Kamu hizmeti yapan, özenli olmak zorundadır, dikkatli olmak zorundadır. 

Değerli arkadaşlar, bu nedenle, bu konulara, özellikle medya, televizyon yayıncılığı, RTÜK 
konularına Yüce Heyetinizin dikkatini bir kere daha çekmek istiyorum ve bu konuya çok dikkat 
edelim. Bu konu, yarın, seçimlerde çok başımızı ağrıtır; kendini bilmez yayıncılar çok şeyler yapar
lar. Ülkemizin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı var. Bu konuya Yüce Heyetinizin dikkatini 
bir kere daha çekmek istedim. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Aksöz. 
Şahsı adına, madde üzerinde, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Ataş?.. Yok. 
Yine, şahsı adına, Erzurum Milletvekili Sayın Mücahit Daloğlu?.. Yok. 
Şahsı adına, Antalya Milletvekili Sayın Tuncay Ercenk... 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sayın Kâtip Üyelerimiz, aynı şekilde, lütfen, yerlerini alsınlar. 
Şimdi, maddenin gizli oylamasına yine Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 
Şimdi, teklifin 1 inci maddesinin gizli oylamasında, Devlet Bakanı Güldal Akşit yerine Adalet 

Bakanı Sayın Cemil Çiçek, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik yerine İçişleri Bakanı Sayın Abdül-
kadir Aksu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu yerine Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen yerine Tarım ve Köy işleri 
Bakanı Sayın Sami Güçlü, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler yerine Çevre ve Orman 
Bakanı Sayın Osman Pepe, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan yerine Devlet Bakanı Sayın Ali 
Babacan, Millî Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül yerine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Sayın Mehmet Ali Şahin oy kullanacaklardır. 

(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Sayın milletvekilleri, oylama işlemi tamamlanmıştır. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiş

tirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin gizli oylama sonucunu açıklıyorum: 
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Katılan üye: 410 
Kabul: 378 
Ret: 24 
Çekimser: 1 
Boş: 6 
Geçersiz: 1 
Böylece, madde kabul edilmiştir. 
Şimdi, 2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoylamasına sunulması halinde 

oylanır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde konuşma isteği?.. Yok. 
Maddeyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sayın Kâtip Üyeler, lütfen, yerlerini alsınlar. 
Şimdi, 2 nci maddenin gizli oylamasına Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oylar toplanıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, teklifin 2 nci maddesinin gizli oylamasında, Devlet Bakanı 

Sayın Güldal Akşit'in yerine Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin 
Çelik'in yerine İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın 
Murat Başesgioğlu'nun yerine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener, Dev
let Bakanı Sayın KürşadTüzmen'in yerine Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Mehmet Hilmi Güler'in yerine Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman 
Pepe, Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan'ın yerine Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan, Millî 
Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül'ün yerine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Meh
met Ali Şahin oy kullanmışlardır. 

Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiş

tirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin gizli oylama sonuçlarını açıklıyorum: 
Katılan üye: 409 
Kabul: 383 
Ret: 25 
Geçersiz: 1 
Sayın milletvekilleri, böylece 2 nci madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Teklifinin birinci görüşmeleri tamamlanmıştır; ikinci görüşmeye en az 48 saat geçtik
ten sonra başlanabilecektir. 

Sayın milletvekilleri, saat 20.00'de toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 19.11 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.04 

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

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101 inci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

Kilis Milletvekili Hasan Kara ile Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın, Ceza ve Güvenlik Tedbir
lerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

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

4.- Kilis Milletvekili Hasan Kara ile Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın; Ceza ve Güvenlik Ted
birlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/451) (S. Sayısı: 902) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon Raporu 902 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde, Cumhuriyeti Halk Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili Sayın 

Muharrem Kılıç; buyurun. 
Süreniz 20 dakika. 
CHP GRUBU ADINA MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkanım, sayın milletvekil

leri; görüşülmekte olan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifiyle ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimizi açık
layacağım; Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, görüştüğümüz, bir kanun teklifi. Kilis Milletvekilimiz Sayın Hasan 
Kara'nm ve Tokat Milletvekilimiz Sayın Zeyid Aslan'ın hazırlayıp sundukları bir yasa teklifi; an
cak, yasa teklifinin gerekçesini okuduğumuzda, bunun bir teklif değil de tasan olarak yazıldığını 
görüyoruz. Okuyayım: "Kanunun uygulanmasına başlandığında ortaya çıkabilecek muhtemel ak
saklık ve eksiklikler tespit edilmiş ve bunları gidermek amacıyla bir kısım maddelerde değişiklik 
yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle tasarı hazırlanmıştır." Tasarı olması nereden geliyor; 
bu, şuradan geliyor: Bu teklif, gerçek anlamda, milletvekili arkadaşlarımız tarafından görülen muh
temel aksaklıklarla ilgili olarak getirilmedi karşımıza; Sayın Adalet Bakanlığının mutfağında hazır
landı, incelendi. Htikümetin burada ne düşündüğünü bilmemiz mümkün değil; ancak, bunun bir 
bakanlık hazırlığı olduğu apaçık ortada; ancak, karşımıza teklif olarak geliyor. 

Biz şunu istiyoruz: Bu, teklif de olabilir, tasarı da olabilir; ancak, bir bütünlük arz etmeli. Ceza 
ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun çıkış tarihi, yani, Mecliste kabul ediliş tarihi 
13.12.2004, yayım tarihi de 29.12.2004. Yani, bu kanunun çıkarılmasından itibaren, henüz, altı ay
lık bir zaman bile geçmedi; ancak, yeteri kadar hazırlık aşamasından sonra karşımıza gelmediği 
için, biz bunu Ceza İnfaz Kanunu hazırlık aşamasındayken, burada onikinci ayda görüşülürken 
de dile getirmiştik ve demiştik ki, bu kanunu aceleye getiriyorsunuz; bu kanunda acele etmeyelim... 

(x) 902 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Komisyonlardan bir aceleyle geçti, altkomisyondan bir gün gibi bir sürede geçti, yine Meclis gün
deminden de, yeteri kadar incelenmeden, tartışılmadan geçmiş oldu. 

Değerli arkadaşlar, bu kanunlar önemli kanunlar. Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri 
Kanunu, Ceza İnfaz Kanunu; bunlar önemli kanunlar; çünkü, insanların hürriyetiyle ilgili kanunlar, 
insanların özgürlükleriyle ilgili kanunlar. Bu nedenle, bu konularda çok dikkat edilmesi gerekir. 

Ne yapıyoruz; Meclis, sürekli çift tarife çalışıyor. Önce, bir aceleyle yasaları çıkarıyoruz; yeteri 
kadar olgunlaşmadan, yeteri kadar irdelenmeden, yeteri kadar incelenmeden yasaları bir aceleyle 
çıkarıyoruz, arkasından, bir bakıyoruz ki, sürekli teklifler geliyor, sürekli değişiklik önerileri geliyor. 

Bu, hızlı çalışmak değil. Hızlı çalışalım derken arkadaşlarımızın mesaisini, Meclisin mesaisini 
fuzulen işgal etmiş oluyoruz. Yine, dediğim gibi, henüz daha altı ayını doldurmamış bir kanun 
üzerinde 8 maddelik bir değişiklik teklifi. Yine, bu hafta içinde gelecek, Ceza Kanununda 35 mad
delik değişiklik teklifi, Ceza Muhakemeleri Kanununda 34 maddelik bir değişiklik teklifi... Yani, 
henüz üzerinde daha mürekkebi kurumadan çıkardığımız kanunları silbaştan yeniden ele alıyoruz. 
Bu, demin de belirttiğim gibi, yasaların yeteri kadar olgunlaşmadığını gösteriyor. 

Değerli arkadaşlar, ceza ve adalet sistemi içinde sanıklar yargılanıyor, hüküm veriliyor, hüküm 
kesinleşiyor, sıra bu hükmün infazına geliyor. Bu görüştüğümüz kanun, hükmün infazıyla ilgili bir 
kanun. İnfaz hukuku, uluslararası sözleşmelerden, Avrupa Konseyinin yayımladığı hapis cezası kural
larında dikkate alınması gereken hükümlerden ve iç hukuk düzenlemelerimizden kaynaklanıyor. 

Ülkemizdeki infaz sistemi, çok uzun süreler koğuş sistemiyle yürütüldü. Hükümlüler cezalarını 
koğuşlarda çekiyorlardı 30 kişilik, 40 kişilik, 50 kişilik koğuşlarda. Ancak, bu sistem büyük sorun
lar yarattı; cezaevindeki hükümlülerin kontrolü zorlaştı, onların eğitimi, iş imkânları bu şartlarda 
sağlanamadı, ıslahı da bu şartlarda mümkün değildi. Bu nedenle, bu sistemden vazgeçildi. Ancak, 
koğuş sistemi devam ederken, bir sistem daha vardı. Bu sistem, sadece Terörle Mücadele 
Kanununun 16 ncı maddesinde ve Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri Kanununda düzenlenen bir sistem
di. Bu, kamuoyunda "F" tipi" denilen bir düzenleme. 

F tipi cezaevlerinde, hükümlüler, cezalarını tek kişilik veya üç kişilik odalarda çekiyorlardı. 
Ancak, bu, dediğim gibi, terörü önleme amaçlı bir düzenlemeydi. Yine, çıkar amaçlı suç örgütlerin
de, bu mafya türü örgütlenmelerde, bu örgüt mensuplarını kontrol etmek için getirilmiş bir düzen
lemeydi. Ancak, biz, yaptığımız düzenlemelerde işin ortasını bulamıyoruz. Bu getirdiğimiz Ceza 
İnfaz Kanunuyla F tipi uygulamalarını Türkiye genelinde genel bir uygulama haline getiriyoruz. 

Ceza İnfaz Kanununun 9 uncu maddesi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarını düzen
liyor. Burada, büyük, ölçüde ağır cezalık örgüt suçları söz konusu. Ancak, bu 9 uncu maddenin üçün
cü fıkrasında, normal cezaevlerinde gününü doldururken, "eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli hal
de bulunan ve özel gözetim ve denetim altında bulundurulmaları gerekli olduğu saptananlar ile bu 
kurumlarda düzen ve disiplini bozanlar, iyileştirme tedbir, araç ve usullerine ısrarla karşı koyanlar da 
bu kurumlara -yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarına- gönderilirler..." Yani, burası, sadece 
terör suçlularına ait bir yer olmaktan çıkıyor. Normal cezaevi şartlarında bir insan yaşarken "sen 
düzeni ve disiplini bozdun", "yüksek sesle türkü söyledin" veya "eğitim çalışmalarını aksattın" gibi 
basit nedenlerle de olsa, bu insanları bu ceza infaz kurumlarına göndermek olası. Buralar nasıl 
cezaevleri? Yine 9 uncu maddede tanımı yapılıyor "bir veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları tesis
lerdir. Bu kurumlarda bireysel veya grup halinde iyileştirme yöntemleri uygulanır" diyor. 

Yine, bu sistemin nasıl uygulandığını 34 üncü maddede görmekteyiz. 34 üncü maddede 
"Kapalı ceza infaz kurumlarında oda ve koridor kapıları kapalı tutulur. Kapılar aşağıdaki hallerde 
açılır" denilerek birtakım kıstasların dışında, 1 kişilik, 3 kişilik odaların kapısının kapalı tutulacağı, 
bu insanların cezalarını buralarda çekeceği belirtiliyor. 

Şimdi, arkadaşlarımızın getirmiş olduğu bu teklifin 1 inci maddesi, işte bu Ceza İnfaz 
Kanununun 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasını düzenliyor. Beşinci fıkrada, hangi suçtan hükümlü 
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olursa olsun yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlannda cezasının üçte Tini bu kurumlarda 
geçiren hükümlüler pişmanlık duyduklarında, bu sürelerini iyi halle geçirdikleri takdirde, diğer ceza 
infaz kurumlarına geçebiliyorlardı; ancak, bu getirilen düzenlemeyle bu üçte l'lik... Yani, 
düşünebiliyor musunuz; diyelim ki 30 yıl mahkûmiyet aldı, önceki düzenleme, bunun 10 yılını tek 
kişilik veya 3 kişilik odada geçirecek diyor; ancak, bu da yeterli görülmüyor bu teklifte, müebbet
le ilgili cezalarda bu oran üçte 2'si olsun; yani, 30 yıllık bir cezanın 20 yılı yüksek güvenlikli 
cezaevlerinde geçirilsin deniyor. 

Değerli arkadaşlar, bu karşımızdaki hükümlüler hükümlü de olsa, bunlar insan. Kimse "benim 
başıma gelmez" demesin. Türkiye'de cezaevine girmek -Allah kimseye vermesin; fakat- herkesin 
başına gelebilecek bir olay. O nedenle, bu cezaları koyarken, bu cezaları buraya getirirken, bu uy
gulamayı buraya getirirken, biraz insaflı davranmamız gerekiyor, biraz vicdanı elden bırakmama
mız gerekiyor. Bu ülkenin, yıllarca, en tanınmış edebiyatçıları, şairleri, ozanları, tanınmış 
politikacıları o cezaevlerinden geldi geçti. 

Faruk Hocanın bir sözü var:"Hükümlünün üzerindeki cilayı kazırsanız, altından insan çıkar" 
der. Yani, onlar da toplumun bireyleridir; suçlarını çektikten sonra, cezaları infaz edildikten sonra, 
onlar da, yine, aramıza katılacaktır, onlar da bizlerden birileri olacaktır, komşumuz olacak veyahut 
da bir şekilde, onlarla ilişki içine gireceğiz. Bu nedenle, onların ruh sağlıkları, onların beden sağ
lıkları bizim için önemli olmalı. 

Yine, bu düzenlemelerden bir tanesi, avukatlarla ilgili özel düzenlemeler; yani, terör örgütü 
mensuplarının avukatlarıyla ilgili özel düzenlemeler getiriyoruz. 

Değerli arkadaşlar, terör örgütü mensuplarının avukatlarından bir kısmı avukatlık sınırlarını 
aşabilir, aşmıştır da; ancak, bunlarla ilgili birkaç tane, avukatlık mesleğinden birkaç kişi görevini 
kötüye kullandı diye tüm avukatları töhmet altında bırakacak bir düzenlemeyi buraya getirmemiz 
yerinde olmayacaktır; çünkü, biz, burada özel bir düzenleme yapmıyoruz, Türkiye genelinde uy
gulanacak bir düzenleme getiriyoruz. Eğer, bir avukat suç işlemişse, bir avukat görevini kötüye kul
lanmışsa, bir avukat terör örgütüne yardım yapıyorsa, bununla ilgili soruşturma yapılır, bununla il
gili gerekli izinler alınır Adalet Bakanlığından, hakkında dava açılır; gerçekten hakkında yeteri 
kadar kanıt elde edilmişse, çok rahatlıkla bunlarla ilgili ceza verilir. Zaten, ben, yirmi yıllık avukat
lık hayatımda, avukatlarla ilgili soruşturma istemlerinden bir tanesinin Adalet Bakanlığından izin 
verilmeden döndüğüne şahit olmadım. Tüm avukatlarla ilgili, hangisi olursa olsun, en basit suçlar
dan da olsa, bir dilekçe verilse, Adalet Bakanlığı bunlarla ilgili hemen izin verir, gönderir. 

Değerli arkadaşlar, avukatlar, Avukatlık Kanununa göre kamu hizmeti yaparlar; avukatların 
diğer serbest meslek erbaplarından farkları vardır; avukatlar, yargının ayrılmaz bir parçasıdır, 
savunmanın bekasıdır; avukatlar olmadan toplum hayatının ne hale gelebileceğini düşünemezsiniz 
bile. Yargı üç ayaklıdır; üç ayağından bir tanesini yok sayarsanız, üç ayaktan bir tanesini üvey ev
lat gibi görürseniz, o ülkede yargı sistemini oturtamazsınız. Bu nedenle, teröre bulaşmış birkaç 
avukat olabilir, teröre bulaşmış birkaç savcı da olabilir, birkaç hâkim de olabilir, eczacı da olabilir, 
doktor da olabilir; yani, o meslek erbabından birkaç kişi yanlış yaptı diye o meslek erbabının çalış
ma şartlarını zorlaştırmak bize yarar getirmez. 

Kaldı ki, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 6 ncı maddesinde, adil yargılanma hakkından 
bahsedilir ve orada, insanların kendi seçeceği savunmanları vasıtasıyla savunmalarının yapılacağı 
öngörülür. Eğer, biz, bu düzenlemeyi bu şekilde getirirsek, yarın, Avrupa İnsan Haklan Mah
kemesinde, ülkemizi çok zor durumlara sokarız, ülkemiz çok büyük tazminatlarla karşı karşıya 
gelir. Yani, biz, artık, kapalı bir toplum değiliz, uygar toplumlarla iç içeyiz. Bu nedenle, biz, kendi 
şartlarımız böyle, bizim ülkemizin şartları bunu gerektiriyor, buna göre düzenleme yaparız 
diyemeyiz; çünkü, demokrasinin, hukukun kuralları vardır. Biz, bize göre demokrasi, bize göre 
hukuk diyemeyiz; uygar ülkelerde hukuk nasıl işliyorsa, uygar ülkelerde demokrasi nasıl işliyorsa, 
bizde de aynı sistemin işlemesi gerekir. 
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Yine, bu teklifin çok önemli bir maddesi de, hükümlünün cezaevinden çıkarılmasına ilişkin 
düzenleme. Hükümlü, mahkûm oluyor, cezaevine koyuyorsunuz. Tutuklu veya hükümlü, fark et
mez. Artık, o kişi cezaevine girdikten sonra, o kişinin kollukla, zabıtayla ilişkisi kesilmiştir; ancak, 
bu düzenlemenin, bu teklifin 6 ncı maddesiyle, cezaevinde bulunan hükümlü, hâkim ve savcının, 
cumhuriyet savcısının teklifi, hâkimin kararıyla, dört güne kadar, onbeş günü geçmemek üzere 
çıkarılıp, kolluğa verilerek, hadi gerekli yer göstermeleri yapsın denebilecek. 

Değerli arkadaşlar, bununla ilgili düzenleme, geçmişte, Terörle Mücadele Kanununda vardı; 
ancak, uygulamasında çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ben, yıllarca avukatlık yapan bir kişi olarak, 
bunun çok büyük sakıncalarını gördüm. Cezaevinden mahkûm çıkarılır, kolluğa teslim edilir; bun
lar, genellikle, pişmanlık duyan, güya terör mensubu insanlar olur; ancak, bunlar suç makinesidir, 
bunlar suça alışmıştır, bunları toplum içinde bırakırsanız bunların ne yapacağını bilemezsiniz. 
Nitekim, ben, avukatlık yaşamımda, cezaevinden çıkarılıp götürülen, ancak, dışarıda işadamların
dan haraç isteyen, bu şekilde pişmanlıktan faydalanan insanlara şahit oldum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kılıç, buyurun, konuşmanızı lütfen tamamlayın efendim. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu nedenle, uygulamaları yaparken, 

hukuk çerçevesinden çıkmamamız gerekiyor. Eğer gerçekten yer göstermesi elzemse, bunu bizzat 
cumhuriyet savcısının yaptırması gerekir. Zaten, cumhuriyet savcısı, adlî konularda, soruşturmanın, 
kovuşturmanın amiridir; ancak, Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesi kapsamındaki suç
larda biz bu yetkiyi cumhuriyet savcısından alıp kolluğa verdiğimiz zaman, işin içinden çıkılmaz 
durumlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle, bu kabil düzenlemeler yanlıştır diye düşünüyorum. 

Bu, her ne kadar teklif olarak da karşımıza gelse -başta da belirttim- özünde bir hükümet tasar
rufudur. Hükümetin, bu tasarruflarda bulunurken, biraz daha tartarak, düşünerek hareket etmesi 
gerekir. Bu özensizlik bizi çok zor durumlara düşürecek; çünkü, yeteri kadar altyapısı oluşmuyor. 
Komisyona gidiyoruz, bir yığın teklifle karşı karşıya geliyoruz; Meclise geliyoruz, bir yığın teklif... 
Bunların altyapısı oluşmamış, bunlar akademisyenler tarafından yeteri kadar tartışılmamış, olayın 
uzmanları bunu yeteri kadar incelememişler. 

BAŞKAN - Sayın Kılıç, lütfen, son cümlenizi alıyorum. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Bitiriyorum. 
Değerli arkadaşlar, dünyanın hiçbir ülkesinde, böylesine önemli yasalar, sadece milletvekilleri 

tarafından yapılmaz. Milletvekillerinin görevi, böyle genel yasaları hazırlamak, bunları düzenlemek 
değildir; çünkü, hepimizin başında kendi seçim bölgelerimizle ilgili sorunlar var, burada biryığın 
başka meşgalelerimiz var; bunlar dururken, bir de bu yasaları derli toplu inceleyip, hazırlayıp, 
buraya getirmemiz mümkün değil. Kaldı ki, bunları uluslararası düzeyde incelememiz gerekir, diğer 
ülkelerdeki örneklerini görmemiz gerekir. Bunlar, bir milletvekilinin boyutunu aşan işler. Bu neden
le, bunların bir bütünlük içinde, bir akademisyenler kurulu tarafından objektif ölçülerle getirilip 
önümüze konulması gerekir; biz de, milletvekilleri grubu olarak, bunun içinde birtakım bariz 
hatalar varsa onları gideririz ve bu şekilde yeni bir yasa çıkmış olur diye düşünüyorum. 

Ümit ediyorum ki, bundan sonra, Sayın Bakanımız, Sayın Bakanlık, daha uzun vadeli -geçmiş
te bir AB süreci, AB takvimi deniliyordu, artık o sıkışıklık da aşıldığına göre- biraz daha acele et
meden... Çünkü, acele edersek, o işi bir daha yapıyoruz; yani, acele ettiğimizden de bir yarar sağ
lamış olmuyoruz. 

Bu duygularla, Yüce Heyete en derin saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıç. 
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AK Parti Grubu adına, Artvin Milletvekili Sayın Orhan Yıldız. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Yıldız. 
Süreniz 20 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA ORHAN YILDIZ (Artvin) - Sayın Başkan, çok değerli millet

vekilleri; öncelikle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
902 sıra sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda değişiklik yapan, 

Sayın Hasan Kara ve Sayın Zeyid Aslan'ın sunmuş oldukları teklifle ilgili, AK Parti Grubu adına 
söz almış bulunuyorum. 

Konuşmamdan önce özellikle şunları belirtmek istiyorum ki, ben, biraz evvel Sayın Muharrem 
Kılıç'm burada söylemiş olduğu bazı şeylere katılamıyorum. Özellikle, teklifin 1 inci maddesi. Bir 
kere, teklifin 1 inci maddesi, hükümlülerin aleyhine getirilen bir madde kesinlikle değildir. Daha 
önce çıkardığımız yasanın 1 inci maddesi aynen şöyle; size okuyorum: "Toplam cezasının 1/3'ünü 
bu maddede belirtilen yüksek güvenlikli, kapalı ceza infaz kurumlarında geçirerek iyi hal gösteren 
hükümlüler, tutum ve davranışlarına uygun diğer ceza ve infaz kurumlarına gönderilebilirler." Tek
lifin 1 inci maddesi bu. 

Şimdi, burada bir tereddüt var; yani, bu madde, acaba, süreli hapis cezasını mı içeriyor, yoksa 
müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına da uygulanabilir mi? 

Arkadaşlar bu maddeye açıklık getirmişler; yani, yapılan sadece bu. Ne yapılmış madde metnin
de "müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile yine aynı maddenin üçüncü fıkrasındaki -yani, eylem 
ve tutumlarıyla.. Daha önce başka infaz kurumlanndayken, bu infaz kurumlarına- özel güvenlikli in
faz kurumlarına nakledilmiş olanlar da aynı imkândan istifade edebilirler" denilmiş. Bunda ne yanlış
lık var?! Eğer iyi halle geçiriyorlarsa cezalannın üçte Tini, neticede onlar da diğer infaz kurumlarına 
nakledilebiliyor; bu, imkân dahilinde olan bir şey. Onun için, burada aleyhe bir durum yok. 

Ben, kısaca, getirilen düzenlemelerden de bahsetmek istiyorum. 
Teklifin 2 nci maddesi de, yine uygulamada yaşanan birtakım sıkıntıları gidermek için getiril

miş. Örneğin, yasanın 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde "gözlem merkezleri, 
hükümlüler hakkında gözlem sonuçlarını kendi görüşleriyle birlikte Adalet Bakanlığına gönderir" 
hükmü vardı. Getirilen bu düzenlemede, buna birtakım istisnalar getiriliyor; çünkü, gerçekten, 
bütün raporların Adalet Bakanlığına gönderilmesi, uygulamada birçok sıkıntılara yol açardı. 

Getirilen maddenin içeriği ne; neticede şu deniliyor: Eğer, aynı infaz kurumunda kalması 
gerekiyorsa veya aynı infaz kurumuna bağlı -veya ona ait veya alt- başka infaz kurumlarına nak
ledilmesi gerekiyorsa, o zaman Adalet Bakanlığına gitmesine gerek yok, cumhuriyet başsavcılığı bu 
konuda karar verebiliyor. Yani, daha alt derecede infaz kurumlarına... Yani, hükümlünün lehine olan 
bir uygulama bu; infaz kurumlarına gönderilebiliyor, bu da, hükümlünün lehine olan bir düzenleme. 

Yine, teklifin 3 üncü maddesinde, kamu hizmetlerinde, biliyorsunuz, hükümlüler, 1 yıl süresini 
iyi halle geçirdikleri zaman, kurumiçi hizmetlerde çalıştırılabiliyorlardı. Bu maddede yapılan 
değişiklikle de, bu 1 yıllık süre kaldırılmış oluyor. Yani, bu da yine hükümlülerin lehine bir düzen
leme; çünkü, genelde zaten, hükümlülerin topluma kazandırılması, entegrasyonu, meslek edinmesi 
için getirilen bir düzenleme; yani, infazın amacına uygun bir düzenleme. 

Yine, 4 üncü maddede, özellikle bu infaz kurumlarının üst amirleri, sadece uyarma cezası 
verebiliyorlardı, bir de, bazı etkinliklerden alıkoyma cezası veriyorlardı. Bu düzenlemeyle de, 
kınama cezası verilmesine imkân tanınmıştır. 

Yine, 5 inci madde, özellikle sayın meslektaşımızın eleştirdiği, avukatlarla veya noterlerle 
görüşmeyi düzenleyen bir madde. Şimdi, bu madde de bir zaruretten doğmuştur. Haa, şunu da söy-
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lemek lazım: Yani, bu, sadece bizim hukukumuzda olan bir şey de değil; yani, özellikle bizim ör
nek aldığımız, diğer, Avrupa hukukunda, Amerikan hukukunda da bu düzenleme var. Ayrıca, ulus
lararası sözleşmelere de bu düzenleme aykırı madde değil. Şimdi, sayın meslektaşımız diyor ki: 
"Birkaç avukatın suç işlemesi..." Yani, zaten suçu herkes işlemez ki; azınlıkta olan insanlar işler. 
Yani, bu düzenlemeler... Bazı kanun hükümleri vardır ki, ceza hükümleri vardır ki, belki hiç uy
gulanmamıştır, bazıları belki birkaç istisnaî olaya uygulanmıştır; ama, az uygulanmıştır diye, o 
konuda bir yasal düzenleme getirilmeyecek midir?! Yani, bu konudaki sıkıntıları hepimiz biliyoruz 
arkadaşlar. Özellikle, maalesef -Sayın CHP Grup sözcüsü de bunu açıkladı- bazı terör örgütlerinin 
içerideki elebaşıları ile örgüt mensupları arasındaki irtibatı kuran -maalesef diyorum; çünkü, ben de 
avukatım- meslek mensupları olmuştur, olacaktır da. Bu nedenle, özellik arz eden suçlarda bu tip 
düzenlemelerin getirilmesi son derece faydalıdır; yani, bunu, dediğim gibi, eleştirmek bence yanlış. 
Kaldı ki, getirilen düzenlemeyle de çok sıkı şartlara tabi tutuluyor, çok sıkı şartlara. Bir kere, özel
likle suçlar sınırlanıyor; yani, her türlü suçlarda bu maddenin uygulanması mümkün değil. Hangi 
suçlar değerlendirmeye tabi tutulmuş; Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesi, yani, suç işlemek 
maksadıyla örgüt kurma; yine, Türk Ceza Kanununun ikinci kitabın dördüncü kısım dördüncü ve 
beşinci bölümlerinde yer alan devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve düzenin 
işlemesine karşı işlenen suçlar. Yani, bu suçlardan hüküm giymesi gerekiyor hükümlünün. Görül
düğü gibi, sınır son derece dar tutulmuştur. 

Yine, sadece bu da yeterli değil; yani, avukatların özellikle hükümlülerle görüşmelerinin in
celenmesi için veya bir görevlinin bulunabilmesi için sadece bu da yeterli değil. Yine, başka koşul
lar da var; bunlar da şu: Hükümlünün özellikle infaz sırasında suç teşkil eden fiilleri işlemesi, infaz 
kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürmesi, terör örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının ör
gütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık ettiğine ilişkin bulgu ve belge elde edilmesi; yani, böyle, 
bulgu ve belge elde edilmesi durumu söz konusu değilse bu madde yine uygulanmayacak, yani, bu 
istisnaî hüküm yine uygulanmayacak. 

Görüldüğü gibi, yani, esasa burada dokunulmamış. Esas nedir; özellikle avukatların savun
maya ilişkin belgeleri, dosyaları ve müvekkilleriyle yaptıkları konuşmaların kayıtları incelemeye 
tabi tutulamaz diyoruz; yani, bu genel ilkeye, burada, aslında aykırı bir düzenleme söz konusu değil. 
Bir diğer üçüncü şart söz konusu burada. O da, cumhuriyet savcısının teklifi ve infaz hakiminin 
onayı gerekiyor; yani, bu da son derece önemli. Örneğin, İngiliz hukukunda öyle bir düzenlemeye 
gerek görülmemiş; sadece, infaz kurumunun müdürünün yetkisine bırakılmış bu. Bizde ise, hâkim 
güvencesine bağlanıyor ve ayrıca da, verilen, yani, hâkimin vermiş olduğu bu karar da yine itiraza 
tabi bir karar; yani, bu karara karşı da itiraz edilebiliyor. Görüldüğü gibi, çok sıkı kayıtlara tabi 
tutulmuş ki, yani, buna da, bence, karşı çıkmamak lazım özellikle yaşadığımız olaylardan sonra. 

Yine, yasanın 32 nci maddesine de bir fıkra eklenmiş. Buna göre, Ceza Usulü Yasasının 250 
nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan suçlarla ilgili olarak alman bilgilerin doğrulanması için 
zorunlu görülen hallerde tutuklu ya da hükümlünün o bilgilerin doğrulanması amacıyla infaz 
kurumundan alınabilmesi imkânı getirilmiş; ama, burada, bu da aynı şekilde belli kayıtlara tabi 
tutulmuş. Bir kere, öncelikle, hükümlünün rızasının olması lazım. Eğer hükümlü rıza göstermezse, 
o zaman hükümlü infaz kurumundan alınamıyor. Bir diğer şart da, bu, her defasında dört günü 
aşamıyor ve hiçbir suretle de onbeş günü geçemiyor. Görüldüğü gibi, burada da çok sıkı kayıtlar 
konulmuştur. Bu da, tabiî ki, gerekli bir düzenleme; çünkü, netice itibariyle, hükümlünün veya 
tutuklunun, daha önce vermiş olduğu bilgilerin doğrulanması gerekebilir; ama, dediğim gibi, burada 
esas olan husus, yasalara uygun olmaktır, uygun davranmaktır; yani, birtakım yasadışı olaylar 
oluyor diye yapılması gereken bir düzenlemenin olmaması, yapılmaması bizce yanlış olur. Biraz ev
vel sayın meslektaşım da bahsetti; yani, özellikle yanlış, istisnalardan kaynaklanarak olması gereken 
bir düzenlemeyi yapmamanın bizce bir mantığı olamaz. 
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Yine, 5275 sayılı Yasanın 106 ncı maddesinin dördüncü fıkrası değiştiriliyor. Bu madde de, 
yine, çocuklarla ilgili, yani çocuk hükümlülerle ilgili olan bir madde. Bu maddede açıklık 
getiriliyor. Özellikle adlî para cezası, biliyorsunuz, ödenmediği takdirde hapis cezasına çevrilir; 
ama, burada çocuklarla ilgili bir istisnaî hüküm söz konusudur. O da, adlî para cezasına mahkûm 
olan bir çocuk hükümlü eğer parayı ödemezse, yani cezasını ödemezse, onun bu para cezası hapse 
çevrilmeyecektir. 

Son olarak, değişiklik yapılan 110 uncu maddesinin ikinci fıkrası da, yine uygulamada ortaya 
çıkabilecek birtakım gecikmeleri veya aksaklıkları önlemeye yöneliktir. Bu maddeyle, özellikle 
kadınlar ve 65 yaşını bitiren hükümlülerin mahkûm oldukları ceza altı ay veya altı aydan daha az 
süreli ise, o zaman konutunda çekebilmelerine yasal olarak bir imkân getirilmiştir; fakat, bu kararı 
kimin vereceği, kim tarafından verilmesi gerektiği yasada düzenlenmemiştir. Bu maddeye açıklık 
getirilmiştir ve getirilen düzenlemeyle bu kararın, yani karar verme yetkisinin, hükmü veren mah
kemeye ya da eğer hükümlü başka yerde bulunuyorsa, hükümlünün bulunduğu yerdeki aynı derece 
mahkemesine ait olduğu hükmü getirilmiştir. Bu da son derece olumlu bir düzenlemedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kısaca, görüşülmekte olan kanun teklifi üzerinde bilgi 
vermeye çalıştım; bu vesileyle, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yıldız. 
Madde üzerinde şahısları adına söz istekleri var. 
İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Ataş?.. 
İstanbul Milletvekili Sayın Ünal Kaçır; buyurun. 
Süreniz 10 dakika. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kilis Milletvekili Hasan Kara 

ile Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 
29.12.2004 tarihli ve 25685 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olup, 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe 
girecektir; ancak, söz konusu kanunun uygulamasına başlandığında ortaya çıkabilecek muhtemel 
aksaklık ve eksiklikler tespit edilmiş ve bunları gidermek amacıyla birkısım maddelerde değişiklik 
yapılması zorunlu görülmüştür. Bu nedenle, bu tasarı hazırlanmış ve huzurlarınıza getirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hukukumuzun önemli bir kısmını oluşturan Türk Ceza 
Kanununda ve Ceza Muhakemeleri Kanununda da, bugünlerde, olabilecek, uygulamada olabilecek 
aksaklıkları gidermek amacıyla ve bazı maddelere açıklık getirilmesi maksadıyla değişiklikler 
huzurunuza getirilmektedir. Bu problemler, ileride yaşanmasın diye, şimdiden tespit edilmiş ve 
çözüm yoluna gidilmektedir. Tabiî, böyle yüzlerce maddelik yasalarda yapılan değişikliklerde daha 
ileride de değiştirilmesi gereken hususlar mutlaka olacaktır. Bu hususları da mutlaka gözönünde 
bulundurup, gerekli değişiklikleri yapmamız gerekiyor. 

Kanunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kaçır. 
Şahsı adına, Malatya Milletvekili Sayın Muharrem Kılıç. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
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III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Mad

delerine geçilmesini oylarınıza sunacağım; ancak, bir yoklama talebi vardır; talep eden sayın mil-
letvekillerimizin Genel Kurulda olup olmadıklarını tespit edeceğim önce. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 902 sıra sayılı kanun tasarısının oylamasına geçilmeden önce İçtüzüğün 57 

nci maddesi gereğince yoklama yapılmasını arz ederiz. 
Atila Emek?.. Burada. 
Osman Kaptan?.. Burada. 
Kerim Özkan?.. Burada. 
Orhan Sür?.. Burada. 
Mehmet Ali Özpolat?.. Burada. 
Feridun Ayvazoğlu?.. Burada. 
Mehmet Küçükaşık?.. Burada. 
Muharrem Kılıç?.. Burada. 
Ahmet Küçük?.. Burada. 
Mustafa Özyürek?.. Burada. 
Tuncay Ercenk?.. Burada. 
Hüseyin Ekmekcioğlu?.. Burada. 
Şevket Arz?.. Burada. 
Osman Özcan?.. Burada. 
Orhan Ziya Diren?.. Burada. 
Ensar Öğüt?.. Burada. 
Rasim Çakır?.. Burada. 
Ali Rıza Gülçiçek?.. Burada. 
Mehmet Ali Arıkan?.. Burada. 
Ali Topuz?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, yoklama için 5 dakika süre veriyorum. 
Adlarını okuduğum sayın üyelerin yoklama için elektronik cihaza girmemelerini de ayrıca rica 

ediyorum ve yoklamayı başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 

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

4.- Kilis Milletvekili Hasan Kara ile Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın, Ceza ve Güvenlik Ted
birlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/451) (S. Sayısı: 902) (Devam) 

BAŞKAN - Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
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CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. - 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkın
da Kanunun 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(5) Müebbet hapis cezasına hükümlülerden, 107 nci maddede belirtilen koşullu salıverilme 
süresinin üçte ikisini, süreli hapis cezasına hükümlülerden toplam cezalarının üçte birini, üçüncü 
fıkrada belirtilen hükümlülerden geriye kalan toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda 
geçirerek iyi hâl gösterenlerin, tutum ve kişiliklerine uygun diğer ceza infaz kurumlarına gönderil
melerine karar verilebilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Çorum Milletvekili Sayın 
Feridun Ayvazoğlu; buyurun. 

Süreniz 10 dakika. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Şahsım adına da söz isteğim var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sizden önce talepler var; olmasaydı, süreyi birleştirirdim. 
CHP GRUBU ADINA FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; bir kanun değişikliği teklifiyle karşı karşıyayız. 902 sıra sayılı kanun değişikliği teklifinin 
özüne ve adına bakıldığında, kısaca, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun şek
linde yer alıyor. 

Bu tür bir değişiklik neden bir teklif olarak geldi, getirildi; tabiî, bunu, konunun ilgilisi olan Sayın 
Bakanlığın ne şekilde gönderdiği, nasıl Yüce Meclisin huzuruna getirildiği, komisyonda ne şekilde 
görüşüldüğü, bugüne kadar, komisyonda çalışan arkadaşlarımız tarafından değerlendirildi, yerine göre 
komisyona katılan bakanlık görevlileri tarafından değerlendirildi, Sayın Bakanımız tarafından değer
lendirildi ve çeşitli redaksiyonlar da yapılarak, Yüce Meclisin huzuruna getirilmiş oldu. 

Bildiğimiz gibi, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Ceza Kanunu ve 
devam eden seri kanunlar dizisindeki diğer kanunlar gibi 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe 
girecek olan bir kanun. Daha önce, bu kanunun yerine, halen yürürlükte bulunan, 647 sayılı, 1965 
yılından beri uygulanagelen, Cezaların İnfazı Hakkında Kanunumuz vardı. Şimdi, elbette, 647 
sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun mahiyetine ve kapsadığı alana bakıldığında, çok geniş ve 
karışıklık içerisinde, girift bir kanun olduğu, infazdan tutunuz cezaların adının, şeklinin, kısa 
sürelidir, uzun sürelidir, müebbettir, idamdır, hepsinin, karmakarışık bir kanun şeklinde olduğunu 
da, burada, Yüce Meclise söylemekte fayda var diye düşünüyorum. 

Elbette, bu kanundaki değişikliklerin, yapılması gereken esaslı bir kanunla Meclis gündemine 
getirilmesinin ve bunu kamuoyuyla paylaşmanın da bizlere düşen bir görev olduğunu, her zaman, 
her yerde söylüyoruz. 

Bu kanun teklifinin 1 inci maddesinin özüne bakıldığında, şu şekilde bir değişiklik getirilmek
tedir: Benden önceki arkadaşlarımız da kısmen değindiler; bu değişiklik teklifinin 1 inci maddesin
de, "5275 sayılı -yani 1 Haziranda yürürlüğe girecek olan- Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" deniliyor. 
9 uncu maddenin beşinci fıkrasına bakıldığında, gerçekten, bir eksikliği bu şekilde giderebilmenin 
yolunu da Yüce Meclise sunmanın bir görev olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki: "Toplam 
cezalarının" şeklinde başlayan bu fıkra "diğer ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine karar 
verilebilir" şeklinde bitiyor; ancak, burada, "müebbet hapis cezasına hükümlülerin ne şekilde diğer 
ceza ve infaz kurumlarına gönderilmelerine karar verilir" şeklindeki soru boşlukta kalıyordu, bu şu 
şekilde düzeltilmiş oluyor: "Müebbet hapis cezasına hükümlülerden, 107 nci maddede belirtilen 
koşullu salıverilme süresinin üçte ikisini -yani, müebbet hapis cezasındaki süre 24 yıldı, 24 yılın üç-
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te ikisini- süreli hapis cezasına hükümlülerden toplam cezalarının üçte birini ve üçüncü fıkrada 
belirtilen hükümlülerden geriye kalan toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda geçirerek iyi hal 
gösterenlerin, tutum ve kişiliklerine uygun diğer ceza ve infaz kurumlarına gönderilmelerine karar 
verilebilir" şeklinde bir değişiklikle karşı karşıyayız. 

Öncelikle, gerçekten, değiştirilecek bu maddenin bu fıkrasının mahkûmlar lehine olduğunu da 
burada söylemenin yine bizlere düşen bir görev olduğunu belirtmek istiyoruz. Elbette, bizlerin 
amacı, Meclisin amacı, yasaları yapanların amacı, öncelikle cezaların caydırıcılığı, daha sonra hem 
caydırıcılık ve hem de ıslah edici bir kanun yapma tekniğini Mecliste sizlerle görüşüp kamuoyuyla 
paylaşmaktır. Bu doğrultuda olmak üzere, infaz kanununun gerçekten çok önem taşıdığı... Ceza 
kanunlarında belirtilen ceza miktarları olsun, cezaların çeşidi olsun, bunlar caydırıcılık taşıyabilir; 
ancak, infaz kanunlarının temeline bakıldığında, iki sebebi gerçekleştirebileceği ortadadır. Birincisi, 
hem caydırıcılık hem de ıslah edici mahiyet taşımasından kaynaklanmaktadır. O açıdan, infaz sis
teminin gerçekten çok önem taşıdığını burada vurgulamak istiyorum. Diğer bir kuralımız, cezaların 
şahsîliği prensibinden hareketle, bu prensibe paralel olarak da infazın da şahsîliği prensibinin esas 
olduğu, kanunlarımızda yer almaktadır. Yani, nasıl ki bir suçu işleyen kişi, ancak, o suçun kar
şılığında kendisi ceza görebilir ise, yine, almış olduğu cezanın infaz edilebilmesi için de, vekâleten 
"git de kardeşim, sen benim yerime yat" olayı olmadığı şeklinde kabaca tarif ve tabir edersek, in
fazda da, cezaların şahsîliği prensibine uygun bir şekilde prensip, vazgeçilmez bir prensiptir. 

O doğrultuda olmak üzere, biz, gerçekten, kişiye özgü, suçlunun kişiliğine sıkı sıkıya bağlı bu 
sorumluluğun, infaz sistemiyle belirli bir disiplin altına alınmasında, hem mahkûmlara verilebilecek 
cezaların caydırıcılığı hem de mahkûmları topluma kazandırmanın, insanlık temelinden hareketle 
bunları topluma kazandırmanın bir görevinin de, yine, infaz sistemiyle olabileceğini burada vur
gulamak, yine bizlere düşen ayrı bir görevdir değerli arkadaşlarım. 

Biz, sadece, şimdiye kadar belirtmiş olduğumuz ve bizden önceki olsun, daha önceki konuş
macı arkadaşlarımız, milletvekillerimiz olsun, Adalet Komisyonunda, altkomisyonda ve akademis
yenlerden alman görüşler doğrultusunda, bunların uygulayıcıları olarak almış olduğumuz görüşleri 
de hep birlikte değerlendirdiğimizde, elbette, bizler, Meclis olarak, komisyon olarak, mükemmel, 
dört dörtlük bir yasa yaptığımızı iddia edemeyiz. 

Bunların temeline bir bakıldığında, hızlı bir süreç içerisinde, bu yasaların, seri ve dizi film şek
linde yapılır gibi bir hız kazandığını görüyoruz ve temelinde, Avrupa Birliğine yetiştirme yatmak
tadır. Maalesef, Avrupa Birliğine yetiştirme uğruna, hepimizin ve önümüzdeki günlerde de, az ön
ce Sayın Başkanlık Divanının okumuş olduğu, cumartesi de dahil çalışma programının buradaki 
milletvekillerinin sağlıklı bir biçimde ne şekilde görev yapıp yapamayacağını Yüce Meclisin ve 
kamuoyunun takdirlerine sunmayı da ayrı bir görev biliyorum. 

Değerli arkadaşlar, elbette, İnfaz Kanununda yapılmak istenen değişikliklerin onlarca madde 
şeklinde huzurumuza gelmesiyle, keşke, bu infaz sistemimiz arzu ettiğimiz gibi olabilse, hiç olmaz
sa, oran olarak bakıldığında, yandan daha fazla infaz sisteminin mükemmeliyetini konuşabilsek ve 
uygulama olarak da 1 Hazirandan sonra bunu görebilsek. Gerek mahkûmlar yönünden gerekse 
cezaevinde bulunan, bulunacak olan tutuklular yönünden insanlık temelinden hareketle hem cay
dırıcılık açısından hem de ıslah edicilik, ıslah etmek açısından bunu yerine getirebilsek, bizler yap
tık diyebilsek; ama, bunu dediğimizde kendi kendimizi kandırmayı da, bizler, artık, kendimize bir 
görevmiş gibi kabul etmeyelim. Bunu söylerken, elbette, bu kanunun yapımında emeği geçen bütün 
arkadaşlarımızın, gerçekten, takdire şayan iyi niyetli çalışmalarını da gözardı etmek insafsızlığını... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ayvazoğlu, lütfen, toparlayın. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
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0 nedenle, İnfaz Kanununda yapılmak istenen değişikliğin birincisi, teklifi getiren arkadaşlarımız 
tarafından Mecliste sonuna kadar savunulabilmesi gereken ve açıkça, buraya çıkıp savunmaları 
gereken bir yasa teklifi olmasını yürekten arzu ederiz. Elbette, bunun yanı başında hükümetimiz ve 
Bakanlığımız vardır; bunu kabul ediyoruz; ama, Bakanlığın milletvekilleriyle, milletvekillerinin 
Bakanlıkla arasındaki bu örtüşmeyi ve uzlaşmayı Meclisin kürsüsünde de görmek isteriz. Bu teklifin 
ne şekilde kamuoyuyla paylaşıldığını kamuoyu da bizlerden böylece görmek istiyor. O doğrultuda ol
mak üzere, bundan sonra yapılacak olan, yapılması gereken kanun değişikliklerinin, lütfen, hükümet 
tasarısı olarak getirilmesinde bizlere düşen büyük görev vardır, kamuoyuna vermemiz gereken büyük 
görev sorumluluğu vardır; çünkü, bu kanunları, değişiklikleri kamuoyuyla paylaşabildiğimiz ölçüde, 
kamuoyuna doğru bilgiler verebildiğimiz ölçüde kanunların yaşama şansı vardır; kamuoyu da bu 
kanunlar çerçevesinde huzurlu bir ortamda yaşama olanağı bulacaktır diyorum. 

Bu teklifin ve bundan sonra gelebilecek, teklif değil, tasarıların daha etraflı bir şekilde, daha 
bilimsel bir şekilde çalışma ürünü olarak Yüce Meclisin huzuruna getirilmesini bekliyoruz. Aynı 
çalışma, inanıyoruz ki, kamuoyu tarafından da bekleniyor ve isteniyor. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ayvazoğlu. 
Madde üzerinde şahısları adına söz isteği var. 
İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Ataş?.. Yok. 
İstanbul Milletvekili Sayın Ünal Kaçır, buyurun. 
Sayın Kaçır, süreniz 5 dakika. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 1 inci mad
desi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 9 uncu 
maddesinin beşinci fıkrası aynen şu şekilde idi: "Toplam cezasının üçte birini bu kurumlarda geçirerek 
iyi hal gösteren hükümlülerin tutum ve kişiliklerine uygun diğer ceza infaz kurumlarına gönderil
melerine karar verilebilir." Bu şekildeyken, yani süreli ceza almış hükümlüler ile müebbet hapis veya 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olan hükümlülerin hepsi aynı kategoride mi değerlen
dirilecek sorusunun cevabı burada açık değilken getirilen bu teklifte bu hususa açıklık getirilmekte. 

Dikkatinizi çekmek istiyorum; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına herhangi bir şey getiril
memekte; ama "müebbet hapis cezasına hükümlülerden, 107 nci maddede belirtilen koşullu salıver
me süresinin üçte ikisini, süreli hapis cezasına hükümlülerden, toplam cezalarının üçte birini, üçün
cü fıkrada belirtilen hükümlülerden, geriye kalan toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda 
geçirerek iyi hâl gösterenlerin tutum ve kişiliklerine uygun diğer ceza infaz kurumlarına gönderil
melerine karar verilebilir" şeklinde değişiklik yapılmış, maddeye açıklık getirilmiştir. 

Hayırlı olsun diyorum; hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kaçır. 
Madde üzerinde, şahsı adına, Çorum Milletvekili Sayın Feridun Ayvazoğlu; buyurun. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Vazgeçiyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 2.- 5275 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aşağıdaki 
cümle eklenmiş ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi madde metninden çıkarılmıştır. 

"Ancak, yapılan gözlem ve sınıflandırma sonunda idare ve gözlem kurulunca aynı ceza infaz 
kurumunda veya o yer Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı diğer ceza infaz kurumlarında kalması uy
gun bulunan hükümlülerin dosyaları Bakanlığa gönderilmez ve cezalarının infazına, bulundukları 
veya Cumhuriyet başsavcılığınca gönderilecekleri bağlı ceza infaz kurumlarında devam olunur." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Bursa Milletvekili Sayın 
Mehmet Küçükaşık; buyurun. 

Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşülmekte olan 902 sıra sayılı teklifin 2 nci maddesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına söz almış bulunmaktayım; tümünüzü sevgi ve saygılarımla selamlarım. 

2 nci maddeyle, 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendi ve 3 üncü maddesinin son cüm
lesi değişikliğe uğruyor. 23 üncü madde, esas olarak, hükümlülerin gözlem ve sınıflandırılmasını 
düzenliyor. 

Ceza İnfaz Kanunundaki bu değişikliklerden birincisi, 23 üncü madde öncelikle şunu düzen
lemiştir; birincisi, hükümlülerin kişisel özellikleri, bedensel, aklî ve sağlık durumları, suç işlemeden 
önceki yaşamları, sosyal çevre ve ilişkileri, sanat ve meslek faaliyetleri, ahlakî eğilimleri, suça bakış 
açıları, hükümlülük süreleri ve suç türleri belirlenerek durumlarına uygun infaz kurumlanna ayrıl
maları ve bunlara göre saptanacak infaz ve iyileştirme programının uygulanması öngörülüyor. 

İkinci olarak, hükümlülerin, işledikleri suç tiplerine, gösterdikleri eğilimlere, tutum ve dav
ranışları nedeniyle sıkı gözetim ve denetim altında bulunup bulunmadıklarına göre de; birincisi 
yüksek güvenlikli ceza ve infaz kurumlarına, ikincisi normal güvenlikli ceza ve infaz kurumlarına 
ve açık ceza infaz kurumlarına gönderilmesine karar verilebilecektir. 

Bu gözlem nasıl yapılacak; gözlem, inceleme ve değerlendirme yöntemiyle çalışan gözlem ve 
sınıflandırma merkezlerinde veya kapalı ceza ve infaz kurumlarının bu hizmete ayrılan bölümlerin
de yapılması öngörülmüş. Yine, gözlem, bu konudaki uzman kişiler tarafından yapılabilecektir, 

Kadın, çocuk ve genç hükümlüler için de ayrıca bir istisna getirilmiş bulunulmaktadır. Gözlem, 
gözlem kurulunca, tek kişilik odalarda ya da bulunmaması durumunda tahsis edilmiş özel odalarda 
yapılabilecektir ve gözlem süresi her halükârda da altmış günü aşamayacaktır. 

Bu 23 üncü maddenin komisyon görüşmeleri esnasında en fazla tartışılan konulardan bir tanesi, 
gözlem altında tutulacak kişinin tek başına tek kişilik odalarda ya da özel tahsis edilmiş yerlerde 
yapılıp yapılmayacağı konusuna odaklanmıştı. Bu, bir anlamda, bugün için uygulamada gör
düğümüz tecridin aynen devam edip etmeyeceği, bir kişinin tek başına bir hücrede altmış gün sürey
le gözetim altında bulunup bulunamayacağı ve bu durumun, tek kişilik hücrede altmış gün kalmanın 
insanda psikolojik olarak birçok çöküntüye yol açıp açmayacağı tartışıldı. Bu konularda altmış 
günün azamî süre olduğu, bundan çok daha az bir süre içerisinde kişinin ahlakî durumu, gözlem 
durumu, sınıfı, iyileştirme programına ne kadar uyum gösterebileceği sürekli tartışıldı; fakat, 
getirilen değişiklikte, gerçekten de tek kişilik kapalı bir hücrede tecrit edilmiş bir kişinin bu göz
leme ne kadar uyum göstereceği konusu, bizce en fazla değişiklik getirilmesi gereken husus ol
masına rağmen, ne yazık ki, bu konu gündeme getirilmedi. 

Burada, 23 üncü maddenin (g) bendine göre, gözlem sonucunda tüm bulgu ve görüşlerin 
düzenlenerek dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmesi ve Adalet Bakanlığı tarafından da hüküm
lünün gönderileceği infaz kurumunun belirlenmesi gerekiyordu. Şimdi, (g) bendinde yaptığımız 
değişiklikle, Adalet Bakanlığına vermiş olduğumuz bu geniş yetkiye bir istisna getirerek, gözlem 
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ve sınıflandırma sonunda idare ve gözlem kurulunca aynı ceza ve infaz kurumunda veya o yer cum
huriyet başsavcılığına bağlı diğer ceza infaz kurumlarında kalması uygun bulunan hükümlülerin 
dosyalarının Bakanlığa gönderilmeyeceği ve cezaların infazına bulundukları veya cumhuriyet baş
savcılığınca gönderilecekleri bağlı ceza infaz kurumlarında devam edilir hükmünü ekliyoruz. Yine, 
komisyon görüşmeleri esnasında tüm dosyaların Adalet Bakanlığında toplanılması çok tartışılmış
tı; tüm dosyalar Adalet Bakanlığına gönderilmesin... Birçok arkadaşımızca, gerek AKP'li gerek 
CHP'li arkadaşlarımızca, Adalet Bakanlığı yetkileri kendisinde toplayacağına bunların infaz hâkimi 
tarafından yapılması da önerilmişti. O konuda, Sayın Bakanımızın ilginç bir cevabı var; tartışmalar
da "Adalet Bakanlığına niye bu kadar dosya geliyor; bu, çok masumane bir bürokrasi, keşke bütün 
bürokrasi böyle oluverse. Diyelim ki, Malatya'daki infaz hâkimi, Türkiye'de hangi cezaevinde, o 
gün için, o saat itibariyle ne kapasite var, o suçlunun hangi cezaevine konulacağını bilme imkânına 
sahip değildir. Biz, her gün, cezaevlerimizde ne kadar hükümlü var, ne kadar tutuklu var, günü 
gününe takip ediyoruz; bu, bunların yerleştirilmeleri, kapasiteleri açısından önem arz ediyor" diyor
du. Ne zaman; 2004 yılı kasım ayında. Ne zaman; bu yasa, henüz, daha 1 Haziranda yürürlüğe 
girecek; yani, yasa yürürlüğe girmeden önce. Şimdi, kasım ayından beri, bu altı ay içerisinde, acaba, 
bütün cumhuriyet başsavcılıklarımızın tümünü bilgisayar sistemiyle mi donattık da, artık, hangi 
cezaevimizde, kimin, ne kadar fazla boşluk var, hangi mahkûm ne zaman tahliye olacak, hangi 
cezaevinde daha fazla iyileştirme programlarını nasıl uygulayacağız diye bunu mu hesap edeceğiz! 
Bir şey değişmediği kanısındayım şimdiye kadar. Sizin, altı ay önce söylediğiniz bir sözdü. 

İkincisi, yine, devam ediyorsunuz: "Mesela, bulunduğu yerdeki cezaevi olduğundan çok daha 
fazla doludur; onu alıp, gelişigüzel bir başka yere göndermek yerine, yine, ailesinin, yakınlarının 
gelişini gidişini hesap ederek, daha uygun bir cezaevine koyabilme adına; yani, bu hüküm, hüküm
lü lehine konulmuş olan bir düzenlemedir; meseleyi böyle anlarsak daha iyi olur" diyorsunuz. 
Pekala, yine, aynı şekilde, bu soruyu tersinden sormaya kalkarsak, şahıs, kendi memleketinin, 
ailesinin olmadığı bir yerde bir suç işledi ve o infaz kurumunda yatıyor ve o infaz kurumundaki 
cezasını, bağlı cumhuriyet savcılığının diğer infaz kurumlarında çekeceği zaman, o zaman, biz, 
bunu, yine, ailesiyle görüşebilmesine nasıl olanak tanıyacağız o zaman?! Yani, iki beyanı arasında 
da, gerçekten de, büyük bir çelişkiyle karşı karşıya kalıyoruz. Hangisi doğru olacak burada? Yani, 
Adalet Bakanlığının, elbette, bütün yetkilerini ele almaması, bunu, mahallî cumhuriyet başsavcılık
larına devretmesi gayet doğru bir olay; ama, yine de, dosyalar, eğer ilçeler ve illerdeki cumhuriyet 
savcılarında veya aynı neviden cezaevi olmadığı zaman bir yetki karmaşasına acaba neden olacak 
mı olmayacak mı; benim, en büyük temel sorunlarımdan bir tanesi bu, Sayın Bakanım. Yani, bir il
çede, aynı tip ceza ve infaz evi yoksa, o il cumhuriyet başsavcılığının sınırları içerisinde olsa dahi, 
o cezaevlerine nakiller konusunda ve Adalet Bakanlığının yetki konusunda, yerel cumhuriyet baş-
savcılarıyla ilgili bir yetki ihtilafı olup olmayacağı ve bu konuda yasada bir netlik olmadığı kanısın
dayım. Bu konuda bir cevabın verilmesini, gerçekten de, samimî olarak arzu ediyorum. 

Yine, maddede getirilen bir değişiklikle, maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesi, yani "kısa 
süreli hapis cezalarında, bu tür cezalara mahkûm olanlar gözleme tabi tutulmazlar" hükmü var. 
Zaten, biz, daha önce, bir yıl veya daha az süreli hapis cezaları için, Türk Ceza Kanununun 50 nci 
maddesinde değişiklik, alternatif cezalar getirmiştik. Bu hüküm de, zamanında, gerçekten de, 
görüşülerek, tam detaylandırılarak olmadı. Bunun nedeni şu: Aynı sıkıntıyı hâlâ da yaşıyoruz. Ben 
ve birçok arkadaşım, defalarca bu konuda aynı şeyleri söyledik. Gerçekten de, Adalet Komisyonuna 
gelen cezalar ve Meclisin gündemine gelen cezalar tam olarak incelenmeden, tartışılmadan, tüm 
toplumda kabul edilmeden ve özellikle Adalet Komisyonunda da herkes tarafından görüşülmeden, 
tam anlamıyla sindirilmeden, hem Adalet Komisyonunun gündemine geliyor ve ne yazık ki, Mec
lisin gündemine de aynı şekilde geliyor ve biz aceleyle yasaları çıkarıyoruz. Şu çıkardığımız 
yasalara bakacağız, biraz sonra getireceğimiz yasalarda, son beş-altı ay içerisinde çıkardığımız 
yasalarda, şimdi, tekrar tekrar değişiklik yapıyoruz. 
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Bence, bir yanlışlık daha var, o da şu: Gerçekten de, eğer, Adalet Komisyonunda o maddelere 
vâkıf olup da itiraz edebilirsek, yönelttiğimiz doğru eleştiriler dahi kabul edilmiyor anında, metin 
komisyondan aynı şekilde geçiriliyor ve yine, Mecliste de aynı eleştirilerimizi tekrar ettiğimiz hal
de, yine gözönüne alınmıyor; fakat, altı ay sonra, kusura bakmayın, biz hata yapmışız, gelin şimdi 
bu hatamızı düzeltiyoruz diyoruz, tekrar Meclisin gündemine getirmeye çalışıyoruz ve insanlara, 
saat 2'den gece ll'lere kadar, cumartesi-pazar günlerine kadar çalışma yaptırıyoruz. Ne olursunuz 
Sayın Bakanım, artık, bir kere gelsin bu kanunlar, komisyonda biz de içimize sindirelim. Bakın, 
bugün yine, Adalet Komisyonunda, bazı kanunlar geldi, tekrar geriye çekildi incelenmesi için. Her
kese yeterli zaman bırakılsın. Milletvekilleri de neye oy verdiklerini bilsinler. Emin olun, biz, 
Adalet Komisyonunda bile hangi kanunlar, hangi maddeler geldi geçti, artık onu bilebilecek 
konumda değiliz. Bunlar bu kadar zorunluluk değil. Toplum bir tartışsın, içine sindirsin herkes. O 
maddede, gerçekten de, arzulanan amaca ulaşılacak mı ulaşılmayacak mı, bunu hepimiz bir değer
lendirelim ve ondan sonra bu yasalar geçsin ki, ikinci ve üçüncü tadilatları yapmayalım. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Küçükaşık. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- 5275 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"(1) İyi halli hükümlüler, idare ve gözlem kurulu kararı ile kurum yönetimi tarafından durum

larına uygun kurum içi hizmetlerde çalıştırılabilir. Çocuk hükümlüler, kendi yaşam alanları veya 
eğitsel amaçlar dışında çalıştırılamazlar." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın 
Hasan Aydın. 

Buyurun Sayın Aydın. 
Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA HASAN AYDIN (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

tabiî, milletvekilini çok ağır işçi gibi görür, kömür ocağından ne kadar çok kömür çıkarırsa o kadar 
verimli olur gibi görürseniz, Türkiye Büyük Millet Meclisini de sohbet edilen yaylaya dönüştürür
sünüz; yani, herkes, konuşmacıyı, yasayı tartışmayı değil, ha dışarıda oturmuş ha evinde oturmuş 
ha da Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye'nin geleceğini belirleyen yasalar çıkıyormuş, fark 
etmez. Öyle çok çalışmalısınız ki, o kadar çok yasa çıkarmalısınız ki, bu yasalar ciddiyetten son 
derece uzak; geçen sene yasa çıkacak, yasa çıkarken toplumda son derece büyük eleştiriler olduğu 
için, yasa çıkar çıkmaz yürürlüğe koyamayacaksın, yasanın yürürlük tarihini, ne olur ne olmaz ih
timallerine karşı nisan ayına kadar uzatacaksın, sonra daha yasayı yürürlüğe koymadan bir daha 
uzatacaksın haziran ayına, haziran ayına kadar, yasayı yürürlüğe koymadan, o yasayı bir daha değiş
tireceksin! 

Şimdi, Sayın Başkanım, manzaraya bir bakalım. Bugün, Sayın Başbakan, grup toplantısında, 
Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine özel ricada bulundu "lütfen, Meclise geliniz, önemlidir, 
katkıda bulununuz" dedi, şu anda karşımda görüyorum, Sayın Başbakanın bu çağrısını çok da faz
la ciddîye alan milletvekili yok; ama, bir kızgınlık olur düşüncesiyle... 

OSMAN KILIÇ (Sivas) - Arkadaşlar kuliste. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Manzara burada... 
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Oylama saati gelirse, çoğunluk ihtiyacı ortaya çıkarsa, önemli olan, milletvekilinin o yasaya 
katkı yapıp yapmaması değil; önemli olan, Genel Başkanlarının yapmış olduğu ricalar karşısında 
fırça yeme ihtimaline karşı tedbir almaktan gayrı bir önem arz etmiyor. Salon burada... 

CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Kanunla ilgili konuş. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Kanunu konuşacağım. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Siz 15 kişisiniz! 
HASAN AYDIN (Devamla) - Biz, zaten, bu çalışma biçimine, bu çalışma yöntemine, bu çalış

ma zorlamasına, bu geleneğe alışık değiliz ki! Biz, düşünüyoruz ki, değerli arkadaşlarım, yasa, bir 
sanat eseri gibi çıkarılmak zorundadır; yasa çıkarmayı, acemilerin üzerinde oyun oynadığı, araştır
ma yapıldığı, yasayı çıkardıktan bir müddet sonra yeniden değiştirildiği, olmadı ertelendiği, olmadı 
yeniden bir milletvekilinin önerisiyle gündeme tekrar getirildiği gayri ciddî bir işlev olarak gör
müyoruz biz. Dolayısıyla da... 

CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Aynı zamanda, acemilerin konuştuğu bir şey de değil. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Siz orada, laf atma görevlisi misiniz beyefendi; size öyle bir 

görev mi verildi?! Size öyle bir görev mi verildi; laf atma görevlisi misiniz siz?! Ben burada 
konuşuyorum, saygıyla dinleyin beni bir kere. 

BAŞKAN - Sayın Aydın, siz Genel Kurula hitap edin. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Sayın Başkan, o zaman, müdahale edin siz de, konuşamıyorum 

çünkü, konsantre olamıyorum. 
BAŞKAN - Lütfen, hatibe müdahale etmeyelim. 
MEHMET SOYDAN (Hatay) - Yasayla ilgili konuşsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Sevgili arkadaşlarım, aslında, burada söylemiş olduğum, Adalet 

ve Kalkınma Partili milletvekili arkadaşlarımızın da, iki partinin birbirine muhalefet etmesinin 
ötesinde, sağduyulu bir biçimde gündeme getirildiğinde haklı olduğunu görebilecekleri söylemler. 

Şimdi, bakın, yasa çıkmış 2004 yılının onikinci ayında, o zamanlar da, bu Parlamentoda ar
kadaşlarımız tartıştılar, kamuoyunda çok ciddî engeller, tepkiler geldi. Bu süre, 1 Nisana ertelendi. 
1 Nisandan da, çıkarılmış yasanın uygulanma ihtimalinin son derece zayıf olduğu hesaba katılarak 
hazirana ertelendi. 

MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Ceza Kanunu; bu değil... 
HASAN AYDIN (Devamla) - Bu efendim, bakınız tarihi belli; 13.12.2004 tarihinde çıkmış 

üzerinde konuşmuş olduğum madde. Haziranda da uygulayamayacaksınız ve tekrar Meclisin gün
demine getirip bunu değiştirme ihtiyacı duyacaksınız, bir yasa üzerinde üç işlem yapmış olacaksınız 
ve burada da, çok hızlı çalıştığınızı ve çok ciddî yasalar çıkardığınızı ifade etmiş olacaksınız! 

Değerli arkadaşlarım, ben, şahsen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olarak gurur 
duyuyorken, böylesine bir yöntem karşısında, zaman zaman, Türkiye insanının ilgilendiği, belki 
hapishanedeki insanların, onların akrabalarının da bu gece can kulağıyla bizi dinlediği böylesine 
önemli meseleler karşısında, bir milletvekili olarak, böyle bir gelişmeye hiçbir katkıda 
bulunamamaktan, hatta Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin hiçbir katkıda bulunamamaların
dan büyük üzüntü duyuyorum. Bu bir yana; ama, en büyük üzüntüyü de, İktidar Partisinin millet
vekillerinin, aşağı yukarı, çok önemli bir kısmının, hangi yasanın geçip, hangi yasanın nasıl çıktığı 
konusundan bihaber olmalarına çok daha üzülüyorum. 

ZÜLFÜ DEMİRBAG (Elazığ)- Niye; sen içimizi mi okuyorsun?! 
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HASAN AYDIN (Devamla) - Yasa daha önce çıkarken deniliyor ki: "Hükümlüler çalış
tırılabilirler; ama, bir yıl cezalarını çekmiş olmaları gerekir." Burada bir mantık var; yani, kimin iyi 
halli, kimin kötü halli olduğunu bilebilmek için bir süreye ihtiyacımız vardır, onları denetleme ih
tiyacınız ortaya çıkabilir. Belki size numara yapabilir, belki kısa sürede sizi kandırabilir, iyi niyetli 
olduğu şeklinde beyanda bulunabilir; ama, onun için bir zamana ihtiyaç vardır, süreye ihtiyaç var
dır, bir yıllık bir süre konulmuş. Yani, uygulanamayan yasa, haziranda uygulanma ihtiyacıyla ortaya 
çıkarılan yasa bugün değiştirilmiş, buradaki bu süre kaldırılmış. Bu sefer, onun yerine, bir gözlem 
komisyonu oluşturulmuş "bu gözlem komisyonunun vermiş olduğu karar çerçevesinde, süreye 
bakılmaksızın çalıştırılabilir" deniliyor. 

Şimdi, ben soruyorum: 2004 yılının 12 nci ayında hangi akıllı insanlar bu yasayı çıkardılar ve 
2004 yılının, daha yürürlüğe girmeden, hangi akıllı insanlar, öbür akıllı arkadaşlarımızdan çok daha 
akıllı çıkıp, bu maddeyi değiştirdiler?! 

Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi yüce bir kurumun bu kadar gayri ciddî, bu kadar 
milletvekillerinin yorulduğu, yordurulduğu, yorulduğu ve yordurulduğu için de uzun konuşmalar
dan âdeta tepki gördüğü, tepki gösterme ihtiyacı duyduğu; bir an önce bitse de, biz de çekip gitsek; 
bizim önümüze konulmuş bir görev var, biz bunlara evet veya hayır diyerek, ellerimizi kaldırıp, 
gecenin saat ll'lerine, 2'lerine kadar çalışmak yerine, ll'den belki 1 saat, belki 2 saat önce ev
lerimize gidelim noktasına milletvekillerimizi getirmenin kimseye bir fayda sağlamadığı inancın
dayım; böyle bir durumda da kimsenin bir fayda sağlayacağı kanaatinde de değilim. 

Bu, sadece burada da değil; yani, Türkiye'de, aşağı yukarı bütün yasalarda, bütün yasaların 
devreye girişinde, ortaya getirilişinde, Adalet ve Kalkınma Partisinin milletvekillerinin, daha 
ötesinde komisyonların bile, yasalar üzerinde çok ciddî çalışmalar yapamadıkları, ancak komisyon
lara gelindiğinde üzerinde durdukları ve okudukları, üzerinde fikir yürütemedikleri bir garip man
zara yaşıyoruz. 

Bakınız, bu yasalar çıktığı zaman da, tekrar yürürlüğe girdiği zaman da, çok uzun olmayan bir 
süre içerisinde hep birlikte göreceğiz ki, bu yasaların bazıları yaşamla bağdaşmıyor, bazıları hayatın 
gerçekleriyle örtüşmüyor ve bu nedenle de biz bu yasaları, tekrar, yeniden önergelerle, tekliflerle 
komisyonlara götürüp değiştirmek ihtiyacıyla karşı karşıya kalacağız. 

Ben, burada, sevgili milletvekili arkadaşlarıma çok iyi bildiklerini zannettiğim, yasanın, 
hakikaten, bir maden ocağında çok miktarda çıkarılması gereken kömür anlamıyla ele alınmaması 
gerektiği; yasaların, uzun süre, toplumların, toplum bireylerinin kendilerini ona adapte ettiği, ona 
göre yaşamlarını dizayn ettikleri, ona göre kendilerini ayarladıkları; dolayısıyla da hukukçuların 
bile takip etmekte zorlandıkları hızlı değişimlerin ülkenin geleceği açısından fayda sağlamadığı, bu 
nedenle de... Söylüyoruz gerçi; yani, muhalefet milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisinin millet
vekilleri bunu söylüyor da ne oluyor?! Bunu söylüyor da arkadaşlarımız, üç yıla yaklaşan yasama 
dönemi boyunca, buna benzer onlarca, belki yüzlerce önerimiz olmasına rağmen, nasıl olur da, 
Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlarımız yanlışlarını yaşayarak ve görerek aynı yanlışlarda ısrar 
etme noktasında inat edebilirler?! Bunun bence bir mantığı yok. 

Sevgili arkadaşlarım, son olarak da şunu ifade etmek istiyorum: Yasalar, bir siyaset erki tarafın
dan hazırlanmaktan çok, gerçekten konuyla çok yakın ilgisi olduğunu sanmadığım, biraz masa 
başında hazırlanan ve çok hızlı hazırlandığı için de, belki, ilgili bakanların ya da danışmanların bile 
okumakta zorluk çektiği, komisyonlara geldiği zaman da, koca koca kitaplar şeklinde geldiği için 
de komisyonların da ciddî değerlendiremediği, sadece orada açıklamada bulunan güvenmiş olduk
ları görevlilere dayanarak bir kanaat oluşturdukları ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin -daha ön
ce milletvekilliği yapmadım ama- bu dönemde, Büyük Millet Meclisi gibi değil, âdeta, kendisine 
getirilen yasaları onaylayan bir noter konumuna sokulduğu ve hiçbir milletvekili arkadaşımızın, bu 
tarz bir çalışmayı, her ne pahasına olursa olsun kabul etmemek gerektiği; çünkü, burada kalkan el-

- 2 6 5 -



T.B.M.M. B : 101 24 . 5.2005 O : 2 

lerin, sonuçta, o yasanın kabulü anlamına geldiği, o yasaya kefil olduğu anlamına geldiği; o yasanın 
doğru olduğu, ülkeye faydalı olduğu, halka faydalı olduğu anlamına geldiği ve vicdanlarımız ile el
lerimizi birleştirerek kaldırdığımız noktasında bir bilince kendimizi kavuşturmamız gerekmektedir. 
Bu, ne zamana kadar böyle yürüyecek?! Yani, bir gün Adalet ve Kalkınma Partisi, acaba, yahu, yan
lış yapıyoruz; milletvekilleri öyle, öğleden sonra saat 2'de başlayıp gece saat 11'e kadar, bazen l'e 
kadar, bazen sabaha kadar çalışarak ülkeye çok fazla katkı sağlamıyorlar; bunların çalışmalarına fır
sat verelim, bunların yasalara katkı yapmalarına fırsat verelim, kolektif olmaya çalışalım; hatta, 
onun da ötesinde, toplumun sivil kesimlerinden düşünce alalım, fikir alalım, toplumda bu işi tar
tışalım... Bak, bu işin gerçeği bu. 2004 yılının 12 nci ayında çıkan yasanın haziran ayında bile 
yürürlüğe girememiş olmasının ve tekrar, yeniden değişim ihtiyacı çıkarmış olmasının sebebi bizim 
önerilerimizde yatıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aydın, konuşmanızı toparlayın. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Özetle şunu söylemek istiyorum: Bu yasalar, arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, çok alelacele 

çıkarılmaktadır; gerçekten, topluma ve ülkeye katkı yapmamaktadır; milletvekili arkadaşlarımızın 
çalışmalarına, verimine, üretkenliğine katkı yapmamaktadır; arkadaşlarımızı yormaktadır, üzmek
tedir; ama, daha da önemlisi, yormanın ve üzmenin ötesinde, ona uygun bir bedeli topluma fayda 
olarak geriye dönüştürememektedir. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aydın. 
Şahsı adına, Tekirdağ Milletvekili Sayın Mehmet Nuri Saygun; buyurun. (CHP sıralarından al

kışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

5275 sayılı Yasada değişiklik yapan teklifin 3 üncü maddesinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Efendim, bu yasanın, ilk, komisyonlardan çıkıp Meclise geldiği gün yasayla ilgili olarak gene 
bu kürsüden bir konuşma yapmıştım ve bu konuşmada da, özetle, eğer bu yasa çok kısa bir süre 
içinde değişiklikler içerir hale gelirse -ki, bu, böyle olacaktır- o zaman, bu yasanın, gerekli sivil top
lum örgütleriyle ve ilgili kurumlarla ilinti kurulmadan çıkarıldığı ortaya çıkacaktır; bu da yasayı 
Meclise sevk edenlerin bir hatasıdır demiştim. Aradan çok uzun bir zaman geçmedi; ama, ne yazık 
ki söylediklerimiz bir gerçek olarak ortaya çıktı. Bunları o gün söylerken çok fazla bilgiç ya da 
kâhin olmak gerektiği kanısında değilim; çünkü, üç yıllık süre içinde çok alıştığımız bir manzarayı 
hep birlikte, burada beraber yaşıyoruz. 

Az evvelki konuşmacı arkadaşımın da ifade ettiği gibi, gece geç saatlere kadar çalışıyoruz; 
ama, bu kadar, zaman yönünden, koyduğumuz emeğin karşılığında acaba çıkardığımız yasalar bu 
emeğin karşılığı mı diye bir düşünmemiz gerekir. Şimdi, önce uzun bir mesai sarf ediyoruz, 
çalışıyoruz, yasayı hazır hale getiriyoruz, yasa yürürlüğe giriyor veyahut bunda olduğu gibi 
giremiyor; çok kısa bir süre sonra dönüp bakıyoruz, diyoruz ki, bu yasanın şu, şu, şu maddelerinde 
yanlışlıklar yapmışız, tekrar bir değişiklik teklifi getirelim veyahut da kanun tasarısı getirelim ve 
yaptığımız hataları düzeltelim. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, iki ay önce, Meclis gündemine getirdiğiniz, ciddî çalışmalarla, 
hazırlıklarla, bürokratlarınızla ve ilgili meslek kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle ilişki 
kurarak, tartışarak, değerlendirerek hazırlayıp getirdiğinizi iddia ettiğiniz bir yasayı, iki ay sonra 
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değiştirme ihtiyacı duyuyorsanız, o zaman sizin yasa hazırlama tekniğinizde, mantalitenizde ve 
muhtemelen bu yasayı hazırlayan takımlarınızda bir zafiyet var, bürokratlarınızda birtakım eksik
likler var, size destek veren sivil toplum örgütlerinde, size bu konuda görüş ileten meslek odaların
da bir zafiyet var; ama, bakıyorum, işte, elimde -5 inci maddede dile getireceğim- Barolar Birliğinin 
bir metni var. Barolar Birliği, bu yasa hazırlanırken yasanın doğru olmadığını, bu şekilde bu yasanın 
çıkması halinde cezaların infazıyla ilgili bir iyileştirme getirmeyeceğini iddia etmiş ve Barolar Bir
liği, bu yasada, en etkin, en fazla söz söyleme hakkı olan bir sivil toplum örgütü, bir meslek odası. 
Bu meslek odasının bu sesine kulak vermemişiz, yasayı getirmişiz, bugün değiştirmeye çalışıyoruz. 

Şimdi, bir de ilginç olan bir husus var değerli arkadaşlarım; hükümet, bir tasarı olarak bu 
değişiklikleri buraya getirmiyor. Bu, bir tasan değil. Bu, değerli arkadaşımız Hasan Kara'nm kanun 
teklifi; ama, bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz; bu, Hasan Beyin kanun teklifi değil. 

HASAN KARA (Kilis) - Söz hakkı istiyorum Sayın Başkan. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Tabiî, söz hakkı alırsın Hasan Bey. 
Bu, hükümetin tasarısıdır; ancak, hükümet bu tasarıyı, Bakanlar Kurulunun toplanması, imzaya 

açılması vesaire gibi zaman kaybına neden olabilecek bir süreçten kaçınmak adına teklif haline 
getiriyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Saygun, toparlar mısınız. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Toparlıyorum Başkanım. 
Eğer bunu teklif haline getirmenin bir başka gerekçesi varsa -ki, bence var- onu da 5 inci mad

deyle ilgili olarak görüşlerimi ifade ederken daha teferruatlı olarak açıklamaya çalışacağım; ama, 
sonuç itibariyle, özde şunu bilmemiz gerekir: Meclis gece geç saatlere kadar çalışsa da, bütün millet
vekili arkadaşlarımız burada olsa da -ki, oylama dışında önemli bir bölümü kulislerde- sonuç itibariy
le, verdiğimiz emeğe, koyduğumuz çalışmaya ve kaybettiğimiz mesaiye yazık oluyor; çünkü, bir kere 
çalışıyoruz, yaratıyoruz, ondan sonra kendi yaptıklanmızı, kendi yarattıklarımızı bir kere daha düzelt
mek adına bir gece daha burada mesai sarf ediyoruz; yani, emek çok, mesai çok, üretim yok. 

Hepinizi saygılanmla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Saygun. 
3 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul edil

miştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- 5275 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
"(1) Uyarma, kınama ve bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezalan kurumun en üst amiri 

tarafından verilir ve uygulanır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına. İzmir Milletvekili Sayın 

Ahmet Ersin. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ersin, şahsınız adına da söz isteğiniz var; ikisini birleştirdim; lütfen, sürenizi iyi kullanın 

efendim. 
CHP GRUBU ADINA AHMET ERSİN (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gecenin 

bu saatinde, hepinize saygılar sunuyorum. 
Değerli milletvekilleri, bu hükümetin ve AKP Grubunun, şu ikibuçuk yıllık milletvekilliği 

süresinde gördüğüm bir özelliği var; kendi çıkardıkları yasaları, çok kısa bir süre sonra, tekrar, 
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değiştirmek zorunda kalıyorlar; yani, bu yasaları çıkarırken yeterli araştırma mı yapılmıyor, Tür
kiye'nin ve toplumun koşulları, sosyal, ekonomik koşulları mı iyi değerlendirilemiyor, 
bilemiyorum. Bir yasa çıktı mı, birkaç ay sonra yeni bir değişiklik bekler olduk, bir alışkanlık haline 
geldi bu; ama, biz, tabiî, bu alışkanlığın içinde değiliz. Biz şundan rahatsızız: Ret oyu vermekten 
bıktık, siz değişiklik yapmaktan bıkmadınız; bütün mesele bu. 

Değerli milletvekilleri, ben, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesiyim. Aslında, 
Türk Ceza Yasasında ve şu an görüştüğümüz türden yasalarda bir değişiklik yapılacaksa ya da yeni 
yasalar hazırlanacaksa, bence bu tür yasaların, önerilerin diğer komisyonlar yanında İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonunda da görüşülmesi lazım; örneğin, bugün görüştüğümüz yasa önerisi aslında 
Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu çok yakından ilgilendiren bir yasa. Keza, 1 
Haziranda yürürlüğe girecek olan Türk Ceza Yasasının birçok maddesi, yine, Meclis İnsan Hak
larını İnceleme Komisyonunu ilgilendiren maddeler içeriyor. Yani, bu tür yasalar gündeme geldiği 
zaman, Adalet Komisyonunda görüşülmesi kuşkusuz doğrudur; ama, en azından bir tali komisyon 
olarak da Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda görüşülmesinin daha yararlı olacağını 
düşünüyorum. Bu anlamda, Sayın Bakanın dikkatini çekmek istiyorum; yani, yasa teklifi üzerinde, 
madde üzerinde konuşmadan önce Sayın Bakanın dikkatini çekmek, bir anlamda Meclis İnsan Hak
larını İnceleme Komisyonunu da ilgilendiren bazı konularda Sayın Bakanı uyarmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları 
Yasası var; şu an yürürlükte bu kurullar ve bulunduğu yargı çevresinde ceza infaz kurumu veya 
tutukevi olan her adlî yargı adalet komisyonunca bir ceza infaz kurumu ve tutukevi izleme kurulu 
kurulmasını gerektiriyor bu yasa. Eğer yargı çevresinde müdürlük teşkilatı olan birden çok ceza in
faz kurumu ve tutukevi varsa bu kurulların sayısı artınlabiliyor. 

Şimdi, saym milletvekilleri, sizlere sormak isterim; kendi illerinizde, acaba bu tür kurulların 
varlığından, bu tür kurulların çalıştığından bilginiz ve haberiniz var mı? Yasalar çıkarılıyor; ama, 
dolaplarda bekliyor, uygulaması yok. 

Yine, bu kurullar, kısaca, ceza ve tutukevlerinde yönetici, tutuklu ve hükümlülerle görüşüp, on
lardan bilgi almak, hükümlü ve tutukluların sağlık ve yaşam koşulları hakkında gördükleri aksaklık 
ve eksiklikleri yetkili mercilere bildirmekle görevlidirler. Yasa hükmü bu. 

Şimdi, bu konularda, bu kurulların en az üç ayda bir rapor düzenleyip, Adalet Bakanlığı infaz 
hâkimliği, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonuna raporlarını sunmaları lazım. Şimdi, ben ikibuçuk yıldan beri Meclis İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonundayım; ama, şimdiye kadar Komisyonumuza bu tür raporların geldiğini gör
medim. Belki Sayın Bakan biliyordur, kendi Bakanlıklarına bu raporlar geliyordur diye umut
lanıyorum, öyle bekliyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu izleme kurulları Türkiye genelinde tam olarak oluşturulmuş değilse 
de, var olanların da üyeleri resmî otoriteyi temsil eden kişilerden oluşmaktadır; çünkü, bu kurullar, 
mevcut yasa hükmüne göre adlî yargı adalet komisyonu tarafından resen ve en büyük mülkî amirin 
katkısıyla tespit edilmektedir; yani, illerde valiler ve adlî yargı adalet komisyonu başkanı bir araya 
gelip, bu kurulları oluşturuyorlar ve kurullar oluşturulurken, kamu kurumu niteliğindeki meslek ör
gütlerinin de sadece bilgisine başvuruluyor yasa gereği; oysa, bunların, bu kurulların çok ciddî 
görev yapması lazım. Cezaevleri ve tutukevlerindeki bazı olumsuzlukları, aslında, hiç başka mer
cilerin müdahalesine gerek kalmadan, bu kurulların tespit edeceği eksikliklerin ve noksanlıkların, 
aksaklıkların düzeltilmesi, sorunlar daha da büyümeden düzeltilmesi mümkün; ama, kurullar resmî 
hüviyette olduğu için, resmî daire hüviyetinde olduğu için, çoğunlukla, bu görevlerini yeterince 
yapmıyorlar. Bu kurulları sivilleştirmek lazım. 

Maddeye geçmeden önce tekrar edeyim; İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi olarak, İz
mir Milletvekili olarak, gördüğüm bazı aksaklıklarla ilgili Sayın Bakanın dikkatini çekmek için 
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bunları söylüyorum. Bu kurullar sivilleştirilmelidir. Örneğin, baro, tabip odası, sanayi ve ticaret 
odası, esnaf odası, basın kuruluşları temsilcilerinden oluşması lazım; yani, vali ve komisyon baş
kanının resen bunları tespit etmesi yerine, şimdi saydığım kurumların kendi aralarından tespit 
edecekleri temsilciler vasıtasıyla bu kurullar oluşturulursa Sayın Bakanım, sanıyorum, hem daha 
demokratik olur hem de daha fazla güven verir. 

Sayın milletvekilleri, ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının, resmî otoriteyi 
temsil eden görüntüden kurtarılması gerekiyor. Aksi halde, bugün olduğu gibi, yine işlevsiz kal
maya devam eder. 

Değerli milletvekilleri, bir diğer konu, sanıyorum, Sayın Bakanın da çok rahatsız olduğu ve 
muhtemeldir ki, toplumu da çok rahatsız eden bir konu da, çocuk tutukevi meselesi, Sayın Bakanım. 
Türkiye'de, bildiğim kadarıyla, sadece İstanbul ve Ankara'da var; bir de, İzmir Cezaevinin bir 
bölümü, tecrit edilen bir bölümü çocuk tutukevi olarak kullanılıyor. Şimdi, İstanbul'da, Ankara'da 
ya da daha geniş alalım, Marmara Bölgesinde, İç Anadolu Bölgesinde bir suç nedeniyle tutuklanan 
çocuklar, bu tutukevlerinde muhafaza altına alınıyor. Peki, Kars'ta bu suçu işleyen çocuklar nerede 
kalıyor, Hakkâri'de suç işlemişse nerede kalıyor, Trabzon'da ise bu çocuk ve suç işlemişse nerede 
kalıyor; bunlar, büyüklerle aynı mekânda, büyüklerin kaldığı cezaevlerinde ve aynı koşullarda, bir 
arada kalmak durumundalar; çünkü, belirttiğim gibi, yine bildiğim kadarıyla, İstanbul ve Ankara'da 
var, başka bölgelerde yok. Oysa, Türkiye, biliyorsunuz 7 bölge. En azından, bu çocuk tutukevlerinin 
her bölgede 1 tane olacak şekilde sayısının artırılması lazım. Yoksa, Kars'ta, Ardahan'da, Hak
kâri'de, Diyarbakır'da, Mardia'de, Trabzon'da, Ordu'da, suç işleyen çocukları, eğer, büyüklerle 
beraber, onlarla aynı mekânda yaşamaya zorlarsak, bunun birçok sakıncası var: bunları anlatmama 
gerek yok, zaten hepsini biliyorsunuz. Çocuklar, orada, çoğu da basit bir nedenle tutuklanıyor; ama, 
0 cezaevinden çıkarken, tam bir suç makinesi olarak çıkabiliyor. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanım, o nedenle, kesinlikle, mutlaka, her bölgede, en azından 
1 çocuk tutukevi olacak biçimde çalışma yapmak lazım. Bu konularda, gerek Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğünün gerekse Sayın Bakanın duyarlı olduğunu biliyorum: ama, işte, duyarlı olmak 
yetmiyor, biraz da, Sevgili Bakanım, icraat lazım. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer sorun ıslahevleri. Bildiğiniz gibi, suç işleyen çocuklar, hüküm
lüler, 19 yaşından gün alıncaya kadar çocuk ıslahevlerinde barındırılıyorlar ve çocuk ıslahevlerini, 
aslında, bir cezaevi gibi düşünmemek lazım; çünkü, bu çocuklar, bu ıslahevlerinde meslek öğ
reniyorlar, eğitimlerini yapıyorlar. Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeleri olarak bun
ları gezdik arkadaşlarımızla beraber, gördük. Gerçekten, çocuk ıslahevleri. çocuklarımızı cezaevi 
sonrası yaşama hazırlamakta son derece önemli ve toplumsal, sosyal bir görev yapıyorlar. Yalnız, 
burada sıkıntı şu, değerli milletvekilleri: Türkiye'de sadece, bildiğim kadarıyla 3 tane ıslahevi var, 
Ankara, İzmir ve Elazığ'da. Suç işleyen çocuk, tutuklanmasına karar verilen çocuk eğer Orta 
Anadolu, İç Anadolu Bölgesinde ise, bunlar Ankara ıslahevinde kalıyorlar; Ege ve Marmara Böl-
gelerindeyse -çok geniş bir bölge olmasına karşın- İzmir'deki ıslahevinde kalıyorlar; doğu ve 
güneydoğuda ise bu çocuklar, orada yaşayan çocuklar eğer bir suç nedeniyle tutuklanmışsa, bunlar 
da Elazığ Islahevinde kalıyorlar. 

Çocuk tutukevleriyle ilgili söylediklerimi bu konuda da tekrar etmek durumundayım. Yine, 
gerek Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün gerekse Sayın Bakanın, çocuk tutukevlerinin, 
çocuk ıslahevlerinin, genel olarak cezaevlerinin durumuyla ilgili çok duyarlı olduklarını biliyorum; 
ama, çocuklarımızı suçlardan koruyalım derken, onları son derece azılı suçluların, âdeta suç 
makinesi haline gelmiş kişilerin arasına sokarsak, onlarla birlikte aynı mekânda yaşamaya mecbur 
edersek, o çocukların, ıslah etmek bir yana, cezaevinden çıktıklarında tam bir suç makinesi haline 
geldiklerine tanık oluruz ki, genellikle, zamanımızda, günümüzde yaşanan da bu. 
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Bir defa, ıslahevinden normal cezaevine geçebilmesi için, çocuğun 18 yaşını doldurmuş olması 
lazım, 19 yaşından gün alması lazım; ama, genellikle, değerli milletvekilleri, tutukluluk süreleri ya 
da aldıkları ceza süresini, infazdan sonra, infazla ilgili indirimlerden sonra, bu çocukların ıslahevine 
bile gitmesine gerek kalmadan, o süreyi büyüklerle ilgili cezaevlerinde tamamlamak durumunda 
kalıyorlar. Yani, 17 yaşındaki bir çocuk bir nedenle tutuklanmışsa, onun yargılanması sona erinceye 
kadar ve eğer, o civarda çocuk tutukevi yoksa -ki, dediğim gibi, Türkiye'de zaten 2 tane var-
çocuğun bütün cezaevi süresi, cezaevinde kalma süresi büyüklerle aynı koşullarda, aynı mekânlar
da geçiyor ve zaten, 18 yaşını doldurduktan sonra da... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ersin, son cümlelerinizi rica edeyim. 
AHMET ERSİN (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım; teşekkür ederim. 
...tutukluluk süresi bittiğinde ya da beraat ettiğinde de, zaten, cezasını da tamamlamış oluyor 

ve bu çocuk, ıslahevini görmeden, büyüklerle birlikte kaldığı cezaevinden tahliye olmuş oluyor. 
Sevgili Bakanım, bu konular son derece ciddî, yani, ıslahevi, çocuk ıslahevi sorunu ciddî, 

Sayın Bakanım, çocuk tutukevleri sorunu ciddî. Bunların sayılarını artırmamız lazım. Çocukları suç 
makinesi haline getirmeden, orada, büyüklerle birlikte kalıp da, onlarla birlikte yatıp kalkıp da, hat
ta, onların ayak işlerini yapmaya mecbur kalıp da, sonra, oradan özenti içerisinde -mafya özentisi 
içerisinde, hırsızlık özentisi içerisinde, başka suçlarla ilgili özenti içerisinde- tahliye olmalarının 
önüne geçmek için çocuk tutukevlerinin ve çocuk ıslahevlerinin sayılarının artırılması lazım. 

Madde üzerinde de konuşmak isterdim; ama, zamanım doldu. Ama, sanıyorum, bu söylediğim 
konular da önemli, değerli arkadaşlarım. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkanım, sabrınıza teşekkür ediyorum. Sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ersin. 
4 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5.- 5275 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve beşinci fıkranın başına "Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası sözleş
melere ve karşılıklılık esasına uygun olmak koşuluyla;" ibaresi eklenmiştir. 

"(4) Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyalan ve müvekkilleri ile yaptıkları konuş
maların kayıtları incelemeye tâbi tutulamaz. Ancak, 5237 sayılı Kanunun 220 nci, İkinci Kitap Dör
düncü Kısım Dördüncü ve Beşinci Bölümlerinde yer alan suçlardan mahkûm olan hükümlülerin 
avukatları ile ilişkisi; konusu suç teşkil eden fiilleri işlediğine, infaz kurumunun güvenliğini teh
likeye düşürdüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı haberleş
melerine aracılık ettiğine ilişkin bulgu veya belge elde edilmesi halinde, Cumhuriyet Başsav
cılığının istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, bir görevli görüşmede hazır bulundurulabileceği gibi 
bu kişilerin avukatlarına verdiği veya avukatlarınca bu kişilere verilen belgeler infaz hâkimince in
celenebilir. İnfaz hâkimi belgenin kısmen veya tamamen verilmesine veya verilmemesine karar 
verir. Bu karara karşı ilgililer, 4675 sayılı Kanuna göre itiraz edebilirler." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Tekirdağ Milletvekili Sayın 
Mehmet Nuri Saygun. 

Sayın Saygun, kişisel söz hakkınızla müşterek veriyorum sözünüzü; buyurun. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

Süreniz 15 dakikadır. 
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CHP GRUBU ADINA MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli millet

vekili arkadaşlarım; 5275 sayılı Yasanın 59 uncu maddesinde yapılması düşünülen değişiklikle il
gili olarak söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, bir kez daha hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Efendim, öncelikle, 59 uncu maddedeki değişikliğe yönelik iddialarımı ve görüşlerimi ifade et
meden önce, izin verirseniz, demin bahsetmeye çalıştığım, yasanın yapılış tekniğiyle ilgili, süre 
yönünden tamamlayamadığım birkaç hususu dile getirmek istiyorum. 

Şimdi, Ceza İnfaz Yasası, Avrupa Birliği sürecinden az önce bir değişiklik geçirerek Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Tasarısı şeklinde komisyonumuza geldi. Bu, komis
yonda -aslında, yasa, yeterli olgunlukta değildi; ama, Avrupa Birliği süreci öncesinde 17 Aralığa 
kadar ceza külliyatının tamamının tamamlanması gerektiğinden- mevcut eksikliklerine rağmen, 
elimizden geldiğince değişiklik ve düzenlemeler yaparak yasayı hazır hale getirmek zorundaydık. 
Bu zorunluluk nedeniyle de bir altkomisyon kuruldu ve o altkomisyonda ben de görev aldım. Bu alt 
komisyon çalışmalarında birbuçuk günlük sürede 126 madde görüştük değerli arkadaşlarım. Yeni 
hazırlanmış bir yasanın 126 maddesini birbuçuk güne sığdırdık, görüştük, değerlendirdik, eksiklik
lerini gidermeye çalıştık ve sonuç itibariyle de altkomisyon çalışmaları tamamlandı, komisyona gel
di. Şimdi, birbuçuk günlük bir süre içinde yasanın arzulanan şekle getirilmesi mümkün değildi. Kal
dı ki, siyasî tercih olarak hazırlanan bu yasanın Cumhuriyet Halk Partisi siyasî tercihlerine pek de 
yatkın olduğu da söylenemezdi; çünkü, yasanın genel mantalitesine baktığımızda, yasa daha çok 
hükümlülerin ceza infaz kurumlarında mahkûmiyet sürelerini geçirirken gerekli şartların sağlan
ması, onların ıslah edilmesi, topluma kazındırılması gibi iddialar yasanın genel mantalitesinde arka 
planda kalmıştı. Önplanda ne vardı derseniz; önplanda, idarenin işini kolaylaştırmak vardı. Yani, bu 
yasa, siyasî anlayış olarak kurumda görev yapan idarî mekanizmanın işlemlerinin daha kolay 
yürümesi ve böylece idarenin rahat etmesine yönelik birtakım zecri, baskılayıcı tedbirleri içeriyor
du. Şimdi, birbuçuk günde böyle bir mantalitenin ortadan kaldırılması mümkün değildi; bir. İki; 
zaten sayısal anlamda da bunu kaldırmamız mümkün değildi; çünkü, altkomisyonda da komisyon
da da sayısal çoğunluk İktidar Partisinindi. Dolayısıyla, İktidar Partisi kendi siyasî mantalitesine 
göre hazırlamış olduğu bir yasada çok fazla değişikliğe izin vermediği için de kendi siyasî anlayış
ları doğrultusunda bu yasa çıktı. 

Şimdi, bu yasanın, daha çıktığı tarihte, toplumumuza uygun bir elbise olmadığını ifade etmiş
tik. Ben daha önce de, deminki konuşmamda bahsettiğim gibi, yasa tasarısı Meclis gündemine 
taşındığında şu kürsüden o zaman da demiştim, bu yasanın, ne yazık ki, kısa bir süre sonra ihtiyaca 
cevap vermekten uzak olduğunu göreceğiz ve değişiklikler yapma ihtiyacını duyacağız. Bu da 
bizim için sancıdır, sıkıntıdır, bir eksikliktir demiştim. Bugün, o sözünü ettiğim husus gün gibi or
tada, işte, bugün bunu görüyoruz. 

Ama, bu yasayla ilgili, Karaman Milletvekilimiz Mevlüt Akgün'ün bu maddeyle ilgili, 59 un
cu maddeyle ilgili grup adına yaptığı konuşmada söylediği bir cümleyi de, izin verirseniz, onun 
konuşma metninin tutanağından aynen okuyorum: "Yapılan bu reformlarla Türkiye'yi sağlam 
temellere getirdiğimizin göstergesidir bu yasa." 

Şimdi, eğer, sizin siyasî anlayışınızda iki ay sonra değiştirme ihtiyacı duyacağınız bir yasa, 
hakikaten, Türkiye'de temelleri sağlam bir reformsa, o zaman, oturup o yasaların hepsini bir daha 
görmek lazım, bir daha incelemek lazım. Korkarım, temellerimiz, sizin attığınız temelleriniz pek de 
sağlam değil. 

Efendim, Ceza İnfaz Yasası, daha doğrusu, bu değişiklikle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İn
fazı Hakkındaki Yasada dört temel unsur oluşur hukuken: Güvenlik, kurumsal düzenleme, iyileştir
me ve hükümlü hakkında adalet esasının egemen kılınması. Bu yasanın temel yapısında bu dört un
surun hakkaniyetle, adil bir şekilde ve tarafların hepsini kollayıcı, kucaklayıcı bir anlayışla sağlan
ması gerekir. 
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Güvenlik tamam, güvenlik konusunda gereken her türlü tedbir tamam; kurumsal düzenleme 
konusunda da, yine, her türlü düzenleme tamam; ama, iyileştirme konusunda yasa bünyesinde bir
çok eksiklik var. Hükümlüler hakkında adalet esasının egemen kılınmasına gelince, ne yazık ki, bu 
konudaki eksikler pek de küçümsenmeyecek boyutta. Şimdi, bu, yasamızın genel mantalitesi ve bizi 
bugüne getiren husus. 

Değerli arkadaşlarım, bunun dışında, konuşmak için söz aldığım 59 uncu maddeye gelince; 59 
uncu madde, ne yazık ki, sübjektif temellere dayalı, özel olaylara karşı tedbir niteliğinde bir mad
de. Evet, değişiklik önergesinin 5 inci maddesi olan bu maddemizin 4 üncü bendinin ilk halinde 
"avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve müvekkilleriyle yaptıkları konuşmaların 
kayıtları incelemeye tabi tutulamaz" deniliyor; ama, şimdi, bu bentte, avukatların yapacakları işlem
lerle ilgili çok farklı, ama sübjektif esaslara dayalı önemli ölçüde sınırlamalar getiriliyor. Şimdi, bu 
sınırlamalar, yasanın, az evvel de bahsettiğim gibi, genel ruhu, güvenlik tedbirlerini ve koruma ted
birlerini almak olursa, o zaman bu ruha bu değişiklik tıpatıp uyar; ancak, değerli dostlarım, böyle 
bir değişikliği yaparken, bu değişikliğin kurumsal anlamda yargının bir ayağı olan avukatların, 
dolayısıyla baroların nezdinde ne anlama geldiğini değerlendirmemiz gerekir. 

Ben, deminki konuşmamda da söyledim, bu ve benzeri çalışmalar yapılırken, eğer baroların, 
Türkiye Barolar Birliğinin ciddî anlamda görüşleri alınsaydı, yani sadece akademisyenlerin değil, 
bu işi icra edenlerin, bu işi yaşamlarında taşıyanların da görüşleri alınsaydı, sanıyorum, bu yasada 
bugün belki de bu değişikliğe ihtiyaç duymayabilirdik. Şimdi, Adalet Komisyonu Başkanlığına 
gelen ve birçok baro başkanının imzasını taşıyan bir metin var elimde. Bu metinde, birkaç husus il
ginç. Bir, kere, az evvel de söylediğim gibi, çıkarmış olduğumuz yasayı, hükümetin sunduğu bir 
yasa tasarısını yasa haline dönüştürdük; ama, daha sonra, bu yasa tasarısının, yani, çok geniş im
kânları olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, o kadar bürokratı, o kadar bakanı ve o kadar 
donanımı olan bir yapıdan çıkan yasanın yetersizliğini görüyoruz ve kişisel teklif halinde, bu yeter
sizliğin önüne geçmeye kalkıyoruz. Şimdi, gelen kişisel teklif-demin de söyledim, bu, teklif falan 
değil- hükümetin hazırladığı, ama, sübjektif gerekçelerle, Bakanlar Kurulunun imzasına açmadan, 
bir milletvekili arkadaşımızın adı üstünden getirilen bir teklif. 

Şimdi, bu teklif böyle gelince, aklıma birkaç husus geliyor. Olabildiğince nazik bir şekilde 
ifade etmeye çalışacağım. Tasarının teklif olarak gelmesinin birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi, 
muhtemelen, Bakanlar Kurulunda imzaya açılması ve bir sürecin geçmesi, bir de, şimdi, 1 Haziran 
çıktı önümüze, o ara 17 Aralık vardı, sonra 1 Nisan vardı, şimdi bir de 1 Hazirana kadar da bunu 
yetiştirmemiz gerekir; onun için de, Bakanlar Kurulu imzasından vazgeçtik, teklif haline getirdik... 
Şimdi, bu teklifte, biraz da art niyetli olarak bakıyorum; ama, diyorum ki, acaba, Bakanlık, kendisi, 
tasarı olarak değil de teklif olarak verirken, yapılan yanlışlığın farkına vardı ve Bakanlık olarak bu 
işi sırtlanmaktansa, bir arkadaşımızı, burada, kurban ediyor, günah keçisi olarak, acaba, o ar
kadaşımızın mı adını kullanarak getirdiler; çünkü -biraz sonra, sonunda bağlarken ifade 
edeceğim- bu yasanın, daha doğrusu bu değişikliklerin, eğer, akıl ağır basarsa, Türkiye'deki hukuk
sal yapı ağır basarsa, acilen, geriye çekilmesi gerektiği inancındayım. Şimdi, avukatlar... Ben, yir
mi küsur sene, yirmibeş yirmialtı sene avukatlık yaptım. O mesleğin sancı ve sıkıntılarını da iyi 
bilirim. Avukatlık yaptığım sürede, avukatlığın onurunu, haysiyetini ben koruduğum gibi, bu mes
leği yapan bütün meslektaşlarımın, bu işten ekmek yiyen meslektaşlarımın da koruduğu inancın
dayım. Eğer tek tük, bu mesleği ifa ederken yanlış yapanlar olmuşsa -ki, her meslekte olmuştur- on
larla ilgili gereken yasal tedbirler vardır, alınır. 

HASAN KARA (Kilis) - Zaten bu, o. Okumadan mı geldin?! 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Okudum Hasan Bey. 
Şimdi, efendim, bir kere şuraya bir bakalım: Avukatlar, eğer -şu yasada getirilen değişikliğe 

bakarak- böyle bir girişim içinde bulunmuşlarsa, o zaman suç işlemişlerdir. Eğer avukat suç işlemiş-
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se, o avukatın yargılanacağı yer ağır ceza mahkemesidir. Avukatlar, meslekleriyle ilgili faaliyet
lerinden ötürü ağır ceza mahkemesinde yargılanırlar, diğer mahkemelerde yargılanmazlar; ama, 
burada, avukatın mesleğiyle ilgili tutum ve davranışı, ne yazık ki, infaz hâkiminin denetimine tabi 
kılınmak suretiyle, ağır cezada yargılanma hakkı olan avukatların ve baro mensuplarının bu kazanıl
mış hakkı gasbedilmiş oluyor ve böylece de, bu meslekte, beklenmeyen, düşünülmeyen bir haksız
lığa uğramış oluyorlar. 

Ayrıyeten, gene bu düzenlemede ilgi çekici bir şey yar. Bu düzenlemede, savunma avukatı 
potansiyel suçlu olarak gösteriliyor. Şimdi, 1980 ihtilali sonrasında, o baskı rejiminin var olduğu 
dönemde, ben, özellikle avukatlık mesleğine, özellikle o günkü yöneticiler tarafından çok ağır sözler 
söylendiğini hâlâ unutmadım; ama, o bir baskı rejimiydi, o farklı bir anlayıştı. Bugün aynı anlayışı -
avukatlar adına- böylesine bir maddenin içerisine getirip sokmanın doğrü^olduğu inancında değilim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Saygun, lütfen tamamlayın. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Tamam efendim. 
Şimdi, değerli dostlarım, sonuç olarak, az evvel söylediğim bir söz vardı. Bir kere, avukatlar 

ağır cezada yargılanmasalar bile, ağır cezanın dışında bir müktesep hakkımız daha vardı, baroların 
disiplin kurullarında avukatların meslekleriyle ilgili denetim görmeleri. Bu uygulamayla, baro 
disiplin kurullarının da hak ve yetkilerini ellerinden alıyoruz, gasbediyoruz. 

Sözlerimi tamamlarken, birçok baro başkanı arkadaşımızın hazırlamış olduğu metindeki sonuç 
bölümünü kısaca sizlere belirtmek istiyorum. Değişiklik teklifleri bir bütün halinde geri çekil
melidir. Değişiklik önerilen yasaların yürürlüğe girmeden ıslahı ve bu çeşit hukukdışı tasarı ve tek
liflerle değil; kamuoyunda tartışılarak, hukuk ve meslek örgütlerinin destek ve onayı alınan girişim
lerle sağlanmalıdır. 

Eğer böyle bir değişikliğe ihtiyaç duymuşsak ve bu değişikliği, biz, bu şekilde, baroların ve 
meslek kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duymadan, bir milletvekili arkadaşımızın adını kullanarak 
teklif olarak getirmişsek, bu, doğru bir yaklaşım değildir, bu yanlıştır, bu yanlışlığı defalardır bu 
kürsüden dile getirdik, bir kez daha dile getiriyoruz. Biz, bunları dile getirmekten yorulmayacağız; 
ama, istirhamımız şu: Lütfen, siz, bu yanlışları yapmaktan artık vazgeçin, bu yanlışlardan vazgeç
mezsek, az evvel de söylediğim gibi, boşa verilen emek, boşa sarf edilen mesai ve sonuçta sıfıra 
sıfır elde var sıfır. Geçmişte verdiğimiz emeklerin hepsi boşa gitti, bu gece yine buradayız; kor
karım, 1 Haziranda, bu yasalar yürürlüğe girer veya girmez; ama, falcı falan olmaya gerek yok, ey
lülde veya ekimde, bu yasayla ilgili değişiklik tekliflerini bir kez daha getirirsiniz. Biz, o zaman da, 
bunu, bir kez daha size anlatırız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Saygun. 
Madde üzerinde, şahsı adına, Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay; buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sayın.milletvekilleri; 13.12.2004 tarihli ve 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe 
girecektir. 

Bu kanun teklifinin gerekçesinde deniliyor ki: "Kanunun uygulanmasına başlandığında ortaya 
çıkabilecek muhtemel aksaklık ve eksiklikler tespit edilmiş ve bunları gidermek amacıyla bir kısım 
maddelerde değişiklik yapılması zorunlu hale gelmiştir." Bir defa, bu "zorunlu hale gelmiştir" 
ifadesine katılmıyorum; çünkü, daha uygulama olmamış, aksaklıklar ve eksiklikler tespit edilmemiş. 
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Bundan beş ay önce, biz bu kanunu çıkarırken, enine boyuna tartıştık, her yönünü görüştük ve 
burada dedik ki, bu kanun, mükemmel bir kanun. Şimdi, uygulamaya girmemiş, uygulamaya henüz 
sokulmamış bir kanun, nasıl aksaklık ve eksiklik ortaya çıkarabilir?! Bizim vaktimize yazık değil 
midir; bütün milletvekilleri olarak, bütün Meclis olarak?! 

İlkönce kanun yürürlüğe girer, üç beş ay, altı ay uygulanır, gerçekten önemli eksiklikler ve ak
saklıklar ortaya çıkar; o eksiklikler ve aksaklıklar ortaya çıktıktan sonra, rakamlarla... "Eksiklik, ak
saklık çıktı" demek, bence yuvarlak bir söz. Hangi konuda eksiklik ve aksaklık çıktı; yani, hangi 
konularda biz sıkıntıya girdik, bu konuları da birer birer, maddeler halinde sıralayarak ancak bir 
kanun değişikliğine gidebiliriz. 

Bu kanun değişikliği, kanun teklifi, savunmaya da çok büyük bir darbe vuruyor, savunma hak
kını elinden alıyor. Biz, bir defa, Anayasadaki eşitlik ilkesini göz önünde bulundurmak zorundayız. 
Suçlular -adi suçlu, terör suçlusu- bence, hepsi suçludur. Terör suçlusunun tarafı devlettir. Devlet, 
şahıslara, kişilere göre çok güçlüdür; devlete karşı esas korunması gereken, kişilerdir. Dolayısıyla, 
burada, terör suçlularının savunması çok zorlaştınlmaktadır ve ileride, birçok insan, şu veya bu 
şekilde, birisinin telefon fihristinde ismi geçtiği için terörist olarak adlandırılabilecek, gözaltına 
alınabilecek ve buradaki bu uygulamalarla karşı karşıya kalacaktır. Dolayısıyla, kendisine güvenen 
bir devlet, kendisine güvenen bir yapı, yargı ve güvenlik güçleri oluşturmak durumundayız. 

Onun için, bu kanunun görüştüğümüz maddesinde, bir defa, düşünce sınırlaması getiriliyor; 
ilkönce "suç işlendiğinin" diyor. Yani, 59 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanabilmesi 
için "suç işlendiğinin", "infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğünün", "terör örgütü veya 
diğer suç örgütleri mensuplarının haberleşmelerine aracılık ettiğinin belirlenmesi halinde..." Yani, 
bu olmuş ilkönce; bu, daha önce olmuş, daha önceki görüşmelerde olmuş, ondan sonraki görüş
melere sınır getiriliyor; deniyor ki, ondan sonra tüm görüşmeler, artık, suç işleyebilir, infaz 
kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürebilir ve terör örgütü mensupları birbirleriyle haberleş
mede... Ondan sonra, tüm konuşmalar, avukatların görüşmeleri sınır altına alınmış oluyor. Bence, 
bu da, hukuk mantığı açısından son derece sakıncalıdır; çünkü, gelecek cezalandınlamaz; işlen
meyen bir suç, geçmişte suç işlendi diye cezalandınlamaz ve terör suçlarında, devlet, taraftır. Taraf 
olan devletin, suçluyu savunan, sanığı savunan avukatın evraklarını incelemesi, el koyması son 
derece sakıncalıdır. Bu iş bir vatandaşa tanınmıyor da... Vatandaş, normal bir vatandaş, adi bir 
cinayet davasında karşı tarafın belgelerini ve bilgilerini inceleyebiliyor mu, el koyabiliyor mu?! 
Niçin burada böyle bir madde getiriliyor?.. Bu maddenin adresi belli; İmralı Adası... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yarbay, tamamlayın efendim. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Dolayısıyla, evet, bu kanunun adresi belli. O zaman, biz, 

İmralı Adasıyla ilgili bir kanun çıkaralım. Bütün avukatlann, yani, herkesi, terör suçlusu olan her
kesi mahkûm etmek, bütün avukatlara sınır getirmek yerine, İmralı Adası, nasıl özel bir mahkûm 
olarak İmralı Adasında tutuyoruz, yine, özel bir kanunla onun görüşmelerine sınırlama getirebiliriz. 
Verilen evrakları, bilgi ve belgeleri hâkim kararıyla kontrol edilebilir. Ama, bir kişiyi cezalan-
dmyoruz diye, tüm, bu konuda sanık olabilecek herkesi cezalandırma ve savunma hakkına büyük 
bir darbe indirmeye hakkımız yoktur diye düşünüyorum. Bu konu üzerinde tekrar düşünülmesi 
gerektiğini özellikle arz ediyorum ve yürürlüğe girmeyen kanunlar konusunda çeşitli baskı grup-
lan... Hükümetin bir görevi de, en önemli görevi de baskı gruplarına karşı dirençli olmaktır, baskı 
gruplarına karşı. Daha yürürlüğe girmemiş bir kanun için kanun teklifi getirilmez. Ben bunun kanun 
teklifi olduğuna da inanmıyorum; çünkü, üst tarafta kanun teklifi diyor da, içinde "1.6.2005 tarihin
de yürürlüğe girecektir; ancak, söz konusu kanunun uygulaması başlangıcında ortaya çıkabilecek 
muhtemel aksaklık ve eksikler tespit edilmiş, bunları gidermek amacıyla birkısım maddelerde 
değişiklik yapılması zorunlu hale gelmiştir; bu nedenle tasarı hazırlanmıştır" diyor. 
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BAŞKAN - Sayın Yarbay, son cümlenizi alacağım. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Dolayısıyla, bu konuyu tekrar dikkatlerinize arz ediyor, 

saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Yarbay. 
5 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul edil

miştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6.- 5275 sayılı Kanunun 92 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"(2) 250 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan suçlarla ilgili olarak alman bilgilerin doğ

ruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hâllerde, hükümlü veya tutuklular, rızaları alın
mak koşuluyla, ilgili makamın ve Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine hâkim kararı ile geçici 
sürelerle ceza infaz kurumundan alınabilirler. Bu süreler, hükümlü veya tutuklu dinlendikten sonra 
işin niteliğine göre, her defasında dört günü ve hiçbir surette onbeş günü geçmemek üzere hâkim 
tarafından tayin olunur ve hükümlülük ve tutuklulukta geçmiş sayılır. Ceza infaz kurumundan ay
rılış ve dönüşlerinde hükümlü veya tutuklunun sağlık durumu doktor raporu ile tespit edilir. Yer 
gösterme sırasında yapılan işlemlere ilişkin belgelerin bir örneği ilgilinin dosyasında muhafaza edil
mek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın 
Feridun Baloğlu. 

Efendim, sizin şahsî konuşma talebiniz de var; birleştirdim; 15 dakika. 
Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; yasa teklifinin 6 ncı maddesi üzerinde Grubumun ve kişisel görüşlerimi açıklayacağım. 
Haftalardır süren ceza mevzuatının tamiratına ilişkin düzenlemenin bu bölümünde Hasan 

Kara'nm yeni bir eserini inceliyoruz. Olayı netleştirmek gerekirse, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun çok yakın bir zamanda çıktı. 13 Aralık 2004 tarihinde kabul 
edildi, 29 Aralıkta da Resmî Gazetede yayımlandı; yani, yaklaşık beş ay önce bu kanun kabul edil
di ve bu kanun, 1 Haziranda, yani, yedi gün sonra yürürlüğe girecek. Nedense, bu ceza mevzuatına 
ilişkin bütün yasalarda son dakika değişiklikleri geliyor, yeni düzenlemeler geliyor; bunlar, hukuk
çular tarafından bile yeterince kavranamıyor. Meclis çoğunluğu, hatta, Meclisin tamamı hukuk
çulardan oluşsa bile, birtakım konular yeterince tartışılamadan geçiyor, dönüp bir daha tartışıyoruz, 
bir daha düzenliyoruz. Bunun son örneğini de bu maddeyle ilgili olarak yaşıyoruz. 

Oysaki yürürlükteki 92 nci madde, hiçbir eki gerektirmeyecek şekilde açık. Hükümlünün 
cezaevinden hangi koşullarda çıkarılabileceği düzenlenmiş. Burada çok açıkça, izin gibi, hastaneye 
gitmek gibi, duruşmaya sevk gibi, eğitim gibi, doğal afetler gibi hallerde gönderilebileceği yazılıyor 
ve bunun da, ancak yetkili makamca verilmiş yazılı bir emir olmadıkça gerçekleşmeyeceği belirtiliyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarımızın getirmiş olduğu değişiklikte ve kanunun yürürlüğe girmesine 
yedi gün kala getirilen bu değişiklikte bir genel gerekçe var. Demin, diğer bir milletvekili arkadaşım 
okudu. Burada deniyor ki: "Ancak, söz konusu kanunun uygulamasına başlandığında ortaya 
çıkabilecek muhtemel aksaklık..." Yani, burada bir kehanet görüyoruz. Kanun daha uygulanmadı. 
O kanunun altında imzası var arkadaşlarımızın. O kanunu savundular; şimdi bir kehanette 
bulunuyorlar: "Çıkacak muhtemel aksaklık..." Ne çıkacak?.. Hangi muhtemel aksaklık çıkacak?.. 
Hangi amaca yönelik?.. Bu gerekçe, isteklerini ifade ediyor mu?.. Bu gerekçe bizi ikna ediyor mu?.. 
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Sadece, muhtemel bir aksaklık ve eksiklikler tespit edilmiş. Kim tespit etmiş, hangi uygulamayla 
tespit etmiş?.. Hiçbir şey yok ortada. 

Kaldı ki, arkadaşlarım, bu madde, bu konuştuğumuz madde ilk teklifte de yok. Adalet Komis
yonunda bu yasa görüşülürken arkadaşlarımız bu maddeyi önerdiler, bu eki önerdiler. Yani, bu ih
tiyaç sekiz gün kala fark ediliyor, dokuz gün kala fark ediliyor. Yarın yeni ihtiyaçlar fark edilecek, 
aksaklıklar fark edilecek. Bu, nasıl bir kanun yapma tekniğidir! Ve böyle bir anlayış Meclise 
dayatılmıştır. Böyle bir anlayış, bu Meclisin reddetmesi gereken bir anlayıştır. Böyle kanun yapıl
maz. Böyle kanun yapılmayacağının örneklerini de ve buna yönelik eleştirileri de -burada arkadaş
larım var- Türkiye Barolar Birliğinin Genel Kurulunda gördük. Orada, -sanıyorum, Anayasa 
Komisyonundan iki arkadaşım, Adalet Komisyonundan üç arkadaşım vardı- eleştirilere cevap 
veremeyecek hale düşürüldük... 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Muharrem Bey de vardı. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Evet. 
...izah edemeyecek hale düşürüldük. Yani, bir hukukçunun izah edemeyeceği, kabul 

edemeyeceği bir değişikliğin Meclise böylesine dayatılmasını nasıl kabul ediyorsunuz arkadaşlar?! 
Şimdi, maddeye bakalım, nedir madde; madde çok açıkça şunu getiriyor: Cezaevindeki tutuk

lu ve hükümlüyü, hâkimin kararıyla, dışarı çıkarmaktır bu. Geçmişte de bu uygulamalar oldu ar
kadaşlar. Lütfen, şu maddeyi bir okuyalım, birlikte okuyalım: 

"5275 sayılı Kanunun 92 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
'(2) 250 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan suçlarla ilgili olarak alınan bilgilerin doğ

ruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hallerde, hükümlü veya tutuklular, rızaları alın
mak koşuluyla, ilgili makamın ve cumhuriyet başsavcılığının talebi üzerine hâkim kararı ile geçici 
sürelerle ceza infaz kurumundan alınabilirler.'" Zaten, bu "alınabilirler" deyiminin ne anlama gel
diğini de polis jargonunda çok iyi biliyoruz biz. Alınabilirler... "Her defasında dört günü geçmemek 
üzere, toplam onbeş günü geçmemek üzere..." Madde bu... 

Şimdi,.arkadaşlar "alınan bilgilerin doğruluğunun araştırılması bakımından" deniliyor. Alınan 
bilgilerin doğruluğunun araştırılması için, tutukluyu ya da hükümlüyü cezaevinden alıp, dağ bayır 
gezdirmek mi gerekiyor?! Yer göstermeyle sınırlı çok belirli bir alanı kastediyorlarsa, onu da tartışırız; 
ama "hükümlü ve tutuklunun rızası alınmak koşuluyla" gibi ironik bir düzenlemeyi kimse kabul 
edemez. Hükümlü ve tutuklu özgürlüğünden vazgeçilmiş kişidir, haklı nedenlerle vazgeçilmiş kişidir; 
ama, özgürlüğünden de vazgeçilmiştir. Rızası nedir, cezaevindeki tutuklunun, hükümlünün rızası 
nedir, rızasını özgürce kullanabilecek halde midir? Geçmişte bunun yüzlerce deneyi var arkadaşlar; 
sıkıyönetim dönemlerini yaşadık, olağanüstü hal dönemlerini yaşadık. Cezaevlerinden çıkarılan insan
lara suç işlettirildiğini biliyoruz. Bunun aksini söyleyecek kimse yok. Yüzlerce olay sayabilirim. 
Burada isimlendirmek istemiyorum; ama, özellikle hukukçular, ceza hukukçuları, cezaevlerinden 
çıkarılan tutukluların ve hükümlülerin başlarına neler geldiğini, neler yaptıklarını bilirler. 

Şimdi, bu süreler, onbeş gün arkadaşlar, toplam onbeş gün; yani, tutukluyu, hükümlüyü 
cezaevinden alıyorsunuz, bir keresinde dört günü geçmemek kaydıyla çıkarıyorsunuz cezaevinden, 
dört gün, dört gün cezaevinin dışında tutuyorsunuz, dört gün!... Rapor alınacakmış dönüşte... Dört 
gün ve toplam onbeş gün. Ne oluyor?! 11 Eylül suikastına katıldığı iddia edilen kişiler bile onbeş 
gün gezdirilmedi dağda bayırda. Yani, böylesine bir düzenlemenin olağan bir dönemde getiril
mesinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Buna yalnız hukukçular değil, buna yalnız özgürlükten yana 
olanlar değil, herkes karşı çıkmalıdır. 

Böyle bir düzenlemeye niye gerek duyuluyor; şu söyleniyor: Olağanüstü haller, ülkenin bir
liği... Arkadaşlar, hiç kimse bizi olağanüstü haller gerekçesiyle, ülkenin birliği gibi gerekçelerle bu 
tür yanlış hükümleri kabul etmeye zorlamamalıdır. Bu Meclisin ve bu Mecliste temsil edilen bütün 
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partilerin ve temsil edilmeyen bütün partilerin yurtseverliğinden kuşku duymak için elimizde sağ
lam deliller olmalıdır. Ben bu Meclisteki hiç kimsenin yurtseverliğinden kuşku duymuyorum, şüp
helenmiyorum kimseden. Ne demek yani?! (CHP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu maddeye karşı çıkınca biz, anarşik suçlara katılmış olanları, suç işlemiş olanları korumuş 
gibi olacağız. Hiç kimse bizim yurtseverliğimizi tartışma konusu yapamaz. Özellikle, bunu, kendi 
Partim için söylüyorum. (CHP sıralarından "helal olsun" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu maddeye ilişkin karşı oy yazısını iki arkadaşımız yazdılar, Or
han Eraslan ve Nuri Saygun. Onu burada tekrar etmiyorum, okumuyorum. Biz de muhalefetimizi 
bildirmiştik; ama, bir yurt gezisi nedeniyle ayrıntılı olarak yazamamıştık. O görüşlere de 
katılıyorum. 

Şimdi, bu düzenleme... Geçmişte yaşanan birçok acı olayın yeniden yaşanması olasılığı bile 
geçmişi unutmayanlar için ürpertici niteliktedir, tüyler ürpertici niteliktedir. Bu toplumun, bu ül
kenin, yeniden, bu tür şeyleri yaşamaması gerekir. 

İyi niyetlerinden kuşku duymuyorum bu öneriyi getiren arkadaşlarımın; ama, bu maddeyi 
alelacele yasaya ekleten arkadaşlarıma bu son dakika düzenlemesini kimlerin önerdiğini merak 
ediyorum. Hangi birikimleriyle, hangi geçerli belgelerle ve edindikleri raporlarla böyle bir düzen
lemeyi Meclisin önüne getirmişlerdir?! Nedir muhtemel aksaklıklar?! Ne oluyor, ne oluyor da 
cezaevindeki insanları dörder günden toplam onbeş gün sokağa çıkarıyoruz?! Özel bir şey mi var?! 
Bir neden varsa, Mecliste bunu açıklamak zorundalar; yoksa, bu düzenleme nereden çıktı?! Kaldı 
ki, bu düzenleme ilk teklifte de yok arkadaşlar -demin de söyledim- komisyonda son dakikada 
geliyor. Neden geliyor; iki satırlık bir gerekçeyle geliyor. O gerekçeyi okuyamıyorsunuz bile eliniz
deki metinlerden. Hukukçu olanlar da okumuyor, olmayanlar da okumuyor; okuma şansınız yok, 
önünüzde gerekçe yok sizin, son dakikada getirildiği için. Bunu kabul mü edeceğiz yani şimdi; hem 
gerekçe yok hem gerek yok ve bu önümüze geliyor. 

Arkadaşlar, bu 6 ncı maddeyle ilgili düzenlemeye ek, yani, yasanın 92 nci maddesine getirilen 
bu düzenlemeye hiç gerek yoktur. Bu düzenlemeye gerek olduğunu söyleyenler biraz sonra çıkıp, 
bu kürsüden, neden gerekli olduğunu söylemelidirler ve bizi ikna etmelidirler; etmeyeceklerse, bir
takım genel kavramların arkasına saklanıp, birtakım gizli suçlamaları karşıdakilere yöneltip, böyle 
bir maddeyi bizi kabul etmeye mecbur bırakmamalıdırlar. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, böyle yasa yapılır mı; ne böyle yasa yapılır ne de böyle değişik
lik yapılır. Ya yasayı yaparken yanıldık ya değişiklik yaparken yanılıyoruz. Yanılmalarımız öylesine 
zincirleme hale geldi ki, şimdi ben kürsüye çıkarken Sayın Grup Başkanvekilim bana bir değişik
lik önergesi verdi bu maddeyle ilgili. Biraz sonra tartışılacak; bunu da yine İktidar Partisinden beş 
arkadaşımız veriyor. Diyorlar ki: Görüşülmekte olan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 6 ncı maddesinde yer alan "250 nci mad
denin" ibaresinin "5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. Doğru tabiî bu talep. Doğru, ama; bir, kanunu yapıyoruz dört ay önce. İki, kanunu dört ay 
sonra değiştirmeye kalkıyoruz. Üç, komisyona geliyor, bir madde daha ekliyoruz. Genel Kurula 
geliyor, ben kürsüye çıkarken, değişiklik önergesi geliyor. Nasıl kanun yapıyoruz arkadaşlar; yani, 
bunu nasıl kabul edeceğiz; bu Meclis bunu nasıl kabul edecek?! Kabul edenler bunun hesabını vic
danlarında verirler. Böyle bir kanun yapma anlayışının bu Mecliste geçerli olmaması gerekiyor. 

Bir de burada sık sık şunu söylemekten kaçınmalıyız: Çok kanun yapmak, çok hızlı çalışmak, 
gece geç saatlere kadar çalışmak... Çok kanun yapmanın, çok iyi kanun yapmak olmadığını bu 
yaşanılan deneyimle gördük. Çok kanun çıkarmak mı; eksiksiz ve iyi kanun çıkarmak mı doğrudur? 
Tabiî her kanunun eksiği olabilir; ama, bir kanun yaşama geçmeden böyle kevgire dönmez. Her 
tarafıyla delik deşik olmuş bir ceza mevzuatıyla karşı karşıyayız. Eğer ortada bir sorumluluk varsa, 
ilk düzenlemeye sahip çıkanlar bunun sorumluluğunu da üstlenmelidir. Ya o zaman yanlış yapıldı 
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ya bugün yanlış yapıldı ya demin yanlış yapıldı bir önergeyle. O kadar aceleye getiriyoruz ki, yasa 
metnindeki, değişiklik metnindeki 250 nci maddenin hangi yasanın 250 nci maddesi olduğunu bile 
yazmayı unutuyoruz. 

Şimdi, arkadaşlar, bu Mecliste hukukçu olmayan değerli milletvekili arkadaşlarım bizim 
hukukçu oluşumuza güvenerek, Adalet Komisyonunun da hukukçulardan oluştuğuna güvenerek el 
kaldırmasınlar. Öyle anlaşılıyor ki, hukukçular da çok hata yapıyorlar. Hepimizin bunda payı var. 
Burada belirli sayıda hukukçu var; ama, lütfen, bu maddeyi bir kere daha okuyun, bu maddenin 
doğru bir madde olmadığını göreceksiniz. 

Adalet Komisyonunun başı dönmüştür arkadaşlar. Bugün sabah 4 tane kanun geldi önümüze, 
öğleden sonra 4 tane de burada geldi. Takip etmekte zorlanıyoruz. Tabiî, aramızda çok zeki, çok hız
lı kavrayan arkadaşlar olduğunu biliyorum, değişiklik önergelerini getiren arkadaşlar, onları kut
luyorum; ama, herkesten aynı zekâ yüksekliğini bekleme hakları yoktur. Biz, ortalama bir zekâya 
sahip milletvekilleriyiz, belirli bir hukuk birikimimiz var. Onların birikimi bunu süratle kav
ramalarını mümkün kılıyor olabilir; ama, biz bu şansa sahip değiliz, bunu itiraf ediyorum. (CHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) O yüzden, bizim gibi daha mütevazı hukukçuları da dikkate 
alarak ve bu Mecliste hukukçu olmayanları da dikkate alarak, daha dikkatli düzenlemeler yapmaları 
gerektiğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu çerçeveyi belirttikten sonra çok kısaca, İktidar Partisinin özgürlük ve 
devrim anlayışına değinmek istiyorum. Bu kanun ve diğer ceza kanunları çıktığı zaman, çok iyi 
hatırlıyorum, bu kürsüden, arkadaşlarımız bunun bir devrim olduğunu söylemişlerdi ve özgürlük
leri genişletmenin de çok doğru bir anlayış olduğunu söylemişlerdi. Ben o zaman sevinmiştim; çün
kü, özgürlükten yana, devrimci bir solcuyum ben. O sevinçle de, hakikaten, dedim ki: Arkadaşlar, 
devrimciliği ve özgürlüğü benimsediler, güzel bir gelişme bu. Şimdi, aradan d ört ya da beş ay geç
ti, bu özgürlük anlayışından geri döndüğünüzü görüyorum. Yani, öylesine geri dönülüyor ki, herkes 
şaşırıyor. Sizi öven köşeyazarlan da şaşırmaya başladı, arkanızdaki medya bile sizden desteğini 
çekmeye başladı; yani, bu, sizi özgürlükçü olduğunuz için, devrimci olduğunuz için falan destek
lemiş köşeyazarlan vardı. Şimdi, arkadaşlar, bu sürede özgürlükçü olmaktan vaz mı geçtiniz?! Ken
dinizden menkul devrimciliğinizden vaz mı geçtiniz?! Bir de bu durumu gözden geçirin; bir de 
ideolojik sorun doğuyor bu yasalarla ilgili ve bu manzarayı görünce, ben, bu çalışma düzenini bir 
mehter yürüyüşü gibi bile değerlendireni iyorum; çünkü, mehter yürüyüşüne saygı duyuyorum. On
lar, hiç olmazsa, iki adım attıktan sonra bir geri adım atıyorlar; sizse, iki adım atıyorsunuz, sonra üç 
adım geri atıyorsunuz. Bu yasa budur arkadaşlar, ceza mevzuatında yaptığınız budur; iki adım 
atıyorsunuz, üç adım geri atıyorsunuz; hepinizi kutluyorum!.. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Baloğlu. 
Hükümet adına, Sayın Bakanın konuşma talebi var. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 
Bu 6 nci maddeyle ilgili olarak, ben de düşüncelerimi ifade etmek isterim. Tabiî, eğer fikrimiz

de bir yanlışlık varsa, bunu değiştirebilmeyi de içimize sindirebiliyorsak, karşılıklı olarak bir
birimizi ikna ederiz; ama,bir fikriinadı içerisindeysek, kim ne söylerse söylesin, yine herkes bil
diğini okur. Onun için, eğer bu 6 nci maddeyle ilgili düzenleme nereden çıktı, nasıl oldu tarzındaki 
bir düşünceyi tartışacaksak, olup bitenlere bakmak lazım. 

Türkiye'de, terör olaylarını yaşadığı günden bu tarafa, çok değişik hükümetler döneminde, 
bazen tek parti hükümeti döneminde, bazen koalisyonlar döneminde, bunun içerisinde, sağ ve sol 
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partilerin birlikte koalisyon yaptığı dönemler de dahil olmak üzere, müteaddit defalar, pişmanlık 
yasası, topluma kazandırma yasaları çıkarılmıştır. Bu yasaların özünde de, her defasında, bu insan
lar şu veya bu sebeple suç işlemiş olsalar dahi, tekrar bir pişmanlık içerisinde iseler, bunları topluma 
kazandırmamız lazım; devlet böyle bir atıfet müessesesini çalıştırsın istenmiştir. Bunun sonucu 
olarak da, evet pişman olduysa, bu pişmanlığın da bir şekilde gösterilmesi gerekir. Nitekim, Ceza 
Kanununda da pek çok maddeyle ilgili olarak, insanlar hangi saikle suç işlerse işlesin, bir pişman
lığı varsa, vicdanî bir rahatsızlık duymuş ve o işten dolayı bir nedamet hali söz konusu ise, 
cezalarında indirim yapılıyor. 

Şimdi, burada da getirilmek istenen şey şu: Netice itibariyle, cezaevinde hükmü kesinleşmiş 
olan birisi "ben, bu işlerden dolayı pişman oldum; ama, benim karıştığım, bildiğim birkısım olay
lar var, birkısım bilgiler var, birkısım belgeler var, birkısım suç aletleri var; bunları, ben göstermek 
istiyorum" diyor. Bu, isterse, kendi içindeki örgüt çatışmasından olabilir veya başka türlü taahhüt
lerin yerine getirilmemesinden olabilir veya vicdanî sebeplerden dolayı olabilir; ne olursa olsun, 
birkısım faili meçhul, geçmişte yaşanmış cinayetlerin, suçların aydınlatılması açısından da bu bil
giler faydalı olabilir. Bunların ortaya çıkarılabilmesi adına, bu kişinin hâkim teminatına bağlı olarak 
cezaevinden dışarıya çıkarılması söz konusudur. 

Şimdi, burada, farkında olmadan değerli arkadaşlarımızın düştüğü bir çelişkiyi de ifade etmek 
istiyorum. Şimdi, biz, Ceza Kanununu, Ceza Usul Yasasını, İnfaz Yasasını büyük ölçüde hâkim 
teminatına, hâkim kararına bağlamadık mı?! Hatta, zaman zaman, bizden bazı arkadaşlarımızın, 
maksadını aşar bir tarzda, yargıya güven meselesiyle ilgili olarak söylediği bir iki beyan üzerinden 
nasıl fırtınaların kopartıldığını ve buna karşılık da "siz yargıya güvenmiyor musunuz" diye, bu kür
süden müteaddit defalar konuştuğunuzu ben hatırlıyorum. 

Şimdi, bu kararı cezaevi müdürü vermiyor; işte, hep çok güvendiğiniz ve çok güvendiğimizi 
ifade ettiğimiz yargı karar verecek. Filanca konuya geldiği zaman yargıya güven, böyle bir konuya 
geldiğinde infaz hâkimine güvenmemek!.. O zaman, gelin, buradan şunu söyleyin: Biz, asliye 
hukuk hâkimlerine güveniyoruz, sulh ceza hâkimlerine güveniyoruz; ama, infaz hâkimlerine güven
miyoruz deyin; gelin, bunu burada da bir söyleyin; yargıya nereye kadar güvendiğinizi, nereye 
kadar güvenmediğinizi de bir tescil edelim. 

Şimdi, gayet açık, burada deniliyor ki; evvela, kişinin rızası, arkasından ilgili makamın talebi 
üzerine hâkim karar verecek ve buna karşı da itiraz imkânları var, ve sairleri var; eğer, hâkim falan 
devreden çıkmış olsaydı, bunu anlamak mümkündü. 

İkinci arz edeceğim husus: Komisyon çalışmalarında, Adalet Komisyonu Sayın Başkanının, 
sizlerin katkısıyla ne kadar demokratik bir usul ve üslup içerisinde çalıştığı ortadadır. Burada, her
kesin katkısına açık bir müzakere süreci sürdürülüyor. Hepimizin isteği, arzusu, en iyi şekilde 
yasaları çıkarmaktır; ama, bakın, Türkiye çok değişiyor. Bugün burada yaşadığımız bir olay var; 
hem muhalefet partisinden değerli bir milletvekili hem bağımsız bir milletvekili hem de İktidar Par
tisinden milletvekili bir arkadaşımızın yaptığı gündemdışı konuşmalar var. Biz, özgürlüklerden 
yanayız; ama, bundan, dört ay evvel, beş ay evvel, bu ülkenin ilim adamlarıyla, profesörleriyle 
"Türkler soykırım yapmıştır" tarzında bir toplantının bir Türk üniversitesinde yapılacağını birisi 
söyleseydi, biz bunları katiyen kabul edemezdik, havsalamız almazdı. İktidar-muhalefet, bu yalan
dır diye çaba gösterirken, milletin ve bu çabaların arkadan hançerleneceğini birisi beş ay evvel bu 
kürsüden söylemiş olsaydı, hiçbirimiz bunu tahayyül bile edemezdik. Hatta, şimdi ne diye tartışılıp 
duruluyor; bu 305 inci madde, bakınız, bununla ilgili hep aleyhte yazılar yazılıyor. Boğaziçi Üniver
sitesindeki toplantıdan sonra, acaba, bu, millî yararlarla ne kadar bağdaşıyor, böyle bir maddeye ih
tiyaç var mı yok mu, herkesin düşünmesi lazım. Onun için, Türkiye gibi süratli değişen bir ülkede, 
bazen üç ay evvel, dört ay evvel öngöremediğiniz bir problem çıktığında, elbette, bunu, açık yürek
lilikle burada tartışacağız, konuşacağız, bir kanun çıkarmak gerekiyorsa da çıkaracağız; bundan 
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daha tabiî bir şey yoktur; bu meclisler bunun için vardır, değişen ihtiyaçlara, değişen şartlara göre 
kanunları gözden geçirecek, değişmesi gerektiği şekilde de değiştirecektir. Onun için, ben, aslında, 
bu konuların daha rahat bir ortamda daha uzun bir zaman içerisinde konuşulmasını çokda arzu 
ederim; ama; Türkiye gerçeklerini gözardı ederek bir düzenleme yapılamadığını, yapılmaması 
gerektiğini, eğer bir eksiklik varsa, nereden çıkmış bu eksiklik... Çünkü, bu eksiklikler şuradan 
çıkıyor: Bu tasarılar yasalaştıktan sonra aradan beş ay, altı ay bir süre geçti. Hatırlarsanız, biz, bir 
yıl demiştik bu yasaların yürürlüğü için, geçiş süreci olarak bir yıl. Tatbikatçılarla konuşuldu, ilgili 
kurumlarla konuşuldu, yargı müesseseleriyle konuşuldu, bunun altı ay olması istenildi. Bu altı ay
lık süre zarfında hep ifade etmeye çalıştık ki biz, cumhuriyet savcılarıyla ve ceza hâkimleriyle 
değerlendirme toplantıları yapıldı. Bu ihtiyaçlar, o değerlendirme toplantılarında dile getirildi. Yasa 
yürürlüğe girdikten üç ay sonra, dört ay sonra, biz, zaten bu değerlendirme toplantılarını yapacak
tık, yine de yapacağız. 

Biz, mayıs sonunda düşünüyorduk; şimdi 1 Haziranda gireceği için eylülde tekrar yapacağız. 
Tabiatıyla, uygulamaları gördükçe bu değişiklikleri yaparız ve ilk defa da olmuyor. İsterseniz, bunu 
bugün söyleyeyim, yarın da tartışacağımız yasalar var. Ceza Kanunu, yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren tam 65 defa değişmiş. Hadi, biz aceleye getirdik, biz bu işleri yeteri kadar tartışamadık. Peki, 
geçmişte bu 65 değişiklik nereden çıkmış? Niye, 65 defa Ceza Kanununda değişiklik yapılmış? 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Kaç yılda?.. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Peki, Ceza Muhakemesi Yasası kaç defa 

değişmiş; en az 32 defa değişmiş. 
Demek ki, hadi, biz bugün aceleye getirdik, vesaireye getirdik. Bu acelenin ne anlama gel

diğini, müteaddit defalar ben de bu kürsüden izah ettim. Yani, Türkiye'nin önünde on sene zaman 
vardı da biz on güne mi sıkıştırdık?! 

Şimdi, bakın, Borçlar Kanununu, Türk Ticaret Kanununu gönderdik. Birinin arkasında beş yıl
lık çalışma var, öbürünün arkasında yedi yıllık çalışma var. Süre verdik, buyurun yazın dedik, ne 
diyorsanız dedik. Üstelik, daha taslak halindeyken sizin grubunuza da gönderdik, üstelik Adalet 
Komisyonu üyelerimize de gönderdik. Önümüzde zaman olan noktada, her türlü katkıyı alacak im
kânı vermeye çalıştık; ama, şunu da biliyoruz, bakın, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunuyla 
ilgili olarak bu kadar süre vermiş olmamıza rağmen, daha, şu ana kadar dişe dokunur iki tane de 
katkı gelmemiştir. Hep bunu söyleyip duruyorum; sivil toplum örgütleri filan deyip çoğul ifadeleri 
kullanınca çokça katkı filan da olmuyor. Keşke, bu tasanlar, teklifler bize gelmese de, biz de hiç ol
mazsa sonunda bir mazeret bulsak demeye getiriyorlar. 

Onun için, birbirimizi anlayarak, Türkiye'nin sıkıntılarını, Türkiye'nin zorluklarını anlayarak... 
Ben sizi anlıyorum; ama şunu da kabul etmeniz lazım ki, Türkiye'nin bugün karşılaştığı zaman 
sıkıntısı, bu hükümetten kaynaklanmıyor. 1963'ten beri Türkiye, Avrupa birliği yolunda yürümeye 
gayret ediyor. Son kırk yılın meselesini son dört aya, son iki yıla, son ikibuçuk yıla çıkarırsanız, 
zaman sıkışıklığı bu hükümetin değil, Türkiye'nin sıkışıklığıdır. Bunun da bilinmesini bu vesileyle 
ifade etmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
Madde üzerinde Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay; buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 6 ncı 

maddede mahkûmların dışarıya hâkim kararıyla götürülmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu, 
önemli bir gelişmedir. En azından bir hâkim güvencesi, yargıç güvencesi vardır; dolayısıyla, teşek
kür ediyorum. 
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MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Dağdaki adamdan hâkime ne? Alıp dağa götürüyorlar... 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Evet... 
Ancak, sormamız gereken soru şudur: Türkiye Büyük Millet Meclisinde son on yıl içerisinde 

Faili Meçhul Cinayetler Komisyonu var, bu komisyon raporunu okuyan var mı bilmiyorum..Susur
luk Komisyonu raporu var ve bir de Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komisyonu olarak benim 
de bulunduğum bir komisyonun hazırlamış olduğu bir rapor var. Bu raporlarda işlenen konu şu: 
Cezaevinden alınıp dışarıda cinayet işlettirilip, faili meçhul cinayetler işlettirilip sonra tekrar 
cezaevine götürülen insanlar var ve resmî yazılarla sorduğunuz zaman "bu insanlar nerede?.." "O 
tarihte cezaevindedir" diyorlar. Dolayısıyla, Türkiye'de şu anda 10 000 faili meçhul cinayet var, 
henüz faili açıklığa kavuşmamış. Bir tanesini "lojman cinayeti" diye bugünlerde araştırıyoruz. İşte, 
kanunları yaparken, bu kanun teklifinin bir şeyi var. Altı ay önce yapmış olduğumuz kanun teklifi, 
daha sivil, daha demokratik bir kanun teklifiyken, bu getirilen kanun teklifi daha devletçi, devleti 
daha çok koruyan... Türkiye'de devletin korunmaya ihtiyacı yok, Türkiye'de vatandaşın korunmaya 
ihtiyacı var. Esas mantıklı şeyi bu. Yani, Türkiye'de devletin korunmaya ihtiyacı yok, devlet çok 
güçlü; ordusu var, vergisi, askeri, memuru, hepsi var; ama, Türkiye'de vatandaşın koruyucusu yok
tur. Dolayısıyla, biz, bu kanun maddeleri geldiği zaman, otomatik şekilde oylayıp geçtiğimiz zaman 
ben şahsen üzüntü duyuyorum, bir katkı yapamadığım için. Bildiğim şeyleri söylemek zorundayım. 
Bu üç tane komisyonu bu Meclisler hazırlamıştır ve bu Meclisler de, cezaevinden alınıp götürülüp 
cinayet işletildikten sonra cezaevine konulan insanların hikayeleriyle doludur. Bu gerçeğin bilin
mesini arzu ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yarbay. 
Madde üzerinde verilmiş 1 adet önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 6 ncı maddesinde yer alan "250 nci maddenin" ibaresinin "5271 
sayılı Kanunun 250 nci maddesinin" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Fatsa Orhan Yıldız Niyazi Pakyürek 
Ordu Artvin Bursa 

Mustafa Duru Ali Ayağ 
Kayseri Edirne 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu önergeye? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu?.. 
ADALET BAKANİ CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Evet, bir tavzih niteliğindedir, 250 nci mad

denin hangi kanunla ilgili olduğu... Katılıyoruz. Düzeltme şeklinde; katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Madde 6- Madde metninde sadece "250 nci maddenin" ibaresinin kullanıldığı, hangi kanunun 

250 nci maddesine atıf yapıldığının anlaşılmadığı, uygulamada meydana gelebilecek tereddütleri 
gidermek amacıyla bu değişiklik yapılmıştır. 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı, gerekçesini dinlediğimiz öner
geyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
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Şimdi, 6 ncı maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Çalışma süremiz bitti Sayın Başkan. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Daha 5 dakika var. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - 5 dakikada ne görüşülür?! 
BAŞKAN - 7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7.- 5275 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"(4) Çocuklar hakkında hükmedilen; adlî para cezası ile hapis cezasından çevrilen adlî para 

cezasının ödenmemesi hâlinde, bu cezalar hapse çevrilemez. Bu takdirde onbirinci fıkra hükmü uy
gulanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Artvin Milletvekili Yük
sel Çorbacıoğlu; buyurun. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) -10 dakika konuşacak; o kadar süre yok. Böyle bir usul yok. 
BAŞKAN -10 dakikamız var. 10 dakika varken... 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - 6 dakika var. 
BAŞKAN - Sayın Başkanım, biz buradaki saate göre hareket ediyoruz. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Şahsı adına da konuşacak, 15 dakika süresi var Sayın 

Başkan. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Bunlar iyi şeyler değil. 
BAŞKAN - Buyurun. 
Sizin şahsınız adına da söz isteğiniz var; 15 dakika süre veriyorum. 
CHP GRUBU ADINA YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bu maddede yapılan iki değişiklik var. Mevcut Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkın

daki Yasanın ilgili maddesinde yine bu hüküm vardı; ancak, bir yanlış anlaşılmaya yol açmaması 
için, yani bu lehe olan hükmün sadece çocuklar hakkında uygulanabilmesi için madde metnine bir 
noktalı virgül eklenmiştir; bu şekilde sadece çocuklara ait olduğu anlaşılsın, bir kavram kargaşası 
yaratılmasın diye bu düzenleme yapılmıştır. 

Diğer değişiklik ise, hapis cezası olarak bir düzeltme vardır. Adlî para cezasına daha önceki 
halinde kısa süreli hapis cezalarının çevrilmesi söz konusuydu; burada hapis cezası olarak bir düzen
leme yapılmıştır. Bunun gerekçesi de adlî para cezalarına çevrilmekle ilgili Türk Ceza Kanununun 
50 nci maddesindeki düzenlemeyi, ben size ilgili bölümünü okuyorum: Madde başlığı "Kısa süreli 
hapis cezasına seçenek yaptınmlar." 1 inci maddenin (a) bendi bu cezalann, bu kısa süreli cezalann 
-ki, yeni Türk Ceza Kanununda kısa süreli cezalar bir yıla kadar olan cezalardır- bunların adlî para 
cezasına, koşullan varsa çevrilebileceği söylenmektedir. Ancak, 50 nci maddenin dördüncü bendin
de, taksirli suçlarda ise, bu bir yıla kadar olan kısa süreli hapis cezası sınırlaması kaldırılmış, bir yıl
dan fazla uzun süreli hapis cezalarına da adlî para cezasına çevrilme şansı tanınmıştır. 

Ancak, bu düzenlemede, yani, mevcut yasadaki çocuklann lehine olan düzenlemede, sadece 
kısa süreli hapis cezalarına bu hak tanınmış olduğundan, oysaki, uzun süreli hapis cezalarına da, 
zaten, yasada tanınmış olan bir hakkın bu durumda çocuklar için uygulanmaması riski söz konusuy
du. O nedenle, bu düzenleme yapılmıştır. 
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Yapılan düzenlemeyle, bu madde hakkındaki görüşümüzü söylemek gerekirse, şahsen ve grup 
olarak, bu maddenin, böyle bir düzenlemenin doğru olduğunu biz de kabul ediyoruz. Bu madde 
doğru da, bu maddenin bulunduğu kanun teklifi eğri; yani, neresi eğri derseniz bir yığın eğrilik var. 

Bu eğriliklerle ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri düşüncelerini söylediler. Hatta, 
iki madde üzerinde, İktidar Partisinin milletvekillerinden Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yar
bay da o eğriliği dile getirdi. 

Genel olarak baktığımızda, 1 inci maddede problem var. 1 inci maddedeki problem şuydu: 
Yüksek güvenlikli cezaevlerinde hapis cezasının üçte l'ini geçiren hükümlü normal cezaevine 
geçebilirken, burada müebbet hapis cezalarıyla ilgili bu üçte l'lik fiilî yatma süresini üçte 2'ye çıkar
dık. Yani, bu, zor koşullarda cezanın infazına devamı kararı. Yani, bu, insan hak ve özgürlüklerine 
vurulan bir darbe, birincisi bu. 

İkincisi, 5 inci maddeyle, avukatlık mesleğine vurulan, yine insan hak ve özgürlüklerine vurulan 
büyük bir darbe daha burada var. Buradaki maddenin mevcut yasadaki hali şuydu: "Avukatların savun
maya ilişkin belgeleri, dosyalan ve müvekkilleriyle yaptıkları konuşmaların kayıtlan incelemeye tabi 
tutulamaz." Güzel, yani demokratik bir ülkenin gereği yargının üçüncü ayağı diyebileceğimiz, üç 
ayağından biri diyeceğimiz savunma ayağının güçlendirilmesi için yapılmış olan bir düzenleme; "an
cak" deyip devam eden düzenleme ise, bu hakkı tamamen ortadan kaldıran bir durum. 

Değerli milletvekilleri, ben, oldum olası, bu "ancak" kelimesinden rahatsızlık duyuyorum. 
Niye rahatsızlık duyuyorum; şu anda yürürlükte olan 1982 Anayasası; ben, bu yasaya "ancak 
Anayasası" diyorum; düşünce özgürlüğü vardır, herkes düşüncesini ifade etmekte serbesttir deyip 
"ancak" diye başlayan istisna vardır; efendim, herkes seyahat etmekte özgürdür, ancak... Herkes 
mülkiyet edinmede özgürdür, ancak, ancak... 

Değerli arkadaşlar, bu ancaklar, o düzeni korumak için değil, o yasayı korumak için değil, bu an-
caklar sadece ve sadece hukuka, adalete, insan hak ve özgürlüklerine atılan birer kurşundur. Bu kurşun
lardan biri de buraya girmiştir; "ancak, 5237 sayılı Kanunun 220 nci maddesi" denilerek avukatlara 
tanınan bu hakkın, o savunma hakkının, o kutsal hakkın istisnaî olarak nasıl delindiğini görüyoruz. 

6 ncı madde... Sayın Bakanımız kızarak bir şeyler söylemeye çalıştı, gerçi çok fazla kızmadı, 
kızamıyor, yapı olarak da makul bir insandır; ama, 6 ncı madde, gerçekten rahatsızlık verici bir 
madde; yani, bu 6 ncı maddeyle, biz, insanları tekrar riske ediyoruz, yine, insan hak ve özgürlük
lerine bir kurşun daha, burada, atıyoruz. 

Ancak, şimdiye kadar, bu yasayla ilgili yapılan konuşmalar, bunlar yapıldı; yapılmayan bir şey 
var, ben onu size söylemek istiyorum. Konuşulmayan şey şu: Komisyona gelen bu teklifin 6 ncı 
maddesi başka bir maddeydi. O maddeyi, ben, size okuyorum: "5275 sayılı Yasanın 68 inci mad
desinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir." 

BAŞKAN - Sayın Çorbacıoğlu, bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz tamamlanma noktasındadır; ancak -sayın hatibin konuş

ması da bitmek üzere- bu maddenin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ediyorum. 
Buyurun efendim. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Efendim, 68 inci maddenin ilgili dördüncü fıkrası şu; bir kere, başlığını okuyayım: "Hüküm

lünün, mektup, faks ve telgrafları alma ve gönderme hakkı." Bu, çok önemli bir haktır. Aramızda, 
cezaevinde yatan varsa, onlar bilir. Cezaevinde yatan insanlar için bu hakkın ne kadar yaşamsal ol
duğu bilinmektedir; bu şekilde de bilinmesini isterim. Bunun dördüncü fıkrasını okuyorum: "Hüküm-
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lü tarafından resmî makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgraflar 
denetime tabi değildir." Yani, bu resmî makamlara ve özellikle avukatlara gönderilen yazıların denet
lenemeyeceği... Fakat, bu dördüncü fıkraya bir cümle ekliyoruz; "ancak." Bu lanet kelime burada da 
önümüze çıkıyor, bu "ancak" kelimesi. "Ancak, resmî makamlar dışında hükümlü tarafından veya 
hükümlüye mektup, faks veya telgrafların gönderilmesi veya verilmesi, üçüncü fıkrada belirtilen 
sebeplerle, infaz hâkimliği kararıyla kısıtlanabilir." Bu, zaten, başlıbaşına bir hatalı maddeydi; yani, 
komisyondan geçmedi; ama, buraya girdi arkadaşlar. Ben bunu söylemek, sizlerle paylaşmak is
tiyorum. İşlenmemiş bir suçun cezası, yani, içeriği bilinmeyen mektup veya faks gönderilemez diye, 
okunmadan göndermeme, incelememe, okumama karan veriliyor infaz hâkimi tarafından. 

Şimdi, Sayın Bakanım "infaz hâkimlerinin kararına inanmıyor musunuz, güvenmiyor 
musunuz" dediler "yargı, yargının karan... " 

Değerli arkadaşlar, birbuçuk yıl kadar önce İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi sıfatıy
la, Batman Cezaevinde yaptığımız bir inceleme sırasında öğrendiğim bir konuyu sizlerle paylaşmak 
istiyorum. 90 civannda, infaz hâkimliğinin verdiği karar var. Sayı tam aklımda değil, 90 diyelim. 
Kimin tarafından; tutuklu veya hükümlü tarafından yapılan bir talep üzerine 90 tane karar veriliyor. 
Verilen kararların 89 tanesi ret. Örneğin, sıcak su verilmiyor diye şikâyet ediliyor veya okuma hak
kımız kısıtlanıyor... Ne yapıyor infaz hâkimi, cezaevine gidip inceleme mi yapıyor, tarafları mı din
liyor; hayır. Ona, cezaevi yöneticileri tarafından tutanak getiriliyor; kitap okumakta herkes serbest
tir, sıcak su şu saatlerde verilmektedir... Öyle mi, ret... Evet, bu da bir yargı kararı; ama, böyle yar
gı kararı! Verilen 1 tane kabul ise, esasa ilişkin değil, usule ilişkin. 

Şimdi, bazı şeyleri yapıyoruz; ama, inandığımız için mi yapıyoruz, yoksa birilerine şirin görün
mek için mi, yoksa sıra savmak için mi, yoksa birtakım koşulları gerçekleştirmek için mi? Bazı ger
çekleri eğer söyleyeceksek, bunları da söyleyeceğiz. 

Şimdi, genel olarak, bu yasanın düzenlenmesini anlamakta zorlanıyorum; çünkü, iyi veya kötü, 
mevcut yasalarımızdan daha ileri düzeyde, insan hak ve özgürlükleri ve çağdaşlık anlamında daha 
ileri düzeyde Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza İnfaz Kanunu yaptık, bunlan düzen
ledik. Burada eksik kalan yönler vardı; yani, daha ileri düzenlemeler yapılabilirdi; ancak, bu konuda, 
bu daha ileri düzenleme konusunda bir düzenleme yapılması düşünülmesi gerekirken, yani, daha 
ileriye yönelik birtakım değişiklikler önerilmesi gerekirken, bakıyoruz, Ceza İnfaz Yasasında da, 
Ceza Yasasında da -görüşeceğiz yarın öbür gün- Ceza Muhakemeleri Yasasında da geri adım atılıyor. 

Antalya Milletvekilimiz Sayın Feridun Fikret Baloğlu'nun söylediği gibi, mehter takımı kadar 
bile olamıyoruz, olamıyorsunuz, İktidar Partisi olarak, hükümet olarak. Hiç olmazsa iki adım ileri 
bir adım geri adım atmayı bile bir kazanç saymamız gerekirken, burada, iki adım ileri üç adım 
geriye... Bu, geri atılan adımdır. 

Ben, Türkiye Cumhuriyetinin, sıkıyönetim halinin, olağanüstü halin kaldırılmasıyla olağan 
hale geçmesi gerekirken, geçemediğini görüyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu yasalar, hâlâ daha, yazılı olarak olağanüstü koşullarda değil isek de, 
fiilî olarak olağanüstü koşullar altında olduğumuzu belgeleyen yasalardır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, o kadar küçük veya -yanlış anlaşılmasın- o kadar çok korunması 
gereken, korunmaya ihtiyaç duyan bir devlet değildir, güçlü bir devlettir; teröristlerden, terörist-
başından korkarak, hukukundan taviz vermesi gereken bir devlet değildir. Ne olursa olsun hukuku 
korumak zorundayız ve bu düzenlemeyi yapmasak da, kimse, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, mil
letine, birliğine, bütünlüğüne zarar veremez. Ben, bu korkularla yasa çıkarmayı, bu korkularla, bu 
reflekslerle hareket etmeyi, Türkiye Cumhuriyetinin büyüklüğüyle bağdaştıramıyorum. Biz, büyük
lüğümüze, gücümüze koşut, uygun cesarette hareket etmek zorundayız, korkarak hareket etmek 
bize yakışmaz. 
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O nedenle, ne yazık ki, nereden geldiği bilinmez, hükümetin kendi içinden mi -ki, yarın Ceza 
Muhakemeleri Yasasında göreceğiz- bürokrasiden mi, güvenlik güçlerinden mi, nereden geldiği 
önemli değil; ama, bu gelen baskılara direnememekle... Yine, bu yasalarla ilgili bir söz söylemişti 
Sayın Baloğlu "devrim ve özgürlük yasası" diye, evet bu yasalar devrim yasasıydı veya devrimdi 
yasa olarak değişme anlamında. Devrim nedir değerli milletvekilleri; bir yapının değişmesi, devril
mesi. Ben, hukuk adına, hükümetin ve İktidar Partisinin, bu düzenlemeyle kendisinin devrildiğini 
söylüyorum, bu düzenlemeyle kendisi devrilmiştir. Yarın, öbür gün görüşeceğimiz düzenlemeler, 
bundan çok daha acıdır. 

O nedenle, Türkiye Cumhuriyetine yakışan, bü Meclise yakışan, insan hak ve özgürlüklerini, 
çağdaş dünyayı kucaklayan ve bize yakışan yasaları yapmamızı öneriyorum. 

Beni dinlediğiniz için Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çorbacıoğlu. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 

için, 25 Mayıs 2005 Çarşamba günü saat 11.00'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Hayırlı geceler diliyorum. 

Kapanma Saati: 23.10 
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VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, iç borç faiz ödemelerine ve 2005 yılı bütçesinden 

yatırımlara ayrılan paya ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı 
(7/5535) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

1 - İktidarınız döneminde toplam ne kadar faiz ödemesi yapılmıştır? B u 
ödemenin ne kadarı iç borç faizidir? Hangi kurum, kuruluş v e şahıslara 
ödenmiştir? 

2 - 2003 ve 2 0 0 4 yıllarında faiz harcamalarının toplam harcama içindeki 
payı yüzde kaçtır? 

3 - 2005 yılı bütçesinde yatırımlara ayırdığınız pay ile, artan nüfusumuzun 
ihtiyaçlarını ve yıpranan altyapıyı onarabileceğinize inanıyor musunuz? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI:B.02.1.HM.0.EKA-02.01-13/ 2 d 05.05* 29581 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar v e Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : T.C. Başbakanlık Kanunlar v e Kararlar Genel Müdürlüğünün 20.04.2005 tarihli ve 
B.O2.O.KKG.0.12/106-437-14/1842 sayılı yazısı. 

İlgi yazıda bahse konu, Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Eraslan tarafından Başbakan Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'a tevcih edilen 7/5535 sayılı yazılı soru önergesinin sureti ekli olarak 
gönderilmiş v e süresi içinde cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine ilişkin Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan cevap metni 
ekte yer almaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

EKLER: A l i B A B A C A N 
EK-1: Yaz ı _ w _ , 

Devlet Bakanı 
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HATAY MİLLETVEKİLİ MEHMET ERASLAN TARAFİNDAN SAYIN 
BAŞBAKANIMIZA TEVCİH EDİLEN 7/5535 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE 
İLİŞKİN OLARAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NCA HAZIRLANAN CEVAP METNİ 

Soru 1: İktidarınız döneminde toplam ne kadar faiz ödemesi yapılmıştır? Bu 
ödemenin ne kadarı iç borç faizidir? Hangi kurum, kuruluş ve şahıslara ödenmiştir? 

Soru 2: 2003 ve 2004 yıllarında faiz harcamalarının toplam harcama içindeki 
payı yüzde kaçtır? 

Cevap 1 ve 2: 

Devlet İç Borçlanma senetleri, hamiline yazılı olarak ihraç edilmekte ve ihraç 
sonrasında ikincil piyasalarda alım satım işlemlerine konu olabilmektedirler. Bu çerçevede, 
senet bedelleri vade sonunda senedin aslını ibraz eden yatırımcılara T.C. Merkez Bankası 
ve/veya T.C. Ziraat Bankası aracılığı ile ödenmektedir. 

2003-2004 yıllarında konsolide bütçeden yapılan faiz ödemelerine ilişkin tablo aşağıda 
yer almaktadır: 

2003 ve 2004 Yılları Konsolide Bütçe Faiz Ödemeleri 

(Milyar TL) 

Toplam Harcama 
Faiz Harcamaları 

İç Borç Faizi 
Dış Borç Faizi 

Faiz Harcamaları / Toplam Harcama 

2003 
140.454.842 

58.906.163 
52.718.886 

5.890.277 
41,7% 

2004 
140.200.045 

56.488.490 
50.431.801 

6.056.689 
40,3% 

Soru 3 : 2005 yılı bütçesinde yatırımlara ayırdığınız pay ile, artan nüfusumuzun 
ihtiyaçlarını ve yıpranan altyapıyı onarabileceğinizi düşünüyor musunuz? 

Cevap 3t 

Uygulanmakta olan program ile ekonomik gelişmeyi kalıcı kılan düzenlemeler hayata 
geçirilmektedir. Böylelikle istikrarlı büyüme ortamında düşük enflasyon sağlanmıştır. 
Program ile yüksek bir toplam kamu kesimi faiz dışı fazlası sağlanmış ve bu sayede ekonomi 
üzerindeki borç yükü azaltılmıştır. Uygulanan politikalara güven artmış, böylelikle bütçe 
üzerinde büyük yük oluşturan faiz harcamalarında önemli tasarruf sağlanmıştır. 

Faiz harcamalarının düşmesi ile fiziki ve beşeri sermayeyi artıran yat tnm 
harcamalarına sağlanan ödeneklerde rahatlama mümkün olmuştur. 2004 yılında konsolide 
bütçe yatırım harcamaları 8,4 katrilyon TL seviyesinde gerçekleşmiş ve bütçe ödeneği 1,6 
katrilyon TL aşılmıştır. 2005 yılında ise yattnm harcamalan ödeneği bir önceki yıl ödeneğine 
göre yüzde 64 oranında artırılarak 11,2 katrilyon TL olarak belirlenmiştir. 2004 yılı 
bütçesinde toplam içindeki payı yüzde 4,5 olan yatırım harcamalan 2005 yılı bütçesinde 
toplam harcamalann yüzde 7,2'sini oluşturmaktadır. 

Bu itibarla, uygulanmakta olan program kapsamındaki sıkı maliye politikası 
hedeflerinden taviz verilmeksizin, azalan faiz harcamalan ile birlikte yatınm harcamalan 
artınlmaktadır. 
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2- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, bakanlıkça yapılan ihalelere ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/5579) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. _ 

Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

Adalet Bakanlığı en çok ihale yapan kurumlar arasında ikinci sırada yer 
almaktadır. Ancak Kamu İhale Kurumunun ihale kararlannın uygulanmadığına 
ilişkin söylentiler vardır. 

SORU 1: Yeni kurulan İnşaat Dairesi Başkanlığı görevine kim 
getirilmiştir? Bu şahsm mesleği nedir? Hukukçu mudur? İnşaat Mühendisi 
midir? Burada görev yapan hakimler neden görevlerinden ayrılmışlardır? 

SORU 2: Şimdiye kadar yapılan Cezaevi ve Adliye binası ihaleleri 
kaçıncı saradakilere verilmiştir? 

SORU 3: Yapılan ihalelerde Kamu İhale Kurumunun ihale kararlan 
neden uygulanmamaktadır? 

T.C. r 
ADALET BAKANLIĞI *.<*./.S./2005 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 14/04/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/5579-10387/31464 sayılı yazınız, 

b) 22/04/2005 tarihli ve 429 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Niğde Milletvekili Orhan Eraslan tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5579 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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Sayın Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5579 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımızda İnşaat Dairesi Başkanlığı adında yeni bir birim kurulmadığı, 
11/07/1992 gün ve 21281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3825 sayılı 
Kanunla kurulmuş Teknik İşler Dairesi Başkanlığı dışında bu konuda başka bir birimin 
bulunmadığı, bu birimde kuruluşundan itibaren hâkim ve savcı sınıfından hiç kimsenin görev 
yapmadığı, başından beri Teknik Hizmetler Sınıfından mühendis unvanlı personelin görev 
yaptığı, Teknik îşler Dairesi Başkanlığının hâlen görevde bulunan başkanının İnşaat Yüksek 
Mühendisi olduğu ve 26/02/2003 tarihinde müşterek kararname ile bu göreve atandığı; 

Bakanlığımız Teknik îşler Dairesi Başkanlığı tarafından 2003 yılından itibaren cezaevi 
ve adliye binaları olarak toplam 52 ihale yapıldığı, yapılan ihalelerin 26'sının en düşük birinci 
teklif, 12'sinin en düşük ikinci teklif, 7'sinin en düşük üçüncü teklif, Finin en düşük 
dördüncü teklif, 4'ünün en düşük beşinci teklif, 2'sinin en düşük altıncı teklif sahibi firmaya 
verildiği, 

Ancak; ikinci teklife verilen 12 ihaleden 6'sında birinci tekliflerin, üçüncü teklife 
verilen 7 ihaleden 6'sında birinci ve ikinci tekliflerin, beşinci teklife verilen 4 ihaleden 
2'sinde ilk dört teklifin, Finde ise 2, 3 ve 4'üncü tekliflerin, altıncı teklife verilen 2 ihaleden 
2'sinde de ilk beş teklifin belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı kaldığı, dolayısıyla 26 
ihaleden 17'sinde ihalelerin geçerli en düşük teklif sahibi firmaya verildiği, buna göre 52 
ihaleden 43'ünün en düşük teklif sahibi firmaya verildiği; 

Kalan 9 ihalenin 3'ünün Kamu İhale Kanunu ve İhale Tebliği gereği yapılması istenen 
aşırı düşük fiyat sorgulamasına cevap vermemesi, 6 ihalenin ise; firmaların aşırı düşük fiyat 
sorgulamasına yaptıkları açıklamaların ihale komisyonu tarafından yeterli görülmemesi 
nedeniyle, 4 ihalenin ikinci, 1 ihalenin üçüncü, 1 ihalenin ise beşinci teklife verildiği; 

Bakanlığımız Teknik İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 2003 yılından itibaren yapılan 
ihalelerden bugüne kadar 5 ihale ile ilgili katılımcı firmalar tarafından Kamu İhale Kurumuna 
itirazen başvurulduğu, yapılan başvurular ile; bir ihalenin Kamu İhale Kurumu tarafından 
iptal edildiği, söz konusu ihalenin yeniden ihale edilerek gerçekleştirildiği; bir ihaleye, 
müteahhit firmanın yapmış olduğu başvuruyu Kamu İhale Kurumunun reddederek ihale 
işlemlerine devam edilmesi yönünde karar aldığı. Kamu İhale Kurulu Kararı doğrultusunda 
ihalenin sonuçlandırıldığı; bir ihalenin Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edildiği, gerekli 
düzeltmeler yapılmak suretiyle söz konusu ihalenin yeniden ilân edildiği, halen ihale 
aşamasında olduğu, bir ihalede; İhale Komisyonunun tüm teklifler değerlendirme dışı kaldığı 
için ihaleyi iptal ettiği, katılımcı firmalardan birisinin itirazı üzerine. Kamu İhale Kurumunun 
ihale ile ilgili işlemlere devam edilmesi yönünde karar aldığı, İhale Komisyonunun yeniden 
yaptığı değerlendirme sonucunda Kamu İhale Kanununun "Bütün tekliflerin reddedilerek 
ihalenin iptali" başlıklı 39. maddesi hükümleri çerçevesinde ihaleyi tekrar iptal ettiği, ancak 
ilk itirazı yapan firma tarafından yeniden Kamu İhale Kurumuna başvurulduğu, halen 
Kamu İhale Kurumunun vereceği kararın beklendiği; bir ihalenin, teklifi değerlendirme dışı 
kalan firmalardan birisinin Kamu İhale Kurumuna itirazı üzerine ihale işlemlerinin 
durdurulduğu, halen Kamu İhale Kurumunun kararının beklendiği; 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Bakanlığımızca, Kamu İhale 
Kurumunun verdiği kararların tamamına uyuldugu, ihale işlemlerinin bu doğrultuda 
yürütüldüğü, henüz kararı Bakanlığımıza ulaşmayan iki ihalede de Kamu İhale Kurumunun 
vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacağı; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
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3.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/5605) 

05.04.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Ali BABACAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Hükümet kurulduğu tarihten bu yana, gerek yazılı gerekse "sözlü basın 
organlannda çeşitli kereler kadrolaşma yapıldığı yönünde yazılar yer almaktadır. 

Bu konuyla ilgili 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 . 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

Sayı . B.02.1 .HM.O.PER.02/2/ 1 6.05. 0 5 * 2 9 4 1 6 

Konu : Atamalar 

T C . 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİNE 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İ lgi : 14.04.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/5605-10430/31547 sayılı yazıları. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından Hükümetin kurulduğu tarihten 
buyana yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin 7/S605jjsas no'lu yazılı soru 
önergesine Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen cevap ektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

EKLER : Ali BABACAN 
1- Yazı Devlet Bakam 

- 2 9 0 -



T.B.M.M. B : 101 24. 5 .2005 O : 2 

1) G ö r e v e baş ladığınız tarihten itibaren, Bakanlığınız bir imler ine açıktan k a ç kişi l ik 
a t ama yapılmışt ır? 

6 5 7 sayılı K a n u n ' u n 53 üncü maddes i ve Sakatların Devlet M e m u r l u ğ u n a 
A l ı n m a Şartları İle Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yöne tme l ik t e 
Değiş ikl ik Yapı lmas ına Dair Yönetmel ik uyar ınca s ınavla 19 adet özür lü , 

Haz ine Müsteşarl ığı İle Dış Ticaret Müsteşarl ığı Teşki la t v e Görevler i 
Hakk ında K a n u n uyar ınca s ınavla 47 adet Haz ine U z m a n Yardımcıs ı , 15 adet 
Stajyer H a z i n e Kontrolörü, 3 adet Sigorta Dene t l eme U z m a n Yard ımcıs ı , 1 
adet Aktüer Yardımcıs ı , 

2828 sayılı Sosyal Hizmet ler v e Çocuk Es i rgeme K an u n u uyar ınca s ınavla 
3 adet , 3713 sayılı Terör le Mücade le Kanunu uyar ınca s ınavla 2 adet, 

Başbakanl ık Devle t Personel Başkanl ığ ı 'n ın 10.02.2OO4 tar ih v e 
B.02 .1 .DPB.0 .10 .07 sayılı yazıları uyarınca 5 adet, 
o l m a k üzere 9 0 ' ı s ınavla toplam 95 adet açıktan a tama yapılmışt ır . 

2 ) N a k i l yoluyla Bakanl ığınıza çeki lmiş olan personel sayısı n e kadard ı r? 

4 0 4 6 sayılı Özel leş t i rme K a n u n u ' n u n 22 nci maddes i uyar ınca 25 adet , 
kurumlararas ı nakil yoluyla ise 60 adet o lmak üze re top lam 85 persone l 
al ınmıştır . 

3) Bakanl ığ ınıza , diğer k a m u kurum v e kuruluşlar ından geçici görevlendi r i lmek 
amac ıy la getirilen personel sayısı ne kadardır? 

Diğer k a m u ku rum ve kuruluşlarından geçici görevlendir i lme suret iyle 
3 personel görev yapmaktadır . 

4) Bakanl ığ ın ızda göreve başlat ı lan sözleşmeli personel sayısı nedir? 

Müsteşar l ığ ımızda göreve başlatılan sözleşmeli personel bu lunmamaklad ı r . 

4.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/5610) 

0 5 . 0 4 . 2 0 0 5 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sn. Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

K e m a l DEMİREL 
B u r s a Mi l l e tvek i l i 

Hükümet kurulduğu tarihten bu yana, gerek yazılı gerekse sözlü basın 
ılarında çeşitli kereler kadrolaşma yapıldığı yönünde yazılar yer almaktadır. 

Bu konuyla ilgili kamuoyunun merakının giderilmesi amacıyla, 

1 . Göreve başladığınız tarihten it ibaren, 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? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 
560 

B : 101 24 . 5 .2005 0 : 2 

20.5.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 14/04/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/5610-10437/31554 sayılı yazınız, 

b) 22/04/2005 tarihli ve 428 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Bursa Milletvekili Kemal Demirel tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5610 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Sayın Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5610 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyetinin 58. ve 59. Hükümetleri döneminde, bağlı ve ilgili kuruluşlar 
da dahil olmak üzere, Bakanlığımız birimlerine 5122 kişinin açıktan, 539 kişinin ise naklen 
atamasının yapıldığı, 18 kişinin ise sözleşmeli personel olarak göreve başlatıldığı, 
Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK/ 
Bakan / 
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5.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak ERTEN'in, inşaat ihalelerinin TCK kapsamına alınmadığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/5621) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇÎÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. OT.Cû' f2ÛCST r\ 

Saygılarımla. uf ı ı , \ 

Abdurrezzak ERTEN 
İzmir Milletvekili 

1. Türk Ceza Kanununda yapılan son düzenleme ile inşaat üretimi yapım 
anlamındaki ihaleler Türk Ceza Kanunu kapsamı dışında bırakılmıştır. 
Devlet memuru olma, milletvekili olmanın ön şartlarından biri olan 
ihaleye fesat karıştırma suçuna,Yeni Türk Ceza Kanununda neden yer 
verilmemiştir? 

2. İhaleye fesat karıştırma suçunun yapım ihalelerini dışlayacak şekilde 
düzenlenmesi, ihaleye fesat karıştırma suçu ile ilgili olarak bir af' 
çıkartılmış olması anlamına mı geliyor? Yasa yürürlüğe girdiğinde 
mahkemeye intikal etmiş olan dosyaların akıbeti ne olacak? 

T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ jQff S/2005 

Bakan 
5i>X 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 18/04/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-10479 sayılı yazınız, 

b) 22/04/2005 tarihli ve 419 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5621 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K . Cemil ÇİÇEK 
Soru önergesi cevabı Baka 
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Sayın Abdürrezzak ERTEN 
îzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5621 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Malûmları bulunduğu üzere; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
"İhaleye fesat karıştırma" kenar başlıklı 235. maddesinin birinci fıkrasında "Kamu kurum 
veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara 
ilişkin ihalelere fesat karıştıran kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 
hükmüne; söz konusu maddenin gerekçesinde de, "İhalenin konusunun, suçun oluşması 
açısından bir önemi yoktur. İhaleye fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi için, yapılan 
ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine 
tâbi bir ihale olması şart değildir." ifadesine yer verilmişse de; maddede yer alan "Kamu 
kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da 
kiralamalara ilişkin ihalelere" ibaresinin açıkça "yapım ihalelerini" içermemesi nedeniyle, bu 
konuda doğabilecek tereddütlerin önüne geçilmesi amacıyla, 31 /03/2005 tarihli ve 5328 sayılı 
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun çerçeve 9. maddesiyle, 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun anılan maddesinin birinci fıkrasındaki "ihalelere" ibaresi 
"ihaleler ile yapım ihalelerine" olarak değiştirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. y 

6.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu karar
larının uygulanmadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/5622) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

<: •% üMin • 
Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

Bazı hakim ve savcılar, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre kendileri ile ilgili olarak 
Adalet Bakanlığı Müfettişlerinin düzenlediği raporları istediklerini, ancak 
alamadıklarını, bunun üzerine Başbakanlık Bilgi Edinme Üst Kuruluna itirazda 
bulunduklarını, Üst Kurulun da itiraz üzerine kurul tarafından müfettiş raporlarının 
kendilerine verilmesi yönünde karar verip gereğinin yapılması için Adalet 
Bakanlığı'na bir yazı gönderdiklerini buna rağmen de Bakanlığınız tarafından ilgili 
raporların kendilerine iletilmediğini tarafıma iletmişlerdir. 

!- Bilgi edinme Kanunu' na göre müfettişlerin hazırladıkları raporların taraflara 
verilmesi gerektiği halde hangi gerekçe ile verilmemektedir ? 

2- Başbakanlık Bilgi Edinme Üst Kurulunun kararlarına bakanlığınız tarafından niçin 
uyulm amaktadır ? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 
5-fcf 

B : 101 24 . 5 . 2005 0 : 2 

SVSir/2005 

2\^> 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 18/04/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-10479 sayılı yazınız, 

b) 22/04/2005 tarihli ve 427 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5622 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

.E* 

J 
Cemil ÇÎÇE* 

Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Sayın Ümmet KANDOĞAN 
Denizli Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5622 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Anayasa'nın "Hâkim ve savcıların denetimi" kenar başlıklı 144. maddesinde, hâkim ve 
Cumhuriyet savcılarının görevlerini, kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere (hâkimler 
için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemenin; 
görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin 
sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme 
ve soruşturmanın, Adalet Bakanlığının izni ile adalet müfettişleri tarafından yapılacağı; 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 24. maddesinde de, adalet müfettişlerinin 
denetimleri sırasında inceledikleri belgelere ve gözlemlerine dayanarak hâkim ve Cumhuriyet 
savcıları hakkında düzenleyecekleri hâl kağıtlarını ilgilinin gizli sicil dosyasına konulmak 
üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderecekleri, 

Hükümlerine yer verildiği malûmlarıdır. 

Anılan hükümler çerçevesinde düzenlenen müfettiş hâl kâğıtları, 2802 sayılı Kanunun 
24. maddesi hükmü uyarınca gizli kabul edilmekte ve ilgilinin gizli sicil dosyasında 
saklanmaktadır. 
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Bakanlığımızın başvurusu üzerine, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunca 

05/07/2004 tarihli ve 2004/12 Karar sayısıyla; 

"- Çağdaş kamu yönetimi anlayışının hakim olduğu ülkelerdeki uygulamalara 
bakıldığında, kamu görevlileri için düzenlenen sicil raporu benzeri dosyaların üçüncü kişilere 
karşı gizli tutulduğu, dosyanın ilgilisine karşı ise açık olduğunun görüldüğü; 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu'nun da bu yönde atılmış bir adım olduğu, nitekim 4982 sayılı 
Kanunun konuyla ilgili olarak, İS inci maddesindeki "Yargı denetimi dışında kalan idari 
işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bu 
Kanun kapsamına dahildir....", 18 inci maddesindeki "Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin 
görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır. Ancak, bu 
bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise, 
istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir.", 25 inci 
maddesindeki "Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli 
ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi 
edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum 
çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır." şeklindeki hükümlerinin de, kurum ve 
kuruluşların kendi personeli hakkında sahip oldukları bilgi ve belgelerin üçüncü kişilere karşı 
gizli tutulması, ancak bu bilgi ve belgeler ilgili kişinin çalışma hayatını ve meslek onurunu 
etkileyecek nitelikte ise o kişiye açık olması, bir başka deyişle bilgi edinme hakkı kapsamında 
ilgili personelin kendisiyle ilgili bilgi ve belgelere erişim hakkının bulunduğu şeklinde 
anlaşılması gerektiği, 

- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 19 ve devamı maddeleri gereğince 
hakim ve savcıların kademe ilerlemesi, derece yükselmesi gibi hususlarda sicil raporları ile 
müfettiş hal kağıtlarının dikkate alınan asli belgelerden olduğu göz önünde tutulursa, bu 
belgelerin hakim ve savcıların "çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte" 
bulunduğunun açık olduğu, 

hususlarını ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 5 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan "Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna 
aykırı hükümleri uygulanmaz." amir hükmünü göz önünde bulunduran Kurul, 4982 sayılı 
Kanun ile çelişen 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerinin uygulanmasında 
sicil raporları ve müfettiş hal kağıtlarının üçüncü kişilere karşı yine gizlilik prensibi içinde 
muhafazasının gerektiği, ancak ilgili hakim ya da savcıya karşı 4982 sayılı Kanun 
çerçevesinde açık olmasının gerektiğine oybirliği ile karar vermiştir." 

Bununla birlikte, 4982 sayılı Kanunun 26. maddesinin birinci fıkrası hükmüyle, 
kurum ve kuruluşlara, faaliyetleri sırasında elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye 
niteliğindeki bilgi ve belgelerin gizliliğini ve lüzumu halinde bu Kanun kapsamı dışında 
tutulmasını kararlaştırma yetkisi verildiğinden, bu yetki çerçevesinde müfettiş hâl 
kâğıtlarının ilgililere açıklanmasının doğuracağı sonuçları değerlendirmek üzere, 04/08/2004 
tarihinde Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Komisyonun 06/08/2004 tarihli toplantısında; 
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun yukarıda yazılı Kararının, Bakanlığımızı bağlayıcı 
niteliğinin bulunmadığı; hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında doldurulan gizli sicil fişleri 
ile müfettiş hâl kâğıtlarının derece terfi ve birinci sınıfa ayrılmada tek başına sonuç doğuran, 
kesin, yürütülmesi zorunlu ve bağlayıcı belgelerden olmadığı, bu belgelerin derece terfi ve 
birinci sınıfa ayrılmada bağlayıcı yönü bulunmadığı ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
tarafından serbestçe takdir edileceği, sözü edilen belgelerin Bakanlık ve Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kuruluna görüş ve tavsiyelerde bulunan takdirî belgelerden olduğu sonucuna 
varılarak bilgi edinme hakkı kapsamı dışında tutulması gerektiği; ancak anılan Kanunun 
amacı da dikkate alındığında, ilgililere bu belgelerin sonuçlarının bildirilmesinin hizmetin 
gereklerine daha uygun olacağı kanaatine ulaşılmış ve 10/08/2004 tarihli "Olur" ile oluşan 
görüş doğrultusunda işlem yapılması kararlaştırılmıştır. 

Öte yandan, kaynağını Anayasanın 144. maddesi ve Hâkimler ve Savcılar Kanununun 
24. maddesinden alan müfettiş denetimleri ve bu denetimler sonucunda düzenlenen hâl 
kâğıtlarının, sadece kişiyi ilgilendiren sonuç kısımları ile yapılan soruşturmalar sonucunda 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca neticeye bağlanıp kesinleşen soruşturmalara ait 
evrakın tamamı, istek halinde 4982 sayılı Kanun çerçevesinde ilgilisine verilmekte olup, 
anılan Kanunun gereği uygulanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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7.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Mercedes Benz AŞ hakkındaki bazı iddialara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/5654) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'mn 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

İlgi ; 7/3872,7/3929,7/4012,7/4276,7/4837 ve 7/5204 esas sayılı yazılı soru 
önergelerim. 

İlgi önergelerle Mercedes Benz Türk A.Ş isimli üretici firmayla ilgili olarak; 
gümrük kaçakçılığı ve sahte belge düzenlenme iddiaları dile getirilmiş, idari denetimin ihmal 
boyutlarını aşacak şekilde neden aksadığı, denetim görevini gereğince yapmayan kamu 
görevlileri hakkında neden idari ve yasal işlem yapılmadığı sorulmuştur. 

İlgi 7/5204 esas sayılı önergede belirtildiği gibi, maalesef önergelere verilen cevaplar 
kamu yönetimi ciddiyetiyle bağdaşmayan nitelikte olmuştur. İlgi 7/5204 esas sayılı önergeye de 
halen cevap alınamamıştır. 

Tarafımıza ulaşan bilgi ve iddialara göre; yukarıda sözü edilen suçlamaların dışında, 
gümrük ve antrepo depolarında da benzer hukuka aykırı durumlar söz konusudur. 

Bu iddia ve bilgilerin gerçek olup olmadığını tespit etmek amacıyla, 
aşağıdaki bususlann cevaplandmlmasını talep etmek gereği doğmuştur. 
Önergenin, hem Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, hem İçişleri Bakanlığını ve hem de 
Gümrükleri ilgilendiren yönleri olduğundan, iş bu önergenin Sn.Başbakan'a 
sunulması gerekmiştir. 

1-Üretici firmanın, ithal etmiş olduğu vito ve spinter minibüslerin 
oturma koltuk gruplarını eksiltmek yoluyla, istiap haddini düşük gösterdiği, bu 
suretle ÖTV ve dolaylı olarak da taşıt alım ve ek taşıt alım vergilerinden dolayı 
kaçakçılık yaptığı yolundaki iddialar doğru mudur? 

Bu yolda yapılan herhangi bir tahkikat var mıdır? 
Varsa ne aşamadadır? 
Yoksa, tahkikat başlatılacak mıdır? 
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2- İlgi önergelerdeki iddialarla ilgili olarak Karaköy Yolcu Salonu 
Gümrük Müdürlüğünün, 2005 yılı Mart ayı sonunda firmaya 46 beyannameyle 
bağlantılı olarak 2.800.000 bin YTL tutarında para cezası tahakkuk ettirdiği 
yolundaki bilgiler doğru mudur? 

Bu konudaki gelişmeler ve idari süreç hangi aşamadadır? 

3- Üretici firmanın Hadımköy'deki fabrikasında bulunan gümrük ve 
antrepo deposunun yerini yasal izin almaksızın değiştirdiği ve böylece boyutları 
tespit edilemeyen ölçüde gümrük kaçakçılığına yol açıldığı yolundaki iddialar 
doğru mudur? 

Bu konuda İçişleri Bakanlığı'na herhangi bir ihbar yapılmış mıdır? 
İstanbul Mali Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Gümrükleri Muhafaza 
Başmüdürlüğû'ne gönderilen herhangi bir duyuru var mıdır? Mali Şubenin bu 
yoldaki taleplerinin, İstanbul Gümrük Başmüdürlüğü tarafından yerine getirilmediği 
ve engellendiği yolundaki iddialar doğru mudur? 

Muhbir kişi tarafından 11.3.2005 tarih - 2003 ihbar 580 sayı ile yapılan 
suç duyurusu ve ihbarın gereği neden bugüne kadar yerine getirilmemiştir? Bu 
ihbar, son derece ciddi ve somut bilgiler içermesine rağmen neden yasal gereği 
yapılmamaktadır? 

Bütün bu süreç karşısında; ilgili firma hakkında ciddi, somut» belgeli 
olarak ihbarlar yapılmasına ve suç bulguları ortaya çıkmasına rağmen; ilgili firmanın 
himaye edildiği yolundaki değerlendirme ve eleştirilere nasıl bir açıklama 
getirilebilir? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.45.1442-56 
Konu : Soru Önergesi 

24.05.05*012758 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Mudürlüğü'ne muhatap 25.04.2005 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5654-10503/31713 sayılı yazınız. 

î lgi 'de kayıtlı yazınız ekinde Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'ne 
gönderilen Konya Milletvekili Sn. Atilla KART'ın, Mercedes Benz Türk A.Ş. hakkında, 
(7/5654) esas numaralı yazılı soru önergesi, Sayın Başbakanımızın bu önergeye kendi 
adlarına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevap verilmesini talimatlandırmalan üzerine, 
Başbakanhk'ın 29.04.2005 tarih ve 2006 sayılı yazısı ile Bakanlığıma intikal ettirilerek 
cevaplandırılması istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesinde yer alan sorulara ilişkin cevaplara ilişikte yer verilmiştir. 
Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
EK: Soru Önergesi Cevabı Devlet Bakam 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SN. ATİLLA KART'IN, MERCEDES BENZ TÜRK 
A.Ş. HAKKINDA, (7/5654) ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNDE YER 
ALAN SORULARA İLİŞKİN CEVAPLAR 

1- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası, "Gümrük 
vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre 
hesaplanır." hükmüne amirdir. 

Diğer taraftan, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre Kanun eki (II) sayılı 
listede yer alan kayıt ve tescile tabi motorlu taşıtlar için vergiyi doğuran olay motorlu araç 
ticareti yapanlar tarafindan dahilde satışıdır. Motorlu araç ticareti yapanlar Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığından aldıkları "Garanti Belgesi"ni aslım veya noter tarafindan onaylı bir örneğini 
gümrük idaresine vermek suretiyle ithalatta ÖTV ödemeksizin işlem yaptırmaktadırlar.Söz 
konusu vergi, bahsi geçen eşyaya ait ÖTV beyannamesinin verildiği vergi dairesine satıştan 
önce ödenmektedir. Bu aşamada, vergi dairesi imal edilen araç ile beyanda bulunulan araca ait 
bilgileri kontrol etmekle yükümlüdür. 

Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ilişkin hükümlerin yürütülmesi 
Maliye Bakanlığı'mn yetkisindedir. 

2- Mercedes Benz Türk A.Ş. adına onaylı 46 adet beyanname muhteviyatı eşyayla 
ilgili olarak yapılan inceleme sonucu, Dahilde İşleme İzni kapsamında yurt dışı edilen eşyanın 
4458 sayılı Gümrük Kanununun 177 nci maddesi gereğince tasfiyelik hale geldiği anlaşılmış; 
eşya kıymetlerinin hazine zararının giderilmesine yönelik olarak mükellefinden tahsili ile 
tasfiyelik hale gelen eşyanın gümrükten çekilmesi dolayısıyla Gümrük Kanununun 241 inci 
maddesi uyarınca para cezasının her beyanname için ayrı ayn uygulanması yoluna gidilmiş; 
Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü'nce 46 adedi Mart 2005'te, 1 adedi de Nisan 
2005 'te olmak üzere 47 adet ceza karan düzenlenerek mükellefine tebüğ edilmiştir. 4458 
sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uyarınca 7.379 YTL usulsüzlüğe ilişkin para 
cezası, 2.393.914 YTL eşya kıymeti olmak üzere 2.401.293 YTL istenilmiştir. 

Ayrıca, Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü'nce hükmedilen para cezalan ile 
eşya kıymetlerinin ödenmesine ilişkin Müdürlük tebligatlarına firmaca süresi içerisinde 
itirazda bulunulmuştur ve mükellef itirazlan halen Başmüdürlükçe incelenmektedir. 

3- İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne 
muhatap 23.12.2003 tarihli yazısı ekinde intikal ettirilen e-mail ihbar tutanağında, Mercedes 
Benz Türk A.Ş.'nin gümrük idaresinin denetimi altında bulunan antrepolarına aldıklan eşyayı 
beyanname vermeden üretimde kullandıklan, gümrük işlemlerini daha sonra yaptıklan, 
antrepolann kapısının 24 saat firmaya açık olduğu, aynı anda sayım işlemi yapılması, gümrük 
kayıtlanmn kontrol edilmesi halinde ortaya çıkacağı ihbar edilmiştir. 

Bunun üzerine, 26.12.2003 tarihinde İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü 
tarafindan 5 (beş) ayn heyet oluşturularak; 2 Gümrük Müdürü, 2 Gümrük Muhafaza Müdürü 
ve 1 Bölge Amiri başkanlığındaki heyetlerce eş zamanlı olarak firmanın tüm antrepolarında 
baskın şeklinde yapılan kontrol sonucunda tutulan tutanaklarda, herhangi bir usulsüzlüğün 
tespit edilmediği ve antrepodaki eşyanın cins ve miktar yönünden stok listelerine uygun 
olduğu belirtilmiştir. 

Yapılan bu uygulamalarla ilgili olarak, soru önergesinde de bahsi geçen, Emniyet 
Müdürlüğünün 11.03.2005 tarihli 23967 sayılı yazılanna cevaben 11.05.2005 tarihli 23967 
sayılı Başmüdürlük yazısı ile bilgi verilmiştir. 

Diğer taraftan, Gümrük Müsteşarlığında yer alan söz konusu firmaya ait antrepo 
kayıtlanmn incelenmesi sonucunda, Müsteşarlığa intikal eden 14.12.2003 tarihli ihbar 
dilekçesine istinaden, Gümrükler Genel Müdürlüğü Makamının Onayı ile, 1 adedi Aksaray 
Gümrük Müdürlüğü, 4 adedi Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, 2 adedi Karaköy 
Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü denetiminde bulunan toplam 7 adet özel antreponun derhal 
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sayım yapılarak kayıtlara uygunluğunun tespiti de dahil olmak üzere ihbarda yer alan 
hususların incelenmesi ve gerek görülmesi halinde soruşturulması için Müsteşarlık denetim 
elemanlarına intikal ettirilmiştir. 

İhbar konusu ile ilgili olarak adı geçen firmaya ait özel antrepolarda yapılan inceleme 
sonucunda denetim elemanlarınca düzenlenen İnceleme Raporlarında, özetle söz konusu ihbar 
mektubunda belirtilen iddialara mesnet olabilecek herhangi bir veriye ulaşılamadığı, yapılan 
sayımlarda antrepolarda bulunan eşya ile Antrepo Giriş Çıkış defleri ve diğer kayıtlar arasında 
herhangi bir aykırılığın varolmadığı, Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatına aykırı herhangi bir 
durumun bulunmadığı ifade edilmiş; yalnızca Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü 
denetiminde bulunan bir özel antreponun kapısında Müdürlükçe gümrük gözetiminin ve 
denetiminin sağlanması amacıyla yapılan kurşun mührün korunması hususunda gereken 
özenin gösterilmediği, bu itibarla Gümrük Kanununun 241/1 maddesinin tatbiki ile Türk Ceza 
Kanununun 274 üncü maddesi gereğince takibatta bulunulmasının uygun olacağı mütalaasına 
yer verilen bir İnceleme Raporu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. 

Bu itibarla Gümrük Müsteşarlığı kayıtlarına giren yukarıda belirtilen ihbar dilekçeleri 
dışında gerektiği gibi değerlendirilmeyen başkaca bir ihbar dilekçesi bulunmamaktadır. 

8.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, meşrubat üreten şirketlere tatlandırıcı üretimi iz
ni verilmesinin reddedildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali 
COŞKUN'un cevabı (7/5656) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan tarafından YAZILI olarak yanıtlanması için 
gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 08.04.2005 

Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

CHP Grup Başkanvekili 

1) Coca Cola ve Pepsi markalanyla meşrubat üreten şirketler, Şeker Kurulu ile 
Sanayi ve Ticaret Bakanl ığ ına tatlandırıcı üretim izni için başvurduklarım, ancak bu 
başvurularının reddedildiğini ilan ve gazete haberleriyle kamuoyuna duyurmuşlardır. Bu 
iddialar doğru mudur? 

2) Doğruysa, bu şirketlerin başvurulan neden reddedilmiştir? 

3) Cola Turka adlı meşrubatı üreten Ülker Grubu, kendi tatlandırıcı ihtiyacını 
karşılayan fabrikayı kurarken ve üretim faaliyeti yürütürken Şeker Kurulu ile Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı'ndan izin almış mıdır? Aldıysa bu iznin tarihi ve gerekçesi nedir? 

4) Ülker Grubu eğer izinsiz olarak tatlandırıcı üretiyorsa, bunun bir yaptırımı söz 
konusu mudur? 

5) Yaptırımı yoksa, Coca Cola ve Pepsi şirketleri de izinsiz olarak bu faaliyette 
bulunabilirler mi? 

6) Coca Cola ve Pepsi şirketlerine tatlandırıcı üretmeleri için izin verilmezken, Ülker 
Grubu'nun tatlandırıcı üretmesine izin verilmesi ya da bu faaliyetine göz yumulması,_sizce 
haksız rekabet değil midir? 

7) Ülker Grubu'nun, diğer şirketlerden ayrıcalıklı olarak, tatlandırıcı üretimi 
faaliyetinde bulunabilmesinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la şirketin bir dönem 
ortaklığının ve yakın ilişkilerinin etkisi var mıdır? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B 14.0.BHİ 01- 2L3 t l 7 HMS 2005 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İlgi:a)25.04.2005 tarih ve A.O1.O.GNS.0.10.00.02-7/5656-10526/31749 
sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 29.04.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-440-5/2024 
sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili K.Kemal ANADOL'un, Saym Başbakanımıza yönelttiği 
ve Sayın Başbakanımızın da, kendileri adına tarafım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. -X 
"AIKCOŞKIIN\ 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek: Önerge cevabı 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN K. KEMAL ANADOL'UN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

CEVAP 1-2: Coca Cola İçecek A.Ş. ve Fruko Meşrubat Sanayi Limited Şirketi 2005 yılının 
ilk aylarında mamullerinde kullanmak üzere nişasta sütünden nişasta bazlı şeker (tatlandırıcı) 
üretim taleplerini Şeker Kurulu'na iletmişler ve bu üretimin Şeker Kanunundaki şeker 
tanımına girip girmediği, buna bağlı olarak da kurulacak tesisin izne tabi olup olmadığı 
hususlarında Şeker Kurulunun görüşünü istemişlerdir. 

22/02/2005 tarihinde Şeker Kurulunca konuya açıklık getiren bir basın açıklaması 
yapılmış, aynı açıklama. Şeker Kurulunun web sitesinde de (www.sekerkururmı.gov.tr) 
yayımlanmıştır. Söz konusu açıklamada; şekeri işlemek suretiyle şekerli ürün üreten bazı 
Firmaların mamulleri için ihtiyaçları olan şekeri; piyasadan temin yerine kuracakları veya 
kurdukları entegre tesislerde şeker üretim teknolojisinin girdisi veya ara ürünü durumundaki 
hammaddeleri kullanmak suretiyle, nihai mamullerinde kullanma talepleri ile kota sahibi 
Şirketler tarafından bu tür firmalara şeker girdisi veya ara ürünü hammadde (pancar, mısır, 
nişasta, nişasta sütü, koyu şerbet vb.) satışı ile ilgili Şeker Kurulu'nun "Şeker Kurulu'ndan 
kota temin etmeksizin entegre bir tesis içerisinde nişasta bazlı veya sakaroz kökenli şeker 
üretim teknolojisinin girdisi veya ara ürünü durumundaki hammaddeleri (pancar, mısır, 
nişasta, nişasta sütü, koyu şerbet vb.) kullanarak şeker üretimi ve bu şekerin yurtiçine satılan 
nihai mamullerde kullanım faaliyetlerinin 4634 sayılı Şeker Kanununa aykırılık teşkil 
etmektedir" şeklindeki karan yer almıştır. 

22/02/2005 tarihinde Şeker Kurulu tarafından yapılan basın açıklamasında yer verilen 
Şeker Kurulu kararı, bu firmalara Şeker Kurulu'nun 18/02/2005 tarih ve 
B.62.0.TŞK.0.30.00.00/124 ve 125 sayılı yazılan ile bildirilmiştir. Ayrıca konu Şeker Kurulu 
tarafından ayrıntılı olarak 21/03/2005 tarihli basın bülteniyle kamuoyuna duyurulmuştur. 
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CEVAP 3: Cola Turka adlı meşrubatı üreten Ülker Grubu bünyesindeki firma Della Gıda 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup, söz konusu firma nişasta bazlı şeker üretimi için, Şeker 
Kurulu' ndan şeker kotası talebinde bulunmamıştır. Şeker Kurulu tarafından adı geçen firmaya 
herhangi bir izin verilmemiştir. 

CEVAP 4-5: Cevap 1-2'de yer verilen Şeker Kurulu Karan'na aykırı olan tüm faaliyetler, 
4634 sayılı Şeker Kanunu'na da aykırılık teşkil ettiğinden aynı Kanunun 11. maddesi 
gereğince idari para cezası gerektirmektedir. 

CEVAP 6: Yukarıda cevaplanduıidığı gibi Kurul Karan'na aykırı olarak nişasta bazlı şeker 
(tatlandırıcı) üretilmesi faaliyetlerine göz yumulması gibi bir durum söz konusu değildir. 
Della Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin nişasta bazlı şekerin hammaddesi olan nişasta sütünü 
saün aldığı, 12/01/2005 tarihi itibariyle Kurulumuz izleme faaliyetleri çerçevesinde tespit 
edilmiş, Della Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. de satın aldığı nişasta sütünü HFCS (nişasta bazlı 
şeker) üretiminde kullandığım bildirmiştir. Şeker Kurulu'nun Şirket hakkında denetim talep 
etmesi üzerine söz konusu Şirketin faaliyetleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince 
incelemeye alınmıştır. 

9.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, Diyarbahr-Bismil-Sinan köylülerinin arazi 
sorununa ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı 
(7/5657) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Recep Tayyip E R D O Ğ A N tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Muhsin KOÇYİĞİT 
Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır ' ın Bismil İlçesi Sinan Köyü 180 hane ve 1600 nüfusludur. 
Köy sakinleri Osmanlı lar 'dan kalma tapularının olmasına karşın, 1956 yılında 
yap»lan tapu ve kadastro çalışmaları sırasında kendilerine ait arazilerinin 
tümünün Sinanlı ailesi adına tapulanarak mağdur edildiklerini ifade 
etmektedirler. 

Köy halkı bugüne değin çeşitli platform ve yerlerde gösteri ve yürüyüş 
yaparak seslerini duyurmaya çalışmıştır. 

Mülkiyet hakkını ve mahkeme kararlarını tartışma konusu yapmadan, 
bunlara saygılı olarak, ancak adı geçen köy sakinlerinin mağduriyetlerinin 
giderilmesi için ne gibi Önlemler almayı veya ne gibi çalışmalar yapmayı 
düşünüyorsunuz açıklarmısınız? 
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T.C. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

B.09.0.APK.0.21.00.17/ «?<fc3 
Diyarbakır Milletvekili 2 3 M A Y İ S 2005 
Muhsin KOÇYİĞİT'in, 
Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

a) 25/04/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10531/31764 sayılı 
yazınız. 

b) Başbakanlığın 29/04/2005 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-440-6/2021 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, Sayın Başbakanımıza yönelttiği, Sayın 
Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri, ilgi (b) 
yazı ekinde alman, T.B.M.M. 7/5657 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Z e k i i a t o E e E N 
Battu/ 

E K : *""""-
- Cevap Yazısı 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MUHSİN KOÇYİĞİT'İN 
T.B.M.M. 7/5657 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi Sinan Köyü 180 hane ve 1600 nüfusludur. 
Köy sakinleri Osmanlılar'dan kalma tapularının olmasına karşın, 1956 yılında yapılan 

tapu ve kadastro çalışmaları sırasında kendilerine ait arazilerinin tümünün Sinanlı ailesi adına 
tapulanarak mağdur edildiklerini ifade etmektedirler. 

Köy halkı bugüne değin çeşitli platform ve yerlerde gösteri ve yürüyüş yaparak seslerini 
duyurmaya çalışmıştır. 

Mülkiyet hakkını ve mahkeme kararlarım tartışma konusu yapmadan, bunlara saygılı 
olarak, ancak adı geçen köy sakinlerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için ne gibi önlemler 
almayı veya ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz açıklamasınız? 
C E V A P L A R : 

3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. maddesi "Evvelce tespit, tescil veya sınırlandırma 
suretiyle kadastro veya tapulaması yapılmış olan yerlerin kadastrosu yapılamaz. Bu gibi yerler 
ikinci defa kadastroya tabi tutulmuşsa, ikinci kadastro bütün sonuçlarıyla hükümsüz sayılır ve 
Türk Medeni Kanunun 1026. maddesine göre işlem yapılır. Süresinde dava açılmadığı takdirde, 
ikinci defa yapılan kadastro, Tapu Sicil Müdürlüğünce re'sen iptal edilir." Hükmüne amirdir. 

Bu itibarla, kadastro tespitleri kesinleşen yada Yargı Organlarınca hükme bağlanan 
taşınmaz malların kadastrosunun iptali veya tashihi yönünde re 'sen idari yoldan bir işlem 
yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla, köy sakinlerinin mağduriyetlerinin giderilmesine 
yönelik bir çalışma yapma imkanı şimdilik bulunmamaktadır. 
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10.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, hâkim ve savcıların maaşlarındaki farklı uy
gulamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/5672) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan sorumu Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 08.04.2005 

Farklı Ücret uygulaması Hakim ve Savcılardan başka bir kurumda yoktur. 10 yılını 
doldurmuş bir Hakim veya Savcı 1 .ci sınıfa aynlmışsa 1.600 üzerinde, aynlmamışsa 1.200 
üzerinde ve l.ci sınıfa ayrılmamış ve meslekte 35 yılım dolduranlar 1.300 üzerinde l.ci 
sımfa ayrılmış 16 yılını dolduranlar ise 2.500 üzerinde maaş almaktadır. 

Son 15 yılda 4 çeşit ücret uygulaması olmuştur. 

1 - Farklı ücret uygulamasının sona ermesi için yeni bir düzenlemeyi düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 20.5.2005 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 25/04/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-10553 sayılı yazınız, 

b) 04/05/2005 tarihli ve 472 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5672 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyannca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

1^ 
EK: Cemil ÇİÇEK/ 
Soru önergesi cevabı Bakan / 
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Sayın Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5672 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun; 
15. maddesinin birinci fıkrasında, hâkimlik ve savcılık mesleğinin, üçüncü sınıf, ikinci 

sınıf, birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıf olmak üzere dört sınıfa ayrıldığı; 
21. maddesinde, hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanların derece yükselmelerinin 

yapılabilmesinin, derecesi içinde iki yıl bulunmuş ve bu derecenin ikinci kademe aylığını 
fiilen bir yıl almış olma, yükselmeye engel mahkeme hükmü veya disiplin cezası bulunmama, 
ahlakî gidişleri, meslekî bilgi ve anlayışları, gayret ve çalışkanlıkları, gördükleri işlerde 
birikime sebep olup olmadıkları, çıkardıkları işlerin miktar ve mahiyetleri, göreve bağlılıkları 
ve devamları, üst merciler ve müfettişlerce haklarında düzenlenen hâl kağıtları ve sicil fişleri, 
Yargıtay ve Danıştayca verilen notları, örnek karar ve mütalâaları, meslekî eser ve yazılan 
göz önünde tutularak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca ilan edilen derece yükselme 
ilkelerinde aranan koşullan taşıma şartlarına bağlandığı; 

32. maddesinin birinci fıkrası uyannca, birinci sınıfa ayrılabilmek için, birinci 
dereceye yükselmenin, hâkimlik ve savcılık mesleğinde oniki yılını doldurmanın, bilimsel güç 
ve yeteneği ile hizmet ve meslekteki başarısına göre emsali arasında temayüz etmiş olmanın, 
yer değiştirme cezası almamış olmanın, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması veya 
derece yükselmesinin durdurulması cezalarını, aynı neviden olmasa bile birden fazla almamış 
olmanın, mesleğin vakar ve onuruna dokunan veya kişisel haysiyet ve itibannı kıran veya 
görevle ilgili herhangi bir suçtan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmanın gerektiği; 

15. maddesinin üçüncü fıkrasında, birinci smıfa aynlmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten 
itibaren meslekte altı yılını doldurmuş, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkım da 
yitirmemiş olan hâkim ve savcıların birinci sınıf olmalannın öngörüldüğü; 

Malûmlarıdır. 

Yukanda belirtilen hükümler çerçevesinde, hâkimler ve savcılar, diğer şartların 
yanında, ahlâkî gidişleri, mesleki bilgi ve anlayışlan, gayret ve çalışkanlıkları, gördükleri 
işlerde birikime sebep olup olmadıkları, çıkardıklan işlerin miktar ve mahiyetleri, göreve 
bağlılıkları ve devamlan, üst merciler ve müfettişlerce haklarında düzenlenen hâl kağıtlan ve 
sicil fişleri, Yargıtay ve Danıştayca verilen notları, örnek karar ve mütalâalan, meslekî eser ve 
yazılan göz önünde tutularak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca iki yılda bir derece 
incelemesine tâbi tutulmakta; birinci dereceye geldiklerinde ve meslekte geçirmeleri gereken 
süreyi doldurduklannda ise, bilimsel güç ve yetenekleri ile hizmet ve meslekteki basanlarına 
göre, emsalleri arasında temayüz ettiklerinde, yine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
birinci sınıfa aynlmakta; 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 29. maddesi, 2575 sayılı Danıştay 
Kanununun 8. maddesi hükümleri uyannca, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl 
süreyle başarılı görev yapmış ve birinci sınıfa aynlmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş 
olmak kaydıyla, yüksek mahkeme üyeliğine seçilme yeterliliğine sahip olmakta; birinci sımfa 
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ayrıldıkları tarihten itibaren meslekte altı yılını doldurmaları, Yargıtay ve Danıştay 
üyeliklerine seçilme hakkını da yitirmemeleri kaydıyla birinci sınıf olmakta ve bunun 
sonucunda, Bakanlığımızda, üst kademe görevlere atanma niteliklerine ulaşmaktadırlar. 

Hâkimler ve savcılar, yukarıda değinilen incelemeler sonucunda Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunda oluşan kanaat ve alınan karar uyarınca derece yükselmesi yapmakta, 
bunun neticesinde birinci sınıfa ayrılmakta ve birinci sınıf olmakta; birinci sınıfa ayrıldıkları 
tarihten itibaren yüksek hâkimlik tazminatı almaktadırlar. Söz konusu değerlendirmelerde 
aranan niteliklere sahip olmadıkları anlaşılanların ise birinci sınıfa ayrılmaları yine Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunca uygun görülmemektedir. 

Yukarıda açıklanan sistem uyarınca, hâkim ve savcılara bulundukları derece ve sınıf 
dikkate alınmak suretiyle, 2802 sayılı Kanun ile 527 ve 570 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname hükümleri doğrultusunda ücret ödenmekte olup, bu aşamada Bakanlığımızca 
konuyla ilgili olarak yeni bir yasal düzenleme çalışması yapılmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

11 - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/5678) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

< >s F , w \ 
Ümmet KANDOĞANV 
DYP Denizli Mil letvekilN 

Kasım 2002 Seçimleri sonucunda 58. Hükümetin Kurulması ile Acil 
Eylem Planını Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN tarafından Kamuoyuna 
açıklanarak Acil Eylem Planı ile ilk 3ay, 6ay, 1 yıl ve sürekli yapılacak eylem 
ve faaliyetleri ile bu kapsamda çıkarılması gereken yasalar belirlenmiştir. 
Başbakan ayrıca " bu taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğinin sürekli 
izlenmesini ve kamuoyu adına Basın 'm da AK parti vaadlerinin yerine getirilip 
getirilmediğinin takipçisi olmasını istemiştir. 

1- Bakanlığınız ile ilgili Acil Eylem Planında yer alan 3 ay, 6ay 1 yıl ve 
sürekli yapılması gereken faaliyetler nelerdi? Bu faaliyetlerin 
gerçekleşme durumu ne olmuştur ? 

2- Bakanlığınız ile ilgili Acil Eylem Planında yer alan 3 ay, feay 1 yıl ve 
içerisinde çıkarılması gereken yasal mevzuatlar nelerdir ? Bu yasa 
tasarılarının yasalaşma durumu nedir ? 

3- Acil Eylem Planında yer alan ve uygulamaya geçirilmeyen faaliyetler 
ile yasai aşmayan konular var ise 2,5 yıllık zaman rağmen bunların 
gerçekleşmeme gerekçesi nedir? 

4- Acil Eylem Planında yer almasına rağmen gerçekleşmeyen faaliyet ve 
yasalar için gerekli çalışmalara devam edi lecek ; midir? Yoksa bu 
çalışmalar bundan sonra devam etmeyecek midir? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE ÎSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.APK.0.21.00.17/ ^'J^ 
Konu : Denizli Milletvekili fl 

Ümmet KANDOĞAN'ın * 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi: 25/04/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10553 sayüı yazınız. 

ligi yazınız ekinde alınan, Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/5678 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

X Zeki EftGE^fcfc/ 
/ Bafcrn I 

EK: ^ " ^ - ^ J 
- Cevap Yazısı 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN 

T.B.M.M. 7/5678 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 
SORULAR: 

1- Bakanlığınız ile ilgili Acil Eylem Planında yer alan 3 ay, 6 ay 1 yıl ve sürekli yapılması 
gereken fâaliyetler nelerdir? Bu faaliyetlerin gerçekleşme durumu ne olmuştur? 

2- Bakanlığınız ile ilgili Acil Eylem Planında yer alan 3 ay, 6 ay 1 yıl ve içerisinde 
çıkarılması gereken yasal mevzuatlar nelerdir? Bu yasa tasarılarının yasalaşma durumu nedir? 

3- Acil Eylem Planında yer alan ve uygulamaya geçirilmeyen faaliyetler ile yasalaşmayan 
konular var ise 2,5 yıllık zaman rağmen bunların gerçekleşmeme gerekçesi nedir? 

4- Acil Eylem Planında yer almasına rağmen gerçekleşmeyen faaliyet ve yasalar için 
gerekli çalışmalara devam edilecek midir? Yoksa bu çalışmalar bundan sonra devam etmeyecek 
midir? 

CEVAPLAR: 

1- Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın "Acil Eylem Planı" kapsamında 3 ila 6 
ay veya 1 yıllık periyotlar içerisinde yapmayı planlandığı önemli faaliyetlerden bazılarının 
gerçekleşmesine yönelik çalışmalar şöyledir; 

-5003 sayılı Yasaya göre, 2002 yılından itibaren; yapım çalışmalarına başlanılan bölünmüş 
yolların" Acil Eylem Planı" kapsamında yapılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, toplam 
15.000 Km.'lik Bölünmüş Yolun yapılması planlanmıştır. Yıllar bazında, belirlenen hedeflere 
göre, % 100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 2003 yılında 1600 Km., 2004 yılında da 2000 Km. 
Bölünmüş Yol sathi kaplama seviyesinde, 1000 Km. yol da alt temel seviyesinde, 200 Km. yol ise 
toprak tesviye seviyesinde tamamlanmıştır. 2005 yılı hedefimiz olan 3000 Km. Bölünmüş yol da 
gerekli ilave ödenek sağlandığı taktirde bitirilebilecektir. 

Bu hedefler; 5003 sayılı yasa ile 2003-2008 yıllan arasında 5 yıllık olarak tespit edilmiştir. 

MAYİS 2005 
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-Gecekondulaşmanın önlenmesine yönelik çalışmaların sürekli yapılması planlanmıştır. 

Bu faaliyetlere ilişkin olarak; 

"Kentleşme ve Yerleşme" başlığı altında gecekondulaşmanın önlenmesi faaliyetine yönelik 
mevzuat düzenlemesi yapma görevi Bakanlığımıza verilmiştir. Bu faaliyet ile ilgili olarak 
kentlerde gecekondulaşmanın önlenmesi ve mevcut gecekondulann kaldırılarak modern bir kent 
görünümünün oluşturulması için gecekondu sahiplerinin de desteğini alacak şekilde alternatifler 
sunan bir yapıda belediyelerin yetkilerinin artırılması, bu çerçevede, öncelikle arsa üretimi ve arzı 
artırılarak planlı şehirleşmenin sağlanması öngörülmektedir. 

Yeni hazırlanan, "Planlama ve İmar Kanunu Tasan Taslağı" ile gecekondu alanlanm da 
kapsayan, dönüşüm alanlarında afet açısından riskli ve sağlıksız mevcut gecekondu alanlarının 
tasfiyesine, iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler getirilmektedir. Bu düzenlemeler ile yaşanabilir, 
yeterli nitelikte teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinden yararlanılan, yaşam kalitesi yüksek, planlı 
alanların oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, yerel yönetimlerin yetkileri artırılmakta, yeni 
uygulama araçlan getirilmektedir. Söz konusu Taslak'la ilgili çalışmalar sonuçlandınlmış olup, 
yasallaşması için en kısa sürede Başbakanlığa sunulacaktır. 

Aynca, 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında gecekondulaşmayı önlemek ve düzenli 
kentleşmeyi sağlamak amacıyla muhtelif illerde yeni Gecekondu Önleme Bölgeleri açılarak dar 
gelirli vatandaşlara arsa tahsisleri sağlanmakta ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama 
Yönetmeliğinin revize çalışmalarına devam edilmektedir 

Bu çalışmalar kapsamında; 

-Ankara Temelli Gecekondu Önleme Bölgesinde 20.000 konutluk arsa tahsisi, 

-Sakarya Gecekondu Önleme Bölgesinde 64 konutluk arsa tahsisi, 

-İzmir-Aliağa, Elazığ, Kahramanmaraş-Elbistan, Eskişehir, İstanbul illerindeki Gecekondu 
önleme Bölgelerinde 5.000 konutluk arsa tahsisi yapılmıştır. 

a) Ankara Temelli; Gecekondu Önleme Bölgesinde kısmen Bakanlık mensuplarına kısmen 
de konutsuz vatandaşlara tahsis edilmek üzere Bakanlığımız eli ile 500 konut yaptırılması 
planlanmakta olup, tahsislerin bitirilmesinden sonra 25 bin konutluk ve 100 bin nüfusluk 
düzenli bir yerleşim alam, 

b) Ankara Sincan'da; yeni oluşturulan Gecekondu Önleme Bölgesinde yaklaşık 150 
hektarlık şahıs mülkiyetlerinin kamulaştınlması planlanmakta olup, bölgedeki tahsislerin 
bitirilmesinden sonra 15 bin konutluk ve 60 bin nüfusluk düzenli bir yerleşim alam, 

c) Konya Selçukluda; yeni Gecekondu önleme Bölgesinde 150 Hektarlık özel mülkiyetin 
kamulaştınlması planlanmakta olup,.tahsislerin bitirilmesinden sonra 10 bin konutluk ve 40 
bin nüfusluk düzenli bir yerleşim alam, 

d) Osmaniye Toprakkale; Gecekondu önleme Bölgesinde 65 hektarlık özel mülkiyetin 
kamulaştınlması planlanmakta olup, bölgedeki tahsislerin bitirilmesinden sonra 5 bin 
konutluk ve 25 bin nüfusluk düzenli bir yerleşim alam, 

oluşturulması çalışmalanna devam edilmektedir. 

Bu alanlar dışında; 

a) Bitlis Merkez ve ilçelerinde çalışmalan sürdürülen Gecekondu önleme Bölgelerindeki 
Hazine Arazilerinin Bakanlığımıza tahsis edilmesi halinde şahıslara ve konut yapı 
kooperatiflerine arsa tahsisine başlanacak ve mahallinde yapılacak incelemeler sonucu 
tespit edilecek sayıda konut inşaatı yapılacaktır. 

- 3 0 8 -



T.B.M.M. B : 101 24 . 5.2005 O : 2 

b) Yoğun gecekondulaşmaya maruz kalan Erzurum İlinde, yeni gecekondu önleme 
bölgeleri oluşturulmasına ve bu bölgelere Bakanlığımız tarafından konut yapılmasına 
yönelik çalışmalar; Bakanlığımız, Valilik ve Belediye işbirliği ile sürdürülmekte olup; 
uygun alanların tespit edilmesi durumunda sağlıklı ve nitelikli yerleşim alanları 
oluşturulması ve kentsel yenileme çalışmaları ile 200 konut yapımına ilişkin projenin 
uygulama safhasına geçilecektir. 

-Yapı Denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğü, pilot bölge olarak seçilen 19 ti'de yapılan her 
türlü iş ve işlemler için elektronik uygulamaya geçilmiştir. 

Ülkemizde meydana gelen deprem vb. afetlerin yerinden yönetimi ve yapılan çeşitli inşaat 
faaliyetlerim de mahallinde kontrol etmek maksadıyla, bu bölgelerde dönemler itibariyle "Müstakil 
Kontrol Amirlikleri" kurularak işlerin bitirilmesi sağlanmaktadır. 

Ayrıca, Ülkemizdeki deprem gerçeğinden hareketle, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların 
katılımları sağlanmak suretiyle, 25/12/2003 tarihinde başlatılan "Deprem Şurası" çalışmaları, 29-
30 Eylül-1 Ekim 2004 tarihleri arasında yapılan "Şura Genel Kurul" toplantısı ile tamamlanmış ve 
sonuç bildirgesi yayımlanmıştır. 

-Acil Eylem Planı çerçevesinde "Kamu Yönetiminde Bürokrasinin ve Kırtasiyeciliğin 
Azaltılması" konusunda, pilot Kurum seçilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 
faaliyetlerini içine alan "Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik" başlıklı bir kitap 
yayınlanmıştır. 

Diğer taraftan; Bakanlığımız bünyesindeki tüm kuruluşlarımızda Acil Eylem Plam'nda yer 
alan, KYR-11 (Kamu Yönetiminde Bürokratik Formaliteler ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması ) ve 
KYR-12 (Kamu Yönetiminde Alt Kademelere Yetki Devri Yapılması) çerçevesinde çalışmalar 
gerçekleştirilmiş ve bunların yasal düzenlemeleri ( Genelge,Yönetmelik, Tüzük vb.) yapılmıştır. 

Bunun yanı sıra; Bakanlığımız faaliyetleri ile ilgili olarak bilgi toplanması, toplanan 
bilgilerin değerlendirilmesi ve zamanında ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılması aşamalarında, 
hizmetin gereği olarak, tasarruf tedbirleri çerçevesinde telefon, faks ve e-posta kullanımı 
yaygınlaştırılmış ve dolayısıyla ulusal ve uluslararası hizmetlerin internet ortamında yürütülmesi 
sağlanmıştır. 

2- "Planlama ve İmar Tasan Kanunu Taslağı" ile ilgili çalışmalar sonuçlandırılmış olup, en 
kısa sürede yasallaşması için Başbakanlığa sunulacaktır. 

"3402 Sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 22.02.2005 tarih 
5304 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

"Emlak Müşavirliği ve Emlak Komisyonculuğu Kanun Tasarısı" taslağı hazırlanmıştır. Bu 
konuda, gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi ve görüşlerin alınabilmesi amacıyla, meslek 
odalarına gönderilmiş olup, halen çalışmalar sürdürülmektedir. 

"Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı" nihai taslağı T.B.M.M.'ye sunulmuş olup, ilgili Komisyondan geçmiş ve Genel Kurula 
sunulma aşamasına gelmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügü'nün Kurum Stratejik Planının Hazırlanması; Merkez 
ve Taşra Birimlerinin Yeniden Yapılandırılması, Değişikliklere uyum bakımından diğer yasal 
düzenlemelerin yapılmasına yönelik çalışmalar, Taslak halinde hazırlanarak, Başbakanlık İdareyi 
Geliştirme Başkanlığına sunulmuş olup, yasalaşma aşamasındadır. 

3-4) Bakanlığımız bünyesinde yer alan tüm kuruluşlarımız itibariyle, Acil Eylem Planı 
kapsamında, yapımı hedeflendiği halde, gerçekleştirilemeyen önemli bir faaliyet 
bulunmamaktadır. Ancak, planlanma sürecinde, fînans imkanlarının yetersizliğinden dolayı 
gerçekleştirilemeyen faaliyetlerimizin de, biran önce hayata geçirilmesi için gerekli olan çalışmalar 

î^^la sürdürülecektir. 
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12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekâleten ve 
asaleten görev yapan idarî personele ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ER-
GEZEN'in cevabı (7/5679) 

12 .O4.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Zeki ERGEZEN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

*L 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, idari personelden hangileri asaleten görev 
yapmaktadır? 

2. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, idari personelden hangileri vekaleten görev 
yapmaktadır? 

3. Vekaleten görev yapanların asaleten atanmama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ 6 4 & 
Konu : Bursa Milletvekili 

Kemal DEMİREL'in 2 3 (VîAY'S 2005 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 25/04/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02- 10553 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/5679 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

EK: 
-Cevap Yazısı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 

T.B.M.M. 7/5679 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

1-Bakanlığınız ve Bağlı Kuruluşlarda, idari personelden hangileri asaleten görev yapmaktadır? 
2-Bakanlığınız ve Bağlı Kuruluşlarda, idari personelden hangileri vekaleten görev yapmaktadır? 
3-Vekaleten görev yapanların asaleten atanmama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

1- Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarda İdari Personelden Asaleten Görev Yapanlar 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

UNVAN 

Müsteşar 

Müsteşar Yardımcısı 

Genel Müdür 

Genel Müdür Yardımcısı 

Kurul Başkanı 

Bakanlık Müşaviri 

I. Hukuk Müşaviri 

Daire Başkanı 

özel Kalem Müdürü 

Basın Müşaviri 

Savunma Sekreteri 

Bölge Müdürü 

Bölge Müdür Yardımcısı 

il Müdürü 

il Müdür Yardımcısı 

Şube Müdürü 

Kadastro Müdürü 

Tapu Sicil Müdürü 

Döner Sermaye İşletme Müdürü 

Atölye Müdürü 

BAKANLIK 

1 

5 

3 

10 

3 

26 

21 

1 

1 

1 

56 

110 

185 

TCK 

1 

1 

1 

1 

8 

12 

40 

1 

TAPU 

3 

1 

1 

9 

18 

60 

103 

246 

786 

1 

TOPLAM 

1 

5 

4 

14 

5 

26 

2 

38 

1 

1 

1 

30 

100 

56 

110 

288 

246 

786 

1 

1 

I TOPLAM | 423 | 65 | 1228 | 1716 l 
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2- Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarda İdari Personelden Vekaleten Görev Yapanlar: 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

UNVAN 

Müsteşar Yardımcısı 

Genel Müdür 

Genel Müdür Yardımcısı 

Bakanlık Müşaviri 

I. Hukuk Müşaviri 

Daire Başkanı 

Bölge Müdürü 

Bölge Müdür Yardımcısı 

il Müdürü 

il Müdür Yardımcısı 

Şube Müdürü 

Kadastro Müdürü 

Tapu Sicil Müdürü 

Atölye Müdür Yardımcısı 

ikmal Müdürü 

ikmal Müdür Yardımcısı 

TOPLAM 

BAKANLIK 

1 

3 

4 

1 

8 

22 

65 

194 

298 

TCK 

2 

2 

1 

1 

1 

7 

TAPU 

1 

2 

4 

26 

79 

217 

329 

TOPLAM 

1 

1 

3 

4 

1 

10 

6 

2 

22 

65 

220 

79 

217 

1 

1 

1 

634 | 

3- 03/10/2000 tarih ve 24189 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer 
Değiştirme Suretiyle Atanmalanna İlişkin Yönetmeliğin Ek-1'nci maddesi uyannca 5 inci ve 6 ncı hizmet 
bölgelerinde yönetici olarak 2 yıl, diğer unvanlar için bu hizmet bölgelerinde en az 4 yıl hizmeti 
bulunmadığından il Müdürü, il Müdür yardımcısı ve Şube Müdürü Vekillerinin asaleten atamaları 
yapılamamıştır. 

Ayrıca, Bağlı Kuruluşumuz Karayolları Genel Müdürlüğünde; 19/04/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 08/02/2003 tarih ve 2003/5297 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 
değişik Ek-1 nci maddesi nedeniyle şimdilik asaleten atama yapılamamakta olup, 29/03/2005 tarihli ve 
25770 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliği gereğince yapılacak eğitim ve sınav sonucunda asaleten atamalar olabilecektir. 

«* AV r. .Vekâleten görev yapan personelin yerine mevcut mevzuata uygun şartlan taşıyan talepli 
^oîteîtn^amaları yapılmaktadır. 
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13.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/5680) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Zeki ERGEZEN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ilimiz ülkemizin sayılı sanayi, ticaret, tanm ve turizm kentleri arasında yer 
almaktadır. Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatınmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bursa ilimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2003 - 2004 
yıllan arasında ne tür yatmmlarınız olmuştur? 

2. Bu yatınmlar için aynlmış olan ödenek miktan ne kadardır? 
3. Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 

projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Sayı : B.09.O.APK.0.21.00.00.17/ * ? < / / 
Konu Bursa Milletvekili 2 3 M A Y l S 2005 

Kemal DEMÎREL'in 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 25/04/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10553 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman, Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/5680 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

EKLER: 
1-Cevap Yazısı 
2-Yatınm Listesi 
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BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/5680 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Bursa İlimizin ülkemizin sayılı sanayi, ticaret, tarım ve turizm kentleri arasında yer 
almaktadır. Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de 
alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun 
yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1- Bursa İlimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003- 2004 yıllan 
arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4- Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce; 

Bursa İlimizin 2003-2004 yılı yatırımlarına ilişkin bilgiler tablo olarak ekte sunulmuştur. 
(EK-1) 

Yukarıdaki soruların cevaplarım içeren bilgiler tablo Ek-l'de tanzim edilmiştir. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzce; 

- 2003 yılında Bursa İli Orhaneli - Göktepe köyünde meydana gelen yangın afeti 
nedeniyle yapılan 70 konuttan, 18'i tamamlanmıştır. 

- 2004 yılında EYY yöntemiyle 439 konutun yapımı planlanmış, 193 adedinin yapımına 
yılı içinde başlanılmıştır. 

- İnegöl İlçesine bağlı Süle, Bahçekaya, Dipsizgöl, Çayyaka ve Esenköy köylerindeki 
konutlar için yılı içinde 1.597.900 YTL. harcanmıştır. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğümüzce; 

- Genel Müdürlüğümüz yatırım bütçesinde Bursa İline ve diğer taşra İllerine ilişkin 
herhangi bir ödenek bulunmamakla birlikte, belediyelerin imar uygulamalarına konu olan ve 
"Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçesinde Yer Alan Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar 
Ödeneğinin Kullanım Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki, yol, meydan, tretuvar, park, 
yeşil alan, çocuk bahçesi, oto park, açık pazar yeri, fuar ve mesire yerleri, tarihi ve turistik eserler 
ile anıt çevrelerinin düzenlenmesi, köprü , menfez, alt yapı ve Belediye hizmet tesisleri gibi 
yapım işleri ile bu işlerin yapılacağı yerlerin kamulaştınlması için Belediyesince düzenlenen, 
Valiliğince teklif edilen ve Bakanlığımızca uygun görülen projelerin gerçekleştirilmesi için katkı 
niteliğinde maddi yardım yapılmaktadır. 
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- 2003 yılında Bursa İlindeki 2 belediyeye toplam 50.000.-YTL, 2004 yılında ise 
4 belediyeye toplam 97.000.-YTL ödenek tahsis edilerek gönderilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüzce; 

Bursa İlimizin 2003-2004 yılı yatırımlarına ilişkin bilgiler tablo olarak ekte sunulmuştur. 
(EK-2) 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzce ; 

- 2003 yılında Bursa İli ve ilçelerindeki 10 adet birimin (Mahalle/Köy) 7660 parsel ve 
115 537 dönümünde ilk tesis kadastrosu çalışmalan bitirilmiş ve Tapuya devredilmiştir. 
22 birimin (Mahalle/Köy) 8893 parsel ve 8559 dönümünde yenileme çalışmalan yapılmıştır. 

- 2004 yılında ise 11 adet birimin (Mahalle/Köy) 10385 parsel ve 98 201 dönümünde ilk 
tesis kadastrosu çalışmalan bitirilmiş ve Tapuya devredilmiştir. 8 birimin (Mahalle/Köy) 
6491 parsel ve 16 498 dönümünde yenileme çalışmalan yapılmıştır. 

- Bursa ili için 2003 yılında 106.275.000.000.-TL., 2004 yılında ise 196.706.000.000.-TL. 
yatınm ödeneği gönderilmiştir. 

Aynlan ödeneklerin tamamı kullanılmıştır. 

Belirlenen süre içerisinde planlandığı halde tamamlanamayan projemiz bulunmamaktadır. 

tiler Bankası Genel Müdürlüğümüzce; 

- 2003 yılı yatınm programı kapsamında, Bursa İline bağlı belediyelere ait harita 
sektöründe 3, içmesuyu sektöründe 5, kanalizasyon sektöründe 2 adet olmak üzere toplam 10 
adet iş üzerinde çalışılmıştır. 

- 2004 yılı yatınm programı kapsamında, Bursa İline bağlı belediyelere ait harita 
sektöründe 3, içmesuyu sektöründe 2, kanalizasyon sektöründe 2 adet olmak üzere toplam 7 adet 
iş üzerinde çalışılmıştır. 

- Bursa İline bağlı belediyelerin Bankamızın 2003 yılı yatınm programında yer alan işleri 
için 4 Trilyon 125 Milyar TL., 

- 2004 yılı yatırım programında yer alan işler için de 2 Trilyon 790 Milyar TL. yıl içi 
ödeneği aynlmıştır. 

- Bursa İline bağlı belediyelerin Bankamızın 2003 yılı yatınm programında yer alan işleri 
için 2003 yılı sonu itibariyle 3 Trilyon 411 Milyar TL., 2004 yılı yatınm programında yer alan 
işler içinde 2004 yılı sonu itibariyle 2 Trilyon 925 Milyar TL. harcama yapılmıştır. 

- 2003 yılında Bankamızca Ovaakça belediyesi harita işi ile İnegöl Belediyesi içmesuyu 
şebeke inşaatı; 

2004 yılında Orhaneli Belediyesi harita işi, Gürsu - İznik Belediyelerinin içmesuyu 
|Weke inşaatlan ile jeoteknik araştırmalar sektöründe Mudanya Belediyesinin etüt-proje işi 
tanımlanmıştır. 

'- Bursa İline bağlı belediyelere ait Bankamız yatınm programında tamamlanması 
planlandığı halde belirtilen süre içerisinde tamamlanmamış proje bulunmamaktadır. 
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YAPI İŞLERİ GBNBL MÜDÜRLÜĞÜ 
2003 YILI YATIRIM PROGRAMI 

İ L İ 

Proje No 

1994HO21380 

19961000210 
19981000220 
19991000260 
19941000090 
19951001430 

1985K010190 

2003K010370 

1987K020120 

:BURSA 

Projenin Adı 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
Devam Edep Projeler 
Nilüfer Ihsaniyc Eğitim Merkezi 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
Devam Eden Projeler 
Osmangazi Hürriyet Semt Pol. 
M.Kemalpaşa Devlet Hastanesi 
Dfirtçelik Ruh Sağ.Hast. 
Yıldırım Zümrütevler Sağlık Ocağı 
Mrk. Keleş Sağlık Ocağı 

GENEL İDARE 
Devam Eden Projeler 
Merkez Hükümet Konağı 

Yeni İsler 
Cezaevi Genel Onr. 
İmralı Kapalı Cezaevi Genel Onr. 

GÜVENLİK HİZMET. SEKTÖRÜ 
Devam Eden Projeler 
İnegöl Yenice Jan.Kar.Bin.ve Tes. 

İL TOPLAMI 

Karakteristik 
ve 

Açıklama 

İnşaat 
Ek Bina(Acil Serv.) 
200 Yatak 
İl Tipi 
ti Tipi 

İnşaat 

İsin Süresi 

Baş.T 

1994 

1996 
1998 
1999 
1994 
1995 

1991 

2003 
H 

2000" 

Blt.T. 

2003 

2004 
2004 
2004 
2004 
2004 

2004 

2003 

a. 
2004 

Revize 
Proje 
Bedeli 

2.780 

350 
800 

3.100 
370 
200 

7.650 

75 
10 

550 

2002 Son 
Kadar H 

Toplam 



YAPI tŞLBRÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
2004 YILI YATIRIM PROGRAMI 

ILI 

Proje No 

19941000090 
19981000220 

1985K0I0190 
20O4KO10850 
2004KOI0410 
20O4K0I0250 

1987K02OI20 
200IK020030 

NOT : 

BURSA 

Projenin Adı 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
İhaleli İsler 
Yıldırım ZUmriHevler Sağlık Ocağı İriş. 
M.Kemalpaşa Devlet Hastanesi iknt. 

GENEL İDARE 
İhale Edilecek İşler 
Merkez Hükümet Konağı İkmali 
Orhangazi Hükümet Konağı İkmali 
Cezaevi Genel Onr. 
DİE Bölge Md.lliz.Uin.Onr. 

GÜVENLİK HİZMET. SEKTÖRÜ 
ihale Edilecek İsi r 
inegöl Yenice Jaıı.Kar.Bin.vc Tes. 
MİT Bl.Bşk. 1. ve 2. Hiz.Bin.Tad. ve Onr. 

(2) Parantez içindeki miktar Döner Sermaye işletmesi 
gelirlerinden karşılanacak olup, toplanıa dahil edilmişti 

İL TOPLAMI 

Karakteristik 
ve 

Açıklama 

İl Tipi 
Ek Bina(Acil Serv.) 

İnşaat 
İnşaat 

Erüd-Proje + İnş. 

r. 

İşin Süresi 

Baj.T. 

1994 
1998 

1991 
2004 
2004 
2004 

2000 
2001 

Blt.T. 

2004 
2004 

2005 
2006 
2004 
2004 

2005 
2006 

Revize 
Proje 
Bedeli 

273 
1.900 

13.576 
2.2S0 

58 
20 

925 
520 

19322 

2003 Sonun 
Kadar Hare 

Toplamı 

1.00 

8.57 

9.57 

http://Md.lliz.Uin.Onr
http://Hiz.Bin.Tad


1S-BURSA İ Ü 
2003 YILI YATIRIMLARI 

SEKTÖRÜ 
PROJE SAHİBİ: 

PROJE NO 

1 M 7 E 0 4 0 1 4 0 

1 M 3 E 0 4 0 0 0 0 

1 M 7 E 0 4 0 1 0 0 
1 M 7 E O 4 0 1 7 0 
1070EO40270 

1 9 7 3 E 0 4 0 M 0 

2 0 0 3 E 0 4 0 2 M 

1OO4E0421O0 

1»83E0402«0 

2 0 0 3 E 0 4 0 2 0 0 

2 0 0 3 E 0 4 0 0 1 0 

1 0 M E 0 4 0 0 M 

2 0 0 1 F 0 0 M 4 0 

KARAYOLU ULAŞTIRMASI 
KARAYOLLARI GENEL MOOÜRLOÖO 

PROJE ADI 
Y6L YAHU Vfe ÖNARM CAUSMALARI 
O T O V E E K S P R E S Y O L L A R I 
Burma Ç a v r a y o l u (1) 
Ya lova Ayr . -Karacaboy KOo.Kav. 
Ya lova Ayr . -Turankoy Kop.Kav . 
D E V L E T Y O L L A R I 
OMar BMOnmOa YoJ^r 
Burea-Ya lova (Mt>> 
Buraa tnapBI BoıByOfc 
(8uraa- lnagei)Ayr. -Y.SaMr-<Blloel lc-Own.)AyT. 
Buraa -Karaeabay 
BaMıaa i r -D ı ı raunbay-Harnuınc ık -TaYaanh 

H K TACIM' 
BMıfcaalr -Suaurhık-Karacabay 

S.BI.rM.-KUtarıya-Bo*0ya*.-4noB0l 

İ l y o N a n Yanşmı 
Saır tUk-Armutlu-Çınarcık-Yalova 

K O P R f l Y A P I M I 
D E V A M E D E N İ S L E R 
D E V L E T Y O L L A R I 
Buraa-inogof Yolunda 

K A R A D E R E 
Y E N İ C E 
B C D R e S U 
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14.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Polatlı'nın Uzunbeyli ile Gökpınar köyleri arasındaki 
yol onarımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/5682) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Bayındırlık ve İskan Bakam Sn.Zeki Ergezen 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Köyü; coğrafi konumu sebebiyle ilçe 
merkezi olan Polatlı dışında; gıda, iş ve zirai ihtiyaçlarım ağırlıklı olarak Çeltik ilçesi 
ve bu ilçeye bağlı Gökpınar beldesinden sağlamaktadır. 

Uzunbeyli Köyü ile Gökpınar arasındaki 15 km'lik asfalt yol, kış 
şartlarının da tesiriyle bozulmuş durumdadır. Ulaşım ciddi ölçüde aksamaktadır. 

Sözü edilen 15 km'lik yoldan; Sinanlı, Adatoprakpınar, Özyurt, Hacı 
Osmanoğlu, Yüzükbaşı köyleriyle, Küçükhasan ve Büyükhasan belde sakinleri de 
yararlanmaktadır. Polatlı'ya yolcu taşıyan Gökpınar ve Çeltik otobüsleri de bu yoldan 
yararlanmaktadır. 

Gökpınar Beldesiyle Uzunbeyli Köyü arasındaki 15 km'lik yoldan 
yararlanan yerleşim birimi ve vatandaş sayısı hayli fazladır. 

Açıklanan sebeplerle aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını talep 
etmek gereği doğmuştur; 

Yukanda sözü edilen yolun karayolları programındaki son durumu 
nedir? 

Yolun geniş bir bölgenin ve yoğun bir nüfusun ulaşım ihtiyacına cevap 
verdiği, yama yapılmak suretiyle de olsa kullanılır hale gelebileceği göz önüne 
alındığında, bir an evvel onanlması yoluna gidilecek midir? 1-2 günlük çalışmayla 
onarılabilecek bu yolun kullanılır hale gelmesi ne zaman sağlanacaktır? 

- 3 2 1 -
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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/ *}t/Z « Q •lrilv«MW o n f tc 
Konu : Konya Milletvekili * ° «VlAı IÎD <İUU0 

Atilla KART'm 
Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 25/04/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10553 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan; Konya Milletvekili Atilla KART'in, Bakanlığıma yöneltmiş 
olduğu T.B.M.M. 7/5682 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

EK: 
- Cevap Yazısı 

KONYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ATİLLA KART'IN 

T.B.M.M. 7/5682 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Köyü; coğrafi konumu sebebiyle ilçe merkezi olan Polatlı 
dışında; gıda, iş ve zirai ihtiyaçlarını ağırlıklı olarak Çeltik ilçesi ve bu ilçeye bağlı Gökpınar 
beldesinden sağlamaktadır. 

Uzunbeyli Köyü ile Gökpınar arasındaki 15 Km'lik asfalt yol, kış şartlarının da tesiriyle 
bozulmuş durumdadır. Ulaşım ciddi ölçüde aksamaktadır. 

Sözü edilen 15 km'lik yoldan; Sinanlı, Adatoprakpınar, özyurt, Hacı Osmanoğlu 
Yüzükbaşı köyleriyle, Küçükhasan ve Büyükhasan belde sakinleri de yararlanmaktadır. 
Polatlı'ya yolcu taşıyan Gökpınar ve Çeltik otobüsleri de bu yoldan yararlanmaktadır. 

Gökpınar Beldesiyle Uzunbeyli Köyü arasındaki 15 km'lik yoldan yararlanan yerleşim 
birimi ve vatandaş sayısı hayli fazladır. 

Açıklanan sebeplerle aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını talep etmek gereği 
doğmuştur; 

Yukarıda sözü edilen yolun karayolları programındaki son durumu nedir?. 

Yolun geniş bir bölgenin ve yoğun bir nüfusun ulaşım ihtiyacına cevap verdiği, yama 
yapılmak suretiyle de olsa kullanılır hale gelebileceği göz önüne alındığında, bir an evvel 
onarılması yoluna gidilecek midir? 1-2 günlük çalışmayla onarılabiiecek bu yolun kullanılır hale 
gelmesi ne zaman sağlanacaktır? 

CEVAPLAR: 

Sözü edilen yol, Karayolları Genel Müdürlüğü ağında olmayıp; Köy yollarının yapım, 
bakım ve onarımı, İl Özel İdareleri sorumluluğundadır. 
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75.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'ın, Bolu Dağı Geçişi ve Tüneli inşaatına iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/5683) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
13.4.2005 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim. 

570 Milyon Dolar keşif bedelli İtalyan Firması ASTALDrya ||ıale edilen 24 km'lik Bolu Geçiş? ve 
Tüneli inşaatinin devam ettiği bilinmektedir. 

Sorul: 1999 Marmara Depreminde hasar gören yapılar için, Sigorta'dan-tazminat alınmış mıdır? 
Alındıysa miktar nedir ve nerelerde kullanılmaktadır? 

Soru2: 1999 Marmara Depreminden sonra bugüne kadar geçen süre içinde Bolu Dağı Geçişinin 
Depreme karşı sigortası yapılmış mıdır? Yapıldıysa sigorta kapsamı nedir, sigortalanan miktar ne 
kadardır? Yapılmamış ise yapılmama gerekçeleri nelerdir? Olası bir deprem halinde oluşacak zararı 
müteahhit firma karşılayacak mıdır? 

Soru3: Bolu Dağı Geçişinde sözleşme fiyatlarına göre fiyat farkı ödemekte midir? Ödeniyorsa 
gerekçesi nedir? Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve devam etmekte olan diğer yo! 
şapım faaliyetlerinde dolar bazında fiyat ram ödemekte midir? Ödenmiyorsa Bolu Dağında neden 
ödenmektedir? 

Soru4: AST ALDI firmasını Bolu Dağı Geçişi için İdarece zorunlu olan Allrisk Sigortasını 
yaptırtmayarak korumanın, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
Tayyip Erdoğan'ın arasındaki dostlukla İlişkisi var mıdır? 

Soru5: Bolu Dağı Geçişi için 100 Milyon Dolara kadar sigorta ettirilmesi için Bayındırlık Bakanı 
oluru alınmış mıdır? Bu olur alındıysa bugüne kadar neden sigorta ettirilmemiştir? Bunun sorumluları 
kimlerdir? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE ÎSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ S 0 9 # ^ ıı-ıj A\>«H-' «nne 
Konu : Kastamonu Milletvekili « « * M AYI S 2006 

Mehmet YILDIRTM'ın 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 25/04/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-10553 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman, Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRTM'ın, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/5683 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

EK: 
-Cevap Yazısı 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MEHMET YILDIREvTIN 
T.B.M.M. 7/5683 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

570 Milyon Dolar keşif bedelli İtalyan Firması ASTALDI'ya ihale edilen 24 Km.lik Bolu 
Geçişi ve Tüneli inşaatının devam ettiği bilinmektedir. 

1- 1999 Marmara Depreminde hasar gören yapılar için, Sigorta'dan tazminat alınmış 
mıdır? Alındıysa miktar nedir ve nerelerde kullanılmaktadır? 

2- 1999 Marmara Depreminden sonra bugüne kadar geçen süre içinde Bolu Dağı 
Geçişinin depreme karşı sigortası yapılmış mıdır? Yapıldıysa sigorta kapsamı nedir, sigortalanan 
miktar ne kadardır? Yapılmamış ise yapılmama gerekçeleri nelerdir? Olası bir deprem halinde 
oluşacak zararı müteahhit firma karşılayacak mı? 

3- Bolu Dağı Geçişinde sözleşme fiyatlarına göre fiyat farkı ödemekte midir? Ödeniyorsa 
gerekçesi nedir? Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve devam etmekte olan 
diğer yol yapım faaliyetlerinde dolar bazında fiyat farkı ödemekte midir? Ödenfniyorsa Bolu 
Dağında neden ödenmektedir? 

4- ASTALDI Firmasını Bolu Dağı Geçişi için idarece zorunlu olan Allrisk Sigortasını 
yaptırtmayarak korumanın, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın arasındaki dostlukla ilişkisi var mıdır? 

5- Bolu Dağı Geçişi için 100 Milyon Dolara kadar sigorta ettirilmesi için Bayındırlık 
Bakanı oluru alınmış mıdır? Bu olur alındıysa bugüne kadar neden sigorta ettirilmemiştir? Bunun 
sorumluları kimlerdir? 
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CEVAPLAR : 

1- İtalyan Astaldi S.p.A firmasının yükleniminde, 570.500.000. ABD Doları Revize Keşif 
Bedelli olarak yapımı sürdürülmekte olan 25.5 km.uzunluktaki Kesim-2 Bolu Dağı Geçişi işinde 
12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen depremde Tünel ve Viyadük -1 bölümlerinde hasar 
oluşmuş ve Generali Kent ve Generali S.p.A. Ortak Girişimi firması tarafından depreme karşı da 
sigorta edilmiş olan sözkonusu hasarın giderilmesi için 31/10/2001 tarihinde sonuçlanabilen uzun 
görüşmelerden sonra 105.000.000. ABD Doları tutarında tazminat alınmıştır. 

Sigorta firmasınca da kabul edilmiş olan hasar tutarları esas alınarak ödenmiş olan 
tazminat Maliye Bakanlığınca ödenek kaydedilmiş olup, "Tünel By-Pass Güzergahı" ile 
"Viyadük -1 ve Kiriş Onarımı" işlerinde kullanılmaktadır. 

2-5 Sigortacılar Generali Kent ve Generali S.p.A. Ortak Girişimi ödedikleri yüksek 
tazminat nedeniyle poliçe süresini uzatamayacaklarım bildirmiştir. Müteahhit Astaldi S.p.A. 
firması sorumluluğunda olan sigorta işlemi arada teminatsız dönem bırakılmaksızın deprem hariç 
All-Risk ZÜRİCH INTERNATIONAL ITALIA S.p.A. firmasına yaptırılmış olup, bu sigorta 
halen devam etmektedir. 

Müteahhit, ödenmiş olan 105 Milyon $ gibi yüksek tazminat, 11 Eylül 2001'de 
Amerika'da vuku bulan terör olayı nedeniyle, Reasürans firmalarının deprem riskini karşılayacak 
teminatı sağlamada isteksiz olduklarını ancak, bu konudaki araştırmalarını sürdüreceklerini 
beyan etmiştir. 

Sigorta firmalarının deprem riskine karşı teminat kapsamlarım daraltmaları nedeniyle 
05/02/2003 tarihinden itibaren geçici olarak 100 Milyon $ üst limit ile ZÜRİCH 
INTERNATIONAL firması deprem riskine karşı işi sigortalamıştır. Bu doğrultuda 11/03/2003 
tarihli ve 726 sayılı Bakan Olur'u alınmıştır. 

Sigorta piyasasındaki son gelişmeler nedeniyle ZÜRİCH INTERNATIONAL firmasının 
100 Milyon $ üst limiti daraltması üzerine, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliğinden 
adresleri alınarak bu konu ile ilgilenebilecek 39 firmadan teklif vermeleri istenmiş, İhlas Sigorta 
dışındaki şirketler 100 Milyon $ üst limitli deprem riskini karşılayacak teklifte 
bulunmayacaklarını bildirmişlerdir. 

Müteahhit son olarak 100 Milyon $ ile sınırlı teminatın 45 Milyon $'lık kısmım 
sonuçlandırarak Karayolları Genel Müdürlüğüne sunmuş, kalan 55 Milyon $'lık kısmım da 
Mayıs ayının son haftasına kadar sunacağım bildirmiştir. 

Olası bir depremde oluşacak hasar sözleşme ve idarenin talimatları gereği müteahhit 
sorumluluğunda bulunmaktadır. 

3- Gümüşova - Gerede Otoyolu Kısım-2 Bolu Dağı Geçişi işinde 19/10/1989 gün ve 
89/14657 sayılı Kararname gereğince düzenlenen Ek Sözleşme hükümleri çerçervesinde Fiyat 
Farkı ödenmektedir. Benzer sözleşmelerle ihale edilen ve aynı Kararnameye tabi olup, yapımı 
devam eden otoyollardan İzmir - Aydın Otoyolu, Toprakkale - İskenderun Otoyolu, İzmir - Urla 
- Çeşme Otoyolu işlerinde de aynı şekilde eskalasyon uygulaması devam etmektedir. 

4- Bolu Dağı Geçişi işinin All-Risk sigortası yapılmıştır. Sigorta kapsamında, deprem 
riskine karşılık verilecek olan, 100 Milyon $ teminatın, 45 Milyon $ kısmı alınmıştır. İlave 55 
Milyon $'lık kısmı da Mayıs ayının son haftasında, firmaca Karayolları Genel Müdürlüğüne 
sunulacaktır. 

- 3 2 5 -
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16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı 
(7/5684) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİS İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Zeki ERGEZEN tarafından 

yazıtı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letveki l i 

Bursa ilimiz ülkemizin sayılı sanayi, ticaret, tanm ve turizm kentleri arasında yer 
almaktadır. İlimiz büyümek için çaba harcamakta ve bu çabalarının sonucunu görmek 
istemektedir. İlimizin hak ettiği yatırımları alamadığı yönünde halkımızın kaygılan 
bulunmaktadır. Bu kaygıların giderilmesi gerekmektedir. 

1. Bursa ilimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarhk bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.APK.0.21.00.17/ *föS 
Konu : Bursa Milletvekili 2 3 M A Y İ S 2005 

Kemal DEMIREL'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 25/04/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10553 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan; Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/5684 Esas sayılı yazılı soru önergesine ait cevabımız ve tablolar 
ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

E K : 
- Cevap Yazısı 

- 3 2 6 -
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BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/5684 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 
SORULAR VE CEVAPLAR 

SORULAR: 

1- Bursa ilimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

CEVAPLAR: 

- Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 2005 Yılı Yatırım Programına ait tablo ekte sunulmuştur. 
(EK-1) 

- Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün önceden Planlanmış yatırım programı 
bulunmamaktadır. 

- Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 2005 yılı yatırım programında devam edecek işler için 
2.001.013-YTL. ödenek aynlmışnr.(EK-2) 

Bütçe imkanları içerisinde programlanan işler süresi dahilinde tamamlanabilecektir. 

- Karayolları Genel Müdürlüğünün 2005 yılı yatıran programına ait tablo ekte sunulmuştur. 
(EK-3) 

-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce; 

1- 2005 yılı içerisinde Bursa ili ve ilçelerinde İlk Tesis Kadastrosu kapsammda 29 adet birimde 
(Mahalle/Köy) 22 323 Parsel ve 112 930 dönüm Kadastro faaliyetlerine devam edilmesi ile 7 
mahallede 6916 Parsel ve 12140 dönümde yenileme çalışmalarının yapılması planlanmıştır. 

2- 2005 yılı için, cari harcamalar ödeneklerin serbest bırakıldığı oranda gönderilecek olup, 
Yatırım Harcamaları için öngörülen ödenek miktarı 173.607 YTL dir. 

3- Yatırım için öngörülen ödeneklerden 139.380.-YTL'lik kısmı gönderilmiştir. 

4- Planlanan yatırımların tamamlanması hedeflenmektedir. 

- İller Bakası Genel Müdürlüğünce; 

1- 2005 yılı Yatının Programında Bursa iline bağlı belediyelere ait toplam 8 adet iş yer 
almaktadır. 

- 3 2 7 -
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Bu işlerden 4 adeti harita, 1 adeti yerleşme, şehirleşme, 1 adeti içme suyu 2 adeti 
kanalizasyon sektörüne aittir. 

Harita Sektöründe Bûyükorhan, Orhaneli, Ovaazatlı, Tatkavaklı Belediyelerinin harita 
yapım işleri, 

Yerleşme Şehirleşme Sektöründe Yeşilova Belediyesinin imar plam, 

İçmesuyu Sektöründe Mustafakemalpaşa Belediyesinin (Reg.Ant.İs.De.Şe.) karakteristiği 
ile içme suyu işi, 

Kanalizasyon Sektöründe Mudanya, Güzelyalı Belediyelerinin kanalizasyon işi, 
yer almaktadır. 

2- Bursa iline bağlı belediyelerin İller Bankası yatırım programında yer alan işleri için 
2005 yılında 3 Milyon 597 Bin YTL. ödenek ayrılmıştır. 

3- Bursa iline bağlı belediyelerin İller Bankası yatırım programında yer alan işleri için 
Mart/2005 (1.Dönem) sonu itibariyle 949.000. YTL. harcama yapılmıştır. 

4- Harita Sektöründe Bûyükorhan, Orhaneli, Ovaazatlı Belediyelerinin harita işleri, 

Yerleşme ve Şehirleşme Sektöründe Yeşilova Belediyesinin İmar Plam işinin, 2005 yılı 
sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. 

- 3 2 8 -



BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLİĞİ 
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ILI BURSA 

Proje No Projenin Adı 

Karakteristik 

Açıklama Baş.T 

İşin Süresi 

Bit.T. 

Revize 
Proje 
Bedeli 

2004 S 
Kadar 

Top 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
Devam Eden Projeler 

19871000790 M.Kemalpaşa Devlet Hastanesi 

199110001)0 Yıldırım Zümrütevler Sağlık Ocağı Inş. 

GENEL İDARE SEKTÖRÜ 
Devam Eden Projeler 

198SK010190|Merkez Hükümet Konağı İkmali 
1985K01019o|orhangazi Hükümet Konağı İkmali 
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BURSA İLİ ÇALIŞMALARI 

S.NO 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

i 

•. 4 

PROJENİN ADI 

OTOYOL YAPHH 
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Buraa >Karacabay 
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TURİSTİK YO.LLAR , . . - • • ' 

Suraa-UludaA 

BSK YAPIMI 

Buraa*Yak>va 

KÖPRÜ YAP|MI 
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BURSA İLİ ÇALIŞMALARI 

S.NO PROJENİN ADI 

(BURSA - MUDANYA) (S75-0S> DYA-(BURSA - BİLECİK) İL 
SN.AMnlı rampasına beton otokorkuluk yapılması (K-14-16) 
(BALIKESİR-BURSA) İL SN. - ZEYTİNBAGI (16-77) TYASubas 
köprüsü otokorkuluk yiMİımaı (K-14-1T) 
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Avr.kav*.ounat eneriH flaaor tasla »dllrmsi (K-14-21) 

(BURSA - MUDANYA) (57*45) DYA - (BURSA - BİLECİK) İL SN 
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17.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/5689) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
B AŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN\^ -
DYP Denizli Milletvekili^ 

Kasım 2002 Seçimleri sonucunda 58. Hükümetin Kurulması ile Acil 
Eylem Planını Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN tarafından Kamuoyuna 
açıklanarak Acil Eylem Planı ile ilk 3ay, 6ay, .1 yıl ve sürekli yapılacak eylem 
ve faaliyetleri ile bu kapsamda çıkarılması gereken yasalar belirlenmiştir. 
Başbakan ayrıca " bu taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğinin sürekli 
izlenmesini ve kamuoyu adına Basın'ın da AK parti vaadlerinin yerine getirilip 
getirilmediğinin takipçisi olmasını istemiştir. 

1- Bakanlığınız ile ilgili Acil Eylem Planında yer alan 3 ay. 6ay 1 yıl ve 
sürekli yapılması gereken faaliyetler nelerdi? Bu faaliyetlerin 
gerçekleşme durumu ne olmuştur ? 

2- Bakanlığınız ile ilgili Acil Eylem Planında yer alan 3 ay. 6ay 1 yıl ve 
içerisinde çıkarılması gereken yasal mevzuatlar nelerdir ? Bu yasa 
tasarılarının yasalaşma durumu nedir ? 

3- Acil Eylem Planında yer alan ve uygulamaya geçirilmeyen faaliyetler 
ile yasalaşmayan konular var ise 2,5 yıllık zaman rağmen bunların 
gerçekleşmeme gerekçesi nedir? 

4- Acil Eylem Planında yer almasına rağmen gerçekleşmeyen faaliyet ve 
yasalar için gerekli çalışmalara devam edilecek midir? Yoksa bu 
çalışmalar bundan sonra devam etmeyecek midir? 

- 3 3 3 -
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SayT :B.13.APK.0.11.00.0(K32-O-lfc8b 20 MAYIS 2005 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgili :25.04.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10053 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde alman Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'a ait 7/5689 

Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi 
ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Acil Eylem Planında yer alan ve Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülen 
faaliyetlerden; 

SP-04 kod numaralı ve süresi 6 ay olan, Esnek Çalışma biçimlerini düzenleyen 
mevzuat değişiklikleri 4857 sayılı yeni İş Kanunu'nda gerçekleştirilmiştir. 

SP-07 kod numaralı ve sürekli olan, Yabancı kaçak işçi çalıştırılmasının önlenmesi ile 
ilgili olarak, 4817 sayılı Yabancıların çalışma izinleri hakkındaki kanun yürürlüğe girmiştir. 

SP-33 kod numaralı ve süresi 12 ay olan, Sağlık hizmetlerinin sunumu ile 
finansmanının ayrılması; SP-34 kod numaralı ve süresi 12 ay olan, Genel Sağlık Sigortası 
Sistemi ve Kurumunun kurulması; SP-39 kod numaralı ve süresi 12 ay olan, Sosyal güvenlik 
kuruluşlarında norm ve standart birliğinin sağlanması; SP-40 kod numaralı ve süresi 12 ay 
olan, Bütünleştirilmiş bir sosyal güvenlik ağı kurulması; SP-41 kod numaralı ve süresi 12 ay 
olan, Uzun vadeli ve kısa vadeli sigorta programlarının birbirinden ayrılması; SP-42 kod 
numaralı ve süresi 12 ay olan, Prim karşılığı olmayan ödemelerin kaldmlması; SP-43 kod 
numaralı ve süresi 12 ay olan, Bütünleştirilmiş bir sosyal hizmet ve yardım ağı ve kurumsal 
yapı oluşturulması konularındaki Sağlıklı Toplum ve Herkese Sosyal Güvenlik başlıklı 
faaliyetler ile ilgili olarak, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı 
hazırlanarak Başbakanlığa gönderilmiş olup, Primsiz Ödemeler ve Sosyal Güvenlik 
Finansman Kurumu Kanunu Tasarısı Taslağı hazırlanma aşamasındadır. 

Yine, SP-05 kod numaralı ve süreklilik arz eden, İnsan gücü planlamasının etkin bir 
şekilde yapılması; SP-06 kod numaralı ve süreklilik arz eden, İnsan gücünün niteliğinin 
artırılması için kısa süreli eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülmesi; 
SP-08 kod numaralı ve süreklilik arz eden, Çocuk işçiliğinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin 
alınması konusundaki faaliyetlere ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu 
faaliyetlere ilişkin açıklamalar ilişik tablolarda yer almış olup, Acil Eylem Planında yer alan 
kısa ve orta vadeli faaliyetlerin çoğu yerine getirilmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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KOD 
NO 

SP-04 

SP-05 

SP-06 

FAALİYETİN ADI 

Esnek çalışma 
biçimlerini düzenleyen 
mevzuat değişikliği 

İnsan gücü planlaması 
etkin bir şekilde 
yapılacak 

İnsan gücünün 
niteliğinin artırılması 
için kısa süreli eğitim 
ve danışmanlık 
hizmetleri etkin olarak 
sürdürülecek 

SORUMLU 
KURULUŞ 

Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı 

Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı 

Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ 
YAPILACAK 

KURULUŞLAR 

-DPT 

-DPT 
-DİE 
-DPB 
-YÖK 
-Mili Eğitim 
Bakanlığı 
-Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı 
-Milli Prodüktivite 
Merkezi 
-Işçi-lşveren 
Temsilcileri 
-İlgili Meslek 
Kuruluşları 

-Mili Eğitim 
Bakanlığı 
KOSGEB 

YAPILACAK 
İŞLEM TÜRÜ 

Kanun 
Değişikliği 

Plan 

Eğitim ve 
Danışmanlık 
Hizmetleri 

Çıkarılan 4857 
gerçekleştirildi. 

Kurumlararası Yö 
çalışması yapılma 
Türkiye İş Kurum 
tasarlanacak. 

(Zamana bağlı kade 

Kurumlararası Yö 
çalışması yapılma 
Türkiye İş Kurumu 
tasarlanacak. 

(Zamana bağlı kade 



SP-07 

SP-08 

Kayıt dışı istihdam ve 
yabancı kaçak işçi 
çalıştırılması önlenecek 

Çocuk işçiliğinin 
önlenmesi için gerekli 
tedbirler alınacak 

Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı 

Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı 

-DPT 
-Hazine 
Müsteşariığı 
-İçişleri Bakanlığı 
-Maliye Bakanlığı 
-işçi ve İşveren 
Temsilcileri 

-DPT 
-Adalet Bakanlığı 
-içişleri Bakanlığı 
-Emniyet Genel 
Müdürlüğü 
-Mahalli idareler 
Genel 
Müdürlüğü 
-Milli Eğitim 
Bakanlığı 
-İşçi ve işveren 
Temsilcileri 

-Mevzuat 
-Ulusal eylem 
planı 

4817 sayılı Y 
hakkındaki kanu 
Kayıtdışı istih 
önlemler ise ye 
dikkate alınmakt 

Uygulamada ve 
yönetimlerinde d 

(Zamana bağlı ka 



SAĞLIKLI TOPLUM 

KOD NO 

SP-33 

SP-34 

FAALİYETLER 

Sağlık hizmetlerinin sunumu ile 
finansmanı ayrılacak 

Genel Sağlık Sigortası Sistemi ve 
Kurumu kurulacak 

SORUMLU 
KURULUŞ 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ 
YAPILACAK 
KURULUŞLAR 

•DPT 

- Hazine Müsteşarlığı 
-Sağlık Bakanlığı 
- Maliye Bakanlığı 
- Tabip Odaları 
- Eczacılar Birliği 
- Üniversiteler 

- DPT 
- Sağlık Bakanlığı 
- Maliye Bakanlığı 

YAPILACAK 
İŞLEM TÜRÜ 

Kanun 

Kanun 

AÇIKLAMA 

Oluşturulacak 
sağlık hizmetle 
ayrılacak, mal 
birliği sağlana 

Mevcut sağlık 
dışında kalmış 
artmış, sağlık h 
birliği kalmam 
Sağlıklı bir nes 
tüm vatandaşla 
kaçınılmaz hal 
Sosyal güvenli 
engelleyen sağ 
hale getirmiştir 
Bu nedenlerle, 
tüm vatandaşla 
Genel Sağlık S 
Sosyal güvenli 
de sağlayacak o 
bulunmayan va 
ödenecek, yeşil 



HERKESE SOSYAL GÜVENLİK 

KOD NO 

SP-39 

SP-40 

SP-41 

FAALİYETLER 

Sosyal güvenlik kuruluşlarında 
norm ve standart birliği sağlanacak 

Bütünleştirilmiş bir sosyal güvenlik 
ağı kurulacak 

Uzun vadeli ve kısa vadeli sigorta 
programları birbirinden ayrılacak 

SORUMLU 
KURULUŞ 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ 
YAPILACAK 
KURULUŞLAR 

-DPT 
- Hazine Müsteşarlığı 
- Maliye Bakanlığı 

-DPT 
- Hazine Müsteşarlığı 
- Maliye Bakanlığı 

-DPT 
- Hazine Müsteşarlığı 
- Maliye Bakanlığı 
- Sağlık Bakanlığı 
- Üniversiteler 
- İşçi ve İşveren 

Temsilcileri 

YAPILACAK 
İŞLEM TÜRÜ 

Kanun değişikliği 

Kanun değişikliği 

Kanun 

AÇIKLAMA 

Halen temel o 
sosyal güvenl 
kurumlaşma s 
temel riskler b 
bulunmaktadır 
Bu durum, tüm 
haksızlıklara, 
Bu nedenlerle 
standart ve no 

Ülkemizdeki s 
dağınık bir ya 
koordinasyon 
Ayrıca, sosyal 
kuruluşlarına 
Bu dağınıklığ 
hizmetlerinin 
çalışabilmesi 
sistemle de de 
koordine edile 
oluşturulacakt 

Çağdaş sosyal 
temel ilkeleri 
kısa vadeli sig 
yönetimleri ve 
bağlanmaktad 

Bu çerçevede 
yaşlılık ve ölü 
olan iş kazası, 
programları b 



SP-42 

SP-43 

Prim karşılığı olmayan ödemeler 
kaldırılacak 

Bütünleştirilmiş bir sosyal hizmet 
ve yardım ağı ve kurumsal yapısı 
oluşturulacak 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

-DPT 
- Hazine Müsteşarlığı 
- Maliye Bakanlığı 

•DPT 
- Hazine Müsteşarlığı 
•SHÇEK 
- özürlüler İdaresi 
-AAK 
- KSSGM 
- Vakıflar Gn.Md. 
-SYDTF 
- Maliye Bakanlığı 
- Sağlık Bakanlığı 
- Belediyeler 
- Üniversiteler 

Kanun değişikliği 

Kanun 

Sosyal güvenl 
içerisinde çalı 
sağlanan tüm 
bulunmasına b 
Sosyal güvenl 
bu kuruluşların 
güvenliğinin te 
Bu nedenle, za 
emekli aylığın 
düzeyinde olan 
yol açmayacak 

Ülkemizde sos 
dağınık idari v 
koordinasyon v 
sorunlar bulun 
Sosyal hizmet 
kriter ve hizme 
ve yardımlar, m 
amacıyla yeni 
Böylelikle, sos 
getirilecek ve m 
hakkı talep ede 
Bu konunun ge 
Güvenlik Baka 
Başkanlığı/Mü 
ve mevcut sosy 
birleştirilmesiy 
Kurumu Başka 
Ayrıca, Emekli 
dairesi, Kore-K 
ödemeleri birim 
bağlanacaktır. 



T.B.M.M. B : 101 2 4 . 5 . 2005 O : 2 

18.- Yozgat Milletvekili Mehmet ERDEMİR'in, bir vatandaşın AİHM'ye yaptığı başvuruyla il
gili savunmaya ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı 
(7/5698) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah G Ü L tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz e d e r i m ! 1.04.2005 

»EMİR 
gat Milletvekili 

Alevi vatandaşımız Hasan ZENGÎN'in lise öğrencisi kızı Eylem 
ZENGİN' l e ile ilgili olarak, din derslerinde sadece Sünnilik öğretildiği ve bu 
sebeple zorunlu din dersinden muaf tutulması talebini A Î H M ' y e yaptığı başvuru 
ile ilettiğini ulusal basın yolu ile öğrenmiş bulunuyoruz.Yine basın yolu ile, bu 
başvuruyla ilgili olarak Bakanlığınızın AİHM'ye sunulmak üzere Milli Eğitim 
Bakanlığı 'ndan görüş istediği ve Milli Eğitim Bakanhğı 'ndan alınan görüş 
içerisinde "vahim ifadeler bulunduğu" gerekçesi ile bu görüşün ayıklanarak 
AİHM'ye savunma olarak sunulduğu belirtilmiştir.Buna göre; 

1- Milli Eğitim Bakanl ığı 'nca Bakanlığınıza sunulan görüşte "vah im" olarak 
değerlendirilen hususlar nelerdir ve milli eğitimimiz ve ülkemiz açısından 
ne tür sıkıntılara sebep olacağı düşünülerek böyle bir ayıklama yoluna 
gidilmiştir? 

2- Dışişleri Bakanlığı tarafından bu hususta A İ H M ' y e sunulan savunma 
metninin tarafıma yazılı olarak iletilmesi. 

T .C . 
D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Siva.set Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

23 Mayıs 2005 
Sayı : 026.21/2005/SPGY-' 194980 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 25.04.2005 tarih ve A.01.0. GNS.0.10.00.02-10553 sayılı yazılan. 

Yozgat Milletvekili Sayın Mehmet Erdemir'in 7/5698 Esas No'lu yazıl» soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

A b d u l l a h G U L 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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YOZGAT MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ERDEMİR'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Alevi vatandaşımız Hasan Zengin'in lise öğrencisi kızı Eylem Zengin'le ilgili olarak, 
din derslerinde sadece Sünnilik öğretildiği ve bu sebeple zorunlu din dersinden muaf tutulması 
talebini AİHM'ye yaptığı başvuruyla ilettiğini ulusal basın yoluyla öğrenmiş bulunuyoruz. 
Yine basın yoluyla, bu başvuruyla ilgili olarak Bakanlığınızın AİHM'ye sunulmak üzere Milli 
Eğitim Bakanlığı'ndan görüş istediği ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alman görüş içerisinde 
"vahim ifadeler bulunduğu gerekçesiyle bu görüşün ayıklanarak AİHM'ye savunma olarak 
sunulduğu belirtilmiştir. Buna göre, 

1. Milli Eğitim Bakanhğfnca Bakanlığınıza sunulan görüşte "vahim" olarak 
değerlendirilen hususlar nelerdir ve milli eğitimimiz ve ülkemiz açısından ne tür 
sıkıntılara sebep olacağı düşünülerek böyle bir ayıklama yoluna gidilmiştir? 

2. Dışişleri Bakanlığı tarafından bu hususta AİHM'ye sunulan savunma metninin 
tarafıma yazılı olarak iletilmesi. 

YANIT: 

Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'nin (AİHM) Hükümetimize ilettiği başvurulara 
ilişkin savunmalar, uygulayıcı makamlarımız tarafından sağlanan bilgi, belge ve hukuki görüş 
katkılarına dayanılarak, Anayasamız, mevzuatımız, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler 
ile ulusal ve uluslararası yargı organlarının içtihatları ışığında hazırlanmaktadır. 

Bu çerçevede. Hasan Zengin ve Eylem Zengin adlı vatandaşlarımız tarafından 2004 
Ocak ayında AİHM'ye yapılan ve 2004 Kasım ayında Hükümetimize iletilen başvuru 
konusunda, Milli Eğitim Bakanlığımız dahil, ilgili kurumlarımızdan alınan bilgilere 
dayanılarak hazırlanan savunma, 2005 Mart ayında AİHM'ye iletilmiştir. 

Hükümetimiz, AİHM önünde ülkemiz aleyhine yapılan başvurular bakımından davalı 
olarak taraf durumundadır. Dolayısıyla, yargı süreci devam eden bir başvuruya ilişkin 
Mahkeme dosyasındaki belgelerin Bakanlığımca açıklanmasının uygun olmayacağı 
düşünülmektedir. Bu konuda gelecekte açıklanacak AİHM karar metninde Hükümetimiz 
tarafından sunulan görüşlere de yer verilecektir. 

- 3 4 1 -
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19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekâleten ve 
asaleten görev yapan idarî personele ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ab
dullah GÜL'ün cevabı (7/5701) 

1 2 . 0 4 . 2 0 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sn. Abdullah GÜL tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, idari personelden hangileri asaleten görev 
yapmaktadır? 

2. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, idari personelden hangileri vekaleten görev 
yapmaktadır? 

3. Vekaleten görev yapanların asaleten atanmama sebepleri nelerdir? 

T . C . 
D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Personel Dairesi Başkanlığı 

23 Mayıs 2005 
Sayı : 026.21/2005/PERD/191237 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 25.04.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10553 sayılı yazıları. 

İlgi'de kayıtlı yazıları ekinde yer alan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in 
cevaplanmasını talep ettiği 12.04.2005 tarihli yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdullah GUL 
Di^İiârt B&Mmı ve 

p ı ^ . o Başbakan YâtAmcısı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 12.04.2005 TARİHLİ 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIM İÇİN HAZIRLANAN YANIT 

1. Bakanlığımda halen vekaleten görev yapan 4 personel haricindeki diğer idari personel 
asaleten görev yapmaktadır. 

2. Vekaleten görev yapmakta olan personel; 

a) Başbakanlık Müşaviri Osman Cem BAŞMAN, 6 Mayıs 2004 tarihinde Bakanlığım 
Danışmanlık kadrosuna vekaleten atanmıştır. 

b) Bakanlığım mensubu Daire Başkanı Mehmet Levent BİLMAN, 23 Kasım 2004 tarihinden beri 
Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürütmektedir. 

c) Bakanlığım mensubu Şube Müdürü Hüsnü Murat ÜLKÜ, 01 Nisan 2005 tarihinden beri Daire 
Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. 

d) Bakanlığım mensubu Şube Müdürü Osman Rıza YAVUZALP, 15 Nisan 2005 tarihinden beri 
Daire Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. 

3. 
Başbakanlık Müşaviri Osman Cem BAŞMAN, 11 Mayıs 2004 tarihi itibariyle Avrupa 

Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Bosna-Hersek Misyonuna bağlı Saraybosna 
Direktörlüğü görevini üstlenebilnıesini teminen Bakanlığım Danışmanlık kadrosuna vekalet 
atanmış olup, görev süresi AGİT'deki görevine bağlı olarak 6 aylık dönemlerle uzatılmaktadır. 
Adıgeçen, AGÎT'teki görevinin hitamında Başbakanlıktaki görevine iade edilecektir. 

2005 yılı Büyükelçi atamaları ile münhal hale gelecek Genel Müdür Yardımcılığı 
kadrolarına yapılacak atamalarda, Daire Başkanı BİLMAN'ın da Genel Müdür Yardımcılığına 
asaleten atanması değerlendirilecektir. 

Bakanlığımda Daire Başkanlığı kadroları 1. ve 2. dereceli kadrolardır. Şube Müdürleri 
Hüsnü Murat ÜLKÜ ve Osman Rıza YAVUZALP halen 3. dereceli kadroda bulunmaktadırlar. 
Bu çerçevede, Bakanlığımda hizmetlerinden Daire Başkanı olarak yararlanılması zorunluluğu 
ortaya çıkan her iki Şube Müdürü vekaleten Daire Başkanlığına atanmışlardır. Adıgeçenler, 2. 
dereceye terfi edecekleri Haziran 2005 ayı itibariyle Daire Başkanlığı kadrosuna asaleten 
atanmaları değerlendirilecektir. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 12.04.2005 TARİHLİ 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIM BAĞLI KURULUŞU AVRUPA BİRLİĞİ 

GENEL SEKRETERLİĞİ İÇİN HAZIRLANAN YANIT 

1. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nde idareci olarak görev yapan ve bulunduğu kadroya 
asaleten atanmış personel listesi aşağıda sunulmaktadır. 

ADI SOYADI 

Emin Murat SUNGAR 
Ali Ahmet ACET 
Mustafa DÖNMEZ 
TunayİNCE 
Şükran YAZICI 
Saime Nilgün ARISAN ERALP 
NurşenNUMANOĞLU 
HasibeİnciRÖSCH 
Fatma CAN 

UNVANI ( 

Genel Sekreter 
Genel Sekreter Yard. 
Genel Sekreter Yard. 
Genel Sekreter Yard. 
Genel Sekreter Yard. 
Daire Başkanı 
Daire Başkam 
Daire Başkanı 
Daire Başkam 

JÖREVE BAŞLAMA 

06.02.2003 
06.02.2003 
10.10.2000 
09.10.2000 
10.03.2003 
29.01.2001 
01.02.2002 
29.07.2003 
07.05.2001 

2. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nde idareci olarak görev yapan ve bulunduğu kadroya 
vekaleten atanmış personel listesi aşağıda sunulmaktadır. 

GELDİĞİ 
GELDİĞİ KURUMDAKİ ABGST>EKİ ABGS'DE GÖREVE 

ADI SOYADI KURUMUN ADI UNVANI UNVANI BAŞLAMA TARİHİ 

Muhtar Ali URKAN Dış Tic. Müsteşarlığı Dış Ticaret Daire Başkan V. 13.10.2000 
Uzmanı 

H.AslıgülÜĞDÜL Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Daire Başkan V. 30.05.2002 

O. Fikri KOCABAŞ Dışişleri Bakanlığı Uzman Daire Başkan V. 02.09.2002 

Serdar ARIKAN Özelleşt İdaresi Bşk. Avukat Hukuk Mûş.V. 27.03.2001 

3. Vekaleten görev yapan dört personel, AB Genel Sekreterliği'nde geçici görevle 
çalışmakta olduklarından asaleten atanamamaktadırlar. 

- 3 4 4 -



T.B.M.M. B : 101 24 . 5 . 2005 O : 2 

20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin sorusu 
ve Dışişleri Bakam ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/5702) 

12.04.2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sn. Abdullah GÜL tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ilimiz ülkemizin sayılı sanayi, ticaret, tarım ve turizm kentleri arasında yer 

almaktadır. Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 

uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 
1. Bursa ilimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 - 2004 

yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 

projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

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 
23 Mayıs 2005 

Sayı : 026.21/2005/SPGY/192367 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 25.04.2005 tarih ve A.01.0. GNS.0.10.00.02-10553 sayılı yazıları. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal Demirel'in 7/5702 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdullah LrÜL 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Bursa ilimiz ülkemizin sayılı sanayi, ticaret, tarım ve turizm kentleri arasında 
yeralmaktadır. Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1) Bursa ilimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 yılları 
arasında ne tür yatırımları olmuştur? 

2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepleri neledir? 

YANIT: 

Bakanlığımın görev ve yetkileri, 6 Temmuz 1994 tarih ve 21982 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun'la belirlenmiştir. Buna göre, faaliyet alanı doğrudan dış politikamızın belirlenmesi ve 
yürütülmesi olan Bakanlığımın Ankara'daki merkez teşkilatı ve İstanbul temsilciliği dışında 
iller bazında herhangi bir yapılanması olmadığı cihetle, soru önergelerinde yeralan hususlar 
Bakanlığımın görev alanına girmemektedir. 

- 3 4 6 -



T.B.M.M. B : 101 24 . 5 . 2005 O : 2 

21. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah 
GÜL'ün cevabı (7/5703) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sn. Abdullah GÜL tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ilimiz ülkemizin sayılı sanayi, ticaret, tarım ve turizm kentleri arasında yer 
almaktadır. îlimiz büyümek için çaba harcamakta ve bu çabalarının sonucunu görmek 
istemektedir. ilimizin hak ettiği yatınmları alamadığı yönünde halkımızın kaygılan 
bulunmaktadır. Bu kaygılann giderilmesi gerekmektedir. 

1. Bursa ilimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatınmlannız nelerdir? 

2. Bu yatınmlar için aynlmış olan ödenek miktarlan ne kadardır? 
5. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yattnmlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

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/192368 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 23 MaVlS 2 0 0 5 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: 25.04.2005 larih ve A.01.0. GNS.O.l 0.00,02-10553 sayılı yazıları. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal Demirel'in 7/5703 Esas No'Iu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla antederim. 

A b d u l l a h G U L 
Dışişleri Bakanı ve 

Sasbaken Vnrdımcıaı 

EK: Soru önergesi yanıtı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Bursa ilimiz, ülkemizin sayılı sanayi, ticaret, tarım ve turizm kentleri arasında 
yeralmaktadır. İlimiz büyümek için çaba harcamakta ve bu çabalarının sonucunu görmek 
istemektedir. İlimizin hakcttiği yatırımları alamadığı yönünde halkımızın kaygılan 
bulunmaktadır. Bu kaygıların giderilmesi gerekmektedir. 

1) Bursa ilimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4) Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

YANIT: 

Bakanlığımın görev ve yetkileri, 6 Temmuz 1994 tarih ve 21982 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan 4009 sayılı Dışişleri Bakanlıgı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun'la belirlenmiştir. Buna göre, faaliyet alanı doğrudan dış politikamızın belirlenmesi ve 
yürütülmesi olan Bakanlığımın Ankara'daki merkez teşkilatı ve tstanbul temsilciliği dışında 
iller bazında herhangi bir yapılanması olmadığı cihetle, soru önergelerinde yeralan hususlar 
Bakanlığımın görev alanına girmemektedir. 

22. - Ankara Milletvekili İsmail DEGERLİ'nin, Ankara Sağlık Müdürlüğünün bir ihalesine 
in sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/5794) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAö tarafında yazılı 
cevaplandırılmasını arz ederim. s-y . 

Ankara Sağlık Müdürlüğü hakkında sözlü ve yazılı çok miktarda şikayet ve iddialar tarafıma 
iletilmektedir. 
Ankara Sağlık Müdürlüğü 2004 yılında kit karşılığı cihaz edinme yolu ile laboratuar kit'i 
ve laboratuar sarf malzemesi ihalesine çıktığı iddia edilmektedir. Edilen iddiaya göre iki 
kez bu ihale yapılmış , fakat ihale sebepsiz iptal edilmiş. Üçüncü-ihale 05. 03.2004 tarihinde 
yapılmış.. Bursa ilinde faliyet gösteren Med- Plus özel Sağlık Hizmetleri ve Tibbi 
Malzeme Tic San LTD şirketine 4.153 000. 000. 000. TL ye İhalenin verildiği iddia 
edilmektedir. 
Bu bağlamda; 

1 - Daha önce verdiğim soru önergesini aydınlatılması için .İhale şartnamesinin tarafıma 
verilmesini mümkün müdür? 

2- Verilemeyecekse gerekçesini açıklar mısınız? 

^ 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

10.05.05 6686 
SAYI: B100TSH0730Û04 u 

KONU:Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 25.04.2005 Tarih ve 10553 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın İsmail DEĞERLİ tarafından verilen "Ankara İli Sağlık 
Müdürlüğünün İhalelerine ilişkin" 7/5794 esas sayılı soru önergesi ile istenilen 
belgeler ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 

EK-1: İdari Şartname 
1:Teknik Şartname 
1: Teknik Şartname 
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£ 
EK:2 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK 

TİP İDARİ ŞARTNAME 

I . İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR # O 0 

Madde 1-iş sahibi İdareye ilişkin bilgiler ^ ^ 
1.1. İş sahibi idarenin; . \ 

a)Adı: Ankara Sağlık MudûriOğO 'Şı-
bJAdresl: İstanbul Caddesi No:22 Ulus/ANKARA 
c)Telefon numarası: 0.312.3091346 
d)Faks numarası: 0.312.3116650 
eJEleklrontk posta adresi: ankara1@ankasm.aov.tr 
f)lkjili personelin «dı-soyadıAınvam:HOIya KÖSE - Satın Alma Memuru 

1 2 . istekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle İrtibat kurmak suretiyle temin 
edebilirler. 

Madde 2- ihale konusu işe İlişkin bilgiler 
İhale konusu malın; ; 

a) Adı :Kit Karşılığı Cihaz Edinme Yolu ile Laboratuar Kiti ve Laboratuar Sarf malzemesi Alımı 
b) Kodu : . 
c) Miktarı ve türü : Kit Karşılığı Cihaz Edinme Yolu İle Laboratuar Kiti ve Laboratuar sarf malzemesi Alımı 
d) Teslim edileceği yer: Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Birimleri 
e) Diğer bilgiler : Söz konusu Kitler Müdürlüğümüzün ihtiyacına göre 31.1Z2004 tarihine kadar 
peyderpey teslim edilecektir. 

Madde 3-İhaleye İlişkin bilgiler 
İhaleye ilişkin bilgiler; 

a) İhale usulü: Açık İhale Usulü 
b) İhalenin yapılacağı adres: Sağlık Müdürlüğü • ANKARA 
c) İhale tarihi: 05.03.2004 
d) İhale saati: 10:00 
e) İhale komisyonu toplantı yeri: Ankara Sağlık Müdürlüğü Toplantı Odası 

Madde 4- ihale dokümanının görülmesi ve temini 
4.1. İhale dokOmam aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecak olanlann İdarece 
onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

a) (hala dokümanının görülebileceği yer. Satın Alma Birimi 
b) İhale dokümanının satın ılınabileceği yer Ankara Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sarmaya Saymanlığına 

yatırılacak olan makbuz karşılığında Müdürlüğümüz Satınalma biriminden alınabilir. 
c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 250.000,000.-TL. 

4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. • İstekli, ihale dokümanını 
oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra 
İsteklinin, İhale dokflmanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi puşuiaaJtterine-
yaZllarak İmzalanmışSoyanını a^r, • ~ * 

-4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokOmanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş 
sayılır. 

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati 
5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati; 

a) Tekliflerin sunulacağı yen Ankara İl Sağlık Müdürlüğü (İdari ve Mali İşler Şubesi) Ana Hizmet Binası İstanbul 
Cad. No:22 UlusfANKARA 

b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi): 05.03.2004 
c) Son teklif verme saati (ihata saati) : 10:00 

5.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif/verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. • ununu - V ^ 

5.3. İdareye verilen 
herhangi bir sebeple geri 

5.4. ihale için tespit oluı 
aynı yerde yapılır ve 

rtnamenln 14 üncü maddesine göre zeyilname düzeni 

tiaması halinde İhale, takip eden ilk iş gOnündgJ 
kabul edilir. 
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5.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de Biate yukarıda belirtilen saatte yapılır. W^\ 

5.6. Saat ayarlarında. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRTVnun ulusal saat ayan esas alınır. .- tifl§\^ 

Madde B-Ihale dokümanının kapsamı l» f\§ 
6.1 İhale dokOmanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır . l> 

a) İdari Şartname ^ 
b) İhtiyaç Üstesi - A ^ 
c) Teknik Şartname V 
d) Sözleşme Tasarısı 
e) Standart formlar 

6.2. Aynca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, klarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi Özerine 
idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder. 

6.3. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine 
ilişkin şartları yerine getirememesi haDnde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene alt olacaktır. İhale dokümanında 
öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 7-lhateye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
7.1. isteklilerin ihaleye katılabilmeleri İçin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekin 

a) Tebligat için adres beyanı ve aynca irtibat İçin telefon ve varsa faks numarası İle elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/Veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl .İçerisinde alınmış, Ticaret ve/Veya 
Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c; T°k!if vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya İmza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları İle tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu husustan tevsik eden belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza' sirküleri, 

d) Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına 
ilişkin, ihale tarihinden önceki Qç ay İçinde alınmış belgeler ile buna İlişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekil ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
0 Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 Oncu maddelerinde belirtilen, şekli ve İçeriği Mal Alımı İhaleler) Uygulama 

Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
h) Vekaleten İhaleye katlıma halinde, İstekli adına katılan kişinin İhaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli 

vekaletnamesi Be noter tasdikli imza beyannamesi, 
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve İçeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 16 ncı 

maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması haDnde şekli ve içeriği, bu 
şartnamede belidenen konsorsiyum beyannamesi, 

j) 8u şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, İsteklilerin ait yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri İşlere 
-ait önerilerime işterin~li$t6$1~ 

k) ihale dokümanının satın alındığına dair belge, 
I) Bu şartnamenin 8 veya 36 ncı maddelerinde belirtilmesi halinde yerli istekli olunduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler, 
m} Bu şartnamenin 36 ncı maddesinde belirtilmesi halinde teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden 

belgeler, 
n) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş İşveren ve ortaklarının Bağ-Kur Prim bo 

olmadığına dair son Oç ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikti sureti 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), (d), ve (I), (n) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı 
verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer atan durumlarda, olunmadığına 
ilişkin belgeler yerine, kendi 0lkdtâffin39ta»*ftukQmler[ uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prirhlıorajjg^ergi borcu 
olmadığına dair beyanname y«>«ı™>-" -<?». _^jğ^ j ^ t 
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# « 
7.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler' 

7.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler 
Tektir edilen bedelin % 5' inden az olmamak Özere İstekli tarafından belirlenecek tutarda_Tb*ı)^a? nezdindeki 

kullanılmamı; nakit kredisi veya kullanılmamı; teminat mektubu kredisini gfisterir, yeril veya yabancrdarocalardan alıAcak 
belge (standart formlar KİK030.0/M ve KİK030.1/M). n \ > 

İdarelerce gerek görüldüğünde bu belgeler, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubeslndentfe)* ettirilebilir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır. « A ^ 

İş ortaklığında, bu belgeler ortaklarca hisseleri oranına bakılmaksızın müştereken karşılanabilir. 

7.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri 
isteklilerce, ihalenin yapıldığı yıldan Önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya gerekli görülen bölümlerinin yoksa' 

bunlara eşdeğer belgelerin verilmesi zorunludur. 
Bu belgelerde aranan hususlar 
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne 

sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması, 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) 
en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75*den küçük olması, 

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan uç kriter birlikte aranır. 

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde, belgeleri 
sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali 
müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir. 

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen 
kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. 

Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri 
özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yıl değerinin en az (1,25) olması şartı aranır. Bu 
durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler Özerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayn ayn vermesi ve ortaklardan her 
birinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlan sağlaması zorunludur. Ancak, pilot ortağın hissesinin % 50 den fazla 
olduğu durumlarda pilot ortağın tek taşına aranılan şartlan sağlaması yeterlidir. 

İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde açılış bilançosunun verilmesi yeterli olup bu bilançoların da ilgili 
mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince 
onaylanmış olması gereklidir. 

7.2.3. İsteklinin İş hacmini gösteren belgeler 
İsteklilerce Jhalenin-yapıldığı-yıldan -önceki-sonyılaaitristeklinin toplam cirosunugösterengelir tablosu veyaihale 

konusu İş İle ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi zorunludur. Serbest meslek 
erbabından satın alınacak mallarda İse, ciro serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir. 

Ciro hesabında isteklinin yurt İçinde ve yurt dışında yapmış olduğu satış faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı' 
dikkate alınır. 

Bu belgelerin; son yıl değerlerinin, toplam ciro için, İsteklinin teklif edeceği bedelin % 15 İnden, toplam satış geliri İçin 
ise, isteklinin teklif edeceği bedelin % 10 undan az olmaması gerekir. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden birini sağlaması 
yeterli kabul edilir. 

Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri özeti İle taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına İlişkin 
toplam satış gelirini gösteren belgejj 
dairesince onaylı olması gerekme! 

1 İdareler, ihaleye katıl 
belirlenmesine ilişkin olarak 
Uygulama Yönetmeliğinde di 
belgelerin taşıması gereken 

avirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce'ya .da vergi 

jkonomik ve mali yeterliği île mesleki ve 
uncu maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği i 
erden ihale özelliklerine uygun olarak isti 

«ektir. 
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alınır. 

Taahhüdü altındaki -işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi 
şartı aranır. !*JK^ı 

İsteklinin, iş ortaklığı olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı o iş ortaklığındaki W|?^SSnında dikkate 

isteklinin iş ortaklığı olması halinde, yıllık ciro veya yıllık toplam satış geliri olarak pilot ortaktan asaarftjjegerin % 
70'i, diğer ortakların her birinden ise % 3ffu istenir. Pilot ortağın ve diğer ortakların tek başına taahhOdo alknaaVi ve bitirdiği 
iş miktarı tam olarak, pilot ortağın ve diğer ortakların başka iş ortaklığında taahhüdü altındaki ve bitfMğf tş miktarı o iş 
ortaklığındaki hisseleri oranında dikkate alınır, iş ortaklığı ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrvayn ibraz etmesi 
zorunludur. 

ihalenin yapıldığı yıl İçinde kurulan şirketlerde ihalenin yapıldığı tarihe kadar olan toplam ciro veya toplam satış 
gelirini gösteren belgelerin verilmesi yeterli olup, gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri özeti ile taahhüdü altındaki 
ve bitirdiği İş miktarına ilişkin toplam satış gelirini gösteren belgelerin yeminli mail müşavirce veya serbest muhasebeci mafi 
müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir. 

Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya toplam sabş geliri, gelirin elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden 
itibaren Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE Özerinden, ihalenin ilk ilan tarihi İtibariyle güncelieştirilir. 

7.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler1 

7.3.1 < isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler 
a) Gerçek kişi olması halinde, İhaleye ilişkin ilk Hanın yapıldığı yıl İçinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya 

Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin, 
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihaleye Diskin İlk ilanın yapıldığı yıl İçerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin, 
c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin, 

Tüzel kişi olması hafinde,.ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirkülerinin, İbrazı zorunludur 

Vekaleten ihaleye katılma hafinde, İstekli adına katılan kişinin ihaleye kat İmaya İlişkin noterden onaylı vekaletnamesi 
ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi istenir. 
İş ortaklıklarında, iş ortaklığı beyannamesi (standart form KİK028.0/M) ile birlikte İş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel 
kişilerin her birinin ilgisine göre (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur . 

7.3.2- iş deneyim belgeleri 
son beş yıl İçinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul 
edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin 
IsteklBerce verilmesi zorunludur. 

İhale konusu İşin özelliği dikkute alınarak İstekli tarafından teklif edilen bedelin %40'mdan az olmamak özere ihale 
konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin 
İbrazı. 

İş deneyim belgeleri (standart form KİK032.0/M), bir taahhüt kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında yerine 
getirilen mal tedariklerinde isteklinin başvurusu üzerine, taahhüdün gerçekleştirildiği İdare tarafından düzenlenerek 
sözleşmeyi yapa*ffyetkfli makam tarafından onaylanır. _ __ ^ _ _ 

Sözleşmesin, jdareninJzni.ile devredilmesi halinde.-devir önceslndeMveyasonrâsfrKİâtfllÖnemde fşlh en az % 70 ini 
gVrçekİeştiren yükleniciye iş deneyim belgesi düzenlenir. Alt yüklenicilere de sözleşmenin devri öncesindeki veya 
sonrasındaki dönemde üstlendikleri işleri bir bütün olarak bitirmeleri halinde iş deneyim belgesi verilir. 

İş ortaklığı yüklenicilerin gerçekleştirdikleri işlerde, ortaklarin her birine iş ortaklığında^ hissesini de belirtir iş 
deneyim belgesi düzenlenir. 

Yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri mal tedarikleri ile ilgili olarak, iş sahibi 
kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş olduğu İş deneyim belgeleri kabul edilir. 

İş ortaklıklarında pilot ortağın iş deneyimi, idarece yeterlik kriteri olarak öngörülen orana göre,] 
üzerinden hesaplanacak tutarın % 3crundan az olamaz. Pilot ortağa ait İş deneyim belgesinin ı 
kriterini sağlaması şartıyla, d iö ,e /*^Kg^Sı^| dedeyim belgesi aranmaz. 

İhale konusu alım 
dayalı olarak alınmış iş 
alınmaz. 
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İsteklilerin tek fcaşsna cercsklestirdlkisri işisre ait is deneyim baigelsr; tarn olarak, iş ertak:ıki5fm<« ortak eiarak 
ösrçftfcisstirdiKieri işlere »ît iş deneyim belgeleri isa o t* csrtakkcsndaki hissesi oranında deSerleHdirilir. k« v 

ihale komssyorilan. İş deneyim belcelerinde yaztlt tutarlar:; yy»; rçinds sözleşmenin yapjidtavjfiŞŞijtftrır itibaren. 
ihalenin tik San tarihine kadar ayhfc T£FE «serinden. yabencı para cinsinden iş «temylm tytariafîas IşŞŞJsnaienir} ir? ' 
tarihindeki Ttifkiya Cumhuriyet Merkez Gankası döviz alış Scuru «serinden görıcsHeştirsr. fi 

îhsie komisyonları !Sİeki8srcs jbrsz edilen iş deneyimiyl* ligifi belgelar-iski biifjlieîin tahkiki smacıyti^J^ 
iUşkJti sîzieşme. kabul tuter.sğı, eceme belgeleri ve varsa iş sıttş ciurtefj. ek sdzieşme ve devir sS2'*şmax|g?bi! 
gerekli gördüklerini isteyebilir.. ^ 

?.3.3- üretim, imalat kapasitesi. arsştırrrıö-gellçîfrrne faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler 
İsteklinin Orstim vsrVsya imalat kapasitesine ilişkin durumunun ihaie kartuşu işi yerine geBrehilmek içm uygun oiup 

eimadi$mm tespiti arnaciyia asaldaki belgelerden durumuna uygun slanın: idareye lbı az edaeekîir. 

a) istekli înislarçi isa imalatçılık belgesi ve/veya kapasite rapom, 
b) İstekli yetkili satıcı ise,'imstatçin!?} İmalatç-iık belgesi üe yaikili satıctkk belgesi 
^Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gSsteren imalatçı v?ya yetkili satıcı ise yukav-dakl b*îg«twir» yanı sıra 

serbest bölge faaliyet belgesi. 
iş ortakisgm: oluşturan »Uaksardan birinin vey« pilot »:ta§;n idarece istenen belileri va;mesi yeterlidir. 

7.3.4. istekiinlfs orgattlıasye-n yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler 
ihaie konusu •»iîrrofı/işin özelliğine göre. teklif edilen malın Oretim aşamalarında istenilen kalite ve özelliklerde 

üretilebilmesini iamlnen gerekli yeteıiige sahip perssnel çahşfcuklığirıa dair belasier Us ihaie konusu m3fm ve daha sunrs 
gerelcağinde yedeklerin, yacefc parçalann kolay v» h:?jı femin «dilebiiittiği 11» servis ve bafem-onafisn hususlarında İyi fcir 
organaasyor» yapışma sahi? olunduğuna ilişkin belgsler. 

İş orUkügiRi ökjştdnsn osfcskiaröari birinin vsya pilot srîaŞiri idarece fetenan belceleri vermesi yei*fiirlir. 

7.3.5. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler 

Tesis, makine, teçhiaat ve diğer ekipman için kendi rosSs elma jstfın» aranmaması »sast:r. Tesis, makine, 
teçhizat ve diğer ekipman İsteklinin fcsndi mair îse fatura, demirbaş veya amortisman defterin*» kayıtlı ciduğuna 
rj«»; noter tespit tutepağı veys yem*rıii msü müşsvlr reporu ys da serfcasî muhasebeol maS jnöşavir raporu ile 
tevsik edilmesi, taahhüt edüsrsk temin ediiecek oin>ast durumunda ise noter ûnsyii taahhütnamenin ibfazt. 

!ş ortafcügmda lesis. ::Y&4<İÜ, teçhizst ve diğçr skipmtn. crtakl-k orerüna bakıimaks^irî d& êrtendiiiijr. 

7.2.fJ. Kalite kontrolden sorurnîu oian ilgili tsknlk per*cn«S veya töknlk kunıtsişiara iiiskin bslgeSer 
isteriden, kalite kentroiCriörı ne şekiida gerçekieşs-fîldigm* dair, 
a) Kalît* kantroiCrtan isteminin birirr.! tarafından yerine g«t:ri);nesi haiinde yftt»r!l personel* ve kaiite tersîrciönön 

yafnlabifrnesi için gerekli tssisiftrs sahi? oiduğy?;a ilişkin bsigfcienr., 

») Kaiîta ksi-sîrolOnöfi teknik kuruluşla? taraîjndarı yapıirnası haünde b-.ı kur«iu§un standartlara uygüRİaŞu ü« bir 
»kreditasycn kuruhışunsö sknsdits edilip edilmsdiö'ma fi iş kin baic.elc-f'm. 

vc-rilmesi cerekmektgrf-ı-. 

İj or?akiîğ:nca crtakisk <:-r^r-:\z bakılmakssin ba heijjsiftr': en as bir .ortağın ssŞiamssı jjersktf, 

7 3 ? U-uslararssi kurallara uygvn §»k;:de akredite edilmiş kalıta keaîroi k:.<rulu f.m tarardan veril»» sertinHatar 
Teldik şaKnemede istenen. kalite betgs va seıtifiksiarinm, Türk Akrsditsr-yon Kvrunvj îaı«f»-.C3n akredite ewum 
fceîgaiendirme kuraiuslafi veya Ühisiararas: Akreditasynn forum1-' Karşıi;kiı Tanmma Anlaşmasında yar -s;»;; ulusal 
»kreditesyot; k.ufwış!afi".cs ttb?e4\:.î eciirniş belgelendirme feivluşlsn tarafmdan dıi^snleıımesi zoninludur.3'j fc«igsîerjdifrr.« 
ye kalils kcnirc! kuruluklarının Ulusiararas: Akreditasyon ?ansmii Ksrşılikij Tanınma Aüösşmasında yar aian ulusş-. 
akrediissyon kururniarınca sKr**iie «-dilmiş belgelendirme kv-ulyşu r;id>.:ki3r:n:n 7û;VASastfıtesyw'Ku«ıj*tfraten aiıp««v: 
bir yaxi i-e t<-yit edifmesi §*r¥kir. Tö:k AKrsditasyorı Kwv:ny tersiindar: akredite ediidiâ? düyiifviftn fceioeis^diiBa&?^?u;uşia 
vs.'aftnıisii vurüen beiga va sertifikalar İçîn Türk MreüHasyî-ft Kuîü-rıV'ndan teyit alinması ^ûr-'nlu de§ild^^> ^ -w* 

7,4. Sânzer iş alarak kabyl ed»a^^Ş.^|aJç53^dJtiimiflirî-, Z'<% 
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K£ Raı-jıtiğ! «ha* edinme Jşîn» nü işte benzer iş «fersk kata! «ditecektk. 

?.S. Belgelerin sunuluş-$<&;; *V$5* 
7.S.1-lsîak|:İBr, yukartöa sayılar: fceigslerin asimi veya sskr» uygunluğu noterce onsyîar.m:ş ömeKlê ini ^S^parofur.-iatJff3 

r.S.2-Noter onay:: imgelerin %as!:r.3 uygundur* şerhini taşıması zafuniu <&:«, s«r«S veya ffrfek»$|, görülerek cnayfencnü 
ete»!»? ile "jbraz ecfiiar.in aynıdır" veys b« arifama gsîecak bir şerh taşıyanlar gsrçarit kabul e-dilmîyecerctif. **\ 

7>&3-İ5tekîi!s<-. cekjaSerirt aslı yerine ilîaleden ö»;ca idare tarantıdan görCierek "asîı idsfsce gSı-aimaşlöf* jpeyİ^y arifem» 
gelecek şerh düzülen syreiierfnl dö tekliSertns ekieyebi-irtar, * * " 

7<5.4~Yerfi veya yabancı isisfe:iia;oe sunySacsk yaba.':*! (ilkelerden temin edlisn bebelerin. 3iî cldugu OK» .Ti«Y2uat:na göre 
dCzentenınes: vs aitiid;§; öike-Seki törföys Gumhiiriyeli Kofssolosiuâunea veya Türk Dtşişierf B&kartîismca cnaylı eîfnasî 
gerekir. Ancak, Yabancı Rssmi 8e:s«!fttw Tasdiki Mscburiyâtkyn KsxfjrfÎJfi3SJ Sözîaşm*wfıs tara? clke-ardar. sağlanan ve fcv 
sözleşmenin 1 -ad. maddesi kapsamındaki r-ısmi »slgate. "apös^te" kaşesi iaşîrrsasj kay-isyla fcalselerif: aündKj: öikedaki 
Törkiye Cumhuriyeti K<m5vtoskı§u veya Türk Ot?!?!»: Bakanfiğî onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhıariyel? Us diğer 
devlet veya devieî-er arasında feâfcjslerrfski imz3, möriSr veya darrsgarıin tasdik işiemini b?llrli işlemlere b3$s tüten bSkSrriUr 
içeren bir aniaşnıa veya s<&-eşme bulunduğu takdirde, bu öfkelerden ssğlanan bslgeferlr! ortayı bu anlaşma veya sSösşftıe 
hükOrfllerma göre y3pf:r::3bö:r. 

7.5.5- Bu Şartrisrnşâa fcdgsletfn Terkçe tercûmc-laTinln isisnMŞi r.sflsrde, yurt rlîştndan sağlanan resmi' bsisete? ile idarece 
ihale cîokümamnda b&îiria.rtan belgelerin terc&Ke&irJn Türkiye Cumhuriyeti Könscfcstuğunca vays Törfc Ofisleri 
8;sks"fı§ff!sa onayi: slmas: şarttir. Apostiiis kaşesi ta;:ysn belgelerin tercümeleri Jls Tftrk-ya Curnriiiriyeü Koivsobsiuöunca 
veya TCrk Dışişleri Saka^lığme» enayi) elması şadı «aranmaya/t belgelerin tercümelerinin yeminli roûte?<lmierce vapurca» 
v» noter onay!.' nlrrıas) Sijfunl'-iöur. 
7.5.C-. , 

Madda ^-ihalenin yafcanej IstoHîîlcre açiKligi* i 

* iş deseyiaü istsnika ü-alelerde hangi ilerin öerae;. i> olarak kabul edileceği burada bîlirülscekür. . 
?Bu belgelerden; ihale feörmsu ij vsya benm işlere ilişkiîî iş deflsyİTO belgsJerifi iitsrdlTOüsi halisâa is öfiitcyhsi. bslgeîerUûr. 
saîer ortaylı ûlasiarmın sstlltirtsuı, ifoıle tesnsstz fcaian istekü tarsfmdan'ihsie vitkilisitım öîiaysr^an dn:e idax«ye ibrer. 
Cviücceği buraca tts-iftttecekt». • 
4 Bıı şamsantede i.-SskHkr&n ksiite belgskri, tirûa uy .̂ml-ik beigilaü gfai fe'iîft vs staudarü&m uygımhık M§« ve 
sertülkaknoıu kieraitaesi fealîrtdî aşağıdaki snttns yer vsıiîe«kü:: 

':Ulasiar3;.&sj Akrsditasj'oa Forumu KarçıUkh T&vijmuj Anti3«m3Sinda yer sisn ulusa] akreditasyor. kunssknnca 
skHsdiîft ediirais keigekadh-»» krrruxuş]»n tarafıadas vanJes belgeler vs ̂ rrtîar;.» tov-feneleri, wı k«jraUı?!a«« ı^usiaraiasj 
kuraii3ra uygu.;:, şekilde akredits edilmiş oicwM;vrj;«« Törk Akreditasycn. Kîirun-undan duıacak bir yva ile teyit edilaıcsi 
dur.ın»ır:da, belgelerin veriUl^i tükçccki Tlirklj'c C-îînhunyeü K'oîîsoicslııgv. ve»a Türküde Dtşiş-ftri BiiksnHğ] enay 
isieminden sr:>.ıafiır.* 

tdareîer, yaklaf:k rr:.V:i}sü y'üsCuUikteki ejik değerin £-s>tâ?. ksijsn ifttlelenne sadsce yerli istsfciüerirv kiiUlabilcienjü 
fe^lrdüğü durumlara, T»add« i«.«î;ı«ii aşağıdaki sekiide diszetıteycceklsrdir. 

" B« ihaleye sadece verli âîîklüa- kaülabüir. Yabancr; i-rtekiiierîe efiâ gidşim yapaa yerli istekiikr.bu jfcalsvs 
'Katılamaz:' 

Ivlekiilerin yerli istekli olunduğuna ilişkin Mal Ahaa İhaielsri Uygulan». YSustsseltğırtde belirtiler. M»«ieîi 
teklirieri dahilimde scîsmalan gerekir" 

îdsrekr, yakt&?ik rriaSiysu yürödüküki işik degsrm altırtda fcalnsaklâ birlikte yeril -ve'yabaacs îam is«îdîieri» 
katslraalaasî Cag6rdüki«ri ihaleler ile yakkrçjk «jalijîii yürürlükteki e«lk değere «şii •«rj'a Szırinddd ih=l«lsrde.. iaşede 
metnini aşağıdaki şskilrîs dui«aî«fya;sk}crdir: 

"İhak, bu Şarte&n&lski kakîms kojullaaıu îasîyaa tüm yerli ve yabascî istaklilsre açîktir." 
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İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tûm yerli ve yabancı isteklilere açıktır 

Madde 9-lhaleye katılamayacak olanlar < t f ^ 
9.1. Asağlda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına htcbJ&elUae ihaleye 
katılamazlar; 1 w N ' 

a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar De diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici >%A sürekli olarai- kamu 
ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar Re 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan M\jg°anize 
suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. t 

b) İlgili mercilerce hilen Hlas ettiğine karar verilenler, ^ t > 
c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. . % 
d) İdarenin İhale konusu işle Dgili her türlü ihale İşlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandflRıak ve onaylamakla 

görevli olanlar. 
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın _ 

hısımları İle evlatlıkları ve evlat edinenleri. 
0 (c)> (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortaklan ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli 

bulunmadıkları veya sermayesinin % 10*undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). 
g) 4734 sayılı Kanunun 53 Onca maddesinin (b) fıkrasının 8 İnci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu 

Kararlan İle belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri. 

9.2. İdare bOnyesinde bulunan veya idare İle ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi 
kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu İhaleye katılamazlar. 

9.3. Aynca İhale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, 
bunlann ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri De bu şirketlerin sermayesinin yansından fazlasına sahip oldukları şirketleri 
için de geçerlidir. 

9.4. Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler İhale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu 
durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri Özerine ihale yapılmışsa 
teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

Madde 10-lhale dışı bırakılma nedenleri 
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespU edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır 

a) İflas eden, tasfiye, halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan 
.veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan 

b) İflası İlâh edilen, zorunlu tasfiye karan verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında 
bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. 

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olaa 
d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. 
e} İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. 
t) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde 

bulunduğu İdare tarafından ispat edilen. 
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. 
h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeler) vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. 
i) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye'katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. 
j) Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen. 

Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar 
11.1. İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır 

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye 
ilişkin İşlemlere fesat kanştırmak veya buna teşebbüs etmek. 

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, kafalımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, 
rekabeti veya ihale karannı etkileyecek davranışlarda bulunmak. 

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 
d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir İstekli tarafından kendisi veya başkalan adına doğrudan veya dolaylı 

olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. 
e) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye 1 

11.2. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkını 
Dördüncü Kısmında belirtilen hükOı ~ "* 
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Madde 12. Teklif hazırlama giderleri 
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili botun masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna &pjujmak$ 
İsteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

Madde 13. İhale dokümanında açıklama yapılması < j " \ ' . 
13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyduktan husustan*a*ttglli 
olarak, son teklif verme gününden yirmi (20) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihteftJKmra 
yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. # y \> 

13.2. Açıklama talebinin uygun gdrOlmesl halinde, idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale «^cumanı alan tüm 
isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, 
son teklif verme gününden en az on (10) gün önce tOm İsteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır. 

13.3. Açıklamada, sorunun tarifi ve İdarenin ayrıntılı cevapları yer alır, açıklama talebinde bulunan İsteklinin kimliği 
betirtlmez. 

13.4. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan İsteklilere ihale dokümanı 
içerisinde verflir. 

Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması 
14.1. İlan yapıldıktan sonra İhale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin 
gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya İsteklilerce yazılı 
olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. 

14.2. Zeyilname, ihale dokumanı atanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir 
ve ihale tarihinden en az on (10) gûn önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. 

14.3. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek sureye ihtiyaç duyulması halinde, idare ihale tarihini bir 
defaya mahsus olmak Özere en fazla yirmi(20) gûn sureyle zeyilname ile erteteyebilir^Erteleme süresince ihale dokOmanı 
satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir. 

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan İsteklilere tekliflerini geri çekerek, 
yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır. 

Madde 15-lhale saatinden önce İhalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği 
15.1. idarenin gerekli gördOğO veya İhale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi 
mOmkOn bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. . 

15.2. 8u durumda, İptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya 
kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. 

15.3. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bOtOn teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızm isteklilere iade edilir. 

15.4- İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 

Madde 16- Ortak girişim 
16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. 

16.2. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, İş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği 
ekte örneği bulunan İş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. 

16.3. İhalenin iş ortaklığı Özerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce.} 
sözleşmesini vermesi İstenecektir. 

16.4. İş ortaklığı anlaşmasında 
taahhüdün yerine getirilmesinde, 
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16.5. İş «ftsWi§:fts!a pltei ertek, «n $ck h'sseye sanif> crtafc aimaiıdsf. Ortakların h=s&e cranisr:, *rt3k!ik sntaşînastflda {i$ 
ctfak!;gı »«yersrsamesİS ve «rtâktîKsSr.îsşiTissince güsta.'iiir. 

15.5 Konsorsiyumlar ibateye teklif vereme?. • , * \ ^ 
J<ladda 1?-Alt yükier.iciierr 

ihata konusu alim^Vlş-n tamamı veya bir tosmi sU y0fc:>;nk:i!W* yaptırıiamaz * 
İÜ. TEKÜP1.ERİN HAZİRLANMASİ V£ SUNULMASINA İÜŞKİS HUSUSLA^ 

Ma&f*18-T«l(!îf ve s«rfeşm« tür» 
istekliier îsk;i8erir:i,gdiörö »ese! teşrinden V8f«e8kiârdlr. < Her bir grubun larnsm: yani gr:ibu içeren kalemlerin 

birim ffyaîiartrür! çarpım! sonucu bulunan götörc bsdel Şişerinden versscefcterdir.} ihsie şonucü Özerine ihale yapûsn istekliye 
ioptem bede) özerinden çctarö bedel sSzisşmesl !mraian««3kt?r.( Her bir grup için teklif edilen iekBf birim fiyai Grubu içeren 
kaia™Seffn birin-! fiygtiartmn çarp-™ sonucu bulunan g-îtörC fcedet özerinden sözleşme rKasttîersseekrir.} 

ÎJIad«5e19.TsK!lfindiii* 

* İdarslçr, kcnvsorsiyujjOaa-: ihaleye kaîı5araa>*3«sklan« %tg$rmeleri a&iiftdabfi roa&îeye," K#HS»nayuîaiar ihaley* teklif 
verece?." hüknsûaü r̂azgcaki&r, 
Kcnîursiyuntf&nr. ihaleye kaalabilraeîeriai 8ng8r«îs"led halinde ise bu maddeyi; 
'Şirden S a k gerçek wy& tözel kişi konsorsiyum ölösajsraak su.ı*tiyie ihaleye Kkilf vgrebîlir. Konsorsiyum ofcjtatmslc 

suretiyle ihaleye teklif verecek tsteklîier, konsoaâyavy! oluşaadukUnna dair kocr£&x3t<îr «îrfeğm da belirtildiği «kte örneği 
bukuvMt konsorsiyum 8îûa$rna5«u (ko&sotsiyurn beyarmsreesim) da tekMeriyls beraber saaacaSdajdır. Ilvânnsz. 
kosssTSiyam ûzerhıde kaîsüga halinde, konsorsiyumdan sSilssşrne jmzsüanmaîîs-u 8fl«* naat tasdikli kcnsorsiyura 
sözfcsmssiri v*ıraesi iâenesekftr. 

Konson-iyurrı saİ3$rr:a»nd5 (kör-scrsiyum beyannamesi) vs sözleşmesinde korrtasıiyurnu ciejtuı&a gerçek ve tüid 
kişilerin işin hangi ktsmmj tdshriût eiükfcfi ve îaalüHCıdun yerin* getirilmesinde koordinatör ortak ftracıU&yUı araianvtdaki 

koofdinavyoîiîş «gteyacakisn oeiiriiJ«:ektir.,> 

$ekfirit1« cuzerileyesefcjeîdir. 
Ayr.ca; idareler, kca^örstyuraJaas ihafoyc Jkauiabiiaasjsnj» öngdrdukkd dımımlarda, Koaw»sy»jHÎar» iMikis. olarak 
ihaleye katilim için isten«;ck belgeler ve yeterlik krittrfcrine vs yeseılik degerl«ndÛTfiesk\« iüffcin hususlar* ye 4734 sayîlf 
Kananca 27 a«i asadde» gergince itfan şaitaamsde teUıîiimssizcranls ola» iıusiislardan koasm-siyumlarla ilgili olanlar» 
Mal Ahrm İhaleleri üygulataa Yengeliğinin ilgili hüfcûaskriua uygar: olarafe şartnamenin "Di|er hususîsi böiüsıüîido 
ĞSzeukysîeklerdu. 
7 ids.ıel«, ihale kcmjsu mti atosadartsiade, yB5c1«nicinia ait yükier-ici ç&fcşarabnraestai cn^Öv^idigi durcrffiîa »îadds 
rastrıifü ajagidaJci şekilde ââsenkyecekrsr; 

"ihale konusu aarrarj/işe. taısaraı veya bir kısıra di >1&ieKicilere ysptailzınöz." 
İdareler, ihale korarss nsai ?.hjr«Rd>vj?sade yüklemcUün &U yüklenici çaİJs^raUSS!^^^-"^1^'"^ 
msav.ni a|5jî^kLş^Jl>İ8.dü2«föejrtfeküi:-

"İsakİiÎM, ihslc k«sv.s». fiıirran alî yüklenicilere yaptero/çı ddfündüSderi ktsx&m telifleri ekinde vereceklerdi*. 
îhaİRBiıı fcu şekilce teklif veren isteküsia torince kalrrsasj dnrumuKda istekli«is ije ah södejn» inualanmadafl önce ak 
yökierâcikrîn Jisw«im idarenin oi«j-:nn sunması gercîdr. 
Bu «uî^ıssda ai;. yüfcteaküerin yapukian i jktle ilgili scnasiaisğu yüklenicinia sctrörnlulugana on»i^ kalAnaa*.* 
* idareler, işin. Ozstüklerise göre, götîrö bedel sSîieşme v«j'3 birim üyat f.örie$rfts j'apdKsasnıa göre be rfladdeyi s u d a k i 
ssçenekkftlen uygun oîâraraalaiaksüjeliyfc dfl?.e»ieyeç5kür. 
t) "istekliler tdOlflcrir-i, göîSrS. bedel özerinden vereciklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle laplara \ttik\ 
tsztsfsil&ı g&atlî l«deî sözlefne duzsnJeüccîklii." 
b) "Istekliiîr tekîrflerird, h«r "bîr iş kateaskâa nıikia.rs ile Is» iş kstashrî için teklif edüen İsiriîu üy&timum. çarpanı snv&a 
bulunajı toplant bedel üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu Özerine iMe yapjlm istekliyle h«r bir i$ fcatena'ni» rniktari Us 
iş fcaîsfBİeri içia teklif «âsî*» birim fiyaliaon çar.gasaj«r«acB buluran toplaıu bedel « » r i r ^ - J b r a a ^ ^ ş t s«zîeşjne 
dü?.enlssj«ekt5r." ^ S ^ ? ^ * ? ^ ^ - î ^ ^ ^ ' * >!f;> 

jîuî^o'sn se2&şla'«lenn Aacsk Kunsnua ırypn gcrSjâ 
kuiiaaû&CftSt hailenle bu husus 

tâareler için özelliğine gö« «< 
a) Tekli/i cîu$ausm 

selgcîer, Tujkçe anayîı t«rcûnj 
yftromteruBssada Tvivkçe ısrcfî: 

.,--'>^ \-
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Taköfi oiuştvraa SOtOn beigsier ve ekieri 8s> <î:§er dokâ:«anisr, Türkçe e&caktsr, 3»î.k.a &r ditde stmuia» bslgeier. 
enayi: tercürnssi He fcîrfJScta vert) " 

^ymisnmasînda Türkçe tereöroe esas ai:n:r. 
isrkçe enayîi tercümesi üe bittikte verilmesi baltate seçeri; sayılacaktır. 8« «Vfusae* tekfiSn veya heigenfcv 

î^a<Sda2^)»T»k»fveöaaI«*58rdes«çör}îps^fab5rim!,9 ft*'\v^' 
İsteklinin teklifini gösteren fjyaîiar ve feuniarîrı tuiariar: TCrk üras: {TL} ile beşirtjiscaktir. Sö2»ş:ne teifsü^i\> 

ede:«*«rinde de fetı par» birimi Ru'ianrfır _ » *» 
\ ^ 

M*dd« 2Î-Kmni teklif verilmesi*! « > ^ . % 

i*KJ»1- * Bu ihalede işin taroarru içi:-, teklif verilecektir 

Madd» 22-AltsrnatffiakUîisr'2 

İbai* konusu i?» ilişkin olarak İhale tenusıı iş» iiijten c!sr3fc aHersıaüf teklif verSlmeyeceViir 

Madde 33-Tekiifierin so:\uJma şekii 
23.1. Teki;' M«Mubu vs geçici teminat da dahil olmak üzere ihsieye kahiabfime şadı olarafc bu Şarîfıfsme fi* fstenüerı botun 
»eineier tüt zarfa veya pakete fca&ütor. Zarftr. Caserine isteklinin a<h, ssysdi veya ticaret unvan:; tebligata esas sç>k adresi, 
tekSfm ivör.gi işe ait olduğu va ihaleyi yapan idarenin açsfc adresi yazılır. Zarf?;» yaptırılan y*;î isteka larafcndan i:HZ3:anarak, 
rnChödenecefcvsyakaşeknecektir. 

23.2. Teklifisr Shsie dsKOmanrr.da betirtüen iha!* saatine kaas/ sıra nutr-sraî: ai:nc:iar karsıköşnds idareye {teidiSarin 
s«fw:aea§t yare) tesiiı;ı sdüir. 8u saatten sonra verilen teklitisr kabul «diirnes ve açsimedan tsiefcfiya lada «ifilr. 

23.3. Tealiler iadeli taa'ıhöBO alarak posta ile de ao^ceriie&llir. pçjte üe gönderilecek tekliflerin mstedekttaıanmda beŞirSlan 
ihale saatine kadar Idareya ulaşmass şarttsr. Pcstadsfci gecikme netfşrüyie işleme konulmayacak sian takUîlerfr» aîmış 
vanam bir tutanakla tasait edilir vs dagerlendûnıeye almmsz. 

23.4. Vadien tekfi-îer, bu Şadname hOkömted".* göre 2eyiin3me döy.enienrflSîi hali hariç, herhangi bir sefcc-pie gen afcr.arîîaz 
ve degiştjrüefnes. 

23.5. Zsyi-nams 8s teklif verme töresinin ozsttlmas! haşinde, idare vs isteklilerin ifk teklif varme tarihina bağ:- töm hak ve 
yökOmKackier; sure açismdan, yanfcter, tespit sdiian ser. teki» vef;«a tarihine ve saatine Kadar vzaî:Tr«ş sayi'-f. 

M»dda 24-Te?îi'ff mekt:3bu««n şekli ve {çeriği 
24.1. Teklif mektuplar;, efcîeki ferm örneğine aysun şekiide yâ :!* v»imzai- oîsrak »anaiur. 

24.2. Teklif Mektubunda; 
»3 İhatecck0mar!!mı>tar»ar»«r! skuna? sabiti «diiöiginirt beVirtrirr̂ si. 

b> Aşanda Mut:3*n ccsgîkr dtşsîsıla iste&Htefi» suîiöîasak tüm beîgdfef, Törfeçe cnayiı tsrcönıs« ü« birlikte 
verihıad hâUsds geçirlidir,Budyii;aKfeteöJfmyr^3İ«îgWv^^ 

1- -.» '.. 

t0 îâsiKkr, y-üdaşîk maUyeıiynrürlakteki eşdeğerinaîünâakalanv« sadsceycrîi îsö&îiiedtskatîfebüvnssJniöngönifikl&d 
ihalelerde İsteklilerin tekliflerini Türk Lirası (Tİ-) olarak -yermelerifiir.. KOianlu oîdııgıı ye f:derc.e>s tias para tihitsinln de 
Tfek:Jrasî{TL}oîdu§uaabıımîSr]dftdeîvî32iC2kur. / 

•Ancsk ysrîi ve yat«.aej istekükrî îçjk.Jhaldetde (eşik değ« aîîı veya Usta), îdaıeîsria Tûîk Lüsss C^v) v»'v«şya başka 
para Isüiai cînsiadtsa teklif vmfaneKsi labsî cüaelai fcalînde îss, fea maddede istekl&rir. tekiüîedjû hangi para fcidır:! 
vsya l/kfe:«sr;. o'jKin&a vere><nîce|i ile ftfessye es33 para biriaü îdatece 4Ste«nlcr.ec«ktk. 
11 Bâiııı fiyat teklif vs sözleşme türÖaSa uygöinad-ğî hallide, Ih&ls jeosssu i$s ili^kiîi tastni tçküf Yeri% •s-eriiejnsmesn* 
iUtb» m&â$* aşa|tdaki afilcürnîerde» uvg«Rclaw yaz&n&k sürüyle dSzinİsneoeîcür. 
' Bu jial«l« işî» tewi?.rr«.ı için teklif verihcekür." •• ^ j 
' Bu «aJedî kjsrrâ tskîif verflftfoi-ir" 
3otör8b«dsi taklit* ve sSzkşase türüaaaxiî^ttîsndt|t sîıa^sSe is«îft>. tr-adda; 
Bu îîaâxâa %\v. tsnııamı içia teklif; 

ekVladcdazeasCBçccktir. . J?&%i3Q&ffîkk %'~"^\^\ 
'• Şarînj-ms: hCkömleri çerçeyeajade s^ j ^ f i f İ e^E verilip vîîiîameysceği 3çskça belîral«| 
iıemaüf takb.fienn bu ^rî^ntsw<^fe2^î^vsk«:riİKjest e«rf<tlÜ5 ik Sltsnsaîlf ÎÇ^îSl^^.. „ 

x^>< V v ^ !**:!, ^"A ^ ^ ^ 
2^, /-' ^, , .•*•'•'• 
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i>5 Tekiif edifen &ed$£a ssxssm ve yazı fi>> birbiî&e uy§iws atarak açıkça yasıiması, 
cj ftesrifide ka&nt;. siilr&i, dönelime bulunmemass , 
öj TekSif r :;8kîubw«r> ad, scyatf veya ticsreî unvam yasslmsk suretiyîs yetfciö kişt«»f8e irnsaianmjs eimsa 

sorunludur. < ) * \ ^ v ,» 

£4.3. OrîaK girişim c&faK îe!?.!;? veren fsîcküiertrt tekiif mçfcrvpiarsnin, ortakların t3m.am: tarafindin veya teklif varmaya ymi 
verdikti kîşiiar tarafınca» ijTKKftiasvnası gerekir. K V 

^ > 
A<Sadde 25- Taktif (erin g*ç>3t1İifk süresi'5 

2jM< TekiiSeHn geçeriii-k sörssi. ihaie terihirsteft ({ibaren en as. 150 {Yûzetîijtekvitrs görıö cimait&r. 3u sûreden csha kıse 
söreü geçerti olduğu befirüteft teidıf rrıefctepisr! değerlendi? m«y* 3!;mna>'aeaKi>.7. 

25.2. ihtiyaç duyulması halinde 5<J»r« tsklif ğeçsrfiiik söresi «aşna ermeden, tekiif geceriiiik sOresinir. en tas'» yuksnda 
ssiirtiier: söre fcaöar iK3t:im3ss yönönde isteklilerden talepte îHteabıür. Istafcliiar, İdarenin fco talebini kaba! »iebilir veya 
feddetf«fc>!İ5r. idarenin tekiif geçeriiilk süresi uzatümast ts-ebiro reööeden isteklinin geçi» teminat! is&* edilecektir. 

25.8, Talisi kahu' eden istektiler, tekli? ve sözleşme kcşuiisr: öa§işî:f!irneksizin, gesçiei teminaUrs; fca&yl «dite;! yer.i tekiif 
geç.ar!iiik sûresine vs her bakımdan asçisi tw;;inata Si$kir> nfikCHiisre uydurmak zoruntfs&r. 

25,'î. 3u korsudaki is?«fc ve cevijsiar yası!: o:3r3K yapdır, iadeli taahhüttü pcste ycftfyia gönderilir veya İmsa karşıiıg: elden 
les-im ediiir. 

Madde 26-Tekiif fiyata dahil eten m«srafisr 
25.1.** KDV Hariç tüm gideri»,-istafciiiefce tekiif ««Silen fiyata dahildir 

?.&£. (26.1.} inci maddede yer aian gider ka!*m!erâw« ar*? elmas; vs da k«nzsri yer» gider Kaismfc-r: sluşmast ha!.hwS?Kie, 
îekiif ediian Syattrı fcu tör artss ya d3 farktan Karşsiayaeaşr. payı içerdiği Kabul editeeekör. 

28.3. Ancak, sözleşme tortusu işin bedeHnln ödenmesi aşamasına dalacak Katma 'Değer Vergisi {KDV} iiglii mevzuen 
;er$ev*S!ndft idarece yûidentciys aynsa Öösrjir, 

ft53c'ds-2?-Ge$fci teminat 
27.1. istekiilsr takiîf ettikleri fcedsiir: %3'Snder. az olmamaK Czere kendi bsföisyacc-klerf tatarda seçici te"V:f;»t vereeskierdir. 
Taklit ed*İ«: fcedsiin %3'önder, «ir oranda geçici teminat veren isteklilerin tekteVi öagarlencirme dt?; bırakriseaktır, 

27.2. istökiinin İş ortsktığt cirnssı halinde, ortafâar hissete; crartmö* teminat verebüecakieıt «jibi tspfar» geçici teminat 
rniktarı, en uz te*nl(:at rr.iktannm altında kûtmamek koş«!-> fia ci*âki:k oramna bafcimekîirrn oraklardan niti veya tıiAaç: 
tersfirıvJsn Ks??flartabiiir. 

27.3. <3eçi« temirsai olarak sunuia» teminsi t:-.ekt«i?!ar(nda sûre belifSimslidir. By süre. teklif geçerJ&k sOres-nrfert itibaren 
çitiz {30) stSnder. az olmamak Czsre ls-oklii«rce be-idenir. 

27.4. Kabui «Stisbifir bir geçici teminat ii* birlikte venimî-yen te^iîier. idare taföf;:w«fş IstenSen katılma şarösrmm 
sa§iar«s:nadı0» garekçesiyts değerjendlrme d;şi îüraki!.8cakt;r 

Mscd® 255' Teminâf'öîsrak kabui ediiecek delerler 
28,1. Terr;if(»t oierak ksbul adiienek sieŞ»r!«:r aşağıda seyiimıştır; 

a} Tedavüldelö Tör'< ?'*•«*;.' 
b) Bankalar ve dzel fınan$ kur«ml3r: t3r3ftndan Yanisr. temina? mektupiarı. 
c) Ha?.i."e MöstaşarifSiftca ihraç, edüen Gevist iş Bsrçiasvna Senetied vs bv seneı-er y«f>ne duze-vener: 

be!g*3ftr. 

28,2,. fc) ief«Sr>de bertilen seneîlsr ve- c« se>"«t:er yçrşne düi.*nien?îi bçigelerden nomins- itlere tai?. dahif adüereR f«<aç 
eâüanier. an3p3r3ya tefcs&Ol eder; est-ş değeri Qxerind«n iemir^l olsrakHabul edilir. 

İJ ÜssSss .teklif gsçsdslifc iörüskûü ihaîe uıxihmüef: itibarca en m. kaç vskv'ssu günü oîraasî ^fekt^^^ffi^esekv*jç3dd« 

"---. V 
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5S:3. İSsÜi mevzuat'na göre TGrkiya'da teaiiyeit» bufcnmasma fcln veriisn yabana;' bankafcfm «tOzaniayscekleri terair,*t 
V.ekiupter; tie Tür-dye dısmca faaliyette tutunan banka vey* ba-zsri kredi fcuruiuşförmm kont.'?, 
îa«liy*îte bulunan bankafarm vay» ö?.ei finans Kurumlarının •SCzenleyeeekferi teminat mektupisr: da tamirat cf*$spS3bui 

SM, Teminat mektubu veş&aesi hatlıda, bu mektubu» fcs&sam ve $ekim;r>. Ka;nu İhsi* Kunimw!ter?i&sır:ed!gf esaslara 
yygan çfmasî gerekir. 3u esastare ayktr: oiarak düzenle;;:".*? tamirat msknıp-an geçer f; kaba! edilmez.** #•* \ > 

28.5, Teminatlar. teminat oiarak kafesi ediisn «figar degader !e dftjJisKriisbiiir. * v 

25.6. Har ns süîeîîs otursa oisun, idsrese alın»; teffsirıattar haczedSemez ve Czerina Chüyati tedbir fcönuianraz, 

Msddft 28-<3eç5cî iamİRStih teslim yeri 
23.1. Teminat mektupisrt, teklif zarfttu» içinde Ihaie komisyonuna sunuksr. 

28.2. Banka teminat mektubu dışkıdaki ternfnsîiar-r: SagJik MûdSriütj?: Ankara Sagîffs »Çurumian 1 Naiu Bön*? Sermaye 
Saymaniıg: (Tsîsipssa Bulvao No:113# KamaraSn&'ANKASîA veznesine yatırüma'sı ve vezr.« fi-mdıssnm teklif zarfım 
içi>"de sunuimasi gerekmektedir. 

iVsscJde 30-Gççtci teminatiarın iadesi 
39.1. ibate Çizerinde katan istekil ila ekonomik açıda:-, en avama};; ikinci takfif sahibi istekliye ait îemfcat rr̂ ktupSa» ibaiedan 
sonra Ankara 3a§!:k Kuruttum i Hcia OSner Sermaye Saymanlığı (Tataipaşa Buivarı N{n113/8 Ham3mdriö/A?\'KAKA fcasilm 
«Şiir. Diğer isîökiiisr* eit temi.natiar ise hemen iade e>3Ur. 

3D.2. ihale Özesinde kaiaî» istekîmin geçici teminab isa. gerek:? kesir; teminatın varîiip «sr.ieşmeyl imzalaması hsifode Î3*<-
edii-r. 

30.3. Skanemik açıdan er: avantaj;; ikind SeKîiî sahibine, ait teminat, İnsle üzen'nde k»!sn isteki: ila s6z?e*">*s 
imzatan-üasından hemen sonra iade edtilr. 

38.4. (Ssçici tarnirvatin ladesi, faisküye veya yetklü temsüetaine imza karşitıgı eiden teslim ediimeK şartıyla yaj>ii;-'. 

ÎV-TgKtJFUiRİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME VAPİLMASİNA ÎÜŞKİN HUSUSLAR 
Madde 31-Teklirtarin alınması vs açılması 
31.1. Tftkiif-sf, bu Ş3rin3meis bsMiisn ihaie saatine kadar idareye {tekfif-erin sumilacaSi yare) verüesekîlr. 

31.2. ihsle Komisyonunca, teksiflerin alınması ve sçıimasmda «şagida yer a!3n usul uygöisnır; 

31.2.1 ihale komisyonunca bu Şasrtnam'îde belirtilen ihaie saatine kadar kaç tc-küf verflfni? otdugy b-f tutanağa tespit 
«Jiiarek, h«2« buiünantsra duyvraiur vs hemen ihaleye başisnir. 

5125. itele tomisyc-Mc tefeSf sarüarinf almış sıras-.r.a g5re ir^aier. Bu inc«t*rf!*de, aarfin föarâde isteKünin s*, sayad; 
v*y8 iicattsî unvam, tebüssts esas eçik adresi, tekîi&s ha«jj; if« ait ctduğy, •hstayi y^pan Idarenif: »çık adresi ve zarfta 
yapişitrüan yçrinin istekli taraî^dan InKaianıp, mühSrienroea: veya ksjaSenfrml hususİari;;» fcak;i:r. gu husysisrs «ygun 
»imayan zatTıat bir füîsnakia baürienerek değar»orJiırneya a!ır:frraz. 

31.2.S. Zarflar isteküteda fcirBSste hazır byivroniaı- önfcşde ai;n;ş sırasına göra »ç?isr. Istekfitefirt bstasfeSnir: eVsik ciup 
»îmadigı ve ;«k!if mektuba ita gemici teminaüafifiuı usuivir.e srygu;; olup olmadığı Kcnînsi editir Beigetar; eksik veya teki? 
mektubu Sc- geçid teminatı usg'Cnç oygurı cimayan isteklüertuîânakia tespit edife, 

31.2.4, istakTiler i!e i-sküf fiyatlar• aÇîkİ3nır, Bü tşiernis-re üişkin bestrlanar-. tutanak ît-ale ksmfeyonunea iTOsfensf. 

31.2.5. Bu aşamada; hlçfcfr taküfin reddi.-.» veya ka>tstöf.e karar veriimas. takt;?: oluşturan »eigsier öÜzeİSame?. 
tamamiana-nat Tektiler ilssie fcaittiayo'rajncs hemen de^erfe-sfifîimek Özere ctunar» kapatîlif. 

Madde 32-Tekilf i isf ince^döndiramesi^^^ / • - <« 

eimsdtg» bu Şartnamenin %\.2.%.-$&ğf mâ8«f 
»srakıimasirsa karar varüir. Anc:a^*ek5^ı 
posterde ânemsis biişl eks'-fâ, ,., . ^ . , 
ismarrifarifriast ya?.:iı oiijfsk i s i e i r ^ ^ ^ ^ ^ y â $ e d e $ # i k beige veya feHsUari tamarrılafrcsyan s^^it^îteÇerfendijjr--- «: 

ı sr~ &Sâfz*ı£P 1^& lif Y' 
c, 
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&2. 8Ü ilk degeıisndi'ma ye işSemfer se'-ucımda belgileri eksiksiz va teklif-mektubu ila gsçici tanûnsu us«iünei»fein ela' 
iatskiilefirıtsklif-efminaynr.t-i* öe^eriendiriimesine seçsîir. . ^Kyîr 

32.2.1. 3u aşamada, »isk8?wîfî ihaie konusu işi yapabilme !ka*&s:teferini belirleyen yemlik fcriiettenV'v» tekfifişfm iha! 
c&MJmansnda belirtiden şsrtisra uygun c!up otoad'Şı sncelsnir. vlygu» olmadığı belirlenan wt»kiii»fi;Haklifi«fi degerîŞfeîîrm 
öiş! b(fakıi:r. ' ' y ' " ^ 

fc V 
32.2.2. En son aşamada f's&kiîisrin teklif mektubu eki cetvellerinde sr ittnatlfc ftate bı.<Uautp bulanmada». kaalrV edilir. 

— U S . 
32.2.3. Tekti? ediie» fiyatlar; gösteren teklif mektubu eki ceivçlierda ça-pım ve tor-lamlarda aritmetik hat? bulüttmast batin* 
isU&iilçra» teklif »diten fciri.Tt fiyatta- essua atamak üayd'yia, aritmetik haîalar ihaie fccraisyenu tara?:ndan re'seîi dûse'Sii 
Yapıl3n öü dö2e!tn-'3 sonucu bulunan tektir. isteklinin a$as tskliJİ ofersk kabul edüir ve feu durum hen-esn istaki-ya ya?.s a 
fcîidiriiir. ' " 

32.2.4. istekti cCzefâif-.iş teklifi kabul edip atmaaiğini isbiiâ ta-ini»! isleyen baş (S) gün içinde yazıl! oisr&k bildirme 
zarurtdadit*. istektin;?- dûreiiiimis tekdfı kabul etmeden! sûresinde bildirmesi veya b« şiire içinde herhangi • bir cava 
vermeme-si halında, teklifi dağ&rians't'rme d*şt cirafciır va geçici teminat* gelir kaydedilir. 

Madde 33« isteklilerden tekiffiarfne açiklik geöfilmesinin İstenilmesi 
33.1. İUaic komisyomuttuı talebi özerine İdare, i*kitfi*ffn incevsnmss^ ka-şûa.fbnünss' va dağeffendinimesinde yarafianms 
özere neî olmayan hususlar-a İlgili feîskiîferden îeküSartni eç-kismafertn! İsîaye&iir. 
33.2. Bu aç-kiama. hiçbir şakilds tekli? tiyst-nda değişiktik yapümsş* vsya ibaie dckömanmda ye? alan şarîiara uygun olmaya 
teklitîsfirt uygun hata getirilmesi amaety'a istanilemeî ve hu-tsonusu doğuracak şekilde ktiüaralamaz. 
33.3. U>'srerffi* s-çjktama iaiebi s'e isteklinin bu talebe verecajji eeyaplsjf yazıtı oîacsktff. 

Madde 34-Aşırs düşük teklifler 
34.1. ihata komisyonu v*rü«n taSdl-teıi bu Şartnamenin 32 nci maddesine $3m değeflssdirdikîer: sonra, diğer tefcRSers veya 
kizs&m tespit eöi§i ysklaşık mspyete göre teklif fiyatı aşır: döjöfc olanlar; tespit «dar. 8u tesdlfîei reddstmeden ence, 
fcelifladigf sûre içinde Sekli? ssnipfeî-rıösn, teklifle önamii o-duğunu tespit e-îlgi bileşen!--* il© ifglli ay-ıntıfef* yav.ılı olarak htsv. 

34.2. il-sta komisyona; 
3} imalat surecinin »kcncmik d'ması, 
b) Seçilen teknik çdsömie* va isfeiif sahibinin ms) ve fslrmefenfi temininde kv'ii»fta«ag: svantaji: toşuiiar, 
e) Teklif «diten ;«ai::; özgurıiap, 

hususiarmrf-s öelgslandiritmefc suretiyle yapıter. ysait açıktarnafan dikkate alarak, ajın döşök tekîi3&1 •••îğ&fîsnairir. 
Bu ce^rfsndirme sonucunda, sş-kiamatan yefsrü go.-uifj"«yan veya yazstt a;ikf3m34-3 btîîunrrayöR îste!«!i!ısin teMöari 
reddftdîir. 

«Maddo 35-SütQEîieK!!Serir: reddadıtmesi ve iristen?» îptaî edllmöstr-^e İdarenin «e^fcestlisi 

35.1. İhatakomisyöm-mınkararf CzarUm İdare/venifraşo4a"fc<K8r--tekiiflftr!-reddederekihaiejti?t3İeî?nckîesw!>«îr?ir;icsrs-
bütün teklilierin reddedilmesi nedeniyle berbangi -rir yokOmiaiök atima pirmes. 

3S.Z İhalenin fötst «difmesi halinde bu durum bOtön istakSisre dsfhat bifdlîîtir. 

35.3. Ayrjca, isîskiijerlr- taîapta'buiunmast h3finda İdare. Ihaienin iptsf sdüme gerekçeîarini U'?p &ten istekS/s büdirecektir. 

fciftdrJ» 35-Ekonomik agsdari sn avantaji* takiiîln fceürferjmssi 
36,1. ibai» ekonomik sçtd3n en svsf&giı teklifi ysren istekSnin Osarince öirafc!acakt:r. 

3«.2 Otsnotfdk aç^an en w^UJ^m*teğ* *Syat e s a s ^ gfint bs'-îlsnecefcîir 

** ^ J S V ^ 36,3, £&>nomik »çîdan en 3v^slj|tı tejb^^Mlej^ltmsslnds -sşagsdak* hususlar esas slwacak 

'""in " ' T V ^ ^ r A ^ ^ l ^ f TJtifjııâııiliıılırr- . 

': fiyat d>.jmdöki uKSurkrda ^}J^4.J^Lm^MMy\i KJiMiıîcRscegi. i»iiuaddsöe &ç& skrak'blfeu^ktjf. A ^--* 

T̂" ,/ ! 
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S5.S.1.. 

*> < # • 
36.4. Sn dûşök fiyatın ekonomi* açıdan en avantaj!: takfı? oîarsK .ieŞftrier.di-üdigi ihaîaierde. birden fatfa fStekfU3*5fifean 
«ym fiyay-î teküf ediidiği ve bvr.îmıtı d* «Kanamik açsdan en svafıtsjlı tskStf oidııgtt ar>ias>îd:§: takdirde. Ms-AiS^ ffrsffcied 
liyguisms Y&neime!:£i fvjköîrtte î çerçevesinde şartnameni-, 36.5 füaddesinceki unsurlar c'-kkate »hRrnsk saajjrçtla ekonomik 
»cidar» sn avantajlı tefcfif b&ürienerek Ihaie soriycîsndîrılacaş&ı*. ^ ' 

35.5. En avantajlı teklifin er. dâ$&: fiyat esasms göre befjf-sneceg; du?umterda fiyatların asit elmas: haiforf* fiyat v-yiĞ» . 
isrefciüerde aranılacak hususlar.'' 

35,5.1- Birden fa2ia isteki? tarafında.", aynı fyat-s feidiî edff&gi taktirde, ihaleye öratiei firma veya distribütör olarak kattan 
İvmanm teklifi (Nispi AŞırtığı rM0). 

3S.5.S. ihaleye katılan töro istc-kS-c-rin bayi elması durumunda ise kit kuli-snımı Ö«J-Î» yi-ksefc hastane referans', o'sı-
isteklinin teklif: {Nispi Ağ::l:ğ: %3öV 

36.5.3. Cihazlann tefcmk şartnamede :sîsne:ı testlere ek testisr yapabilmesi. saaîHk test K&nı» dafıa fazla e-lması, Reakiiî 
Kapasitesinin daha faita oimas:. r.umune preb!arv»n ti&n'n dîdektörüne sahip olması vs ve 1,8? elması (Nispi Ag-rUgt %:)3}. 

ÎS.SS" 

âe.T.Yerii istekliler !*?ıl*!«- fiyat avantajı uygulanması:1* 'Teküfisrin degeriendîrftne-jfotls yeri: istekliler leîiirıs fiyat 
avantaj: yygu-îmrnsyacaktır.'' . 

Madde 37-îhalöm>. karara bağlanması 
37.1. Bu Şartname hakemlerine gfrs yapita-, değarter.dirrr.e sonucu inal* «karsc-rr-k açıdan en svanîaji: teklşfs vs;»". 
»t«k:i>vfi ezerinde bîmskıiacaktır. 

ÎAEkonosuk açıdan ea avauajlt teklifin fiyat râşsadaki vsaxclxr dikkate ahnmslc suretiyle fcstirieh-ce£i haile,ute, 
idariler bu rr,3ddîye şartnamelerinde yw vererek. ta «sg5desdixnıeriayapılîr:âsı»ia fiyat dı$ı »»şurlann neler olduğunu, 
hangi kıitcrîcria SSS-Î alıcacağını ve beslann parasal dej-erlıûn ne cMuğıiım b-itsii be&tecefclsrdîr. Eu uBStttferm paras?.] 
de|er olarak ifade edilmesinin mftmkfm obza&&. fcaneıde il* b\»İ3nn nispi agstbfcten bclirteneoefcîir. 

Fiyat dışı unsurîanjK. Mlî bir orar,d3 de§çrl«ndin«cyç aİKimavMua 6ng5rûl.~»*sî ialbde; fiyat «Uşs «Ksurlsrra agırak 
katsayısı ils ter bir fryat dışı tiijsurar. îopkm ağıritk oxaaı içimdeki dagıhnu da Va yfiSıldede dfcsffiîsaecektir. 

r! Mai AJımt-Jaaleieri Uygulama Yöflctıv.ellgiadebeürtiJen fiyat dı«jr.tlsM w«!îriardaa vy&xa görülenlere bv.rada yer 

İS Ö« şsTtoiEsenİn.20 İacT^ddîSînde, Tftvk Lirası vervsya başka para birüîâeîi dnîjjsden fcfcüf yeıösbitecsgi öj^önlûaüs 
ise taklifîsrİH degerkudlriimssinia, teklif ediîsn bedeiteriR ihaie tarihiadski T.Cİ Merkcs Bsskaa dösia aîıj tonı veya 
çap;.»* kor üzcn«d«/ı &îstseye esas para birimine çevrilmesi eurcfcyte yapîîiicsğı burada befeîfcceÎKir. 

wîdarei«r tsldültnn degsrÎMdkilîaesînde ywli istskUter Je^int S>'al avusvugı uvgulaatnasuu ösgSnnsdikîeri d«roaxlariâ 
in»id« metnİTii aşağıdaki seklide di3?.e»ieyec«kierdir. 

'Tekliflerindegerierıdirilmcsiade yerlilitekilteıhcisis»fiyat&ymt&pîryguiarjnayacascîjr' 
Yakiajık maliycd yürOziSktiki ftşife değerlere eşit veya fes d<ğcrierhı inerinde olaa • 

teklif edsn ysrli fctekiUer lehine fiyat avantajı iiygai3njwisır:î &ii»t*v r̂:yen dviröoiarda 
<.Marîslsy«ceVJ<Tdir; ^ ^ %* ^i^:^i\ . C 

"Bu iaaiede, tskUfierl» d e l e d e a d i r i l ^ ^ e a ^ i v ^ 0 d ederi ve;:li istefciller lelu'tfö %4İ::vfi.'Mt^...J..\. (#»» '• 
vc>^xıyk)or3Bjr^fiy3t3vataajy^^fe^^«L>'V l?.^ ' r ^ i - ^ f c 

Arjr.ak yalancı iilekiüerk ertak g ^ r » yapa "' *" *-'-**-**'*--f--x-" 
ss%ranta]ındar; yararlanama?.. îstek . 
beSktiisabdgder île tekiif edikr: t^fej«}iw^«du^»i»vsii .et , :etı belgeleri tîkUneri dahîliflds scS 
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37.2. İhiîe komisyonu gerekçeli kararını b«5iirfe/*«fc th&ie yetkte;!n onayına «anar. 

Maida StVİhate kararınm onayianraası fflgy 
SS.i. ihaie kararlar: thais yeîKiüslnce onaylanmadan ence idsreSer, ihaie özerinde kaian i>.îftkîinirı i i j ^ e » katıfmefctsa 
yssakS: cfup sıtMStifjjıı JI Kamu ihaie Kurumundan teyH. ettirerek fcuns ilişkin belgeyi ibaie Kara;•",» ^^&5*1 ' • ** 

f* > S . . ^ ^ 
36.2. ihai« ysîkivsi, karar tarihini feie/gn en geç beş. iş {5} gönî işinde ibate kararım enayi* vsya •; 
bsifetmak sureliyle- iptal es*r. * 
38.3. ihaie: Kararın ihale yelkiüsince enayianmas: halinde se-şerli, ipte) saiimesi hatir.ca ise hökömsCur a&ynec&kttr. 

Madde- 39-Kasinieşan ihai* kararırım biJdiriJmesi -
30.1. ihale scnucu. Iha!* ksrsnmn ihai6 yetkiüsS taraTmdan cnsyiandiŞ: gönö izleyen en geç öç {3 j gün içinda, ihata özerinâ* 
bırakılan dahil, ihaleye tekli? v««ı büKin isreklüere in;za ksrşıhgı tebürj «diür veya iadeli tssnnotlû mektep iie tebligat' 
adrestein* esslelanmak »uretiyie biidiriür. Mektubun postaya verilmesini takip «den yedimi (T) gün karana İsteklilere tebliğ 
tarihi sayılacaktır. 

33.2. ihaleye kabian istekîiicfdsn tefciiFı öağerterıdirmeye 3:inmayan veya uygun gdrCimayanierin tebiig fatihi;» izleyen beş 
{5} gön İçinde ya»S, talapîe fctfi.urunai3r: halinde idare, talep tarihini teSeyan fcej {£) gön İçinde bir ya» ila gefekçeienn: 
öıiyireceklir. 

35.3. ihata fcararuun ihai* yetkilisi tarafından ipte: ekmesi curumunda da isiakJÜere sym şefcîids bildirim yajsiUr. 

Madd«> 40-Söyleşmeye davet 
40.1. Bu Şartnameni* 33.2 rrıadd-jsinde belııülan biiCî&nVsüttSerinir! kilimini veya Maiiy* Ssfcaniigi vizesi gereken haberde. 
ÖU vfeartin' yandığının PMrilmesİni işeyen günden itibar; üç {3; gön içirtda, ihaie Cesrîrşd» fcai&rı ist-ıkfi is&8 taahhCtfö 
mektupta söziesme imzalamaya davet «diieaektir. Meldubun postaya verümeslni ıskip «def» yedine; {7; gün karar-n lîtekiiy* 
tab5i§ tarihi sayüacakîîr. Yabancı istekliler için bu sttreya orıîki «12} gön îfave edüeceKJİr. 

\ 
40.2. Bu bildirim Isîeküni". ifnası alınmak sureliyle idarede ia tebi# edilsbiilr. 

»10,3, Sstekifoin, tu -isvetin tefcti§ tarihini Izieyen on {1-5} gfsn işinde kesin .teminatı vererek sSzieşjsnayl imzaia^ysf şsr&r. 

Madö* 41-Kesin tarrılnat 
41.1. ihata teerirnii- kalan isteküden c-SaSeşm* ifr!2afs.if;!adsr» Önce. İhale bedeii C?.ar!nc'en hasapiantnak suretiyla % S ere»; 
Kesin teminat simır. 

41.2, İbate ö2e;fcw« kaiar. istekiinif; tş ortakü.Şi ctrrîsî! hslinrfa. otlaklar hisseleri »ramnda kesin terninaî vsfetfJecekie?* i 
top!a:-n kesin teminat miki«M ortaklardan biri vaya birkaç) ferisfir-den da k^fştisrısöilir. 

te&ıida 42-S8xieşm« yaptimasmrfa îstekîînin görev ve s«>r«rr!i'.:iM'§u 
42.1. ihale üjerînda kalan istekü. bu Şartnamenin 40.3. ö»cü maddesindeki sOra içinde keşi" teminat: Ye?wek s52!ear«eyi 
imzs&ffisk 2cr.:ndad:r. Sîsleşme in^alaniîiktan h«m«n seres gs^cî teminat iade e^Üacektir. 

42.2. 8u zcrvmyafcîara uyyimsdşğ; taktirde proi«sio çekmeye ve hOköm atmaya garsk ks!makv«.n ibsie özerinde fceian 
isteklinin o.eçîci teminatı geür kaydediiir. 

42.3. Aynca i».en>.s öıai* y«p:!df§( h3ldî- macfclr »efesp haiieri dıjinda usulen* göre sdzisşme yapmayan îsiskü, 4724 say:» 
Kanunun İS in« maddesi uyarın»?, aftt aydan bir ytfs k«var anıjarı Kanun kspisifîsvüç'a yer «lan bötön kî.mu kurum v* 
kuruh^tarinın ihsielerins katsimakîan yasskia'ftir. . 

?vtad«Je 43-£kcnomik eçi'isn en avantajlı Mani teklif sshifcine biidirim 
4S.1. ibaie İ3î«:i;-.ce kalün istek!*»:» kasin teminatı vermemesi vsya süzSesme irr.25;af--*rr>sîi dunjtr.undakja^s^tenî'rrvl'-

'esme 
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?«1ad<i* 44-8&?.t«ş«n« yspUmasmda Harenin görûv va sorumluluğu 

44c2. Su îaKdlrds geçici teminsîı garl vcr-fir vs Sstekf; te»n!>~3t vçfî̂ ek için yapîı§i baiç^k-ndiriimis gideıta.i isjaçs$>iıa hak 
Kazanır. » \ ^ 

&&<&İa 45- İhalenin a2îteşm*y» bs§lanrnast 
45.1. SCziaşsrıe bedelinin 4734 sayıls Kamın», 53 »:,w8 maddesinin îj} bendinin {1) «u»uaı«U att fc«îdtodft bft!i:ti:ert nvteısr. 
sşm3S- durumunda, Kamu ihale Kurumu payı. yökSenioi israfından sözleşme Jms&teRKM&tn önce Kurum nes3$5!anr>5 
yatmiacsktır. 

45.2. idare tarafmdart ihsis dokümanında yer ala* S3tftea uyaıı-t oiarsk hasiffenan sSsdasme ihale yetkilisi ve yOfüanici 
israfından îîHzaîariif. 
45.3W Sosisime idare va ySfclenici taraftan i:r«tft:and:5d»f> sonra noter tarafından its&tii «dSacefeÖf. 
45.4. Vük>*nteinin s.vtak girişine oîmas: haimds, söz'sşme »Kak girişimin bOtön çıtaktan tantârstfaR imzalar.-r. 

45.5,Sîziesmeniî- yanıirr.asms aU?< Serîeîfr,«>in yapfimas"-.» a-i vergi reslfn vs harçtsr ife diSer sSzieş;ns s-dertârînln 
tamarsii yükleniciye if&iı. 

V - SÖZl.EŞMSNİN UYSUIANMASIMA İLİŞKİN HUSUSLAR 

te&atiti 4evö«5eraa yeri ve şartf«rsK 

4&1. yckianletya yapılacak e>d«nsi«r% Sa§iık MSööftt̂ O Sağak Kımsmiars 1 Notu Donar S«maye Saymadık «Sdörtögtfnce. 
1 ayın sor••vf.tiît yapîlan tam testsera ait fcro&t rfSkSmİfiti firma yeik-lüeri taraffndar: hssirtamp onayfer-arsfc fniaienmeK ûscar» 
Sagtık MödQriû§8.i8 issiim sdüecsk oiup MödürSkça fcû: ay îçarisfnde irıeeUjfs*r«fc, inceleme naîie«s5f:o,e S3§?:k 
ftffitöarföğ&rtc;» kabui sdi!*n icmal «ökörn iopiamms a8 fatura kesiiacak, odama fatura be&fc» gSre Kamu ih«s» Kanunu.. 
S-î'Zİ8şmasi vs Maliye B*'<an:;g: «ceme tatişnaüarf dogruituşynda yapılacak!.:?. 

48,2. Öctemîya ilişkin d?§ar keş utlar soz!*$me tassnsırsda baiîf'Jimiştir, 

M3<3öe 4?»Avans veriirrjftsi ye ş artiarî** 
Avatvs v«riimeyeC'Sktir. 

Madö* 48- Fiyat fark: ödsrsRses; ve hesaplanma şartlan^ 
Yökienid;;» fiyat f« (ki yeriirri-syecek;:;. 
itfadce 49-îşe başlama va bitirme {rrtsisn tasiim} terim" *5 

4S.1. Sösteîrnsrıi^. imzaianmassm {Sayıştay «setüns &bs işierde ise fcu tescilin yapılroasins) müteakip idare tarafından 
yöfcİĞfiicfrrifı kendisine veya iecitjjai için gösterdiği 5«f*se yapskcak işa başlama talima'm;* tebS§ırHSen itibaren rm' tes-frr; 

..wi!seex/.işft.haşian3«;kt;r.... 

** İdareler, söiwşm««» «««re îescü ve onayım gcstkli gĞrîKtîdsri «fcriirde bu hususa ha fnzMz&c açsk ekı«k yer • 
vereceiierdir. 
"îdarelftrse, ilgili îî:SYÂ«aU gereğime ödenecek vergi (KDV î^.îiç),- reâîu ve ktfşiar: üe &$& s^^f£Wtr\»miâsv. 
ySkienidyî ait cbn53xu öagör düktei fcer bit gider kalemini ism«ı beliitrs<* srccretçlc, teîî^a #& ^«syıljnası 
gcrek«ektiır. 

^ ödîmsia'n aerede ve nss& yapt-scağj bu rasâdsdebeiitfUîcekür 
J î ttlavstarin tabi ös&îklan cjevrûat çsî^sresifide avaas yeriîlj; verUtneryecaği, ««!«««.% ;-artl^ve"0İ^3g^i5 T ^? U I > 

şekli bu maddede beUrÜiorekür. Avans ven^j8«»î«t^Bd«, j ^a i c îd*» . avans îîîiictsr: kadar ten^^aJî^s^JŞx51ar: 

7* İdareler sösSaşmesk yaföıûîrKesi $i&$te1iM'^^^îaesûtt ösgörmüycrlar ise ıaadd« tsısöarJ^eiîîrflsyecefcîJr 
yaiavakfer, fiyas fcrfa 5deıii«yî S a g s â y S r i a r î ^ r a s S a e " verİtecefcüY1 yasap, yfiîSriaktskJ fiyat ferJa karaj/same» 
aâ^mierias §«re uypisıss ^ p ı k r l ^ ^ ^ ^ t e ^ s r d i r . Ayuca karanaaaeîda ilgöi B M ^ ^ M S Ö d e t e n a i 
buraya yazacaklardır. ^ ^ f l r ^ L ' ' - ^ ' ^ <Zr'*' 
" l?î taşlama ve bi?irms {ssslıa tssüffl^^^e^efŞ^^esRcek yenteas bu B»wdcd^^^^sSr.- ; / ̂  
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4S.2.lşio süresi Saöesmenjtf fffsZ3!3r>masmı mMeakii)31.12.20C4l»fiWft: kapsayanîâ=cv?mgafi24Cf; 

1 5 &sdde Sö- Sûra ttzfûmi veriiebüecek haile* ve şşrtîan 
58.1. Stfre uzatm:; vefüsbi^ftk haSer a$3ğıd3 say:S«»tşb^ / 

..<\ \ x". ~\ 
50.2. tVîCcbir sebepler, ^V *l r

> 

a} Doğal afeüef Ç \ V 
c) Gene! saigcft hastâiık. ^ , 
ci) Kssrrıi v*ys gene! seferbariifc îlar». 
e) Cîc-feköginda Karoo Ibaîs Kurumu taraftan bei-rjenscek benzeri digar hsiîsr. 

50.2.1. Yukarıda fceiir#8-r: hslterfc mücbir sobe? oisrafc teîmt ç<öiebtim««i ve söre uzst-m! verebilmesi Hars fr.Ochîr seba» 
oiuştof acafc ditrurnurs; 

a) Yökienicicsn feaynakiarHSfi bir kusurdan iteri g'sSrnafrı-ş bu!.unrr.3S!, 
&} Taahhüdün yerine ga&iimeaine engel r-JteVttte siması, 
«} Yükienfe-rtin bu engeli ortadan kaldınnavs gOaCnOn yeim&miş etmas;, 
d) M(icbir »sbebi» ırTâydsna geldiği tarihî isteyen yirmi (20) gurs fç-nö» yÖk5e»5c«w; idsreys yezsi: c-îsrak biididmda 

byknmasj 

e}Ye}fciî? trsersiisr tarafından beigstendiriifriesi. 

zorunUröır.-' 

SC.3. idareden fcaydakJsrtsn sebenier 

50.3.1, Aynca idare-fti s<5iies;;;sfi!n iföama iüjfcin yökÖrniöiûSrJsrtai yüklenicinin kusuru cSrnftKstzm/dngöfÖten söfeisr içinde 

eserine dorum idarece inceianersk yapıiaeak işin nfte&ğir» göre işin bir ktsmsrsa vay3 tama?««ıa ilişkin sSfe uzatsa» 
verii-jbiiir. 

M3dde Sl-SC'Zİeşme Kapsamında yafstmiabHeeefcf-avs ister, i? «KsîîSf? VB tşîn ta*fiyW**: 

Madds S2> Gecikme fca-înde 3İmaeak cezaisr 

<şei;? fcaydedifir v? 8îj*ieş!::e feshedilerek hesabı gene! hCt'x8fni«re göre tasfiye ediür." 

*s OfitilTÜ Bedei Mal Ah-su Ti? Sfetejcsesl yapsiraass öngörülen mal abnu thalslsrif.de bu mzûûs be? brr atoJjKakür. 
BirisK Fiyat£*»! AJHBJL 'iı? SSzfejoıcsi yspilaası öngörüler. tnal aîur. ihalelerinde is* bu madde aşağıdaki: şekilde 
dSze&leneeektfc; 
"" $QT&p^«Yfeyefi âunarüar mten'ıylz iş aruşsstfi sansılü oiıaası h&lûsda, işin; 

. s) Sözleşmeye konu alım içindî kaknası, 
b) idareyi külfete ssksnaksızın asıl İ jw;ı ayrı toasjjsin. teknik veya tkotiornik olarak rr.ürskim vijttansğsj^^ 
Şartianvla, birim fiyat teklif ateıak saretfyle jh?.?e ediUR maJ eîırrn söileşrnalsriade ^ ' Z ^ ^ P ^ ^ f l ^ ^ ^ 0 ' ^ 

fcsdar oran <fc.fcjiiiv.te, sP.»-hariç sös-esînî ve ihsk ddtüsaaiMfldaki hükûnüîr ^srçsvesfeâ^a^ % ( _ ^ ı y Ş ^ i a y e 
yîşyrraaya ida« î'södlsdir. 

Si.2. işin fc« şatîLır dahülnâs tamandaaaftsayacaİJBJs. »tılasj'Jaıast d'jröKiuıaia iss 
hüküsrdere göte tasfiye cdîiir. Ar.cafc bş da«smds, y3i;lîatçiaia işin îarrtanvsrıî ioaie dî 
v.ygaıı câatak yala» g«îûıne$? 2»r»shîdur. 

bîtonek zot«ıs&u&r. Bu duK/mdı j # ? l m ^ ^ ^ ^ u ş oldş^gstçsk gî&rîer ve vökier-M kSatsa Isarpjf ' 
bsdeüaia % 80'i ile söziişme f i y a ^ y l a ' y a ^ ı ^ ^ p ^ f arasıadaid bcdsIfMamn%5'tçd«tlr. 

51.4. SfelejiTie k^pKfftîödj^ejçefe^e^^^aMlan ve iş eksnijlerinîîü, idare üs yukissıicînin jılküıalölûklsn 
k«a«söBds işin s«2İeşms.ıhün ii^h^^m^Mh^^f 

* idsîder ih2Î< kiî^usu İŞÎH ̂ t^ği^^^0x^:0s&t İdareni» ugtayacağ! «i:;ij»jssi ?4î2n dj^kst^^ıfe.'ak îjygB« w* 

v \ ^ // *'*" Z-Z> ..ı&7. v ~ - - ^ o ^ ' ! ' •* ( / 
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Makete S3-Te*î'm aima, tssiim etme, muaysne, kabul şeklî ve %z:V.zrt ** ,<* ' y*~ 
53.1.YGkier>;<:!n;n tesSm pftfg;amı; Tesiirnst sczîsşft» yaaıidıtam sonra es: geç 35.12.2CC4 tarihine jfadaj$Rp!S*n istedi 
doŞ^ltusurıds p*ye'«fp<*y yapıîscaktır. ' ***! v ^ 

53.2.T(ssiîm strrıa, î*aiim a-ms şek:" ve şaröarı •. Yüktenic; seîtasrr!* yapıldıktan ««ıra yukamia baürijien sûre da^irV* 
isteniien feste-i peyderpay 3 i. ".2.2004 tari-ıirsi somit» kadar teali«»edar. A V ** 

53.3. Mussyene v* kabu- çeki! s'e $3rUan : ihaîa kenusu :jirt tssiim program! üç derıet-m muayene *&fabu! iî-iernieri. 
sdsie§m« tasarısına ve 4734 sayılı Ka,~(j ihaie Kanununa gfira yapıisr» Jr-a-sUse Sîşkin denetim, muayene vs kasui 
işte-mSerfna dair yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. 

Ss§!iK MüdCriû§û yapstan tesüsrla aiakaiı olarak fcontroi amaç!- aimacsk konûsi mai«Yaö«f;«ı Refeıans Hasianeisrds veya 
siste»; rçind* ds dsgerienöifîfeK ksrs&kl; siarak fauıt»! «dsfciür. 

Madde 54-Garanti. bakım ye onarım ite itgiii hususlar53 

İhaie kemjiu ma! iia ggilî cfarak 4077 »ayıt» Tiik«v«niri Korunması Hakkında kanunda ön g6fQ!en asgari gsranS 
süresi, bakım cnanm ve »atış senras: servis hizmsiieriri* üi jKin höfcGmtsr gaçerfiilr. 
fvladde 53-A«iasrna2hfciarifj ÇÖZÜMÜ 
55.1. Scîiesrnerjin irri7.a:a«a'«>f ytffû.-tağa sirmasin* kadar şiarı sSreçts doğarak Ihtiiaüar 4?34 saysiı i-lamu ihaie Karu-nürt 
64 îitKii </e davam eden maddelerinde yer aSan inceiems t3İt-bince bulunulmasına ütffcîr: fcursHar saîcît fcaimak C?.s<a {dan 
Vargıda dava Konusu ed-lebiieösktir. 

55.2. Söyleşmeni?- uyouianmasmdan d*§ac3fc ihiiiaSar&i İsa işin sföieşrnesîıuie y*r »!»;; fco konuya İSşstirı hüküm!*; 
uygulanacaktır. 

Vi-DİĞHRH:J8tfSU.RM 

55.1. Otos.-iafööiiçf s'a fosfs sayım cihazı kurulan rrssfkazfcr rarttabf çalışmadığı MlJdil'üikçe teshil ed-imesi nteıumund?. 
$a§iık MödOfOr.On yazı!: îa-imah doğrultusunda ralitsfci çalışacağı başka bir merkeze nakledüebi-scektlr. 

Yasin YAVUZ ^ 
S8§::k MûdÇf ^Kff 

y > 

;r 

KAZIRLAYANLAR 

HOiya K&>£ 

C 

Faiıma %LfeA7Ö&.©e 
Saa»a|n4?'Fff!lify 

i/ v~ • teremin 
Cr.C.£rhan öNAL 

Ankara İ! Saîîık M:5d;;r V. 

_____ _ K'Z?;:^ 
v' Ibük koımva için 'esirin pregr&mı üe denstirn, zauayese v« iıabal ijk^aderi, sdzkşrae tasarüTna v* 4734 sayiFı SSH-U îhate 
Kauusuna G'6K Yapüan lha;.e!«rs l]S<km Dsv.sihii, K&ayess ve Kabul ^•«nıla-j»» Dair Yfineönsük hûkûnüsrine uygya 

** tJsa-o konusu mal iie figjii oU/ak 40*77 sayık Tük«&rLaia Kcnaasa» Hakkında Ksuıuttdaı öngörSien ssgsıi garanü sûresi, 
baktîr.-oîs.».nBî vs sattâ sorrrasî ssnis hizme-iîtîn* üijidii hükümler sskb kalmai. kaydi iJe £İm2«üc rnalın <>-îeJîigii3« gSf« 
idıırcl» g;u".aü iie ügiij. h-j.^»!»» baısula yer v«r«ek:«xlîr. 
w İİZSKİ&S, i.«.ı ^rtnarcs&: üZzfınlenrcnysfi vs ihalf kattass ahıra?. rıî;*liğine görs idax«ler« dözînkaraeîins' gı^ck dayufeı 
hasalarda. IhaJe fcarıcsü alan i^nja^jrekieiri c« dikiate-aİariüc 473-1 sayılı Kamu ihale Kafaca;, 4735 sayılı Karsu U«Je 
SSsleşfftcleri KnnVinu v? Ksrua'^pS^öSyji taraftv«}xrAyâyı>Til&î«;ı. diğftr mevruat hüküralsrir:? aylcîr* olaam-tk koşttJuyjs 
bu bî.';hk ?.:t;riii.>., m*htesihğj$^rAffi&jğx£^\<z V^KÜC b.ı bölûms eklsrj'dbüiıkr. ..„ ^ * 

^, 
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T.C. 
ANKARA VALİLİĞİ 

İL SAĞUK MÜDÜRLÜĞÜ 

2004 Yiü KİT KARŞİLİĞİ OTOANAÜZÖR CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAİVİESJDİR. 

CİHAZLARIN TEKNİK ÖZEtÜKLERİ: 
i »Cihazlar yabancı menşeli ise uluslar araş; geçeıii kalite standartlarından birlne.yerli ise 
TSE veya TSEK belgelerin© haiz olacakta 

y 2- Teklif edUen cihazların yaşı 5 (Beş) yaşını geçmeyecektir. Üretimden kaldırılmış 
v cihazlarla ihaleys girilemez. Teklif edilen cihazların halen üretilmekte olduğu 

beigelendirilecektır. 
^ 2-fekiif edilen cıhaziann çalışma programı son v ^ ^ o i m s - ı d ı r . Sistem çoktan 

seçmeli rnulUanaJIzör olmalıdır. 
x 4-Clhaziarda^ Aikaieo fosfataz, ALT. AST, Albüm*, Tota! büünbkvDireki bliöribin, 

Koiesirc!, Kreatlnin, Glokom, HDL-koİestaroi, Totaf protein, Trigiiserid, Ürs.Ürlk asit, 
Serum demiri, Demir bağlama kapasıtesi{SDSK) testleri çaüşıiafoümetîdır. 

,t5-Cihaz!ar yukarıdaki testler için serum, plazma, idrar ve BOS gibi örnekleri 
çalfşabtlmeiidir. 

*8-Test okumalarında ikterik, lipemik, hemclitik serumlardan dolayı absorbans 
ölçümlerine;* meydana gelebilecek interferanstan etkilenmeden doğru sonuç 
varebilmeildir. 

# 7-Cİhazlar yıkama işlemleri için özel solüsyonlara ihtiyaç duymamak ve yıkama işlemleri 
ciharlarla birlikte monte edilen deiyonize su sistemi ile gerçekleştirilmelidir. 

*8-Sistem günün 24 saati kullanıma hasır bir şekilde çalışabilmedir. 
açS-Cihatfarda kullanılan reaksiyon küvet!©?! cihazlar tarafından yıkanmalı veya dlspcsible 

olmalıdır. Disposihle değilse küvetlerin temizliği cihazlar tarafından otomatik olarak 
yapılmalı, kirliliği tespit edilen küvet kullanım dışı bırakılmalıdır. 

j^iO-Cihazlarda acil çalışma ünitesi bulunmalı, acil örnek geldiğinde rutin çalışma 
programı devam öderken yüklenen acil örnekler öncelikli olarak çahşıiabümeiidir. 

*11 -Cihazların teknik özelliklerinin ve kuSamm kılavuzlarının orijinalleri ile Türkçe çevirisi 
verilmelidir. 

^••Cihazlardan sonuçlar dahili veya harici bilgisayarla yazıcıdan alınabilmek ve 
istenildiğinde sistem başka bilgisayar terminallerine ve ana sisteme tuk ve çiti yönlü veh 
transferi yapabilmelidir.' 

A- f3-C!haziarm numune ve reaktifier İçin sıvı seviye eensörü bulunmalı vs miktarları 
azaldığında ITullanıCiyı uyarmalıdır. 

*14-Sisterne hesaplamalı testler ve profil testler programlanabilmeler. 
•^-15-Cihaziar üzerinde reakiifierin bozulmadan saklanmasını sağlayacak reaktif soğutma 

ünitesine sahip oimajıdır. Ayrıca cihazlar birden fazla reaktifii testler! de çalışabilmeiidir. 
^18-Her bir merkeze kurulacak iki cihazın toplam test sayısı hızı İSE hariç en az 1500 

Tost/Saat olacaktır. Firma, toolamda bu hıza ulaşmak için her bir merkeze iki adet cihaz 
kuracaktır. Düşük hızlı cihaz İSE hariç en az 600 test / saat hıza sahip olacaktır^ 

•?i7~Cihaziar 220 volt 50 Hz.+-%10 Şehir cereyanı üs çalışabilme!! $£'< 
değişikliklerine ve elektrik kesilmelerine karşı firma cihazlarla birlikte yeterli İegjB 
kesintisiz güç kaynağını laboratuar merkezlerine kuracaktır. Cihazların çal»ş$asi$ 
gerekil her türlü tesisat firma tarafından kurulacak ve cihazların verimli c!arâ|Cç^, 
için gerekli olan klima iirma tarafından jemin edilecektir Sfc, \ 

^ Î İ f İ S :±!:^^ ££IS2£ 
„.,-iau-Dir>. 

-^s 
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K 18-Clhazların reakîff tepsisinde, en a?. 4. Maüûeüe belirtilen testierin reaktiflerini alacak 
kadar (İSE hariç) yar olmalıdır. Ayrıca reaktiflsri tanımak için reakfjf barkod okuyucusu 
olmalıdır. 

«IS- Cihazlarda kalite kontrol ve istatistik programlar: olmalıdır. Cvnazâs en az «ki farklı 

Firmalar bu rakama ulaşmak için ek bilgisayaria hafızayı arttırabilirler, 
A 21 -Cihazlar iinearite sınırlannı aşa;-? tüm testler için otomatik olarak testi tekrarlayarak 

doğru sonuç verebilmesidir." 
.* 22- Cihazlar Bandom Access ve Continue Access Prensibine- göre çalışmalıdır. 
A 23- Cihazlar bütün çalışmanın bitmesini beklemeden. çıkan sonuçlan sıra iie 

varabilmelidir. . 

CİHAZLARIN MONTAJI VE EĞİTİMİ: 
!r 24-Cîhaziarın montaj! firmaya ait olup. firma cihazları kullanıma hazır halde 

bulunduracaktır. Rrma lahoratuvarîarda çalıştıracağı personellere veya Sağlık 
Ivtûdûriûğünee görevlendirilebilecek personellere yeterli eğitimi verecektir. 

jr25-Cihazîann kurulacağı ortam için gerekli tesisat, teçhizat ve klima sistemleri firma 
tarafından kurulacaktır. 
CİHAZLARIN BAKIM-ÖNARtftfl VE TEKNİK SERVİSİ: 

^ 26-Cıhazîarın arızalanması halinde en geç 6 saat içinde müdahale edilerek 12 saat 
içinde anzanm giderilmesi, arızanın gîdenlemediğ: taktirde aynı özelliklere sahip 
(şartnameye uygun} eşdeğer cihazlarla değiştirilmesi firmanın sorumluluğundadır. 

4- 27-Tekilite bulunan firma eihaziarcfa kullanılacak solüsyonları, kallbratörierl, örnek 
kablarını. filtreleri, kontrol serumlarını, tüpleri, termal kağıtları. yazıcı kağıtlarını, otomatik 
pipetleri, cihazlarla ve numune alimi ile ilgili her türlü sarf malzemelerini 1 yıl yetecek 
miktarda (yetsrii miktar idare taralından beîirîenecekEr.} ücretsiz olarak İdarenin talebi 
doğrultusunda eh geç 10 gün içinde tamın edecektir. 

r28-Clba?.!ann kullanımda olduğu (bir yıl) sûre içkide her türlü bakım onarımı ve parça 
değişimi firmaya ait olup. bakım onarım ve parça değişimi İçin ayrıca ücret 
ödenmeyecektir, 
29-Teklif veren firma cihazlarla birlikte vereceği teknik dosyadan aynca ayrıntılı bir 
şekilde; 

^ a)C;hazların teknik özellikleri, 
^b)Kulîar>:?n ve bakım ile İlgili iûm bilgilen. 
-*c)Cihaz!arın kullanım kılavuzunun Türkçe çevirisi, 
„d}Anza anında ulaşılabilecek merkez ve Ankara'deki yetkili servislerin telefonu, 

cep telefonu, fax, çagn numaraları ve teknik elemantann isim listelen vedlecektir. 
^ ö)Tekfif edilen cihazların Ankara'da yetkili teknik servisinin bulunması ve^şu... 

servisteki teknik elemanların sigorta giriş veya 4 aylık bordro belgeleri üe dipiorn^^e^'"' 
eğitim sertifikalarının sunulması gerekmektedir. ş * < ~ 

" f)Teknlk servis hizmetleri için TSE veya Sanayi Bakanlığından a'ür 
sonrası hizmet yeterlilik belgesi olacaktır. 

r g) İhaleye katılan firmalar bayilik belgesini ve bayisi olduğu firmanın disİrJsöll) 
belgesini ihale dosyası İle birlikte getireceklerdir. \^p *»\ »; 
30-lhale bayide kalır ise ve killer kullanılır iken bayilik firmadan alınırsa ctHe 
bakım onarım, yedek parça ve her îüdö sarf malzemelerinin'temini distribütör firma" 
tarafından sağlanacağı taahhüt edilecekti^ f) 

/O 1A % » 
i^i^m^i^ *" • r c f n i r< SHYINÇ ^ <T* 
S*-A vz]x&&&2i!% Bakteriyoloji Ifesm — - > 

V s? îht* Di». Mo- :.';;--
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KİTLER İÇİN TEKNİK ÖZELLİKLER: 
,»•31-Cihazlarla birlikte teklif edilen kitier teslim/tarihinde sn az altı ay mladl: olmalıdır. 
^32-Kitier kullanıma hazır Veya iiycftlize haide kûçûk ambalajlar şeklinde olmalı. 

hazırlanmaları için gerekli solüsyonlar klt ile 'birlikte verilmelidir. 
,-33-Killerin kimyasal îep&me yöntemleri uluslar arası bilinen standart yöntemlerinden 

birisi olmalı ve kit ambalajlarında çalışma yöntemi, norma; değerleri, saklama koşullan, 
imal ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır, 

.-34-Teslistin inkübasyon sûresi kısa, kitier açıldıktan sonra saklanma süreleri uzun 
olmalıdır. 

^35-Cihazlaria birlikte veriiecek kiUer yerü İse TSE vay'*- TSEK;, yabancı menşeyn İse 
uluslararası geçerli kalite standartlarından birisine *•& ^rıca. Sağlık Bakaniığı'ndan 
alınmış üretim ve/veya İthal izin bölgesine sahip olacak ve bu ü-yri;m firma tarafından 
aslı veya noter onaylı örneği ile belgelendiriiecekîir. 

.^36- İdare, alınacak olan 6.000.000 testi oluşturan reakîifier arasında aktarma yapmakta 
serbest olup istekli m bükümleri peşinen kabul etmiş sayşiır. Tahmin edilen kit miktarının 
tamamının alınmadığı ûu(umö& kalan kitier yıl sonu itibariyle idare tarafından alınabilir. 
Alındığı taktirde,' alınan kit miktarı kadar test yapılmadığı durumda firma eksik kalan test 
sayısı kadar kit vermeyi 'taahhüt edecektir. Alınmadığı durumda, firma bu konuda 
herhangi i:>ir talepte bulunmayacaktır. 

„^37-S02îeşme süresinin bitimine kadar anailzörun kitlerl bltme-miş ise kitier bitinceye 
kadar cihazlar kurumda kalacaktır. Bu süre sarfında cihazların bakım., onarım, yedek 
parça ve har türlü sarf malzemesi sorumluluğu firmaya alt olacaktır. 

^38-Cihazlar ve klt aynı marka olacaktır. Veya kitlerin cihazlarla uyumlu olduğuna dair 
belge sunulacaktır. Ancak farklı marka kitlerin sayısı, toplam kit sayısının %30'unu 
geçemeyecektir. 
MUAYENE VE KABUL.: 

^ 39-Satın alınacak kitiec Sağlık Müdürlüğünün görevlilerinin belirleyeceği ihtiyaca gör» bir 
yıi içinde peyder pey olarak teslim alınacak olup, kitier sipariş tarihinden itibaren en geç 
10 gün içinde teslim edilecektir. 

s< 40-rirma cihazlar üs birlikte en az 30 günlük kullanım miktarı kadar klti saklayabilecek 
kapasitede soğutma cihazlarını laboratuarımıza kuracaktır, 

.^41 -Cihazların ve kitlerin muayenesi ve kabulü idari ve teknik şartname hükümlerine 
uygun olarak Sağlık Müdürlüğü muayene komisyonunca yapılacaktır. Muayene ve kabul 
sırasında meydana gelecek zararlardan satıcı firma sorumludur. 

GENEL HÜKÜMLER: 
42-Teknik şartnamenin 23,Msdbesi hükmünün yerine getirilmemesi durumunda I.Gün 
işin SCö.öGO.OOO.TL, 2. Gün için 1.000.000.000. TL, 3.0ün için 2.000.000.000 TL 
ödeyecektir. Ancak bu gecikme 3 günü geçemez, üç günü geçtiğinde İdari şartnamenin... ̂  
ilgili hükümleri uygulanır. ^ ! ' < , C . * ' % 
43-Tekllfîe bulunacak istekliler tekil? mektuplarında kitiere, kalem kalem fry^Tv%rerek ^ J\ 
toplam test sayısına tekabûi eden tutan bulacaklardır. Satır, aima komisyonu tp$ptİ$J& "\ 
fiyata göre değerlendirme yapacaktır, i"r JŞ^^J* »il 
44-Rrmalar şartname maddelerin© ayrı ayrı cevaplayarak (başlıklı kağıda) İkpp&wŞ£±X%f 
uygunluk belgesi vereceklerdir. Su belgeyi firma yetkilisi imzalayacaktır. \ j > «,« *l\y 
45-Firma klt ve cihazların menşeyleri hakkında bilgi verip, beigeiendirecektlr. >f>^^^i' 
48-Teklif edilen kit ve cihazların halen kuiianrtriığt ülkeler ve varsa Türkiye'de kullanıldığı 
yerler hakkında referans verecektir. \ j\ (ı 

/ İ i VI Hc ~ Dr. C««si» îBMSZffiB 

88kt»riyoto|i Utrr.tta 
Vnî. Oio. to- '4 - . -
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^ 47-H& törîû materyalin (kan, İdrar, boğaz sürüntGsü) birinci basamak sağlık 
kurumlarından ( Ankara Metropol dahilinde bulunan \U sağlık ocağı , 19 sağlık ocağı 
ek üniîf, 22 açsap 7 adet verem savaş dispanseri) saat 12.00 ilet 3,30 arasında alınarak 
analizin yapılacağı merkeze ulaştırılması, yüklenici firmanın sorumluluğu altındadır. 
Transfer aşamasında materyalin olumsun dış etkenlerden korunması İçin firma gerekü 
törn tedbirleri (soğuk zincir vb.} alacaktır. 

,. 4S-Matsrya!in analize hazırlanmasından sonuçların cihazdan alınroasîna kadar gecen 
surede yapılacak \\Qr türlü işlem firmanın har merkezde istihdam edeceği en az 2 
personel { laboratuar teknisyeni veya laboratuar eğitimi almış hemşire veya sağlık 
memuru) tarafından yürütülecektir. 

^ 4 9 - Analiz sonuçtan, her hasta için ayrı bilgisayar çıktifuşeklinde yazılı ve biyokimya 
uzmanı (Sağlık Müdürlüğü personeli) onaylı olarak ertof U / ^ y e n i analiz İşin materyal 
alımı yapılacağı zaman ilgili birlmisre elden teslim ediiace^Ir'fBı: scVumluluk yüklenici 
firmaya aittir. *-

s 50- Kan serumlarını ayırma işleminde kullanmak üzere gerekli santrifüjler laboratuar 
merkezlerine firma taraflımdan temin edilecektir. 

. • 5 i - Her merkezde nasla sonuçlan uygun bir yazılım iie bilgisayara yüklenecektir, 
istenilen sonuçlara buradan ulaşılabilecek ve yazıcı ile sonuçlar alınabilecektir, bu 
sonuçlar cd ortamında yedefcenecek ve bu cd ienn birer kopyası ayiık periyotlar halinde 
sağlık rnüdüriügûne iletilecektir. Su işiemier için yeterli bilgisayar ve donanımı firma 
tarafından bulundurulacaktır. 

Aiımr yapılacak olan test kltieri 
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ASO CRP RF REAKTİFLEBİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 

40.000 test ASO 
40.000 test CRP 
40.0C0 test RF 
Siide test ve 5 er mi'iik ambalajlarda olacaktır. Yeterli miktarda pozitif ve negatif 
kontroller verilecektin 

8u kitler Sağlık Müdürlüğünün uygun göreceği 5 r.şrW ".r i* .Vms elemanları ifö 
çalışılacaktır, ,'•'''>*y. ~ '-. 
Tetkîk materyalleri alım» ve analizler için gerekil olan her türlü WJÎ malzemesi firma 

tarafından tedarik edilecektir. Sonuçlar firma tarafından ilgili kuruluşlara yazılı olarak 
zamanında iletilecektir. 

Tetkik sonuçlar; 3 nüsha halinde düzenlenecek olup 1 nüshası tetkik isteyen sağlık 
kuruluşuna verllsce-k, 1 nüshası Sağlık Müdürlüğüne (aylık periyotlar halinde) verilecek, 
1 nüshası da firma tarafından saklanacaktır. 

BOĞAZ VE İDRAR KÜLTÜRLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 

100.000 ADET Boqaz kültürü 
50.000 ADET İdrar kültürü 
Su kitler Sağlık Müdürlüğünün uygun göreceği 5 merkezde firma eismaniart ile 

çalışılacaktır. 
Boğaz ve idrar kültürlerinin tetkik materyallerinin aiırns ve analizinde kullanılacak her 

türlü sari malzemesi yüklenici firma taralından tedarik edilecektir. Kültür materyalleri 
müdürlüğümüz personelleri tarafından alındıktan sonra firma yetkilisine verilecek, 
materyal firma tarafından analize alınacak. Sonuçlar firma tarafından ilgili kuruluşlara 
yasıl; olarak zamanında İletilecektir. 

Tetkik sonuçlan 3 nüsha halinde düzenlenecek olup 1 nüshası tetkik isteyen sağlık 
kuruluşuna verilecek, 1 nüshası Sağlık Müdürlüğüne (aylık periyotlar haşinde) verilecek. 
1 nüshası da firma tarafından saklanacaktır. 

Sa<j:4c&îöS^Yftrtii!«c;^ 

| r , M. Erflîn SEVİNÇ 
8âWsrryo!oH Uzmanı 
tat. 0:0, Hai 24602 
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T.C. 
ANKARA VALİLİĞİ 

İL SAĞUK MÜDÜRLÜĞÜ 

İDRAR STRİPLERİ İLE VERİLECEK İDRAR ANAÜZÖRLSRİ 
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Strip sayısı 500.000 adettir. 

1 Firma taralından Griplerle birlikte 35 adet idrar analizörü temin edilecektir ve 
Sağlık Müdürlüğünün uygun gördüğü 35 merkezde kurulacaktaJdrâr anaiizöried 
vs siripier idrarda; pH, giukoz, kan, bliirubin, ürcbiniloisn: protein, dansile. lökesıl, 
keton ve nitrit (toplam 10 parametre) bakabiimefkgtf 

2 Cihazların har birinin saatteki bısı en az 100 îest/saai ûfmaiıc^ • 

2 Cihazlar hasta bazında kendi veya entegre prlnterinden rapor vermelidir. 

4 Cihazların kullanirn süresi boyunca prlnter kartuşu, kağıt, numune alımı ite ilgili 
hsr türlü sarf malzemeleri, v.fa. firma tarafından karşılanacaktır. 

5 Yeterli miktaaia günlük kailbrasyon ve kontrol materyali firma israfından temin 
edilecektir. 

8 Cihazlar yabancs menşeyli ise uluslar arası geçerli kalite standartlarından birine, 
yerli ise TSE veya TSEK belgelerine sahip olacaktır. 

7 Teklif edilen cihazlar İçin üretici veya distribütör firma tarafından satıcı firmaya 
veriien yetki belgesi olacaktır. 

8 Alınacak striplere ait Sağlık Bakaniıği'ntn ithal izin belgesi olacaktır. 

9 Teklif edilen slnp ve cihazlar için referans listesi verilecektir. 

10 Sirlpier bitinceye kadar olhaziann tüm bakim, onanm, yedek parça ve servis 
hizmetleri firma tarafından ücretsiz karşılanacaktır. Firma anza durumunda-
anzaya ervtjeç 8 saat içinde müdahale ederek 12 saat içerisinde amayı 
giderecektir. Anzamn giderilemediği durumlarda yeni dhaz (şartnameye uygun) 
temin edecektir. 

VI Verilecek sî.ipler en az 3 (ait! ay) miadls olacaktır. Kullanım sırasında son kullanan 
tarihi yaklaşanlar kullanıcı tarafından 3 (Üç) ay önceden haber vermek şartı ile 
miadr uzun olanlarla değiştirilecektir. 

12 Sözleşme süresinin bitimine kadar analizerûn killeri bitmemiş ise kliler bl 
kadar cihazlar kurumda kalacaktır.'Bu süre z&tfınöz cihazların bakimvW 
yedek parça ve her türlü sarf malzemesi sorumluluğu firmaya ait olacak; 

13 Tetkik sonuçları 3 nüsha halinde düzenlenecek olup 1 nüshası tetkik fst< 
sağlık kuruluşuna verilecek, 1 nüshası Sağlık Müdürlüğüne (aylık periyotlar 
verilecek, 1 nüshas; da firma tarafından saklanacaktır. ' . 

S-£*' 83kt«îiyoiojİ IfeKism J^' J 
\V-y. n!:> \it\; "SA&fı's * ' -N 
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T.C. 
ANKARA VAÜÜĞ! 

ÎL SAĞLIK ?/*ÖDÖRLÜĞÜ 

2004 YILI KİT KARŞIUĞI TARH KAN SAYIMI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNANf ESİDİR. 

Otomatik Kan sayımı Cihazları için alınacak test sayısı: 500.000 test 

CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 

1- Firma tarafmcfan 500,000 îestlik reaktif İçin 35 adet cihaz temin edilecektir. Bu 
cihazlar Sapk Müdürlüğünün uygun gördüğü 35 merkezde kurulacaktır. Cihazlar 
yabancı menşeyü ise uluslararası geçerli kalite standarîlanndan birine, yerii İse TSE 
veya TSEK belgelerine sahip olacaktır. Cihazlar 5 yaşından büyük olmayacaktır. 
2- Cihazlar en az aşağıda belirtilen 18 parametreyi çalışmalıdır. 

Parametreler: 
Eritrosit(RBC). 
Lökositp/VBC);. 
HemocjİQbin{K8G}( 
Hemaîokriî{HGT), 
Ortalama Eritrosit Hacmi (MCV), 
Ortalama Hücre Hemoglobini (MCH), 
Ortalama Hücre Hemoglobini Konsantrasyonu (MCHC), 
Granulosit Sayısı (GRAN): 
öranuiööit Yüzdesi (GRAN %), 
Lenfosit Sayısı(LYM), 
Lenfosit YGzdesi{LYM%), 
Monosit Sayısı (Morto), 
Monosit Y0zdesi(Mcno %}< 
TromboaitfPLT). 
PtetekrH (PCT). 
Ortalama Trcmbosit Hacmi(MPV). 
Platelet Dağılım Genişliği {FDV}, 
Eritrosit Dağıism Genişliği (RDW), 

3-Flrma teklifinde parametrelerin hangi testlerden oluştuğuna dair açıklayıcı bir belge 
verecektir. 
4-Cihazfar, formül fakösit parametrelerini hacim (Voiüm) veya iletkenlik (ConductMiy) 
veya iishî scatter (iasec optik) yöntemlerinden birini kullanarak saymalıdır. ,.v:K. 
S-Cihazlarda çahşılabilen numune hacmi 10-250 mikrolitle arasında .ci^âİC #)p.;% 
standardı olmamak ye aynca pedıatrik tüplerle kan sayımı yapabilmelidir. / * * * * ' ' % 
S-Clhaziar saatle eh az' 80 örnekte ve en az 18 parametreyi çaİışabİİmeiidlr. J-^Zfc **- • 
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9-Cinaziar -kadın, etkek ve pediatrik normal değerleri ile karşılaştırmalı sonuç 
verebilmeüdir. 
10-C$naz!ar 220 voit 50 bz.(+} {-)%10 şehir cereyanı ite çalışabilmen ve elektrik 
kesilmelerine karşı cihazlarla birlikte yeterli göçte regûiatörlö kesintisiz göç kaynağı firma. 
tarafından laboratuara kurulacaktır. 
11-Cihazlar 24 saat çalışabilecek kapasiteye sahip olmalıdır. 
12-Cihazların teknik özelliklerini gösteren teknik dokumanlar ife kullanım kılavuzu ve 
katalogların orijinalleri İle Türkçe açıklamaları cihazlarla birlikle temin edilecektir. 

CİHAZLARIN MONTAJI VE EĞİTİMİ: 
13~Clhaziann kurulacağı ortam için gerekli tesisat, teçhizat satıcı firma tarafından 
kurulacaktır. 
14-Rrma cihazları kullanıma hazif halde bulunduracak, vs cthazlan kullanacak 
personellere gerekli eğitimi verecektir. 

CİHAZLARIN BAKİM-ONARHffl VE TEKNİK SERVİSİ: 
15-Ftrma cihazların anzaianması halinde en geç S saat İçinde müdahale ederek 12 saat 
içinde arızayı gidermelidir. Arızanın giderilemediği durumlarda aynı özelliğe sahip 
(şartnameye uygun} cihazlarla değiştirecektir. 
16-Teklifte bulunan firma cihazlarda kullanılacak solüsyonları, kaıibratörteri, kontrol 
kanlarını, antikoagûianlı vakumlu tüpleri, pediatrik tüpleri, termal kağıt ve yazıcı kağıttan 
ve numune alım» ile ilgili her türlü sarf malzemeleri, v.b. yeterli miktarda (yeterli miktar 
İdare taralından belirlenecektir.) ücretsiz olarak idarenin talebi doğrultusunda en geç 10 
gün içinde temin edecektir. 
17-Cif sazların kullanımda olduğu sûre içinde her \ür\ü bakım, onarım ve parça değişimi 
firmaya ait olup, bakım onarım ve parça değişimi için ayrıca ücret ödenmeyecektir. 
IS-Tekil? veren firma cihazlarla birlikte vereceği teknik dosyadan aynca ayrıntılı bir 
şekilde; 

a}Çihaz!ar;n teknik özelliklerini, 
b/Kullanım ve bakım île ilgili tüm bilgileri, 
cJCinazlann kullanım kılavuzunun Türkçe çevirisini, 
c'JAnza anında ulaşılabilecek merkez ve Ankara'da ki yetkili servislerin telefonu, G<SÖ 

telefonu, iax, çağrı numaraları ve teknik elemanların İsim üstelerini, 
e)Teklîf eriten cihaziano Ankara'da yeikii! teknik servisinin bulunduğu belgesini, 

üretici firma veya Türkiye'de yetki verdiği firma tarafından verilen teknik personele ait 
sigorta giriş veya 4 aylık bordro belgeleri İle diploma veya eğitim sertifikasını, 

I) ihaleye katılan firmalar bayilik belgesini ve bayisi olduğu lirmanın distribütörlük 
belgesini, 

g) Sağlık Bakanlsğî'noan alınmış üretim ve/veya ithal İzin belgesini. 
hî Teknik servis hizmetleri için TSE veya Sanayi Bakantığı'ndan aimmiş satjş^onras'ş • • 

hizmet yeterlilik belgesini verecektir. / "'\ «'*••' * 

« p ^ ' M a » ^ ür. &. Eroin SEVİNÇ 
iHS'^sns^^af?^"*'^ BaKtsriyclcjl îJaman'i 

' / v iht. Dic. NCÎ24S02 OftCaogtelf| 
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KİTLE» İÇİN TEKNİK ÖZELLİKLER: 
"SS-Cihazlaria birlikle teklif edilen killer teslim tarihinde en az atts ay rrtiadi: olmalıdır. 
'SO-KUter cihazlar :5e ayn» mart» olmalı ve kullanıma hasır halele verilmelidir. Killerin 
Olefinde saklama koşulları, imal ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır. Kıtlar açıldıktan 
sonra saklanma sureleri uarun olmalıdır. 
21-Cihazlarla birlikte verilecek kirler yerli ise TSE veya TSEK, yabancı menşeyll ise 
uluslararası geçerli kalite standartlarından birisine sahip olacaktır. 
32- Her cihaz için bir adet-tüp karıştırıcı (Rot&tcr) firma tarafından temin edilecektir. 
23-Satîn alınacak kir. miktarı S0Ö.O0O testtir. Tahmin edilen kiî miktarının tamaırıınm 
alınmadığı durumda katar: kitier yıl. sonunda idara tarafından alınabilir. Alındığı taktirde. 
alınan kit miktarı kadar tası yapılmadığı durumda firma eksik kalan test sayısı kadar kit 
vermeyi taahhüt eoaoaktir. Âtınmadiğı durumda, firma bu konuda herhangi bir talepte 
bulunmayacaktır. 
2^-Sözlösmc sûresinin bitimine kadar killer bitmemiş ise bitinceye kadar cihanlar 
kuramda kalacaktır. 8u sûre zarfında cihazların bakım, onarım, yedek parça ve her türlü 
sarf malzemesi sorumluluğu firmaya ait olacaktır. 

M»AYENE VE K A B U L : 
ilS-Cüıazlar-n v© kitlenin muayenesi ve kabulü iöari ye taknik şartname hükümlerine 
uygun olarak Sağlık Müdürlüğü muayene komisyonunca yapılacaktır! .Muayene ve kabul 
sırasında meydana gelecek sararlardan satıcı firma sorumludur. 
28-Rfma cihazlar ile birlikte er* az SO günlük'kit ihtiyacını bulunduracaktır. 
2/-Satın alınacak kitier, Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin belirleyece-ğllhîiyaca göre blı yıl 
içinde peyder pey tesüm alınacak olup, kitier sipariş tarihinden itibaren en geç 10{on) 
gön içinde teslim edilecektir. 

GENEL HÖKÜMLER: 
28"lstekii!»r;$artnafna maddelerine ayn ayn olarak başlıklı kağıda şartnameye uygunluk 
belgesi vereceklerdir ve bu belgeyi firma yetkilisi imzalayacaktır. 
29~Teknik şartnamenin IS. Maddesi hükmünün yerine getirilmemesi durumunda î-Sün 
için 5CO.000.GOO.T~t.. 2. gön için 1 .OOO.GOO.OOO.TI... 3.gün için 2..CGO.0O0.00C TL. 
ödeyecektir. Ancak bu gecikme 3 günü geçerne/.. üç günü geçtiğinde idari şartnamenin 
ilgili hükümleri uygulanır. 
30- f:'jrrna kit ve cihanların menseyien hakkında bilgi vsrlp, öelgeUanrjtirecekıir. 
31-Teklif edilen kit vs* o'naziar-n halen kullanıldığı üiKeler ve varsa Türkiye'de kullanıldığı 
yerler hakkınca referans verecektir. 
32-Tetkik materyallerinin birinci basamak sağlık kurumlarından < Ankara Metropol 
dahilinde bulunan 114 sağlık ocağı, t S sağlık ocağı ek Oniti, 22 aosap 7 adet y/ntf»:rt 
savaş dispanseri) saat 12.00 lie 13.30 arasında alınarak analizin yapılacağı iner 
ulaştırılması, yüklenici firmanın sonjmiuiugu altındadır. Transfer aşamasında ma 
oluınsuv: dış etkenlerden korunması için. firma gerekli tüm tedbîrleri (soğuk 3:1 
alacaktır. ' . ,:. 
33-Materyalin analize hazırlanmasından sonuçların cihazdan alınmasına kadi 
-sûrede yapılacak ber türlü İşlem' firmanın istihdam edeceği personelle yas? 
Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği 30 rnetkezin her biri için en az 1 personel (fabl 
teknisyeni veya laboratuar konusunca eğitim almış sağlık memuru veya hemşire } 
tarafından bu [ster yürütülecektir. 
34- a}Kan sayım cihazlarının bulunduğu sağiık kuruluşlarından alınan kanların analiz 
sonuçları, her hasta için ayn olarak cihaza entegre termal prlnter veya harici bir 
prînterden alınacaktır. 

b}Kan sayım cihazlarının bulunmadığı sağlık kuruluşlarından alman kanların analiz 
sonuçları, her hasta için ayn olarak cihaza entegre termal printer veya harici bir 
prînterden alınacaktır. £desî gûn yeni analiz İçin rnaterya1 alımı yapılacağı saman ilgili 
birimlere elden teslim edilecektir. Bu sorumluluk yüklenici firmaya aittir. 
35- Tekili veren firmalar teklif ettiği kalemler için iaboratuann tercih edeceği bîr iç kaiiis 
kontrol programını sağlayacaktır, bu amaçla sözleşme bitene kadar kalite kontrol 
kanlan firma tarafından Ücretsiz olarak verilecektir. 
36- Tetkik sonuçlan 3 nüsha halinde düzenlenecek olup 1 nüshası tetkik isteyen saflık 
kuruluşuna verilecek, 1 nüshası Sağiık Müdürlüğüne (aylık periyotlar halinde) verilecek, 
1 nüshası da firma tarafından saklanacaktır. 

P 
h %,.—u 

&Z b7„M.Em!ı>SEVlHÇ 
SaMıoriysloji Uzmanı 
ihu Dip. »o{ 24802 
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KÂN SAYIM CİHAZI KONULMASI PLANLANAN 
SAĞLIK OCAKLARI LİSTESt 

Abidînpaşa Sağlık Grup Başkanlığı 
İ. Abîdinpaşa Sağlık Grup Başkanlığı Abidînpaşa Sağlık Ocağı 
2. Abîdinpaşa Sağhk Grup Başkanlığı Tuziuçayır Sapık Ocağı 
3. 'Abîdinpaşa Sağhk Grup Başkanlığı Köstence Sağlık Ocağı 
4> Abîdinpaşa Sağhk Gmp Başkanlığı Mutlu Sağlık Ocağı 
5. Abîdinpaşa Sağlık Grup Başkanlığı S NcJu AÇS/AP 
6. Abidînpaşa Sağhk Grup Başkanlığı 13 Nokı AÇS/ AP 

Yenimahalle Sağdık Grup Başkanlığı 
1. Yenlrnahalle Sağlık Grup Başkanlığı B&tıkent 2 Hoiu Sağhk Ocağı 
2. Yenimahalle Sağlık Grup Başkanlığı Çayyohj Sağlık Ocağı 
3 . Yenimahalle Sağdık. Grup Başkanlığı Merkez Sağlık Ocağı 
4. Yenimahalle Sağhk Gmp Başkanlığı Ertuğrul Şimşek Sağlık Ocağı 
5. Yenimahalle Sağlık Gmp Başkanlığı 1 No.hı AÇS/AP 
6. Yenimahalle Sağlık Grup Başkanlığı ? No iu AÇS/AP 

Altmdağ Sağhk Grup Başkanlığı 
L Altındağ Sağlık Grup Başkanlığı DcSacit Yazıcı Sağlık Ocağı 
2 , Altındağ Sağlık Grup Başkanlığı Ekin Çamlık Sağhk Ocağı 

Keçiören Sağlık Grup Başkanlığı 
L Keçiören Sağhk Grup Başkanlığı Pursaklar Sağlık Ocağı 
2. Keçiören Saghk Gmp Başkanlığı Emrah. Sağlık Ocağı 
3. Keçiören Sağlık Grup Başk?nhğ3 Kalaba Sağlık Ocağı 
4. Keçiören Sağlık Grup Başkanlığı ismet Ayturaa Sağhk. Ocağı 
5. Keçiören Sağlık Grup Başkanlığı 9 N:xlu AÇS/A? 
6. Keçiören Sağhk. Grup Başkanlığı ÎS No.lu AÇS/AP 

Çankaya Sağlık Grup Başkanlığı 
1. Çankaya Sağlık Grap Başkanlığı 3 No.lu Sağlık Ocağı 
2. Çankaya Sağlık Grup Başkanlığı 1 öö.YU Sağlık Ocağı ....**-;•• 
3. Çankaya Sağlık Grup Başkanlığı Oran Sağlık Ocağı •;• '**<•"'.«.. .*• N 

4. Çankaya Sağhk Oıup Başkanlığı 12 No.lu AÇS/AP ••' 

Sincan Sağhk Grup Başkanlığı ; -/."'-"'gy* ?$ 
1. Sincan Sağlık Grup Başkanlığı l No.lu Sağlık Ocağı v.-.. ';'";•** ** *V 
2. Sincan Sağlık Gmp Başkanlığı 2 No.hı Sağlık Ocağı . . ^ f ^ ' ^ ' t ^ V V i * * * ) ^ 
3. Sincan Sağlık Omp Başkanlığı Yerikenı 1 No.lu Sağlık Ocağı /.-.•', - \ , , . *. - '"""v™"**''" î*m M Etimesgut Sağlık Gmp Başkanlığı ":*V» C '" 
1. Etimesgut Sağlık Gaip Başkanlığı Etimesgut l No.ln Sağlık Ocaği, ,• *<)3£J? *$jj 
2. Etimesgut Sağhk Grup Başkanlığı Eryamah i No.lu Sağlık Ocağı ^ . l J$*/ 
3. Etimesgut Sağhk. Grup Başkanlığı Eryaıııan 4 No.lu Sağlık Ocağı V " < S = S S ! İ ^ ' 
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23. - Konya Milletvekili Atilla KART'in, Konya İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan ihalelerde 
Devletin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/5799) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Sağlık Bakanı Ssüecep Akdağ tarafından yazılı 
olarak cevaplandmlmasmı Aaayasa'nm 9$ ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince 
saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Müietvekili 

Konya il Sağlık Müdürlüğünü» yapmış olduğu pek çok atı mm 4734 saym Kamu 
İhale Kanturans uygu» yapılmadığı ve Devkt'i» yüz milyarlarca îirs». zarara uğratıldığı 
yolunda tarafımıza. bir takım bilgi ve İddialar ulaşımşsır. 

Bu kapsamda 2İ .5.2004 tarihinde y&pûmış olan ihale sonucunda, ahımr, 60.000 test 
Kii karşılığı İmmünoloji ve hormon cihazı, 500.000 test Kit karşılığı biyokimya ve etoaa&Uzorü, 
150.000 test Kh karşılığı karı Kaymı cîh&zsam-m akmmda yapılan usulsüzlük ve yolsuzluk 
sonucunda doğmuş olaa karau «ararmış 348 milyar 400 milyon TL.*sı civarında olduğu ifade 
ve iddia edilmektedir. Bilinci sıradaki malzemenin piyasa fiyatı 2,5ÖO.OÖÖ'TL.*8S ikea $.990.001) 
TL'smdau ala» yapıldığı, ikinci sıradaki miiÎ2«me»iö piyasa fiyatı 530.000 TL»*sı iken 633.000 
TL.'snıdan ahm yapıldığı, üçüncü sıradaki malzemenin piyasa fiyatı 560.000 TJL'sı ikeu 
İ.3{M).000 TL.'smdan alını yapıldığı iddia edilmektedir. 

Kalemler arasında ayrını yapılmadan götürü bedel ürerinden fiyat verilmesi 
sureliyle alman tamamıma bir firmadan yapılması sağlanmıştır. Oysa. İhale 3 bölüm halinde 
yapılmış olsaydı daha uygun üyatîarla alınım yap-lsbüeceği İfade ve iddia edilmektedir. 

Keza 2003 yılına ait mobilya malzemelerinin büyük bir bölümünün bir mobilya 
şirketinden teklif alınmaya gerek 'gciml-neden ve rekabet ortamı oluşturulmadan., fatura arkası 
ödemelerle yapıldığı iddia edilmektedir. 

Açıklasa» bilgiler ve gelişmeler karşısında aşağıdaki hususların 
cevaplandınlınasım tâtep etmek gereği doğmuştur; 

1- 21.5.2004 tarihinde yapılan ihalede satm alman ve yukarıda vasıfları 
beliıtikn 3 kalem malzeme için. 4734 sayılı yasadaki şartlara uyulmuş mudur? 

Kaç fenadan teklif aimmışt-r? 

Bu malzemelerin piyasa fiyatıyla ahm fiyatı arasındaki fahiş fark 
nereden kaynaklanmaktadır? 
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2- Bu ihale neden 3 bolüm halinde yapılmamıştır? 

Neden LİS sistemi kurulup, alınacak cihazların LİS sistemine uyumlu 
olması şartı konulmamıştır? 

3-2003 yılında Sağlık Müdürlüğünün ihtiyacı olan mobilya 
malzemesinin büyük bir bölümünün bir mobilya şirketinden, teklif alınmaksızın ve 
rekabet ortamı oluşturulmadan almdığı yolundaki iddialar doğru mudur? 

2003 yılı mobilya alımı için kaç teklif alınmıştır? 

Bu tekliflerin niteliği nedir? Alım hangi ölçüyle ve hangi tercihle 
yapılmıştır? 

4-Yukarıda sözü edilen iddiaların doğru olması halinde, kamu 
kaynaklarının keyfî ve sorumsuz bir şekilde ve yandaş ilişkiler ağı içinde 
kullanılması durumu ve sonucu doğacağından; 

bu işlemleri yapan kamu görevlileri hakkında hemen idari ve adli 
süreci başlatacak mısınız? 

Bu yolda herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

T.C. 
SA.&OK RAKAM S(*J 

Temri S»«hk Hizmette*-} 
«<:««$ Müdürlüğü 

Nrtjî : tth>«TSH.073Ö<K>2- - » f i t t e 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİU. .* : T MKCI-İ'Sİ 
BASKA.N1J6 . INA 

ı < 11 \ <.t » - < »ks 7 s > o > ' ı , ! • « » „ ı x 
* X 1 » k v l ) 

*:K: 1 ÖMorgs: wvfti>nr <v— 
•p«-ı;f. Of. «ecr-p AKİ)A<; 

« i t k i m 
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Konya Milletvekili Sayın Atilla K A R T tarafından verilen "Konya İl Sağlık 
Müdürlüğünce yapılan ihalelerde Devletin zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin" yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

S O R U L A R ; 

"Konya İl Sağlık Müdürlüğünün yapmış olduğu pek çok alımın 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununa uygun yapılmadığı ve Devletlin yüz milyarlarca lira zarara uğratıldığı 
yolunda tarafımıza bir takını bilgi ve iddialar ulaşmıştır. 

Bu kapsamda 21.5.2004 tarihinde yapılmış olan ihale sonucunda alınan 60.000 test Kit 
karşılığı immünoloji ve hormon cihazı, 500.000 test Kit karşılığı biyokimya ve otoanalizörü. 
150.000 test Kit karşılığı kan sayım cihazlarının alımında yapılan usulsüzlük ve yolsuzluk 
sonucunda doğmuş olan kamu zararının 348 milyar 400 milyon TL. sı civarında olduğu ifade 
ve iddia edilmektedir. Birinci sıradaki malzemenin piyasa fiyatı 2.500.000 TL.sı iken 
5.990.000 TL. sından alım yapıldığı, ikinci sıradaki malzemenin piyasa fiyatı 530.000 TL. sı 
iken 613.000 TL. sından alım yapıldığı, üçjlncü sıradaki malzemenin piyasa fiyatı 560.000 
TL. sı iken 1.300.000 TL. sından alım yapıldığı iddia edilmektedir. 

Kalemler arasında ayrım yapılmadan götürü bedel üzerinden fiyat verilmesi suretiyle 
alımın tamamının bir firmadan yapılması sağlanmıştır. Oysa ihale 3 bölüm halinde yapılmış 
olsaydı daha uygun fiyatlarla alımın yapılabileceği ifade ve iddia edilmektedir. 

Keza 2003 yılın ait mobilya malzemelerinin büyük bir bölümünün bir mobilya 
şirketinden teklif alınmaya gerek görülmeden ve rekabet oluşturulmadan, fatura arkası 
ödemelerle yapıldığı iddia edilmektedir. 

Açıklanan bilgiler ve gelişmeler karşısında aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını 
talep e tmek gereği doğmuştur. 

1- 21.5.2004 tarihinde yapılan ihalede satın alınan ve yukarıda vasıfları belirtilen 3 
kalem malzeme için, 4734 sayılı yasadaki şartlara uyulmuş mudur? 

Kaç Ilımadan teklif alınmıştır? 
Bu malzemelerin piyasa alım fiyatı arasındaki fahiş fark nereden kaynaklanmakladır? 

2- Bu ihale neden 3 bölüm halinde yapılmamıştır? 
Neden LİS sistemi kurulup, alınacak cihazların LİS sistemine uyumlu olması şartı 

konulmamışt ır? 

3 - 2003 yılında Sağlık Müdürlüğünün ihtiyacı olan mobilya malzemesinin büyük bir 
bölümünün bir mobilya şirketinden, teklif alınmaksızın ve rekabet ortamı oluşturulmadan 
alındığı yolundaki iddialar doğru mudur? 

2003 yılı mobilya alımı için kaç teklif alınmıştır? 
Bu tekliflerin niteliği nedir? Alım hangi ölçüyle ve hangi tercihle yapılmıştır? 

4- Yukarda sözü edilen iddiaların doğru olması halinde, kamu kaynaklarının keyfi ve 
sorumsuz bir şekilde ve yandaş ilişkiler ağı içinde kullanılması durumu ve sonucu 
doğacağından; 

bu işlemleri yapan kamu görevlileri hakkında hemen idari ve adli süreci başlatacak 
mısınız? 

Bu yolda herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

C E V A P L A R : 

Konu ile ilişkili olarak ihbar üzerine Konya Valiliğince inceleme yapılmış olup, 
düzenlenen 3.3.2005 tarihli araştırma raporunda "... İl Sağlık Müdür Vekili Uz. Dr. Fatih 
KARA. ihale Komisyonu Başkanı Seyhan GÜNLER, İsmail DİKİCİ. Cavit SATICI ve 
Mustafa Ö Z B h ' K e isnat edilen suçlamalar sübuta ermediğinden adı geçenler hakkında gerek 
4483 sayılı Kanun gereğince ön inceleme ve gerekse disiplin mevzuatına göre soruşturma 
yapmayı gerektirecek suç unsuru bulunmadığından, söz konusu ihbarların işleme 
konulmaması gerekeceği ..." kararına varılmıştır. 

İlginiz için teşekkür ederim. 

- 3 8 2 -



T.B.M.M. B:101 24 .5 .2005 0 : 2 

24. - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, turizm gelirleriyle ilgili basında yer alan 
açıklamalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/5813) 

T Ü R K İ Y E BOYOK i d U J E T MCCLİSİ B A Ş K A N U Ö I N A 

Aşağıda yer «tan Konunun KOHOr ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

M u ğ l a M i l l e t v e k i l i 

O t k e m i z . b u y ı l t u r i z m s e z o n u b a ş l a m a s ı n a b i rkaç g ü n k a l a . t u r i z m 
d a g e r l e r i v a zong in l ig iy le değ i l . tur izmin incisi M u ğ l a ' d a y a p t ı ğ ı n ı z 
k o n u ş m a d a k i ' T u r i z m d e A l m a n l a r f az la para b ı r a k m ı y o r ; a n c a k R u s l a r , 
s o n r a d a n z e n g i n o l m a n ı n görgOsüzlOguyle f a z l a p a r a b ı r a k ı y o r . ' İn f ia l 
y a r a t a n a ç ı k l a m a n ı z l a t a n ı n d ı . S o n r a k i b a s ı n a ç t k l a m a n ı z d a k i ö z r ü n ü z 
k a b a h a t i n i z d e n b e t e r . 

1 - S a y ı n B a k a n . " B e n Türkçe 'y i iyi k o n u ş u r u m . A m a a r a d a s ı r a d a 
o s p r l t ü e l h a y a t ı m b a n a boy la bir » ö z eoylet t iyso ö z ü r d i l e m e k e r d e m d i r . 
Ö z ü r d e d i l e r i m " i f a d e s i n d e k i 'OzOr d e d i ler im" cümles in in T ü r k ç e a n l a m ı 
"özür d i l e r i m " - d e m e k m i , y o k s a ; g e r e k i r s e , i l e rde , b e l k i , b u n u n y a n ı n d a 
g ib i a n l a m l a r ı m ı i f a d e ed iyor? 

2 - K o n u s m a n ı z d a k i A l m a n ve R u s tur is t ler le i lgi l i d ü ş ü n c e n i z i v e 
i f a d e t a r z ı n ı z ı s o r d u r u y o r m u s u n u z ? 

3 - T ü r k i y e ' n i n 2 0 0 4 y ı l ı tu r i zm gel i r i k a ç Y T L ' d i r ? T u r i z m d e n 
g e ç i m i n i s a ğ l a y a n k a ç kişidir? 

4 - Ü l k e m i z e g e l e n tur ist ler in hangi ü l k e d e n o lduğu v e p a r a 
h a r c a m a sak i l l e r in in T u r i z m B a k a n ı n ı n üslup v e d a v r a n ı ş ı n ı b e l i r l e m e 
d e e tk i l i o l d u ğ u n a i n a n ı y o r m u s u n u z ? 

5 - M a r t a y ı n d a Ber l in 'de d ü z e n l e n e n U l u s l a r a r a s ı T u r i z m F u a r ı n a 
k a t ı l a c a k va l i l e r in be l i r l enmes iy le İlgili sü reç te A n t a l y a V a l i s i A l a a d d t n 
Y O K S E L ' i n k a t ı l m a s ı n a yöne l ik , "sen çok g e z i y o r s u n , bu k e z D i y a r b a k ı r 
v e H a k k a r i V a l i l e r i f u a r a gitsin" ded iğ in iz doğru m u d u r ? M a k s a d ı n ı z y i n e 
e s p r i y a p m a k m ı y d ı ? 

6 - B e r l i n F u a r ı n d a Y u n a n i s t a n a t a n d ı m z i y a r e t e t t iğ in iz s ı r a d a s i z e 
i k r a m e d i l e n Y u n a n r a k ı s ı U z o ' y u e l in iz in t e r s i y l e i t t iğ in iz v e 
r e d d e t t i ğ i n i z b a s ı n d a y e r a l d ı . Y i n e s iz in "Türk iye 'de k ı y ı t u r i z m i ç o k 
ö n e m l i a m a b e n i m - tur izm pol i t ikam .o lamaz" gOrOfOnOz k a m u o y u n u n 
h a f ı z a s ı n d a d ı r . K o m ş u l a r ı m ı z l a i l işkimizi g e l i s t i r e m e z . sürdürü leb i l i r bir 
t u r i z m p o l i t i k a n ı z o l m a z s a , s iz hang i a l a n ı n tu r i zm b a k a n l ı ğ ı n ı y a p a c a k . 
n a s ı l bir t u r i z m po l i t i kas ı u y g u l a y a c a k s ı n ı z ? 

7 - B ü t ü n b u y a ş a n ı l a n l a r d a n sonra v e k a m u o y u n c a b i l inen t u r i z m 
k o n u s u n d a k i g ö r ü ş l e r i n i z e r a ğ m e n ha la İst i fa e t m e y i d ü ş ü n m ü y o r 
m u s u n u z ? 

T.C. 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Araştırma, Planlama v e Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

S a y ı : l6APK0201AR.CE-940-<£S>t .62- J l t , IOSI 2O05 
K o n u : Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü V Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İ l g i : T .B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ .BAŞK. 'n ın 0S.05.20OS tarihli ve 
A.01.0.GNS.010.00.02-10782 sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Sayın Ali A R S L A N ' ı n 7/5813-10537 Esas N o ' l u soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim 

EKLER: 
1- Cevap 
2- Tablo 

Atilla K O Ç 
Bakan 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ ARSLAN'IN 7/5813-10S37 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABİ 

Ülkemiz, bu yıl turizm sezonu başlamasına birkaç gün kala, turizm değerleri ve zenginligiyle 
değil, turizmin incisi Muğla'da yaptığınız konuşmadaki "Turizmde Almanlar fazla para bırakmıyor, 
ancak Ruslar, sonradan zengin olmanın görgüsüzlüğüyle fazla para bırakıyor." İnfial yaratan 
açıklamanızla tanındı. Sonraki basın açıklamanızda özrünüz kabahatinizden beter. 

SORU 1. Sayın Bakan, "Ben Türkçe'yi iyi konuşurum. Ama arada sırada espritüel hayatım bana 
böyle bir söz söylettiyse özür dilemek erdemdir. Özür de dilerim" ifadesindeki "Özür de dilerim" 
cümlesinin Türkçe anlamı "özür dilerim" demek mi, yoksa; gerekirse, ileride, belki, bunun yanında gibi 
anlamlarımı ifade ediyor? 

SORU 2. Konuşmanızdaki Alman ve Rus turistlerle ilgili düşüncenizi ve ifade tarzınızı 
sürdürüyor musunuz? 

SORU 4. Ülkemize gelen turistlerin hangi ülkeden olduğu ve para harcama şekillerinin Turizm 
Bakanının üslup ve davranışını belirleme de etkili olduğuna inanıyor musunuz? 

CEVAP 1-2-4. Konuya ilişkin açıklamalarım yazılı ve görsel medyada yeterince yer almıştır. 
Ülkemize gelen turistlerle ve ülkeleriyle dostça münasebetler içindeyim. 

SORU 3 . Türkiye'nin 2004 yılı turizm geliri ka ç Y TL'dir? Turiz mden geçimini sağlayan kaç 
kişidir? 

CEVAP 3. Ülkemizin 2004 yılı turizm geliri 15.887.700.000.-$ dır. Ayrıca, 2001-2005 yıllan 
turizm gelirimizi gösteren tablo ekte sunulmuştur. 

Turizmden kaç kişinin geçimini sağladığına ilişkin elimizde herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

SORU 5. Mart ayında Berlin'de düzenlenen Uluslar arası Turizm Fuarına katılacak valilerin 
belirlenmesiyle ilgili süreçte Antalya Valisi Alaaddin YÜKSEL'in katılmasına yönelik, "sen çok 
geziyorsun, bu kez Diyarbakır ve Hakkari Valileri fuara gitsin" dediğiniz doğru mudur? Maksadınız yine 
espri yapmak mıdır? 

CEVAP 5- Antalya Valisi Alaattin YÜKSEL'in Berlin Turizm Fuan'nda hazır bulunmasına 
gerek olmadığı yönündeki sözlerim, Antalya basımna yanlış aksetmiştir. Ülkemizin uluslar arası alanda 
etkin tanıtımını hedefleyen Berlin Turizm Fuarı, beraberimdeki yeterli sayıda üst düzey heyet ile temsil 
edilmiştir. Bu nedenle eksik biçimde temsil söz konusu değildir. 

Bu ve benzeri fuarlara bu defa da Hakkari ya da Diyarbakır Valisi'nin davet edilmesine ilişkin 
açıklamalarıma yönelik basında yer alan yorumlar, gündem oluşturmayı amaçlayan yararsız yorumlardır. 

Antalya Valisi Alaattin YÜKSEL, 10-13 Kasım 2003 tarihlerinde WTM'20O3 Londra Turizm 
Fuarı'na, 26-29 Mart 2003 tarihlerinde MITT Moskova Turizm Fuarı'na, 08-11 Kasım 2004 tarihlerinde 
WTM'2004 Londra Turizm Fuarı'na, 12-16 Mart 2004 tarihlerinde ITB Berlin Turizm Fuarı'na 
katılmıştır. 

SORU 6. Berlin Fuarında Yunanistan standım ziyaret ettiğiniz sırada size ikram edilen Yunan 
rakısı Uzo'yu elinizin tersiyle ittiğiniz ve reddettiğiniz basında yer aldı. Yine sizin "Türkiye'de kıyı 
turizmi çok önemli ama benim turizm politikam olamaz" görüşünüz kamuoyunun hafızasındadır. 
Komşularımızla ilişkimizi geliştiremez, sürdürülebilir bir turizm politikanız olmazsa, siz hangi alanın 
turizm bakanlığını yapacak, nasıl bir turizm politikası uygulayacaksınız? 

C E V A P 6. İfade etmek istediğim husus kitle turizmini küçümsemek değil, onun ü zerine yeni 
alanlar eklenmesidir. Kültürel mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, 
sağlanacak kaynakların elverdiği ölçülerde, 4 mevsim 12 ay turizm olanaklarının geliştirilmesi ve 
çeşitlendirilmesi yönündeki yeni projelerle; Türk Turizmi'nin renklendirilmesine ve değişik etkinliklerle 
yerli ve yabancı turistleri çeken bir tatil merkezi haline getirilmesine yönelik turizm politikamız ve 
çalışmalarımız devam etmektedir. 

SORU 7. Bütün bu yaşananlardan sonra ve kamuoyunca bilinen turizm konusundaki görüşlerinize 
rağmen hala istifa etmeyi düşünmüyor musunuz? 

C E V A P 7. Türk Turizmi'nin gelişmesi için özveriyle ve sorumluluk anlayışıyla yürüttüğüm 
Bakanlık görevimden istifamı gerektiren bir durum söz konusu değildir. 
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TURİZM GELİRİ - Tourism Receipts 
(MByonS-MilionS) 

AYLAR 
Months. 

OCAK-Januaıy 

SUBAT f̂abruaıy 

MART-Harth 

NİSAN-April 

alAYIS-May 

HAZİRAN-Jum 

TEMMUZ-July 

AâUSTOS-Auautl 

EYLÜL-SaptambM 

EKİMOctobar 

KASIM-Novaflibn 

ARALIK-Oacanıbar 

3 AYLIK TOPLAM 
IMoolluTotal 

12 ATUK TOPLAM 
12 Monlht Totat 

Y ILLAR-Yaart 

TUN2MBAKAMLtâl« 
06VLET İSTATİSTİK 

ENSTİTÜSÜ 
Mnisuy of Tountm * Stala 

«atıuit of sunma 

2 0 0 1 

r» 
» 1 , 1 

m . j 

256.0 

S3».2 

nt.T 

uc.ı 

634,1 

1103,4 

653,1 

662,7 

369.5 

»7,3 

(14.1 

71Mİ2 

D 

117.7 

1364 

1*6.1 

102.1 

«W 

161,6 

4404 

842,7 

466,0 

»«7,1 

«4 

«W 

4616 

2 (60.1 

TOPLAN 
(TOUI) 

326,5 

• B M 

4474 

641.) 

«44,7 

1130.7 

1317,1i 

1*46,1 

14204 

10(0,( 

4(1,9 

357.» 

1011.7 

100(64 

TURİZM BAKANLİĞİ • 
OEVLET İSTATİSTİK 

ENSTİTÜSÜ 
Minislfy of TourüiTi * Stat* 

«suu/ieofsataıcs 

2 0 0 2 

o 
17»,» 

326,1 

347,» 

505,6 

141,4 

662.4 

1203 ,0 

( « 2 . 2 

1306,1 

1040,0 

4(0.6 

200.4 

7634 

»006.6 

(-) 
76.4 

99,0 

146,6 
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25.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın, hazine arazilerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/5820) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

I 
işar Milletvekili 

1 - Ülke topraklarının ne kadarı hazineye aittir? 

2 - Hazineye ait topraklann ne kadan gerçek ve tüzel kişiler tarafından 
kullanılmaktadır? 

3 - Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılan toprakların hazineye 
kazandınlması konusunda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

4 - Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye'yi karşılaştırdığımızda hazine arazisi 
yönünden sahip olma oranı nedir? 

- 3 8 6 -
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.MEG.0.33/3100-1784 
KONU : Soru Önergesi ACELE VE SÜRELİDİR 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 1 8.05.0 5 * 1 9 3 8 4 

İLGİ: 29.04.2005 gün ve B.02.0.KKG.0.12/106-439-8/2016 sayılı yazınız. 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Reyhan BALANDI tarafından Başkanlığınıza 
verilen ve Başbakanımızca yazılı olarak cevaplandırılması istenilen Başbakanımızın 
da tarafımdan cevaplandırılmasını istediği soru önergesinde; ülke topraklarının ne 
kadarının Hazineye ait olduğu, Hazineye ait toprakların ne kadarının gerçek ve tüzel 
kişiler tarafından kullanılmakta olduğu, bu toprakların Hazineye kazandırılması 
konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığı, Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye'yi 
karşılaştırdığımızda Hazine arazisi yönünden sahip olma oranının ne olduğunun 
bildirilmesi istenilmektedir. 

Söz konusu soru önergesine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması 
uygun görülmüştür. 

Veri tabanımızda bulunan bilgilere göre; mülkiyeti Hazineye ait 2.002.682 adet 
tescilli taşınmaz olup, toplam yüzölçümü 113.961.277.250,16 m2 dir. Halihazırda 
çeşitli şekillerde işletilmekte olan 40.062 adet Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında 
bulunan taşınmaz mevcut olup, toplam yüzölçümü 6.173.658.411, 80 m2 dir. 

Hazine mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan; 232.948 adedi tahsisli olup, 
tahsisli alanın yüzölçümü 39.435.613.340,53 m2 dir. 11.734 adet kiraya verilen 
taşınmaz mevcut olup, toplam yüzölçümü 210.265.967 m2 dir. 336.175 adet taşınmaz 
ecrimisil yoluyla idare edilmekte olup, toplam yüzölçümü 5.111.162.181,87 m2 dir. 

Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması işlemleri; Maliye 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 2886 sayılı Kanun, 5084 sayılı Kanun, 4706 sayılı Kanun ile diğer ilgili 
mevzuat kapsamında yürütülmektedir. 

Avrupa Birliği ülkelerindeki kamu arazilerine ilişkin sağlıklı bir bilgi 
bulunmamakla birlikte; genel olarak Kuzey Avrupa ülkelerinde kamu arazisinin 
toplam ülke yüzölçümüne oranının %70, Amerika Birleşik Devletlerinde ise %44 
olduğu bilinmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 

I UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

- 3 8 7 -



T.B.M.M. B : 101 24 . 5 . 2005 0 : 2 

26.- İzmir Milletvekili Hakkı AKALIN'in, İzmir İlinde SSK'lı vatandaşların sağlık karnesi 
almada yaşadıkları sorunlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/5826) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Sayın 
Murat BAŞESGİOĞLU tarafından, aracılığınızla yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Hakkı AKALIN 
SHP İzmir Milletvekili 

Son günlerde İzmir ilinde Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık 
hizmetlerinden faydalanan vatandaşlarımızın sağlık karnesi alma 
işlemlerinde bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Sorular: 

1. Sağlık karnesi alımı için haziran ayma gün verildiği 
doğrumudur? 

2. İzmir ilinde günlük olarak kaç adet sağlık karnesi 
verilmektedir? 

3. Sağlık karnesi alımı için müracaat etmiş olan acil hastalara ne 
gibi bir işlem yapılmaktadır? 

4. Sağlık karnesi alımı için müracaat edenlerden acil olanlar nasıl 
belirlenmektedir? 

5. Sağlık karnelerinin müracaat gününde verilmesi için her hangi 
bir çalışmanız var mıdır? Varsa nelerdir? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.13.APK.0-12-0O-OO/İJ>-»- l«' a- '5. 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1 6 MAYIS 2005 

İlgi : 25/04/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10704 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hakkı AKALIN'a ait 7/5826 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

12-17 Şubat 2005 tarihleri arasında Sosyal Sigortalar Kurumu'nda sağlık karneleri verilmesi 
ile ilgili bilgisayar programında düzenleme çalışması yapıldığından, ayrıca, Kurum sağlık tesislerinin 
19/02/2005 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığına devredilmesi ve 12 karne bürosundaki personelin 
Sağlık Bakanlığına geçişi nedeniyle bu bürolara yeniden bilgisayar sistemi kurulması ve personel 
temini çalışmalarından dolayı sağlık karnesi verilmesinde güçlükler yaşanmış olup, daha sonra sorun 
giderilmiştir. 

İzmir ilinde 13 büroda günlük ortalama 2.500 adet sağlık karnesi verilmekte iken, müracaat 
edenlerin azalması nedeniyle, 09/03/2005 tarihinden itibaren günlük ortalama 2.000 adet sağlık 
karnesi verilmeye başlanmıştır. 

- 3 8 8 -
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Acii tedavi görmesi gereken hastalara hemen karne verilmektedir. Durumun acil olup olmadığı 
hususunda sigortalıların beyanları değerlendirilmektedir. 

Kurumun sağlık yardımlarından yararlanan tüm grupların muayene ve tadavilerinde kullanılan 
sağlık karnelerinin 19/02/2005 tarihinden sonra ilgililere verilmesi hususunda 28/03/2005 tarihinde 
Kurumca yayınlanan genelge ile; 

"Sigorta il/Sigorta Müdürlüklerince kurum sağlık yardımlarından yararlanan kimselerden ilk 
defa sağlık karnesi alacak olanlara ve sağlık karnesini kaybedenlere yada okunamayacak durumda 
yıpranmış olanlara yeni sağlık karnesi düzenlenerek verilmesi, 

Sağlık karnelerinin reçete sayfalan biten ve yenilenmeyenler için gerek Sağlık Bakanlığı, 
gerekse Kurumla anlaşmalı Üniversite ve Özel Sağlık Tesisleri yada Sağlık Bakanlığı Sağlık 
Tesislerince şevki yapılmış Üniversite Hastanelerince kendi kurumlarına ait reçetelerin kullanılması 
durumunda, 

Kurumun sağlık karnelerindeki reçetelere de sozkonusu bilgilerin yazılması halinde tek nüsha 
olarak düzenlenecek bu reçetelerin geçerli sayılması" uygun görülmüş ve bu husus Sigorta ti/Sigorta 
Müdürlüklerine, Sağlık Bakanlığı ve anlaşmalı eczanelere duyurulmuş, bu uygulama sonucu sağlık 
karnesi değiştirme talepleri büyük Ölçüde azalmıştır. 

Diğer taraftan, kuyrukların oluştuğu durumlarda gerekli personel takviyesi Sigorta İl/Sigorta 
Müdürlüklerimizce yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

( * Murat BAŞESGİOĞL1 ĞLU 
Bakan 

27- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, SSK'da ilaç alımında yolsuzluk yapıldığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı (7/5827) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ç~>/*f^7^ we-J~*V- ^î>o»- ^^Jk&^f. tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Dr. l.Sami Tandoğdu ' 
Ordu Milletvekili 
Sağlık-Aile-Calışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Üyesi 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SSK'da ilaç yolsuzluğuyla ilgili olarak, 38 doktor hakkında 
suç duyurusunda bulunduğu belirtilmektedir. SSK'ya ilaç alımında yolsuzluk yapıldığı 
iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 
çeşitli illerdeki SSK hastanelerince yapılan ilaç alım ihaleleri incelendi. İnceleme sonucunda 
izmir'de 10, İstanbul'da 8, Ankara'da da 20 doktor hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 
'görevi kötüye kullanmak' suçlarından haklarında gerekli işlemlerin yapılması için bağlı 
bulundukları Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusu yapıldığı belirtilmektedir. Hakkında 
suç duyurusu yapılan doktorların çoğunluğunu doçentler ve bölüm şefleri oluşturuyor. 

1) SSK'ya ilaç alımları hangi usul ve esaslara göre yapılmaktadır? Gerekli denetimler 
nasıl sağlanmaktadır? 

2) SSK'da ilaç yolsuzluklarına ilişkin yapılan incelme sonucunda, İzmir'de 10, 
İstanbul'da 8, Ankara'da da 2 0 doktor hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' ve "görevi 
kötüye kullanmak' suçlarından haklarında gerekli işlemlerin başlatıldığı 
belirtilmektedir. Bu haber doğru mudur? 

5) Eğer doğru ise, ilaç alımında yolsuzluk yapılması nedeniyle, SSK'nın uğradığı zarar 
ne kadardır? Bu konuda gerekli denetim yapılmamış mıdır? 

4) Bu kişiler hakkında ne yapılması düşünülmektedir? 

- 3 8 9 -
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI < ^ ^ o - ı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ^ s L 9000 

™n 4 C M 20 MAYIS « 6 
Sayı :B.13.APK.0-12-00-00/3lO-1b22- *• M 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 25/04/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10704 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman, Ordu Milletvekili Dr. İdris Sami TANDOĞDU'ya ait 
7/5827 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi 
bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesislerinin ihtiyacı olan ilaçlar 2003 yılına kadar 
imalatçı ilaç firmaları ile sözleşme imzalamak yoluyla bu sözleşme esaslan doğrultusunda 
temin edilmekteydi. 

01/01/2003 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girmiş ve bundan 
sonra ilaçlar bu Kanun hükümleri doğrultusunda temin edilmeye başlanmıştır. 

Bu konuda gerekli denetimler Kurum Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılmaktadır. 
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesislerinin Sağlık Bakanlığına 

Devredilmesine Dair 5283 sayılı Kanun gereğince, 19/02/2005 tarihinden itibaren Sosyal 
Sigortalar Kurumuna ait sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. Bu nedenle, 
devredilen sağlık tesislerindeki eczaneler kapatılmış olup, ilaç alınılan sonlandınlmışor. 

Kurumca satın alman bazı ilaçların devir öncesinde kurum hastanelerine fahiş fiyatla 
satıldığı iddialarının Kurum Müfettişlerince incelemesi yapılmıştır. 

Bu inceleme sonucunda; inceleme kapsamına Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'un da dahil 
edilerek, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'mn koordinasyonunda Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı'nın 
katılacağı ortak bir çalışma grubu oluşturularak alımların incelenmesinin, fiyat farkı 
belirlenen ilaçların alımı ile ilgili kurum zararının bulunup bulunmadığının araştınlması 
önerilmiş olup, halen Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfera'şlerinin 
koordinatörlüğünde Kurumun bir Başmüfettişinin de katıldığı bir Müfettiş grubu tarafından 
konunun incelemesine devam edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ 'Murat BAŞESGİOĞLÜ 
' Bakan 
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28.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya-Alanya Güney ve Burçaklar 
Köyü sağlıkocaklarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/5841) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nm 98. ve T.BM.M îçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

'y *S.04.?005 
eridun F. BÂUOĞLU 

talya Milletvekili 

1- Antalya'nın ALANYA İlçesi'nde Güney ve Burçaklar Köyü sınırında 
1989 yılında yapımına başlanarak 1990 yılında tamamlanan sağlık ocağı 
neden hizmete açılmamıştır? 

2- Hangi nedenle, 14 yıllık süreçte sağlık ocağına doktor ve hemşire 
ataması yapılmamıştır? Sağlık ocağı binasındaki tıbbi cihazlar ne 
durumdadır? 

3- Söz konusu sağlık ocağını hizmete açacak mısınız? Sağlık ocağının 
uygun olmayan bir yere yapıldığı düşünülüyorsa, BURÇAKLAR ve 
GÜNEY köylerinin sağlık hizmetine kavuşması için yeni bir sağlık ocağı 
mı inşa edilecektir? 

4- Binanın çürümeye terk edilmesi nedeniyle uğranılan zararın 
sorumluları kimlerdir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :B100TSH0130001 
Konu: Yazılı Soru önergesi Cevabı 10.05.05 6 6 8 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 25/04/2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10704 sayılı yazıları 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun F. BALOĞLU tarafından verilen "Antalya İli 
Alanya İlçesi Güney ve Burçaklar Köyü sağlık ocaklarına ilişkin" 7/5841 esas sayıh yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 

EK: Önerge Cevabı 
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Antalya Milletvekili Sayın Feridun F. BALOĞLIF nun "Antalya ili Alanya İlçesi Güney ve 
Burçaklar Köyü Sağlık Ocaklarına İlişkin" olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

1- Antalya 'nın Alanya ilçesinde Güney ve Burçaklar Köyü sınırında 1989 yılında 
tamamlanan sağlık ocağı neden hizmete açılmamıştır. 

2- Hangi nedenle, 14 yıllık süreçte sağlık ocağına doktor ve hemşire ataması 
yapılmamıştır? Sağlık ocağı binasındaki tıbbi cihazlar ne durumdadır ? 

3- Söz konusu sağlık ocağını hizmete açacak mısınız? Sağlık ocağının uygun olmayan 
bir yere yapıldığı düşünülüyorsa, BURÇAKLAR ve GÜNEY köylerinin sağlık 
hizmetine kavuşması için yeni bir sağlık ocağı mı inşa edilecektir? 

4- Binanın çürümeye terk edilmesi nedeniyle uğranılan zararın sorumlusu kimlerdir ? 

CEVAPLAR: 

Antalya İli Alanya İlçesi Güzelbağ sağlık ocağı bölgesinde ve Güney sınırları 
içerisinde sağlık ocağı olmayıp, sağlık evi bulunmaktadır. 

Güzelbağ Sağlık Ocağına bağlı GÜNEY Köyünün 2004 yılı ETF "ev halkı tespit fişi" 
sonuçlarına göre nüfusu 363 olup, en yakın sağlık ocağına uzaklığı 10 km"dir. 
BURÇAKLAR Köyünün nüfusu ise 178 olup, sağlık ocağına uzaklığı 13 km"dir. 
Bakanlığımız kriterlerine göre, belde ve köylerde sağlık ocağı planlanabilmesi için 
toplam nüfus 2500 olup, yeterli nüfus bulunmadığından söz konusu yerlere sağlık 
ocağı planlanmamıştır. Güney Köyündeki sağlık evinin kadrolu ebesi 
bulunmadığından, her iki köye ayda iki kez Güzelbağ Sağlık Ocağı tarafından düzenli 
olarak sağlık ekibi gitmektedir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 

29.- İstanbul Milletvekili Onur OYMEN'in, AB müzakerelerini yürütecek başmüzakereciye 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/5857) 

15.4.2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki yazılı soru önergemin Sayın Dışişleri Bakanı Abdullah Gül tarafından 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arzederim. 

Onur Öymen 

Avrupa Birliği ile 3 Ekim 2005 tarihinde başlaması öngörülen üyelik müzakerelerinin en kısa 
zamanda başarıyla sonuçlandırılabilmesi için bu müzakerelere en iyi şekilde hazırlanmamız 
büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmalarda Türkiye namına müzakereleri yürütecek olan 
Başmüzakereciye bu hazırlıkların yapılmasında kuşkusuz önemli görev ve sorumluluklar 
düşecektir. 

Hal böyle iken, 17 Aralık 2004 tarihli AB zirvesinden bu yana yaklaşık dört ay geçmiş 
olmasına rağmen Başmüzakerecimiz niçin hala atanmamıştır? 

Başmüzakerecinin yakın bir tarihte atanması öngörülmekte midir? 

Türkiye'nin müzakere pozisyonunun saptanmasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili 
komisyonlarıyla düzenli temas ve işbirliği yapılması öngörülmekte midir? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Avrupa Birliği Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı :450.00/760.302/B/2005/ABEY/195669 5 4 Uaflb 3 $ * 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 25.04.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5857-10722/32123 sayılı yazılan. 

İstanbul Milletvekili Saym Onur Öymen'in 7/5857 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

7 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

SORU: Avrupa Birliği ile 3 Ekim 2005 tarihinde başlaması öngörülen üyelik müzekerelerinin 
en kısa zamanda başarıyla sonuçlandırılabilmesi için bu müzakerelere en iyi şekilde 
hazırlanmamız büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmalarda Türkiye namına müzakereleri 
yürütecek olan Başmüzakereciye bu hazırlıklann yapılmasında kuşkusuz önemli görev ve 
sorumluluklar düşecektir. 

Hal böyle iken, 17 Aralık 2004 tarihli AB Zirvesinden bu yana yaklaşık dört ay geçmiş 
olmasına rağmen Başmüzakerecimiz niçin hala atanmamıştır? 

Başmüzakerecinin yakın tarihte atanması öngörülmekte midir? 

Türkiye'nin müzakere pozisyonunun saptanmasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili 
komisyonlarıyla düzenli temas ve işbirliği yapılması öngörülmekte midir? 

CEVAP: Türkiye'nin nihai AB üyeliği için önümüzde uzun bir yol bulunduğu açıktır. 3 
Ekim'e kadar olan zamanı iyi değerlendirerek, müzakerelere iyi bir başlangıç yapmak için 
gerekli hazırlıkları tamamlamaya çalışıyoruz. 

Ülkemizin her bir müzakere başlığına ilişkin tutum kağıdı hazırlanırken görüşleri ve önerileri 
alınmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarıyla da düzenli temas ve 
işbirliği yapılması öngörülmektedir. 
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30.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul'daki Patrikhanenin durumuna ilişkin sorusu 
ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/5867) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın Dışişleri Bakamı Sayın DoçDr. Abdullah GÜL tarafından 
yazdı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.05.2005 _ c 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Lozan Antlaşmasının TBMM'de onaylanması celselerinde 1 Kanunisani 1338 (1923) 
tarihli 166. inikat 2 celse zabıtlarında Konferans Azası Trabzon Mebusu Hasan Bey şu 
izahatta bulunmuştur: 

"Patrikhanenin çıkarılması -ve sunuda arz edeyim ki, Patrikin dahi kovulmasında 
epeyce müşkilat çekileceği cereyan eden mOzakerattan anlaşılmaktadır. Bu ekalliyet 
hukukundan mada eski patrikhaneler imtiyazah mezhebiye mesaili, Sen Sinot Meclisi diğer 
Meclis-i cismani vesair meclisleri de muhafaza etmek fikrini ileri sürdüler. Fakat bütün 
ekalliyetlerin söylendiği bir sırada ve bütün memleketlerin verdiği hukukları verdikten sonra 
bunların sureti katiyede orta yerden kalkması bir meselei kariye olarak kabul edilmiştir. 
Binaenalyh Patrik İstanbul'da kalmaya muvaffak olabilirse arak eski teşkilat vesaire ile değil 
alalade bir Rum papası, alalade bir ruhani teşkilat sıfatıyla kalacaktır. Şunu arz edeyim ki, 
Patriğin İstanbul'da kalmasına katiyen söz vermiş değiliz. Noktai nazarımızda sureti katiyede 
ısrar ediyoruz İmtiyazatı mezhebiye ortadan kalkınca bunların umuru diniyerleri, nikah 
mesaili, hasep nesep mesaili, nafaka mesaili vardır ki bunlarmdakavaninimedeniyeyetebaen 
halli lazımdır. Artık aile kararnamesinin hukuku medeniye şeklinde bütün ekaliyeflerin 
ahkamı diniye ve mezhebiyelerine muvafık bir şekilde ihya edilmesi; ikmal edilmesi ve 
mevkii meriyete konması ve bütün nifak ve talakın dahi ekalliyetlere ait olsa bizim kuyudatı 
resmiyemizde ve mahakimi resmiyemizde cereyan etmesi lüzumu hasıl olmuştur ki, bu 
hususta kanunlarımızın bu telakki ile ikmal etmek mecburiyetindeyiz." 

Sorular: 
1- Gizli celsede bu izahattan sonra amaşmanmorıaYİanması da bu izahat Üzerine ve 

kapsamında yapılmıştır. Lozan Antlaşmasının TBMM tarafından onaylanması bu 
açıklama çerçevesinde yapıldığına göre, uygulamanın da aynen bu çerçevede 
yapılması gerekmez mi? 

2- İzahatta, "Patrik'in İstanbul'da kalmasına katiyen söz vermiş değiliz. Noktayı 
nazarımızda sureti katiyede ısrar ediyoruz" ifadesine ve anlaşmanın bu izahat üzerine 
Meclisçe onaylanmasına rağmen Patrik İstanbul'da kaldığına göre, bu durum 
TBMM'nin Lozan Antlaşmasını onaylama şartlarına aykırı değil inidir? 

3- Patriğin İstanbul'da kalmasına kim, ne zaman karar vermiştir ve bunun hukuki ~ 
dayanağı nedir? 

4- Patrikhanenin Meclisi olan Sinod'a yeni seçilmiş olan yabancı uyruklu Ortodoks din 
adamlarının statüleri ve çalışma şekilleri ne şekilde düzerdenmiştir? Sinod üyelerinin 
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaları gerekmez mi? Sinod üyelerinin yabancı 
olması Patrikhanenin ekümeniklik iddialarına kuvvet kazandırmakta mıdır? Eğer 
yabancı Sinod üyeleri Türkiye'de oturmadddart halde Türîdye'de çalişacaklarsa, 
çalışmaları nasıl bir düzenlemeye tabiidir? 

5- Patrikhanenin ekümeniklik statüsünde ısrar eden ABD Dıyifori Rafcanlıgıng frjr npfr 
verilmesi düşünülmekte midir? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığı 

2 3 Mam 2005 
Sayı : 236.16.2/2005/KDGY/212905 
Konu : Yazılı Soru Önergesi İ W İ- O i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 5 Mayıs 2005 tarih ve A. Ol.O.GNS.0.10.00.02-10782 sayılı yazılan. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'in 7/5867 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdullah GUL 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

KDGY-II 18 Mayıs 2005 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN TARAFINDAN SAYIN 
BAKANIMIZA YÖNELTİLEN SORU ÖNERGESİNE VERİLEBİLECEK 

YANIT TASLAĞI 

Lozan Antlaşmasının TBMM'de onaylanması celselerinde 1 Kanunisani 1338 (1923) tarihli 
166.inikat 2 celse zabıtlarında Konferans Azası Trabzon mensubu Hasan Bey şu izahatta 
bulunmuştur: 

"Patrikhanenin çıkarılması ve şunu da arz edeyim ki, Patrikin dahi kovulmasında epeyce 
müşkilat çekileceği cereyan eden müzakerattan anlaşılmaktadır. Bu ekalliyet hukukundan 
mada eski patrikhaneler imtiyazatı mezhebiye mesaili, Sen Sinot Meclisi diğer Meclis-i 
cismani vesair meclisleri de muhafaza etmek fikrini ileri sürdüler. Fakat bütün ekalliyetlerin 
söylendiği bir sırada ve bütün memleketlerin verdiği hukukları verdikten sonra bunların sureti 
katiyede orta yerden kalkması bir meselei katiye olarak kabul edilmiştir. Binaenalyh Patrik 
İstanbul'da kalmaya muvaffak olabilirse artık eski teşkilat vesaire ile değil alalade bir Rum 
papası, alalade bir ruhani teşkilat sıfatıyla kalacaktır. Şunu arz edeyim ki. Patriğin İstanbul'da 
kalmasına katiyen söz vermiş değiliz. Noktai nazarımızda sureti katiyede ısrar ediyoruz. 
İmtiyazatı mezhebiye ortadan kalkınca bunların umuru diniyerleri, nikah mesaili, hasep nesep 
mesaili, nafaka mesaili vardır ki bunların da kavanini medeniyeye tebaen halli lazımdır. Artık 
aile kararnamesinin hukuku medeniye şeklinde bütün ekaliyetlerin ahkamı diniye ve 
mezhebiyelerine muvafık bir şekilde ihya edilmesi; ikmal edilmesi ve mevkii meriye konması 
ve bütün nifak ve talakın dahi ekalliyetlere ait olsa bizim kuyudatı Tesmiyemizde ve mahakimi 
resmiyetimizde cereyan etmesi lüzumu hasıl olmuştur ki, bu hususta kanunlarımızın bu 
telakki ile ikmal etmek mecburiyetindeyiz." 

SORULAR 

1. Gizli celsede bu izahattan sonra anlaşmanın onaylanması da bu izahat üzerine ve 
kapsamında yapılmıştır. Lozan Antlaşmasınm TBMM tarafından onaylanması bu açıklama 
çerçevesinde yapıldığına göre, uygulamanın da aynen bu çerçevede yapılması gerekmez mi? 
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2. İzahatta, 'Patrik'in İstanbul'da kalmasına katiyen söz vermiş değiliz. Noktayı 
nazarımızda sureti katiyede ısrar ediyoruz" ifadesine ve anlaşmanın bu izahat üzerine 
Meclisçe onaylanmasına rağmen Patrik İstanbul'da kaldığına göre, bu durum TBMM'nin 
Lozan Antlaşmasını onaylama şartlarına aykırı değil midir? 

3. Patriğin İstanbul'da kalmasına kim, ne zaman karar vermiştir ve bunun hukuki 
dayanağı nedir? 

4. Patrikhanenin Meclisi olan Sinod'a yeni seçilmiş olan yabancı uyruklu Ortodoks 
din adamlarının statüleri ve çalışma şekilleri ne şekilde düzenlenmiştir? Sinod üyelerinin 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmez mi? Sinod üyelerinin yabancı olması 
Patrikhanenin ekümeniklik iddialarına kuvvet kazandırmakta mıdır? Eğer yabancı Sinod 
üyeleri Türkiye'de oturmadıkları halde Türkiye'de çalışacaklarsa, çalışmaları nasıl bir 
düzenlemeye tabiidir? 

5. Patrikhanenin ekümeniklik statüsünde ısrar eden ABD Dışişleri Bakanlığına bir nota 
verilmesi düşünülmekte midir? 

YANITLAR 

Lozan Banş Andlaşması'nın metninde gayrimüslim azınlıkların din, ibadet ve eğitim 
özgürlükleri geniş biçimde düzenlenmiş olmakla birlikte Fener Rum Patrikhanesine ve 
Patriğe ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Ancak, Patrikhane konusu Lozan 
Banş Konferansı'nda etraflıca tartışılan hususlardan birini teşkil etmiştir. 

Patrikhaneye ilişkin müzakereler öncelikle Ahali Mübadele Alt Komisyonu bünyesinde 
sürdürülmüş, tarafların görüş ayrılıkları nedeniyle bir sonuca ulaşılamadığından Alt 
Komisyon Başkanı Montagna'nın başvurusu üzerine Lord Curzon'un başkanlığındaki 
Birinci Komisyona (Arazi ve Askeri Komisyonu) havale edilmiştir. 

Uzun süren müzakereler neticesinde, taraflar arasında Patrikhanenin bir Türk kurumu 
olarak, siyasi ve idari işlerle iştigal etmemek ve ülkemizdeki Rum Ortodoks 
vatandaşlarımıza sadece ruhani hizmet vermek koşuluyla İstanbul'da kalmasına rıza 
gösterilmiştir. Türk Heyeti Başkanı İsmet Paşa'nın, Müttefiklerin ve Yunan Heyetinin bu 
yöndeki resmi konuşmalaruun ve verdikleri garantilerin senet olarak görüldüğüne dair 
beyanları Lozan Banş Konferansının 10 Ocak 1923 tarihli oturumunun tutanaklannda yer 
almıştır. 

Tabiatıyla, Patrikhane'nin konumu, Lozan Banş Konferansı'nda mutabık kalınan çerçevede 
değerlendirilmektedir. Patriğin seçimine ilişkin esaslar sözkonusu mutabakattan hareketle 
düzenlenmiştir. Rum vatandaşlanmızm Ortodoks din adamı yetiştirilmesinde karşılaştığı 
belirtilen sorunların da mevcut mevzuatımız çerçevesinde çözüme kavuşturulmasına 
çalışılmaktadır. 

Başta Rum Ortodokslar olmak üzere, dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış bulunan Hristiyan 
dünyası, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesinin statüsüyle yakından ilgilenegelmiştir. 
Günümüzde de bazı yabancı devlet adamlan temaslarında bu hususlan dostane çerçevede 
gündeme getirmeye devam etmektedirler. Hükümetimizin Patrikhane'nin statüsü ve 
faaliyetlerinin kapsamı hakkındaki görüşleri gayet açıktır. Kamuoyumuzda hassasiyet 
yaratan konular ilgililerin dikkatine getirilmektedir. 
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31.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, özelleştirilmesi planlanan kurum ve kuruluşlara 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/5887) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLÎSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Kemal U N A K I T A N tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

—=e7taz 
M e h m e t E R A S L A N 

D Y P H a t a y Milletvekil i 

S O R U : Halen özelleştirilmesi planlanan kurum v e kuruluşların isimleri, muhtemel 
özelleşt irme tarihleri ve tahmini özelleştirme bedelleri ned i r ? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştinne İdaresi Başkanlığı 

2 0 MVKZBOS 

SAYI 
KONU 

:B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ _. 6 9 5 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/5887 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU - Halen özelleştirilmesi planlanan kurum ve kuruluşların isimleri, muhtemel 
özelleştirme tarihleri ve tahmini özelleştirme bedelleri nedir? 

CEVAP - Özelleştirme programında bulunan kuruluş ve varlıklardan halen ihale sürecinde 
bulunanlann listesi ve özelleştirme programında bulunan diğer kuruluşların listesi aşağıda 
sunulmaktadır. 

I) İhale Süreci Devam Eden Kuruluş ve Varlıklar 

1) Türk Telekom A Ş . (%55) 
2) Emekli Sandığı Kuşadası Tatil Köyü 
3) Eti Alüminyum A.Ş. 
4) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Erciyes Sosyal Tesisleri 
5) DSİ Erciyes Sosyal Tesisi 
6) Karayolları Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri 
7) Kıbns Türk Hava Yollan A.Ş. 
8) TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 

II) özelleştirme Programında Bulunan Kuruluşlar 
Kuruluşun Adı 

1) EBK-Et ve Balık Ürünleri A Ş . 
2) Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. 
3) Sümer Holding A.Ş. 
4) T. Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
5) T. Denizcilik İşletmeleri 
6) T. Selüloz ve Kağıt Fabrikalan (SEKA) 
7) T. Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) 

ilan Tarihi Son Teklif Alma Tarihi 

25.11.2004 
08.04.2005 
09.04.2005 
03.05.2005 
03.05.2005 
03.05.2005 
18.05.2005 
29.04.2005 

ÖİB Pavı 
(%} 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

31.05.2005 
09.05.2005 
10.06.2005 
30.05.2005 
30.05.2005 
30.05.2005 
04.07.2005 
02.09.2005 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.O.6S.00.O0/ 6 9 5 0 
KONU 

2 0 Mayıs 2005 

8) TEKEL-Tütün, Tütün Mam. Tuz ve Alkol İşl.Gn. Md. 100,00 
9) TÜGSAŞ-Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. 100,00 
10) Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş. 100,00 
11) KBİ-Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. 99,99 
12) Adapazarı Şeker Fabrikaları A.Ş. 94,09 
13) THY-Türk Hava Yolları AO. 75,17 
14) Başak Sigorta A.Ş. 56,67 
15) PETKİM-Petrokimya Holding A.Ş. 54,36 
16) TÜPRAŞ -Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 51,00 
17) Gönen Gıda Sanayi A.Ş. 49,00 
18) Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş. 46,12 
19) Başak Emeklilik A.Ş. 41,00 
20) Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. 16,00 
21) Türk Arap Pazarlama A. Ş. 12,50 
22) Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 10,00 
23) Kömür İşletmeleri A.Ş. 10,00 

4046 sayılı Kanun uyarınca özelleştirme uygulamalarına ilişkin değer tespit rakamları 
uygulamalar sonuçlandıktan sonra acıklanabilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim 

Cemal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

32.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce 
bazı hastanelere ödenen sağlık harcamalarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/5890) 

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 

Aşağıdaki sorumu, Maliye Bakanı sayın K e m a l Unakıtan' ın yazılı 
olarak yanıtlamasını bilgilerinize sunarım. 

IrL 
Kemal KILI^DAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

T . C Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce, satın alınan sağlık 
hizmetlerinin bedeli olarak, aşağıda belirtilen sağlık kurumlarına 
son beş yılda (2000 — 2004) yıllar ve sağlık birimleri itibarıyla kaç 
lira ödenmiştir? 

a. İs tanbul Vatan Hastanesi - Dr. Azmi Ofluoğlu (A. 
Menderes Bulvarı N o : 19 Aksaray — İstanbul) 

b. Kadıköy Vatan Hastanesi - Dr. Azmi Ofluoğlu 
(Kurbağalıdere Caddesi No: 4 Kadıköy — İstanbul) 

c. Kadıköy Vatan Sağlık Kompleks i T ic . Ltd. Şti. 
(Sıraselviler Cad. No: 1 19/D Beyoğlu — İstanbul) 

d. Tepebaş ı Vatan Hastanesi - Dr. Azmi — Lütfü Ofluoğlu 
(Aynalıçeşme, Incekaş Sokak No: 45 Beyoğlu — İstanbul) 

e. A l m a n Hastanesi - TJniversal Hospitals Group (Sıraselviler 
Cad. No: 11 9/A Taksim — İstanbul) 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.07.0.PER.0.29/l-22-744 2Q05.2005*Ö28789 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başbnhğı'ndan alınan 05/05/2005 tarih ve A.Ol .O.GNS.0.10.00. 
02-10782 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, tarafımca cevaplandırılmasını 
istediği, 7/5890 esas sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımızı belirtir 
tablo aşağıda sunulmuştur: 

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Satm Alınan Sağlık Hizmet Bedeli Olarak 2000-2004 
Yıllan Arasında Yapılan Ödemeler 

(YTL) 
Hastanenin 

Kodu 
10343004 

10343040 

12780401 

12340410 

12340204 

Adı 
İSTANBUL VATAN 
HASTANESİ 

KADIKÖY VATAN 
HASTANESİ 

KADIKÖY VATAN 
SAĞLİK KOMPLEKSİ 

TEPEBAŞI VATAN 
HASTANESİ 

ALMAN HASTANESİ 
(UNIVERSAL GROUP) 

Adresi 
Vatan Cad.No. 19 
Aksaray İstanbul 
Üzünçayır Caddesi 
No:41 Hasanpaşa 
istanbul 
Yenişehir Mevkii Sağlık 
Sokak No:7 Karabük 
Aynalı Çeşme tncekaş 
Sokak No:45 Beyoğlu 
İstanbul 
Sıraselviler Caddesi 
No:l 19 Taksim İstanbul 

Yıllar 
2000 

42.515,01 

81.077,51 

2001 

86.503,79 

275.923,47 

2002 

31.377,12 

152.633,82 

660.249,50 

2003 

53.764,35 

153.350,84 

276.325,54 

2004 

41.733,88 

63.059,07 

44.301,14 

163.742,42 

608.465,02 

Bilgilerine arz ederim. 

Emal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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33.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER 'in, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı bir ihaleye 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/5898) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep A K D A Ğ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 20.04.2005 

Saygılarımla, 

Dr. Züheyir AMBER 
Hatay Mi l le tvekf f l^^^ 

Ankara Sağlık Müdürlüğü'nün 2004 yılında kit karşılığı cjjjar'e'dipmevolu ile laboratuvar 
kit'i ve laboratuvar sarf malzemesi alımı ihalesine çıkmışbrrtfs. 02. 2004 tarihinde yapılmış 
ve Incekara A.Ş. firmasında kalmıştır. İhale daha sonra iptal edilerek, 05. 03. 2004 tarihinde 
2. ihaleye çıkılmıştır. Bu defa ihale Med Plus özel Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Malzeme Tic. 
San. Ltd. Şti. firmasına verilmiştir. 

Şartnameye göre ihaleyi alan firmanın sözleşme onayı tebligatın tarihinden itibaren 
başlaması gerekirken uç ay beklenmiştir. Buna göre; 

1. Med Plus özel Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Malzeme Tic. San. Ltd. Şti. şartnamede 
öngörüldüğü gibi sözleşmenin onayını müteakip işe başlamış mıdır? 

2. ödemelerden önce şartname gereği çeşitli merkezlere kurulması gereken cihaz ve 
sistemler şartnameye uygun olarak teslim edilmiş midir? Bu şart yok sayılacaksa ilk 
ihale niye iptal edilmiştir? Cihazları zamanında kurmayan Med Plus şirketine, ödeme 
yapılmadan ihalenin iptal edilerek teminatın irad kaydedilmesi gerekirken, bu niye 
yapılmamıştır? 

3. Şartnamede hizmetlerin toplanacağı merkezlere şartname gereği olan yeteri 
laboratuvar teknisyeni personel alınmış mıdır? Ve, bunların SSK kayıtlan incelenmiş 
midir? Yoksa sadece birkaç merkezde hasta kan toplayarak, hizmet verilmiş gibi 
gösterilerek mi ödeme yapılmıştır? 

4. Hastalara verilen sonuçlann kontrolü yapılarak ödeme yapılması gerekirken, kontroller 
yapılmadan ve hizmetler verilmeden 3.150.000.000.000.-TL. Med-Plus firmasına 
ödenmiş midir? Eğer hizmet alınmadan sadece kitler alınsa idi fiyat ne olurdu? 

5. Paranın hizmet alınmadan sadece kit teslimi ile ödeneceği şartnamede açık olarak 
yazılması halinde istenecek olan fiyat ne kadar düşük olurdu? 

6. Med-Plus firması teslim etmediği cihazları basında çıkan haberler sonucu acele cihaz 
teslimine başlamış mıdır? Bunun sonucunda Med-Plus firmas, i "Ankara Sağlık 
Müdürlüğü'nü fınansör olarak mı kullanmıştır? 

7. Ankara Sağlık Müdürlüğü 2005 yılı için ihale yapacak mıdır? İl Sağlık-Müdürlüğü'nün 
elinde kullanılmamış ve hizmeti alınmamış mal varken tekrar ihaleye çıkmak için 
ATO'dan eşik değer belirleme işlemine başlamış mıdır? 30 Nisan 2005_de yapmayı 
planladıkları bildirilen bu ihale de kurulması istenilen cihazlann teknik özellikleri geçen. 
yılın ihalesinde istenenlerle uyuşmakta mıdır? Yoksa Med Plast Ltd.lŞtL'ne.avantaj 
sağlamak üzere değiştirilmiş midir?. 

8. İl Sağlık Müdürlüğünün bu tutumu karşısında devleti ne kadar zarara uğratmıştır? Bu 
zarar nasıl telafi edilecektir? Bunun araştırılması için müfettiş görevlendirmeyi 
düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Teme l Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI: B100TSH0730004 20.05.05 7 2 9 0 
KONU:Yazı l ı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 05.05.2005 Tar ih ve 10782 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın Dr. Züheyir AMBER tarafından veri len "Ankara İli 
Sağlık Müdür lüğünün İhalelerine ilişkin" 7/5898 esas sayılı yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevabı yazı ilişikte gönderi lmektedir. 

Arz eder im. 

>r. RecepTAKD Prof. Dr. R e c e | r a K D A Ğ 
Bakan 

EK-1 

Hatay Milletvekili Sayın Dr. Züheyir AMBER tarafından verilen "Ankara İl Sağlık 
Müdürlüğünün ihaleleri" hakkındaki yazılı soru önergesi'nin cevabıdır. 

S O R U L A R 
Ankara Sağlık Müdürlüğü'nün 2004 yılında kit karşılığı cihaz edinme yolu ile 

laboratuar kit'i ve laboratuar sarf malzemesi alımı ihalesine çıkmıştır. 0S.02.2004 tarihinde 
yapılmış ve Incekara A.Ş. firmasında kalmıştır. İhale daha sonra iptal edilerek, 05.03.2004 
tarihinde 2. ihaleye çıkılmıştır. Bu defa ihale Med Plus Özel Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi 
Malzeme Tic. San. Ltd. Şti. firmasına verilmiştir. 

Şartnameye göre ihaleye alan firmanın sözleşme onayı tebligatın tarihinden itibaren 
başlaması gerekirken Uç ay beklenmiştir. Buna göre; 

1. Med Plus Özel Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Malzeme Tic. San. Ltd. Şti. 
şartnamede öngörüldüğü gibi sözleşmenin onayını müteakip işe başlamış 
mıdır? 

2. Ödemelerden önce şartname gereği çeşitli merkezlere kurulması gereken 
cihaz ve sistemler şartnameye uygun olarak teslim edilmiş midir? Bu şart 
yok sayılacaksa ilk ihale niye iptal edilmiştir.? Cihazları zamanında 
kurmayan Med Plus şirketine, ödeme yapılmadan ihalenin iptal edilerek 
teminatın irad kaydedilmesi gerekirken, bu niye yapılmamıştır. 

3. Şartnamede hizmetlerin toplanacağı merkezlere şartname gereği olan yeteri 
laboratuar teknisyeni personel alınmış mıdır? Ve, bunların SSK kayıtları 
incelenmişmidir? Yoksa sadece birkaç merkezde hasta kan toplayarak, 
hizmet verilmiş gibi gösterilerek mi ödeme yapılmıştır? 

4. Hastalara verilen sonuçların kontrolü yapılarak ödeme yapılması 
gerekirken, kontroller yapılmadan ve hizmetler verilmeden 
3.150.000.000.000.-TL. Med-Plus firmasına ödenmiş midir? Eğer hizmet 
alınmadan sadece kitler alınsa idi fiyat ne olurdu? 

5. Paranın hizmet alınmadan sadece kit teslimi ile ödeneceği şartnamede açık 
olarak yazılması halinde istenecek olan fiyat ne kadar düşük olurdu? 

6. Med-Plus firması teslim etmediği cihazları basında çıkan haberler sonucu 
acele cihaz teslimine başlamış mıdır? Bunun sonucunda Med-Plus firması 
Ankara Sağlık MUdürlüğü'nU finansör olarak mı kullanmıştır? 

7. Ankara Sağlık Müdürlüğü 2005 yılı için ihale yapacak mıdır? İl Sağlık 
Müdürlüğü'nün elinde kullanılmamış ve hizmeti alınmamış mal varken tekrar 
ihaleye çıkmak için ATO'dan eşik değer belirleme işlemine başlamış mıdır? 
30 Nisan 2005' de yapmayı planladıkları bildirilen bu ihale de kurulması 
istenilen cihazların teknik özellikleri geçen yılın ihalesinde istenenlerle 
uyuşmakta mıdır? Yoksa Med Plast Ltd. Şti. ne avantaj sağlamak üzere 
değiştirilmiş midir? 

8. il Sağlık Müdürlüğünün bu tutumu karşısında devleti ne kadar zarara 
uğratmıştır? Bu zarar nasıl telafi edilecektir? Bunun araştırılması için 
müfettiş görevlendirmeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAPLAR 
2004 Yılında yapılan ihale ile ilgili olarak Bakanlığımızca daha önceden 

inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, neticesinde düzenlenecek rapora 
göre işlem tesis edilecek ve tarafınıza bilgi verilecektir. 

Ankara İli Sağlık Müdürlüğünce 14.06.2005 tarihinde 2005 Yılı Kit 
Karşılığı Cihaz Edinme Yolu ile Laboratuar Sarf Malzemesi Alımı işi ihalesi 
yapılacaktır. Cihazların teknik özellikleri daha önceki Teknik şartname ile 
uyuşmaktadır. 

ilginiz için teşekkür ederim. 
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34.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, ambulansların adının cankurtaran olarak 
değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/5901) 

20.04.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu delaletinizle arz ederim. 

MEVLI 
Karaman Mili' 

SORU: Sağlık Bakanlığımıza bağlı hastanelerde kullanılan ambulansların 
isminin Türkçemizîn korunması ye yaşatılması adına CANKURTARAN olarak 
değiştirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapılabilir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLİĞİ 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSH0160000 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

2 0.Ub.05 7 2 9 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 05 05.2005 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-10782 sayılı yazınız 

Karaman milletvekili Sayın Mevlüt AKGÜN tarafından "Ambulansların adının 
cankurtaran olarak değiştirilip değiştirilemeyeceğine ilişkin" 7/5901 esas sayılı yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 

EK-1 : önerge Cevabı 
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Karaman Milletvekili Sayın Mevlüt AKGÜN tarafından verilen 
"Ambulansların adının cankurtaran olarak değiştirilip 
değiştirilemeyeceğine ilişkin" yazılı soru önergesi' nin cevabı aşağıda 
sunulmuştur. 

SORU: Sağlık Bakanlığımıza bağlı hastanelerde kullanılan 
ambulansların isminin Türkçemizin korunması ve yaşatılması adına 
CANKURTARAN olarak değiştirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar 
yapılabilir? 

CEVAP: Ambulans kelimesi, İngilizce "ambulance" kelimesinin 
Türkçede okunduğu gibi kullanılan bir kelime olup, acil yardım ve hasta 
nakil hizmetleri için, tıbbi malzeme ve ekipman ile donatılmış araç 
anlamında tüm dünyaca kabul edilmiş ve kullanılan bir kelimedir. 
"Cankurtaran" Türkçemizin güzel bir kelimesi olmakla beraber, bir hayat 
kurtarmayı amaçlayan kişi veya aracı ifade etmekte olup uluslar arası 
platformda kullanılmayan bir kelimedir. Bu nedenle, isim değişikliği 
yapılması düşünülmemektedir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 

35.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, Diyarbakır Devlet Hastanesi 
çalışanlarından mesai kontrol amacıyla parmak izi alınması uygulamasına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/5902) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Muhsin KOÇYİĞİT 
Diyarbakır Milletvekili 

Bakanlığınıza bağlı Diyarbakır Devlet Hastanesinde çalışanlardan ve 
hekimlerden mesai kontrol amacıyla imza yerine parmak izi verilmesi 
istenmektedir. 

Anayasamız ve yasalarımızda hangi hallerde parmak izinin alınabileceği 
hükme bağlanmış olup, mesai kontrol amacıyla parmak izi alınabileceğine 
ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. 

Soru 1- Hukuka aykırı ve insan onurunu zedeleyecek bir şekilde hastane 
çalışanlarından ve hekimlerden mesai kontrol amacıyla imza yerine parmak izi 
alınması işlemini kaldırmayı düşünüyormusıınuz ? 

Soru 2- Anayasa ve yasalarımız çiğnenmek suretiyle hukuka aykırı bir 
şekilde insanların temek hak ve özgürlüklerine ve kişilik haklarına müdahale 
ederek parmak izi verilmesinde ısrar eden yöneticiler olursa, -•bunlaıy-tjakJcin'dâ' 
yasal işlem yapmayı düşünüyormusıınuz ? 
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T.C. 
S A Ğ L I K BAKANLIĞI 

*Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayt :B100THGOl00002/9240 2 0. OS. 0 5 • 1 0 0 1 1 
Konu: Yazılı 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 Ğ I N A 

İlgi : 05.O5.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-10782 sayılı yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYÎĞÎT tarafından verilen "Diyarbakır Devlet 
Hastanesi çalışanlarından mesai kontrol amacıyla parmak izi alınması uygulamasına ilişkin" 
7/5902 sıra sayılı yazılı soru önergesi'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Ekler: _ _ 
Prof. Dr. Recep A K D A C 

Ek-1: Önerge Cevabı Bakan 

Diyarbakır Milletvekili Muhs in KOÇYÎĞİT tarafından verilen «Diyarbakır Devlet 
Hastanesi çalışanlarından mesai kontrol amacıyla parmak izi al ınması uygulamasına 

ilişkin" 7/5902 sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU 1- Hukuka aykırı ve insan onurunu zedeleyecek bir şekilde hastane 
çalışanlarından v e hekimlerden mesai kontrol amacıyla imza yerine parmak izi alınması 
işlemini kaldırmayı düşünüyormusunuz? 

CEVAP 1- Halen Diyarbakır Devlet Hastanesinde personelin parmak ızı alınmasına 
dayalı bir mesai takip sistemi uygulanmamaktadır. 

SORU 2- Anayasa ve yasalarımız çiğnenmek suretiyle hukuka aykırı bir şekilde 
insanların temel hak ve özgürlüklerine ve kişilik haklarına müdahale ederek parmak izi 
verilmesinde ısrar eden yöneticiler olursa, bunlar hakkında yasal işlem yapmayı 
düşünüyormusunuz? 

CEVAP 2- Böyle bir uygulama olmadığından herhangi bir işlem yapılması mümkün 
değildir. 

36.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, bal üretimine ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5904) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Mevlüt ÇOŞKUNŞR 
İsparta Milletvekili 

AB'nin en büyük bal tedarikçisi olan Çin'in ürettiği ballarda yoğun miktarda 
antibiyotik kullanması sonucu, Avrupa Birliği'ne bal İhracatı yapması yasaklanmıştır. Çin 
balının Avrupa Birliğinden çekilmesiyle, Türk balının önü açılmıştır. Avrupu Birliği'nin en 
büyük bal tedarikçilerinden biri şuan Türkiye'dir. Fakat bir anda büyüyen talep sonucu, 
üretici Türk firmaları da kaliteyi bozmuşlardır. Ve AB pazarını kaybetme tehlikesiyle karşı 
karşıya kalmışlardır. 

Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünün rakamlarına göre 2004 yılında Avrupa 
Birliği üye ülkelerine gönderildikten sonra, iade edilen bal miktarı 288 bin 594 
kilogramdır. Bu sebeple Çin ve Arjantin tekrar AB pazarını ele geçirmek için kaliteyi 
yükseltmekle birlikte fiyatlarını da düşürmektedir. 
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1. Tarım Bakanlığının yaptığı denetimlerde toplanan 122 bal numunesinin 56'sının 
sonuçları olumsuz çıkmıştır. Buna istinaden bu firmalara Bakanlık olarak ne gibi 
yaptırımlar uyguladınız? 

2. 153 bin 622 ailenin arıcılık yaptığı ülkemizde, AB pazarını kaybetmemek için 
üreticiler ve satıcı firmalar ne şekilde bilgilendirilmekte veya uyarılmaktadır? 

3. Arı varlığı bakımından dünyada ilk beş içinde yer alan Türkiye'nin, bal üretiminde 
%5'lik paya sahip olması konusunda ne düşünmektesiniz? 

T.C. 
TARİM VE KÖYİŞLERt BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

.05.2005 

2 0 <.:::;- ... zoo5 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 05.05.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10782 sayılı yazı. 

ilgi yazınız ekinde alman, İsparta Milletvekili MevlOt ÇOŞKUNER'e ait 7/5904 esas 
nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A^— 
Sami GÜÇLÜ 

Bakan 

EK: 
1 - Görüş 7/5904 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : MevlOt COŞKUN ER 
İsparta Milletvekili 

Esas No : 7/5904 

AB'nin en büyük bal tedarikçisi olan Çin'in ürettiği ballarda yoğun miktarda antibiyotik 
kullanması sonucu, Avrupa Birliği'ne bal ihracatı yapması yasaklanmıştır. Çin balının Avrupa 
Birliğinden çekilmesiyle, Türk balının önü açılmıştır. Avrupa Birliği'nin en büyük bal 
tedarikçilerinden biri şuan Türkiye'dir. Fakat bir anda büyüyen talep sonucu, üretici Türk 
firmaları da kaliteyi bozmuşlardır. Ve AB pazarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmışlardır. 

Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünün rakamlarına göre 2004 yılında Avrupa Birliği üye 
ülkelerine gönderildikten sonra, iade edilen bal miktarı 288 bin 594 kilogramdır. Bu 
sebeple Çin ve Arjantin tekrar AB pazarını ele geçirmek için kaliteyi yükseltmekle birlikte 
fiyatlarını da düşürmektedir. 

SORU l)Tanm Bakanlığının yaptığı denetimlerde toplanan 122 bal numunesinin 56'sının 
sonuçları olumsuz çıkmıştır. Buna istinaden bu firmalara Bakanlık olarak ne gibi 
yaptırımlar uyguladınız? 

CEVAP 1) Bakanlığımız tarafından 2005 yılı İçerisinde yapılan bal denetimleri, 
denetimler sonucunda olumsuzlukları tespit edilen üretici ve işletmelerin illere göre listesi, 
üretici uygulanacak cezalara esas teşkil eden kanun maddeleri ve verilecek cezalar ile ilgili 
geniş bilgi www.tarim.pov.tr adersinde belirtilmektedir. 5179 sayılı Yasa gereğince hazırlanan 
ve 27.08.2004 tarih ve 25566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, "Gıda ve 
Gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin çalışma izni ve gıda sicili ve 

Sayı : B.12.0APK.0.07-21 l - ^ / Z ^ S 
Konu : Yazılı Soru önergesi 
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üretim izin işlemleri ile sorumlu yönetici istihdamı hakkındaki Yönetmelik" çerçevesinde, bal, 
bal mumu ve temel petek üreticilerinin Bakanlığımızdan çalışma izni, gıda sicili ve ürettikleri 
ürünler için üretim izni almak, teknik, sağlık ve hijyenik şartlarını mevzuat hükümlerine 
uygun hale getirmek zorundadırlar. Söz konusu işlemleri yerine getirmeden faaliyet gösteren 
ve Türk Gıda Kodeksine aykın ve hijyenik olmayan ortamlarda gıda maddesi üreten işletmeler 
ile bu gıda maddelerinin satışım yapan ve toplu tüketime sunan işletmeler hakkında 5179 
sayılı Kanunun 29'ncu maddesi hükümleri gereğince yasal işlem uygulanmakladır. Bu 
çerçevede; özellikle son yıllarda ihracatımızı olumsuz yönde etkileyen ve ekonomik kayıplara 
neden olan an ürünlerinden özellikle balda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla 
Bakanlığımız İl Müdürlükleri tarafından yapılan denetimler arttırılmıştır. İl 
Müdürlüklerimizce şüphe ve şikayetler üzerine yapılan denetimler dışında petek, bal mumu ve 
bal üreten işletmeler ile satış ve toplu tüketim yerleri de denetlenmektedir. 

SORU 2) 153 bin 622 ailenin arıcılık yaptığı ülkemizde, AB pazarını kaybetmemek için 
üreticiler ve satıcı firmalar ne şekilde bilgilendirilmekte veya uyarılmaktadır? 

CEVAP 2) AB'nin 96/23 EC sayılı AB direktifi çerçevesinde hazırlanan "Canlı Hayvanlar 
ve Hayvansal Kökenli Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi için 
Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik" kapsamında 1999 yılından itibaren balda kalıntı (MRL) 
miktarlarının tespitine yönelik 41 ilde "Ulusal Rezidü İzleme Programı" çalışması 
başlatılmıştır. Bu kapsamda yasaklı oian maddelerin aranması, veteriner ilaç kalıntıları, organik 
fosforlu ve organik klorlu pestisit kalıntıları, kurşun ve kadmiyum içeren kimyasal 
elementler, naftalin kalıntı düzeyleri balda izlenmektedir. Bal da naftalin izleme 
sonuçlarına göre 1999 yılında analiz edilen balların %72 sinde naftalin kalıntısı bulunmuş, 
ancak bu oran 2004 yılı itibarı ile %10 seviyelerine düşmüştür Bal Tebliği (2000/39) 
kapsamında 2002 yılında başlatılan "Bal Eylem Planı Uygulama Talimatı" ile bal üreticileri ve 
bu konuda çalışan işletme çalışanları eğitilmekte, üretim, işleme ve pazarlama konularında 
tüm hususlar kayıt altında tutulmakla ve bal üretimi yapan ve kayıt allına alman üreticilere 
"Bal Üreticisi Ruhsatı Kimlik Kartı" düzenlenmektedir.Bu konudaki çalışmalarımız sonucunda 
Ülkemiz, Avrupa Birliği Ülkelerine bal ihracatında üçüncü dünya ülkeleri listesine girmiş 
bulunmaktadır. 2003 yılında İse 913 ton petek balı, 13,888 ton süzme bal ihraç edilmiş, 
bunlardan sırasıyla 23 ton petek bal ve 270 ton süzme bal ülkemize geri dönmüştür. Bu 
rakamlar geri dönen ballar için oran olarak petek balda %2,50 ve süzme bal için %1,94'e 
tekabül etmektedir Bakanlığımız ilgili birimlerinin kontrolü altında 2002 ve 2003 
yıllarında geri dönen ballarda ticari glikoza rastlanmamıştır.Ancak 2003 yılında ihraç 
edilen 2 parti ile 2005 yılında ihraç edilen 2 parti için (RAS) bildirim alınmıştır. 

SORU 3)Arı varlığı bakımından dünyada ilk beş içinde yer alan Türkiye'nin, bal üretiminde 
%5'lik paya sahip olması konusunda ne düşünmektesiniz? 

CEVAP 3)Arıcılık faaliyetlerinde üretimin artırılmasında karşılaşılan temel sorunların 
giderilmesi amacıyla yoğun bir çalışma içerisine girilmiştir. Bu kapsamda arıcılık 
yönetmeliğinde gezginci arıcılara yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır.Ülkesel arıcılık 
projesi başlatılmıştır. Arı yetiştiricileri birliği kurulmuştur. Ana an üreten işletmelerin artırılması 
ve kayıt altına alınması projesi başlatılmıştır. "Türkiye Ballı Bitkiler Flora haritası 
hazırlanmıştır." Arıcılık destekleri ve primleri ile bal ihracat teşvikleri (ton başına 65 $ ) 
uygulamaya konulmuştur. 
Ayrıca kilo başına 16 Kg. olan bal veriminin 30 Kg. üzerine çıkarılması, bal ihracat imkanlarının 
artırılması, kaliteli bal üretiminde arıcılığın ülke çapında cazip hale getirilerek köyden kente 
göçün önlenmesi ve arıcılarımızın eğitim seviyelerinin yükseltilmesi hedeflenmiştir. 
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37.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGUN'ün, meraları kullananlardan ot bedeli alınmasına 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5906) 

20.04.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. Sami GÜÇLÜ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırması hususunu delaletinizle arz ederim. 

MEVLÜT 
Karaman Mili 

SORU: Ülkemizin bir çok köyünde artan nüfus 'nedeniyle köy yerleşim 
alanları açılmaktadır. Köy yerleşim alanları nedeniyle açılan meralara 
yerieşen köylülerimizden o t bedeli alınması köylülerimizi perişan 
etmektedir. Bakanlığınız meralardaki o t bedelinin kaldırılması konusunda 
ne gibi çalışmalar yapabilir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.12.0.A.P.K.0.07.211/^ö4 :5L 20 Mayıs 2005 
KONU:Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:20.04..2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.-10782 sayılı yazınız. 

ligi yazınız ekinde gönderilen, Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'e ait 7/5906 
esas numaralı yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 

EKLER: 
1- Görüş 7/5906 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Mevlüt AKGÜN 

Karaman Milletvekili 
önerge No : 7/5906 

SORU-1) Ülkemizin bir çok köyünde artan nüfus nedeniyle köy yerleşim alanları açılmaktadır. 
Köy yerleşim alanları nedeniyle açılan meralara yerleşen köylerimizden ot bedeli alınması 
köylerimizi perişan etmektedir.Bakanlıgımız meralardaki ot bedelinin kaldırılması konusunda ne 
gibi çalışmalar yapabilir? 

CEVAP-1) Köy yerleşim alanıyla ilgili tahsis amacı değişiklik talebi 5178 sayılı "Mera 
Kanunu ile bazı Kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile değişik Mera 
Kanunu'nun 14 üncü maddesinin (d) bendi kapsamında değerlendirilmeye alınabilir.Bu 
alanlarla ilgili tahsis amacı değişikliklerinden ot parası alınmaması ile ilgili bir kanun 
değişikliği Bakanlığımızca düşünülmemektedir. Ancak tahsis amacı değişikliği yapılan 
meralarda Köy Kanunu Ek 13 ve 14 üncü maddesi gereği yapılacak kamu yatırımlarından 
Kanun gereği ot bedeli alınmamaktadır. 

38.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESÎMOGLU'nun, belediyelerde stratejik plan uygulama
sıyla ilgili genelgelere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/5933) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafradarT^yazıu olarak 
cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Mehmet S. KESI 
Kırklareli Milletvekili 
İçişleri Komisyonu Üyesi 

1. Bakanlığınız belediyelerde Stratejik Plan uygulaması ile ilgili kaç genelge yayınlamıştır? 
2. 2004/160 sayılı genelgedeki "nüfusu 50.000 ve üzeri belediyelerin 2006 yılı bütçelerini stratejik 

planlarına ve performans planlarına göre hazırlamaları gerektiği, bu nedenle stratejik planın bir yıl 
içinde hazırlanarak uygulamaya koyulması gerektiği belirtilmiş midir? 

3. Nisan ayında yayınlanan 2005/36 sayılı genelgede ise "Ancak kanun hükümlerinin yeniden 
değerlendirilmesi sonucu, stratejik planın mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde 
(ilk stratejik plan bir yıl içinde), performans planlarının da ilgili olduğu yıl başından önce 
hazırlanması ve bunların bütçeye esas teşkil etmesi gerektiği değerlendirilmiş ve 2004/160 sayılı 
genelgemizin stratejik planların 2006 yılından önce hazırlanmasıyla ilgili hükümleri iptal edildiği" 
ifadesi var mıdır? 

4. 5272 sayılı belediye kanunu 7 Aralık 2004'de yürürlüğe girdiğine ve geçici 6. madde uyarınca 
"Kanunun yürürlüğünü müteakip hazırlanması gereken ilk stratejik plân için bir yıl olarak" 
uygulanması gerektiğine göre nüfusu 50.000 üzerindeki belediyelerin 7 Aralık 2005'e kadar 
stratejik planlarını hazırlamaları kanunun amir bir hükmü değil midir? 

5. Kanun yorum gerektirmeyecek kadar açık iken 2005/36 sayılı genelgede "kanun hükümlerinin 
yeniden değerlendirilmesi sonucu" 2006 yılından önce stratejik planların hazırlanması nasıl ve 
hangi yetkiyle iptal edilmiştir? Bakanlığınızın genelgesi kanun hükümlerinin üstünde midir? Bu 
genelgeniz açıkça 5272 sayılı Belediye kanuna aykırılık oluşturmamaktamidir? "" -

6. Nüfusu 50.000' nin üzerinde belediyelerde kanunun uygulanmasının geciktirilmek istenmesi 
Belediye Kanunun Komisyon ve Genel Kurul görüşmeleri sırasında beriim've diğer CHP'li 
milletvekili arkadaşlarımının dile getirdiği eğitim ve uygulama sorunlarının haklı olduğunu ortaya 
çıkarmamakta mıdır? Bir başka deyişle yayınladığınız genelge Bakanlığınızın nüfusu 50.000'nin 
üzerinde belediyelerde "stratejik planı" uygulamasını planlama ve hazırlık yapmadan alelacele " 
yürürlüğe koyduğunun açık bir kanıtı değil midir? i 
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T.C 
ÎÇtŞLERl BAKANLIĞI 

Mahalli idareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/2feOU^i.3S»-<» O3./S7./2005 
KONTU: 7/5933 Esas Numaralı 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ : TBMM Başkanlığının 5.5.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/59333-108S8/10861-32484 sayılı yazısı. 

Kırklareli Sayın Mehmet S. KESİMOĞLU'nun 7/5933 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Belediye Kanunu yürürlüğe girdikten sonra belediyelerden gelen sorulara çeşitli 
cevaplar verilmekte ve tereddütlü konular aydınlatılmaktadır. 

Bu kapsamda stratejik planların yapılması hususundaki madde hükmünün açıklığa 
kavuşturulması konusunda belediyelerden gelen muhtelif başvurular değerlendirilerek, stratejik 
planların Kanunun yürürlüğe girdikten sonraki ilk mahalli idareler genel seçimini mUteakip 
hazırlanmasının uygun olacağı yönünde açıklama yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

39.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Düzce İlinde gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan 
ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/5938) 

TÜRKİYE B O Y O K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Sn. Vecdi GÖNÜL tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Düzce geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra kısa sürede kalkınrnası 
sağlanması amacıyla il yapılmıştır. Bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal 
zenginlikleri bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gön büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Düzce ilimizdeki Bakanlığınızla İlgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 
20O4 yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktan ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadariık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

Abdülkadir 
Bi 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2005/7031-CS ( 3 3 * } " ) O t ^ J20 MAYIS 2005 

K O N U Yazıl ı Soru Önergesi . İ V E ^ ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM.Bşk. l ığ ının 05 MAYIS 2005 gün ve KAN.KAR.MD.:A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-10858 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından veri len "Düzce ilinde 
gerçekleşt ir i len yatır ımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin 7/5938 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı EK' te sunulmuştur. 

Arz eder im. 

/ecdTĞÖNÜL . 
Millî Savunma Bakanı 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL TARAFINDAN VERİLEN 
7/5938 SAYILI YAZILI S O R U ÖNERGESİNİN C E V A B I 

Bakanlığımızın 2003 Malî Yılı Bütçesinde ve 2003 Yılı Yat ı r ım Programında yer alan 
yatır ım ödeneği tutarı 9 Tri lyon 945 Milyar TL.dir. Bu ödenek; 

a. Şehit l iklerimizin Bakım ve Onarımı, 
b. Anıtkabir Bak ım, Onarım ve Rezervasyonu, 
c. Taşıt A l ımlar ı , 
2004 Malî Yılı Bütçesinde ve 2O04 Yılı Yatır ım Programında yer alan yatırım 

ödeneği tutarı 5 Tr i lyon 336 Milyar TL.dir. Bu ödenek; 
a. Bil imsel Araşt ı rma Projesi, 
b. Taşı t A l ımlar ı , 
için planlanmıştır. 
Anı lan yatır ımların Düzce İli ile doğrudan bir ilgisi yoktur. 
Carî nitelikli ödenekler içerisinde Düzce i l inde konuşlu askerî birliklerin personel , 

iş letme, bakım ve idame giderlerinin Düzce piyasasından karşı lanmasının anı lan ilimizin 
ekonomis ine müspet katkıda bulunduğu değerlendir i lmektedir. 

Bu yazı l ı soru önergesi Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOGAN' ın tensipleri ile 
taraf ımdan cevaplandırı lmıştır. 

Bilgilerinize sunar ım. 

C_JX^Vecdi GÖNÜL 
Millî Savunma Bakanı 
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40.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR 'un, İzmir-Ödemiş Devlet Hastanesinde meydana gelen bir 
olaya ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/5944) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazdı olarak 
yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygdanmla.22.04.200S 

AUK&aBODUR 
İzmir Milletvekili 

SORULARIM: 
1) 21.04.2005 tarihli Hürriyet Gazetesinin Ege ekinde, AKP Üçe Başkanı Emin 

Davran'ın Ödemiş Devlet Hastanesine geç saatlerde bir hasta ziyaretine gittiği 
iddiası doğru mudur? 

2) Nöbetçi Hemşire Şükran Çınar'a hastasının yattığı odayı sorduğunda, ziyaret 
edilmek istenilen hastanın kendi servislerinde olmadığı yanıtım alınca, kızarak 
hemşirenin adını sorduğu ve yanıt alamayınca Başhekim Ziya Yurdakonar'ı 
arayarak şikayet ettiği, şikayet sonrası Şükran Çınar'ın 25 günlük geçici görevle 
ödemiş İlçesi Bademli Beldesi Sağlık Ocağına gönderildiği iddiaları doğru 
mudur? 

3) Eğer bu iddialar gerçekleşmiş ise AKP İktidarının partizan tutumunun en küçük 
yönetim birimlerine dek uzanması konusunda alacağınız önlemler nelerdir? 

4) Devlet hiyerarşik yapısı içinde üst makamdan emir ve talimat almak yerine AKP 
£ce Başkanından emir alan ve uygulayan hastane yöneticileri hakkında gerekli 
Jbuseleme ve soruşturma yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :B 100THG0100002/9240 2 3.05. 05* 1 0 1 6 0 
Konu:Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 05.05.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10858 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR tarafından verilen "İzmir Dr.Aytun Çıray ödemiş 
Devlet Hastanesinde meydana gelen bir olaya ilişkin" 7/5944 sıra sayılı yazılı soru 
önergesi 'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Ekler: B a k a n 

Ek 1: Önerge Cevabı 
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tzmlr Milletvekili Ali Rıza B O D U R tarafından verilen "İzmir Dr. A y tun Çıray ö d e m i ş 
Devlet Hastanesinde meydana gelen bir olaya ilişkin " 7/5944 sayılı yazılı soru 

önergesinin cevabıdır. 

S O R U 1- 21.O4.2005 tarihli Hürriyet Gazetesinin Ege ekinde, A K P İlçe Başkanı Emin 
D A V R A N ' ı n Dr.Aytun Çıray Ödemiş Devlet Hastanesine geç saatlerde bir hasta ziyaretine 
gittiği iddiası doğru mudur? 

S O R U 2- Nöbetçi Hemşire Şükran Ç I N A R ' a hastasının yattığı odayı sorduğunda, 
ziyaret edilmek istenilen hastanın kendi servislerinde olmadığı yanıtını alınca, kızarak 
hemşirenin adını sorduğu ve yanıt alamayınca Başhekim Ziya YURDAKONAR' ı arayarak 
şikayet ettiği, şikayet sonrası Şükran ÇİNAR' in 25 günlük geçici görevle ö d e m i ş İlçesi 
Bademli Beldesi Sağlık Ocağına gönderildiği iddiaları doğru mudur? 

SORU 3 - Eğer bu iddialar gerçekleşmiş ise A K P İktidarının partizan tutumunun en 
küçük yönetim birimlerine dek uzanması konusunda alacağınız önlemler nelerdir? 

S O R U 4- Devlet hiyerarşik yapısı içinde üst makamdan emir ve talimat almak yerine 
A K P İlçe Başkanından emir alan ve uygulayan hastane yöneticileri hakkında gerekli inceleme 
ve soruşturma yapmayı düşünüyor musunuz? 

C E V A P 1-2-3-4- Sözkonusu gazete haberi ve yazılı soru önergeniz dikkate alınarak 
konunun detaylı soruşturulması amacıyla Valiliğe talimat veri lmiş olup, .sonuç -hakkında 
aynca tarafınıza bilgi verilecektir. 

41.- Ordu Milletvekili îdris Sami TANDOGDU'nun, İzmit İli ve çevresinden alınan yumurta 
örneklerinde yüksek derecede dioksin bulunduğu haberlerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5947) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Tar ım ve Köy İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami G Ü Ç L Ü 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98 . ve İçtüzüğün 96. Maddeler i 
gereğince arz v e ta lep eder im. 

/ -VÇ^U^ 
Dr. t .Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağlık-Aile-Çabşma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Üyesi 

İzmit ilinde bulunan İzmit Körfezi, petrol tesisleri ve yakma ünitelerinin bulunduğu 
bölgelerden alınan yumur ta örneklerinde yüksek derecede dioksin bulunduğu belirtilmektedir. 
Dioksin kir lenmesi , son on yıl içerisinde insan sağlığını ciddi şekilde etkileyen ve özellikle, 
ufak dozlarda dioksin al ımının vücut hormonlarım etkilemesi sonucu kısırlık, sorunlu çocuk 
gelişimi, bağışıklık sisteminde zayıflama ve kanser gibi ciddi sorunlara yol açabileceği 
belirtilmektedir. 

1) İzmit ilinde alınan yumurta örneklerinde dioksin bulunduğu haberi doğru mudur? 
2) Eğer doğru ise bu bölgedeki yumurtaların satışı söz konusu mudur? Bu konuda gerekli 

önlemler a l ınmakta mıdır? 
3) Bu il imizde dioksin analizi yapılabilecek yeterli laboratuarlar var mıdır? Eğer yok ise, 

bu ihtiyacı karşı lamak için dioksin laboratuarı kurulacak mıdır? 
4) Yumurta, insanlarımızın günlük olarak tükettiği en önemli gıda maddelerinden biridir. ' 

Yumurtalar hakkında çıkan haberler birçok inanımızı tedirgin etmektedir. Bu konuda 
bir çalışma yapılması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.APK.0.07-211- (Z$ÇQ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

2 0 MA"::. 2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi :05.05.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10858 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, Ordu Milletvekili İ.Sami TANDOĞDU'ya ait 7/5947 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
EKLER: Bakan 

1-Görüş 7/5947 
-t* • / 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi : İ.Sami TANDOĞDU 

Ordu Milletvekili 
Esas No : 7/5947 

İzmit ilinde bulunan izmit Körfezi, petrol tesisleri ve yakma ünitelerinin bulunduğu 
bölgelerden alman yumurta örneklerinde yüksek derecede dioksin bulunduğu belirtilmektedir. 
Dioksin kirlenmesi, son on yıl içerisinde insan sağlığım ciddi şekilde etkileyen ve özellikle, 
ufak dozlarda dioksin alımının vücut hormonlarım etkilemesi sonucu kısırlık, sorunlu çocuk 
gelişimi, bağışıklık sisteminde zayıflama ve kanser gibi ciddi sorunlara yol açabileceği 
belirtilmektedir. 

SORU l)İzmit ilinde alman yumurta örneklerinde dioksin bulunduğu haberi doğru mudur? 

CEVAP 1) İzmit ilinde faaliyette bulunan İzmit Atık Yakma ve Depolama A.Ş'nin 
faaliyetleri neticesinde çevreye dioksin ve HCN ( hekzeklorobenzen ) yayıldığına dair bazı 
çevre örgütlerinin iddiaları ve basında yer alan haberler kapsamında Kocaeli İl 
Müdürlüğümüzce tesis çevresinde inceleme yapılmış ve bu inceleme sonucunda çevrede 
ticari amaçlı faaliyet gösteren tavuk kümesi ve ahin olmadığı görülmüştür. Çevre köylerde 
köylülerin kendi ihtiyaçlar için ürettikleri yumurta ve sütlerden numune alınarak dioksin 
analizi için Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma 
Merkezi'ne gönderilmiştir. Türkiye mevzuatında dioksinle ilgili değerlendirme olmamakla 
beraber, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden 26.04.2005 tarihinde gönderilen analiz 
raporunda yumurta numunelerindeki dioksin değerinin 2,288 pg/g yağ olarak tespit edildiği 
ve bu değerin Avrupa Birliği 2375/2001 sayılı Yönetmeliğinde verilen 3 pg/g yağ limit 
değerinden düşük olduğu belirtilmektedir. Analize gönderilen çiğ süt numunelerinin 
sonuçları henüz çıkmamıştır. 

SORU 2)Eğer doğru ise bu bölgedeki yumurtaların satışı söz konusu mudur? Bu konuda 
gerekli önlemler alınmakta mıdır? 

CEVAP 2) Halihazırda "Türk Gıda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği" inde 
dioksin ile ilgili bir değerlendirme yer almamaktadır. Bu konuda değerlendirme 
yapılabilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir. 
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SORU 3)Bu ilimizde dioksin analizi yapılabilecek yeterli laboratuarlar var mıdır? Eğer yok 
ise, bu ihtiyacı karşılamak için dioksin laboratuarı kurulacak mıdır? 

CEVAP 3) İzmit ilinde bu analizi yapabilecek yeterli laboratuvar bulunmamakla birlikte, 
Avrupa Birliği ve Bakanlığımız tarafından yürütülen "Gıda Denetim Hizmetlerinin 
Desteklenmesi" projesi kapsamında dioksin analizinin yapılabilirliğinin sağlanması amacıyla 
Ankara ti Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gerekli cihaz alımı sağlanmıştır. Konuyla ilgili 
iki uzman cihaz eğitimi için İngiltere'ye 17.04.2005 tarihinde bir ay süreyle gönderilmiştir. 
Eğitim sonunda metot çalışmaları tamamlanıp analizin yapılabilirliği sağlanacaktır. 

SORU 4) Yumurta, insanlarımızın günlük olarak tükettiği en önemli gıda maddelerinden 
biridir. Yumurtalar hakkında çıkan haberler birçok insanımızı tedirgin etmektedir. Bu 
konuda bir çalışma yapılması düşünülmekte midir? 

CEVAP 4) Bu kapsamda İl Kontrol Laboratuvarlarınuı dioksin analizi yapmaları ile ilgili 
çalışmalar tamamlandığında dioksin konusunda kontrol ve denetimler artırılacaktır. 

42.- İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARI'mn, mazot ve gübre fiyatlarının indirilmesine, 
- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESÎMOĞLU'nun, süt fiyatlarına ve süt üretiminin 

yetersizliğine, 
ilişkin soruları ve Tarım ve Köyisleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5948, 5950) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yazılı sorularımın Tarım ve Köyisleri Bakanı Prof. Dr. Sayın 

Sami Güçlü tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz 
ederim. 

Saygılarımla. _ — — * * ^ 

Türkan Miçooğullan 
İzmir Milletvekili 

2004 yılında petrol ve doğalgaz artışlarına bağlı olarak mazot ve gübre 
fiyatlarında aşırı artışlar meydana gelmiş ve çiftçilerimiz büyük bir mağduriyete 
uğramıştı. Bu mağduriyetin giderilmesi amacıyla Başbakan Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan 18 Ocak 2005 tarihinde yaptığı açıklamada çiftçilere mazot ve gübre 
indirimi müjdesi vermiş ancak Maliye Bakanı sayın Kemal Unakıtan tarafından 
"gerekli kaynağımız yok" gerekçesiyle bu talebin reddedildiği yazılı ve görsel 
medyaya yansımıştı. 20 Nisan tarihli bazı basm organlarında yer alan haberlere 
göre ise Tarım ve Köyisleri Bakanı Sayın Sami Güçlü, çiftçilerimizi ve 
üreticilerimizi yakından ilgilendiren bu konuda sorulan bir soru üzerine "2005 
yılında gübre ve mazot indiriminin kesinlikle olacağını ifade etmiştir. Bu 
doğrultuda; 

1 - Başbakan Sayın Erdoğan'ın vermiş olduğu mazot ve gübre •indirimi sözü 
yerine getirilecek midir ? Bu konudaki çalışmalar ne aşamadadır ? Bu 
indirim ne zaman gerçekleştirilecektir ? 

2- Mazot ve gübre indirimi için gerekli olan kaynak bulunmuş mudur ? 
Tarım ve Köyisleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında bu konuda 
bir uzlaşma sağlanmış mıdır ? 

3- Mazot ve gübre indirimi konusundaki oran belli midir ? Gübreleme ve 
ekim işlemlerinin bu mevsimde gerçekleştiği göz önüne alındığında bu 
indirimin bir an önce gerçekleştirilmesi konusunda bir'çabanız var mıdır? 

4- 2005 yılı bütçesinden tarımsal desteklemeler içirıHahsis .edilen kaynağın.. 
ne kadarı kullanılmıştır ? Kullanılan kaynağın illeKÇazmda dağılımı 
nasıldır ? 
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22.04.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve içtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep ede 

Mehmet S. KESİMfjfeLU 
Kırklareli Milletvekili 
İçişleri Komisyonu Üyesi 

Türkiye'de süt fiyatlarının yüksek olduğuna dair haberler basında yer almaktadır. 

1) Avrupa'da çiğ süt fiyatları ile dayanıklı süt fiyatları arasındaki oram 1.8 iken Türkiye'de 
bu oranın 3 olduğu doğru mudur? Eğer doğruysa bu fiyat farkı hangi nedenlerden 
kaynaklanmaktadır? 

2) Türkiye'deki tüketicilerin işlenmiş sütü ve süt ürünlerini pahalıya tükettiklerini düşünüyor 
musunuz? 

3) Dünya'da 1 kg. süt satıldığında 2 kg. yem alınırken, Türkiye'de 1 kg. süt satıldığında 
ancak 1 kg. yem alındığı doğru mudur? Eğer doğruysa Türkiye'de bu özel durumun 
nedenleri nedir? 

4) Türkiye'de son aylarda süt işleyicilerinin arzın talepten fazla olması nedeniyle süt 
alımlarım kestikleri ve üreticilerin de bu durum karşısında fiyatları düşürdükleri doğru 
mudur? 

5) Türkiye'deki süt sanayi üretilen çiğ sütün yüzde kaçım işleyebilmektedir? 
6) Süt üretiminin yetersizliği ve sanayinin işleyecek süt bulunamadığı iddialarıyla süt 

sanayicilerinin süt ithalatı yapmayı talep ettikleri doğru mudur? Bu gerekçelerle süt 
ithalatı düşünülmekte midir? 

7) Süt üreticilerinin girdi maliyetlerini düşürmek için herhangi bir girişimde bulunmayı 
düşünüyor musunuz? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.APK.0.07-211 / A. %İQ% 20.5.2005 
Konu -.Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 05.05.2005 tarih ve A.O1.0.GNS.0.1O.O0.02-10858 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen, izmir Milletvekili Türkan MlÇOOĞULLARI'na 
ait 7/5948 esas nolu ve Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOöLU'na ait 7/5950 esas 
nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

~^U EKLER: 

1-Görüş 7/5948 
^ ~.. .. ~/cr.eri Sami GÜÇLÜ 
2-GorUŞ 7/5950 Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi :Türkan MİÇOOĞULLARI 
İzmir Milletvekili 

Esas No :7/5948 

2004 yılında petrol ve doğalgaz artışlarına bağlı olarak mazot ve gübre fiyatlarında 
aşırı artışlar meydana gelmiş ve çiftçilerimiz büyük bir mağduriyete uğramıştı. Bu 
mağduriyetin giderilmesi amacıyla Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN 18 Ocak 2005 
tarihinde yaptığı açıklamada çiftçilere mazot ve gübre indirimi müjdesi vermiş ancak Maliye 
Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından "gerekli kaynağımız yok" gerekçesiyle bu 
talebin reddedildiği yazılı ve görsel medyaya yansımıştı. 20 Nisan tarihli bazı basın 
organlarında yer alan haberlere göre ise Tarım ve Köyişleri Bakam Saym Sami GÜÇLÜ, 
çiftçilerimizi ve üreticilerimizi yakından ilgilendiren bu konuda sorulan bir soru üzerine 
"2005 yılında gübre ve mazot indiriminin kesinlikle olacağını" ifade etmiştir. Bu doğrultuda; 

SORU 1) Başbakan Saym Erdoğan'ın vermiş olduğu mazot ve gübre indirimi sözü yerine 
getirilecek midir? Bu konudaki çalışmalar ne aşamadadır? Bu indirim ne zaman 
gerçekleştirilecektir? 
SORU 2) Mazot ve gübre indirimi için gerekli olan kaynak bulunmuş mudur? Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında bu konuda bir uzlaşma sağlanmış mıdır? 
SORU 3) Mazot ve gübre indirimi konusundaki oran belli midir? Gübreleme ve ekim 
işlemlerinin bu mevsimde gerçekleştiği göz önüne alındığında bu indirimin bir an önce 
gerçekleştirilmesi konusunda bir çabanız var mıdır? 
CEVAP 1-2-3) Tarımsal üretimin önemli girdilerinden olan kimyevi gübre ve mazotun fiyatı 
2003 yılının son çeyreğinden itibaren artmaya başlamış olup, bu artış 2004 yılında da devam 
etmiştir. Kimyevi gübredeki fiyat artışının esas nedeni ise; temel hammaddesi olan 
amonyağın arzında yaşanan daralmadan kaynaklanmaktadır. Amonyak arzında yaşanan 
daralma nedeniyle amonyak fiyatları %100'lere varan oranda artarak 150 dolardan 300 dolar 
seviyesine kadar artmıştır. Artan amonyak fiyatları her gübre cinsine göre değişmekle beraber 
kimyevi gübre dünya fiyatlarına belirli oranlarda yansımıştır. Dünya gübre fiyatlarında 
meydana gelen artışlar aynı oranda iç piyasaya da yansıyarak kimyevi gübre fiyatlarında 
artışa neden olmuştur. Diğer önemli bir girdi olan mazotun fiyatı ise ham petrolün varil 
fiyatının 25 dolardan 50 dolar seviyesine hatta üzerine çıkması nedeniyle bugünkü seviyelere 
ulaşmıştır. 

Kimyevi gübre ve mazot fiyatlarında meydana gelen artışlardan çiftçilerimizin daha az 
etkilenmesi amacı ile çalışmalarımız sürmektedir. 

SORU 4) 2005 yılı bütçesinden tarımsal desteklemeler için tahsis edilen kaynağın ne kadarı 
kullanılmıştır? Kullanılan kaynağın iller bazında dağılımı nasıldır? 

- 4 1 6 -



T.B.M.M. B : 101 24 . 5 . 2005 O : 2 

CEVAP 4) îller Geneli 2005 Yıh Destekleme ödemeleri cetvel halinde aşağıda gösterilmiştir. 

İLLER GENELİ 2005 YİLİ DESTEKLEME ÖDEMELERİ 
(YTL) 

İLLER 
ADANA 
ADIYAMAN 
AFYONKARAHİSAR 
AĞRI 
AMASYA 
ANKARA 
ANTALYA 
ARTVİN 
AYDIN 
BALIKESİR 
BİLECİK 
BİNGÖL 
BİTLİS 
BOLU 
BURDUR 
BURSA 
Ç.KALE 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
DENİZLİ 
D.BAKIR 
EDİRNE 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
G.ANTEP 
GİRESUN 
G.HANE 
HAKKARİ 
HATAY 
İSPARTA 
MERSİN 
İSTANBUL 
İZMİR 
KARS 
KASTAMONU 
KAYSERİ 
KIRKLARELİ 
KIRŞEHİR 
KOCAELİ 

PRİM VE DESTEKLEMELER 
32.126.620 
21.482.532 
40.394.632 
29.772.970 
12.783.178 
64.268.555 
20.707.658 
6.484.171 

31.286.409 
41.455.226 

6.829.353 
2.647.853 

11.041.698 
6.752.132 

13.338.037 
21.481.851 
20.305.598 
10.722.014 
32.973.358 
27.601.855 
47.881.397 
28.922.530 
15.103.916 
8.528.291 

33.278.502 
38.126.254 
30.091.392 
13.376.230 
3.278.508 
6.944.006 

14.827.450 
11.299.704 
21.594.197 
5.383.346 

36.413.160 
27.182.152 
16.269.119 
43.098.282 
19.171.544 
25.147.271 
6.533.632 

İLLER 
KONYA 
KÜTAHYA 
MALATYA 
MANİSA 
K.MARAŞ 
MARDİN 
MUĞLA 
MUŞ 
NEVŞEHİR 
NİĞDE 
ORDU 
RİZE 
SAKARYA 
SAMSUN 
SİİRT 
SİNOP 
SİVAS 
TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TRABZON 
TUNCELİ 
Ş.URFA 
UŞAK 
VAN 
YOZGAT 
ZONGULDAK 
AKSARAY 
BAYBURT 
KARAMAN "î 
KIRIKKALE 
BATMAN 
ŞIRNAK 
BARTIN 
ARDAHAN 
İĞDIR 
YALOVA 
KARABÜK 
KİLİS 
OSMANİYE 
DÜZCE 
TOPLAM 

PRİM VE DESTEKLEMELER 
147.802.666 
20.977.296 
25.701.238 
41.636.508 
27.154.327 
26.204.358 
17.117.490 
18.432.202 
27.295.735 
13.537.000 
24.947.307 
3.072.683 

12.255.420 
28.169.111 
8.004.480 
4.195.011 

58.820.970 
33.761.354 
17.559.916 
7.800.217 
5.366.330 

81.136.096 
17.145.879 
32.259.194 
53.607.949 
3.935.988 

27.873.045 
3.805.752 

18.250.525 
14.759.018 
9.637.981 

10.584.549 
1.612.004 
8.255.184 
5.318.533 

515.790 
2.490.982 
6.093.501 
6.184.445 
5.480.673 

1.785.665.290 

Ayrıca; Bakanlığımız 2005 yılı destekleme bütçesinden, Hayvancılık Desteklemeleri 
kapsamında 18.832.517 YTL., 

Prim ödemeleri kapsamında 6.386.684 YTL. ve Çay desteklemesi kapsammda 
70.000.000 YTL. ödenmiş olup, il dağılımında yer almamaktadır. 

Sonuç olarak, Bakanlığımız 2005 yılı destekleme bütçesinden 1.880.884.491 YTL. 
kaynak kullanılmıştır 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi :Mehmet S. KESİMOĞLU 
Kırklareli Milletvekili 

Esas No :7/5950 

Türkiye'de süt fiyatlarının yüksek olduğuna dair haberler basında yer almaktadır. 

SORU 1) Avrupa'da çiğ süt fiyatları ile dayanıklı süt fiyatları arasındaki oran 1.8 iken 
Türkiye'de bu oramn 3 olduğu doğru mudur? Eğer doğruysa bu fiyat farkı hangi nedenlerden 
kaynaklanmaktadır? 
CEVAP 1) 2001 verilerine göre Türkiye'de Çiğ Süt fiyatları ile Pastörize Süt fiyatı arasındaki 
oran 2,55 - Sterilize Süt fiyatı arasındaki oran ise 3,69 dur. 

SORU 2) Türkiye'deki tüketicilerin işlenmiş sütü ve süt ürünlerini pahalıya tükettiklerini 
düşünüyor musunuz? 
CEVAP 2) Yıllara göre sterilize süt fiyatlarının en çok artışı 1996 yılında %149, en az artışı 
2004 yılında % 12.7 olmuştur. 2004 yılında çiğ süt 462.000 TL'den, pastörize süt 1.115.606 
TL'den pazarlanmıştır. 

SORU 3) Dünya'da 1 kg süt satıldığında 2 kg yem alınırken, Türkiye'de 1 kg süt satıldığında 
ancak 1 kg yem alındığı doğru mudur? Eğer doğruysa Türkiye'de bu özel durumun nedenleri 
nedir? 
CEVAP 3) Ülkemizde süt sığırcılığının en önemli sorunu yem maliyetlerinin yüksek 
olmasıdır. Bunun nedeni kaba yem üretiminin yetersiz oluşu, konsantre yemin hammaddesi 
olan daneli yemlerin geçmiş yıllarda aşın oranlarda desteklenmesidir. Son beş yıldır 
uygulanan destekleme politikaları sonucu nitelikli kaba yem üretimi artmış ve üretim 
maliyetlerini aşağıya çekmiştir. 

SORU 4) Türkiye'de son aylarda süt işleyicilerinin arzın talepten fazla olması nedeniyle süt 
alımlarını kestikleri ve üreticilerin de bu durum karşısında fiyatları düşürdükleri doğru 
mudur? 
CEVAP 4)Türkiye'deki süt fiyatları ve yem fiyatları serbest piyasa şartlarına göre 
belirlenmekte olup, devletin bu fiyatlara müdahalesi söz konusu olmamaktadır. Buna rağmen 
sektördeki genel sıkıntıları ve süt fiyatlarındaki düşmenin nedenlerini görüşmek ve 
üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için 16.03.2005 ve 23.03.2005 tarihlerinde süt 
üreticileri ve sanayicilerin katılımı ile süt konsey toplantısı yapılmıştır. Ayrıca, 
Bakanlığımızca süt üreticilerinin sorunlarına çözüm bulmaya yönelik çalışmalarla ilgili olarak 
pazarlama imkanlarının artırılması için; depolama yardımlan, müdahale alımları, süt 
sanayinin teşviki ve yönlendirilmesi, ihracatın teşviki ve süt tüketiminin artırılmasına yönelik 
kampanyalar üzerinde çalışılmaktadır. 

SORU 5) Türkiye'deki süt sanayi üretilen çiğ sütün yüzde kaçını işleyebilmektedir? 
CEVAP 5) Türkiye'de üretilen sütün %25'i süt sanayinde işlenmektedir. 

SORU 6) Süt üretiminin yetersizliği ve sanayinin işleyecek süt bulunamadığı iddialarıyla süt 
sanayicilerinin süt ithalatı yapmayı talep ettikleri doğru mudur? Bu gerekçelerle süt ithalatı 
düşünülmekte midir? 

- 4 1 8 -



T.B.M.M. B : 101 24 . 5 . 2005 O : 2 

CEVAP 6) Ülkemize bugüne kadar süt ithalatı yapılmamıştır. Bakanlığımızın resmi olarak 
süt ithalatı için başvurusu da bulunmamaktadır. 

SORU 7) Süt üreticilerinin girdi maliyetlerini düşürmek için herhangi bir girişimde 
bulunmayı düşünüyor musunuz? 
CEVAP 7) Verimliliğin ve üretimin artırılması, üretici gelirlerinin istikrara kavuşması 
yönünde Bakanlığımızca destekleme tedbirleri uygulanmaktadır. Bu amaçla çıkanlan 
2005/8503 sayılı Bakanlar Kurulu Karan 24.02.2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. Süt sığırcılığı için Destekleme konulan ve miktarlan şunlardır. 

1- Damızlık Gebe Düve Desteği: 
Damızlık belgeli kültür ırkı damızlık gebe düveleri satın alanlara 500 YTL, 
Saf ırk sertifikalı kültür ırkı damızlık gebe düve satın alanlara 250 YTL 

2- Sığır Suni Tohumlaması Uygulayıcılarına : 
Kalkınmada öncelikli illerde ve soykütüğü sistemine kayıtlı işletmelerde 35 YTL 
Diğer iller ve işletmelerde 25 YTL. suni tohumlama primi, 

3- Süt Teşvik Primi: 
Hastalıktan ari ve DSYB Üyeleri 7.5YKR/lt 
Soykütüğüne kayıtlı işletmelerde 60YKR/U 
Danışman çalıştıran Koop.üyeleri 5.5YKR/U 
Kooperatif üyeleri 4YKR/U 
Koyun sütü 3YKR/lt 
Diğer 3YKR/lt 

4- Suni Tohumlama Sonucu Doğan Buzağı Desteği: 
Soykütüğüne kayıtlı olanlar 80 YTL., 
Önsoykütüğüne kayıtlı olan işletmelerde doğan buzağılarda ise 40 YTL. 

5. SUt sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı satın alanların 
yatınmlannın %40'ı 

6. Yem Bitkileri Ekiliş Desteği: 
Çok yıllık bitkilerin ekiliş maliyetinin %40'ı, 
Tek yıllık bitkilerin ekiliş maliyetinin %30'u desteklenmektedir. 

Türkiye'de süt ve süt ürünleri sektörünün sorunlan bilinmektedir. Bakanlığımız, süt 
üretimindeki mevsimsel artışın piyasa şartlarında değerlendirilmesi ve üreticinin 
mağduriyetinin önlenmesi için, sektörün temsilcilerini bir araya getirerek kısa-orta ve uzun 
vadede yapılacak çalışmaları ve alınacak önlemleri belirlemiştir. Buna göre; 

Kısa vadede: 
Okul sütü projesinin SYDTF kaynaklan ile başlatılması için gerekli girişimlerde 

bulunulması, 
Hijyenik şartlarda süt üretimi ve tüketimin artırılması için reklam kampanyalarının 

düzenlenmesi, 
Süt ve süt ürünlerinde uygulanan KDV nin %1 'e indirilmesi, 

Orta ve Uzun vadede: 
Teşvik sisteminin, mevsimsel süt üretim artışının planlanmasına yönelik 

değiştirilmesi, 
Müdahale alımı için fon kurulması, 
Süt Konseyinin kuruluşu için yasal çalışmalann başlatılması, 
Sektöre yönelik finans imkanlanmn AB ülkelerindeki çeşitlenmeye benzer olarak 

yapılandınlması yer almaktadır. 
Sektörün sorunlarının çözümüne yönelik yapılan çalışmalar yanında, Türk 

hayvancılığının Avrupa Birliğine uyumu konusunda da önemli çalışmalar başlatılmış olup, 
bu husus önemle dikkate alınmaktadır. 
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43.- Ordu Milletvekili îdris Sami TANDOGDU'nun, kısıtlamaya tabi bir ilacın kısıtlama kalktıktan 
sonra SSK'ya maliyetine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/5960) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Sayın Murat 

BAŞESGÎOĞLU tarafindan yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğünün 

96. Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

) v 

Dr.LSamiTandoğdu ' 
Ordu Milletvekili 
Sağlık-Aile-Çahşma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Üyesi 

28 Mayıs 2004 tarihli (bir yıl öncekT) Resmi Gazete'de yayımlanan SSK îlaç Listesi ve 

Uygulama Talimatı'mn 150. sayfasında makrolid antibiyotikler içerisinde Telitromisin 

(Ketek/Aventis Pharma) adlı ilaç kısıtlamaya tâbiydi. Telitromisin (Ketek) yalnızca göğüs 

hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından 

yazılabiliyordu. 

11 Nisan 2005 tarihli yeni İlaç Listesi ve Talimatı'nda ise bu ilacın pratisyen hekimler de 
dahil tüm uzmanlarca yazılabileceği hükmü kondu, yani kısıtlama kalktt. Ketek'in 1 kutusu 
51,5 milyon TL. Oysa ki makrolid antibiyotik listesinde yer alan ve Ketek ile yakın grupta 
olan Klaritromisin'in bir kutusu Ketek'in dörtte biri fiyatında olup, 13 milyon TL'dir. Bu 
ilaçtaki kısıtlamanın kalkması nedeniyle SSK Ketek harcamasında büyük ölçüde artış olması 
kaçınılmaz. 

1. Telitromisin (Ketek) ile ilgili kısıtlamanın kalkmasının gerekçesi nedir? 2004 SSK 

İlaç Listesi'nde kısıtlama gerekçesi yanlışsa neden geçen yıl listeye eklenmemiştir? 

2. Geçtiğimiz yıl SSK'da kaç kutu Ketek ilacı tüketilmiştir? Bu ilaç için SSK'da ne 

kadar harcama yapmıştır? 

3. Bu yıl ilaçla ilgili kısıtlamanın kalkması nedeniyle kutu bazında tüketim ve TL 

bazında harcamada ne kadar bir artış olacak? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurula Başkanlığı 

Sayı : B.13.APK.0-12-00-00/32.O- i G2C, 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

2 0 MAYIS 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 05/05/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5960-10876/32597 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Ordu Milletvekili Dr. İdris Sami TANDOĞDU'ya ait 7/5960 
Esas No'iu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Telitromisin içeren Ketek isimli ilaç ilk kez 2004 yılında kurumun İlaç Listesi 
Uygulama Talimatında yer almıştır. Bu talimatta Göğüs, Enfeksiyon Hastalıkları ve KBB 
Uzmanları tarafından yazılma koşulu mevcuttur. 

Sözkonusu ilacm kullanımındaki bu koşullar; Birinci basamakta penisilin grubu 
antibiyotiklerin kullanılmadığı durumlarda makrolitlerin kullanım endikasyonu olması ve 
Telitromisinin diğer makrolitlerden belirgin fiyat dezavantajının olmaması ve kısa süreli 
tedavilere olanak vermesi gerekçesi ile kaldırılmıştır. 

Anılan Haç Maliye Bakanlığı Bütçe Uygulama Talimatına göre 2004 ve 2005 yılında 
herhangi bir kısıtlama olmadan kullanılacak antibiyotikler (KY) arasında bulunmaktadır. 

2004 yılında Kurumda 28.060 kutu Ketek tüketilmiştir. Bu ilaç için 978.418.691.500.-
TL ödeme yapılmıştır. 

Bilindiği üzere; 5283 sayılı kanun ile Kurumun sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığına 
devredilmiş ve sağlık tesislerinde bulunan eczaneler kapatılmıştır. 

Bu nedenle, bu yıl sözkonusu ilaç ile ilgili tüketim ve harcamalar adıgeçen Bakanlık 
tarafından değerlendirilebilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BAŞESGİOĞL BAŞESGİOĞLU 
Bakan 

44.-Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESÎMOĞLU'nun, muhtarların bilgisayar edinebilmelerin
de kolaylık sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/5995) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve içtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Mehmet S. KESÎMC 
Kırklareli Milletvekili 
içişleri Komisyonu Üyesi 

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bir banka ile düzenlediği kampanya çerçevesinde 
öğretmenlerin, emekli öğretmenlerin ve üniversitelerdeki öğretim görevlilerinin piyasa ortalamasından daha 
düşük bir fiyata dizüstü bilgisayar edinebilmeleri için bir kampanya başlatmıştır. Dileyen hak sahipleri 48 
ay vade ve aylık 1.60 faiz oranıyla tüketici ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. Bilgisayar çağının 
yaşandığı bu dönemde ülkemizde ne yazık ki çok az muhtarlıkta bilgisayar bulunmaktadır. 
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1) Muhtarlarımızın uygun koşullarda bilgisayar edinebilmeleri için MEB'inkine benzer bir kampanya 
başlatmayı düşünür müsünüz? 

2) Bu tür bir kampanyanın ne zaman başlayabileceğini ve muhtarlarımıza ne zaman dizüstü bilgisayar 
dağıtımına başlanabileceğini öngörürsünüz? 

3) Çok düşük maaşlarla çalışmak zorunda kalan muhtarlarımızın Bakanlığınızın başlatacağı bir 
kampanyadan yararlanabilmeleri için maddi yardım ya da KDV indirimi gibi bazı kolaylıkların 
sağlanması için girişimde bulunmayı düşünür müsünüz? 

4) Eğer böyle bir kampanya başlatırsanız, muhtarlarımızın bilgisayarlarmı daha işlevsel kullanabilmeleri 
için internete ücretsiz ya da cüzi bir ücretle bağlanmaları için de bir girişimde bulunur musunuz? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.0.MAH.0.65.00.002/2.ÜS2.Si53r ZSı/.£/2005 
KONU : II 5995 Esas No'lu 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 09.05.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-10929- 7/5995 -10975/ 32801 sayılı yazısı 

Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S.KESİMOĞLU'nun 7/5995 esas numaralı 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği gibi Hükümetimiz muhtarların maddi durumunun iyeleştirilmesine yönelik 
olarak 5335 sayılı Kanunla, muhtarlıkların bulunduğu yerleşim biriminin idari yapısı ve 
nüfusu gibi kriterleri dikkate almak suretiyle muhtarlara halen ödenmekte olan ödeneğin bir 
katına kadar artırılması hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca 5272 sayılı Belediye Kanunu ile getirilen düzenleme kapsamında, 
belediyelerce muhtarlıkların ihtiyaçlarım karşılamaya yönelik yardım ve destek sağlanması 
hükme bağlanmış olup, muhtarlık müessesesinin güçlendirilmesine ilişkin çalışmalara halen 
devam edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

AbdulkadirAK! 
Bakan 
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45.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER 'in, Diyarbakır Devlet Hastanesinde personelin mesai 
takibinde parmak izi alınacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/6004) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKAMLIĞESTA 

Aşağıda yer alan sorumu Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 26.04.2005 

Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır Devlet Hastanesinde Sağlık çalışanlardan ve hekimlerden 
mesai başlangıç ve bitişinde imza yerine " Parmak izi " uygulaması getirilmek 
istenilmektedir. 

Parmak izinin Hukuki yönden bir çok sakıncaları vardır. AB sürecinde 
böyle bir uygulamanın skandal olacağı görülmektedir. 

1 - Diyarbakır Devlet Hastanesinde mesai saatlerini Parmak İzi 
uygulaması çalışmasına son verilmesini düşünmekte misiniz? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel MadttrlflğO 

Sayı :B 100THG0100002/9240 2 0.0S. 0 5 * 1 0 0 1 0 
Komı:Yazıh soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 09.05.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10929 sayılı yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER tarafından verilen "Diyarbakır Devlet 
Hastanesinde personelin mesai takibinde parmak izi alınacağı iddiasına ilişkin" 7/6004 sıra 
sayılı yazılı soru önergesi'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

E k l e r : Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Ek-1: Önerge Cevabı B a k a " 
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Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER tarafından verilen "Diyarbakır Devlet 
Hastanesinde personelin mesai takibinde parmak izi alınacağı iddiasına ilişkin " 7/6004 

sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU 1- Diyarbakır Devlet Hastanesinde mesai saatlerini Parmak İzi uygulaması 
çalışmasına son verilmesini düşünmekte misiniz? 

CEVAP 1- Halen Diyarbakır Devlet Hastanesinde personelin parmak izi alınmasına 
dayalı bir mesai takip sistemi uygulanmamaktadır. 

46.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Düzce İline yapılacak yatırımlara ve ödenek 
miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/6008) 

25.04.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 
yaslı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

-K 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 

Düzce geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra kısa sürede kalkınması 
sağlanması amacıyla il yapılmıştır. Bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal 
zenginlikleri bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yabnmlan alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Düzce ilimizdeki Bakanlığında ilgili kuruluşjannıza yönelik olarak, 2003-
2004 yıllan arasında ne tür yabnmlannrz olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

- 4 2 4 -



T.B.M.M. B : 101 24 . 5.2005 0 : 2 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14.0.BHİ 01 - X ^ O 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

1 7 NAÜTİS 2005 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

İLGİ: 08.05.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6008-10945/32749 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL' in, " Düzce İline yapılacak yatırımlara ve ödenek 
miktarına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/6008) esas nolu yazılı soru 
önergesine ait cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

A l \ C O Ş I 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek: Önerge cevabı 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYİN K E M A L DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Bilindiği üzere Bakanlığımız Kuruluş Kanununun 11 maddesi a) fıkrası çerçevesinde 
Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) altyapı inşaatları, genel idare giderleri, Kalkınmada öncelikli 
Yöre kapsamında bulunanlarda kamulaştırma işlemleri, Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Projelerinin 
ise Üstyapı inşaatlarının %70 ine kadar olan kısmı ile altyapı inşaatlarının tamamı kredi ile 
desteklenmektedir. Bu çerçevede; 
2003 yılı Yatırım Programı 

Proje adı 

Düzce-Merkez 
OSB 
Düzce-Merkez 
KSS 
Düzce-Akçakoca 
KSS 

2003 yılı ödeneğ i 
<net)TL 

1.596.160.000.000 

129.000.000.000 

516.000.000.000 

2003 yılı Revize 
ödeneği T L 

2.035.160.000.000 

414.000.000.000 

516.000.000.000 

2003 yılı 
Harcaması TL 

2.035.052.000.000 

413.590.000.000 

54.706.000.000 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

2005 

2008 

2006 

2004 yılı Yatırım Programı 

Proje adı 

Düzce-Merkez 
OSB 
Düzce-Merkez 
KSS 
Düzce-Akçakoca 
KSS 

2004 yılı 
Ödeneği (net) 

TL 
522.000.000.000 

696.000.000.000 

174.000.000.000 

2004 yılı Revize 
ödeneği TL 

2.241.000.000.000 

696.000.000.000 

174.000.000.000 

2004 yılı 
H a r c a m a s ı TL 

2.240.299.000.Ö00 

630.561.000.000 

116.422.000.000 

Planlanan Bitiş 
Süresi 

2005 

2008 

2006 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 3 

101 İNCİ BİRLEŞİM 
24 MAYIS 2005 SALI 

SAAT: 14.00 

01 

m 
03 

04 

05 

06 

07 

08 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L Î S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA D A İ R ÖNGÖRÜŞMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N T A S A R I ve TEKLİFLERİ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MÎLLETİNDİR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun 24.5.2005 Salı günkü Birleşiminin Saat: 14.00'te başlamasının Genel 

Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
(Genel Kurulun 17.5.2005 tarihli 99 uncu birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Adalet Komisyonu 
24.5.2005 Sah - Saat: 10.30 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
24.5.2005 Sah - Saat: 14.30 
25.5.2005 Çarşamba - Saat: 10.00 
26.5.2005 Perşembe - Saat: 10.00 

* (10/185) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
24.5.2005 Sah - Saat: 14.00 
25.5.2005 Çarşamba - Saat: 14.00 
26.5.2005 Perşembe - Saat: 14.00 

* (10/16, 262) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
24.5.2005 Sah - Saat: 14.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
101 İNCİ BİRLEŞİM 24 MAYIS 2005 SALI SAAT: 14.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

02 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

03 - SEÇİM 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

0 5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

>q5< 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 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 uyannca 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 uyannca 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 Antman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştınlması 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 araştınlarak 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 araştınlarak 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 MECLIS 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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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
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 hesaplan 
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'lerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

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 uyannca 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 uyannca 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 uyannca 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

58. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

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) 
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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) 

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 Cezaeviyle 
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 ayırtmamalarının 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) 
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98. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya 

ait gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartları ve tahsis amaçlarına uygun "kullanılıp kullanılmadığının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

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) 

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 balıkçılığındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

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. - 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) 

104. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Irak'la yapılan petrol ve 
fueloil karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/150) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - 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) 

108. - 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) 

109. - 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) 

110.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan 
kaynaklanan soranların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

- 1 2 - 101 İNCİ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
111.- 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 uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

112. - 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 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

113. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, Başbakanlık Müsteşarının 
bazı görüş ve uygulamalan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

114. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

115. - 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 uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

116. - 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) 

117. - 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) 

118. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucu madde 
kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

119. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, kamudaki araştırma ve 
geliştirme birimleri ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

120. - 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) 

121. - 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) 

122. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, ABD ile ekonomik ilişkiler 
alanındaki bazı konular hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

123. - 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) 
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124. - 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) 

125. - 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) 

126. - 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) 

127. - 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) 

128. - 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) 

129.- 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) 

130. - 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) 

131.- 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) 

132. - 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) 

133. - 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) 

134.- 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) 

135. - 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) 

136.- 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) 

- 1 4 - 101 İNCİ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
137.- İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu 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) 

138. - 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) 

139.- 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

140. - 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) 

141. - 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) 

142. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki 
maden rezervlerinin araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/188) 

143. - 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) 

144. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu 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) 

145. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

146. - 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) 

147. - 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) 

148. - 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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149. - 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) 

150. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, Türk Hava 
Yollarında son günlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/196) 

151. - 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) 

152.- 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) 

153. - 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) 

154.- 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) 

155.- 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) 

156. - 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) 

157. - 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) 

158. - 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) 

159. - 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) 

160. - 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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161. - 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) 

162.- 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) 

163. - 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) 

164. - 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) 

165.- 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) 

166.-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) 

167. - 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) 

168. - 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) 

169. - 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) 

170.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 21 Milletvekilinin, 4916 Sayılı Kanunla 
yabancılara taşınmaz mal ve ayni hak edinme hakkının tanınmasının ekonomik-sosyal ve siyasal 
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/215) 
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171. - 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) 

172. - 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) 

173. - 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) 

174. - 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) 

175. - 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) 

176.- 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) 

177. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 25 Milletvekilinin, Türkiye AB ilişkileri ile AB 
Komisyonu ilerleme raporunun geleceğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 

178. - 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) 

179. - 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) 

180. - 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) 

181.- 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) 
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182.- 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) 

183.- 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) 

184. - 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) 

185.- 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) 

186. - 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) 

187. - 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) 

188. - 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) 

189.- 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) 

190. - 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) 

191. - 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) 

192. - 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) 

193. - 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) 
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194. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel 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) 

195. - 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) 

196. - 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) 

197. - 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) 

198. - 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) 

199. - 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) 

200. - 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) 

201.- 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) 

202. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 44 Milletvekilinin, GAP kapsamındaki 
Şanlıurfa Akçakale ve Harran ovalanndaki 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) 

203. - 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) 

204. - 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 Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

205. - 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) 
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206. - 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) 

207. - 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) 

208. - 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) 

209. - 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) 

210. - 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) 

211.- 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) 

212. - 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) 

213.- 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) 

214.- 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) 

215. - 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) 

216. - 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) 

217. - 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) 
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218. - 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) 

219. - 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) 

220. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 42 Milletvekilinin, arıcılıkta ve bal üretiminin 
pazarlanmasmda 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) 

221. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek 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) 

222. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen 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) 

223. - 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) 

224. - 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) 

225. - 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) 

226. - 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) 

227. - 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) 

228. - 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) 

229. - Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 22 Milletvekilinin, Doğu Anadolu 
Bölgesinde bulunan belediyelerin ekonomik koşullarının tespiti ve yaşanan olumsuzlukların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278) 
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230. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 25 Milletvekilinin, köy enstitülerinin 

yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/279) 

231. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin özelleştirilme süreci konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 

232. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 33 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977 tarihinde 
İstanbul Taksim'de yaşanan olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/280) 

233. - Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 24 Milletvekilinin, Akşehir Gölünün kirliliğinin 
önlenmesi ve korunmasıyla ilgili alınması gereken önlemlerin araştırılması ve yasal düzenlemelerin 
oluşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/281) 

234. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı ve 23 Milletvekilinin, kadınların eğitim 
düzeyinin yükseltilmesi ve kadına yönelik şiddetin durdurulması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/282) 

235. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, toplumdaki sosyal çöküntünün 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/283) 
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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, Şanhurfa-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'm, 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 coğrafi 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-Gebece 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) 

20. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın enerji nakil hatlarından kaynaklanan orman 
yangınlarına ve tarımsal alanlardaki yangınlara müdahaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/829) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) iki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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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 Güler'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 Telekom Bölge Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

34. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Bahkesir-Balya'da bulunan maden 
bölgesindeki atıkların çevre sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/873) 

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) 

40. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 

41. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının kullanım 
alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 
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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 Pekel'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 Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 
kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 

54. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 
ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 

55. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'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 Köyişleri 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) 

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) 
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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 Kepenek'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) 

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) 
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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) 
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) 
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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 Pekel'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 Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

128. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdeğerlilik raporu"na 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

129. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1117) 

130. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'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) 
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132. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 
133.- Balıkesir Milletvekili Sedat PekePin, 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'm, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 
137. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'm, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) 
138. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'm, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 
139. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'm, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 
140. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'm, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 
141. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'm, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 
142. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'm, 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) 

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 Pekel'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) 
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155. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir 

arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 
156. - Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'm, İskenderun Körfezi'nde 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-Fethiye'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 Pekel'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 Pekel'in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar 
sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 

170. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, EPDK yönetmeliğine göre teminat 
olarak kabul edilecek değerlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1200) 

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) 

172. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurumu Personeline ilişkin Devlet Bakanı ye 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 Yolları 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) 
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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 alınan 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'm, 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) 
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-Karacabey-Bölünmüş 

Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 
196. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'daki Miletepolis Antik Kentinde bilimsel 

kazılara ne zaman başlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244) 
197. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'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) 
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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 Pekel'in, Telekom'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 Yedisu İlçesindeki sağlık 

ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1258) 
206. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, DTÖ'nün son Cenevre toplantısına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 
207. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'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 vasıflarına 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 yarışlanndaki 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 Kepenek'in, Ankara-Çamlıdere'de bulunan fosil ormana 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 

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) 
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221. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Irak'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) 

238. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, yeni Karayolları Taşıma Yönetmeliğine 
ilişkin Ulaştırma BakanındarPsözlü 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) 
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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-Bereket 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-Fethiye'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) 
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 Köyişleri 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) 
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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) 

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) 
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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 koordine 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) 

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) 
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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 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) 

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) 
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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'mn 
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-Kale 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) 

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) 
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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, Bingöl İli Kiğı-Yedisu yolunun 
onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1524) 

366. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Karlıova-Yedisu karayoluna 
iyileştirme çalışması yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1525) 

367. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Kütahya-Emet İlçesi öğretmenevinde bir 
gazetenin alımının yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1526) 

368. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Bölge Cezaevi inşaatına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) 

369. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Turhal İlçesine adliye binası yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1528) 

370. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bakanlık müsteşarının atanma şekline ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) 

371. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devriyle 
yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1531) 

372. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sözleşmeli personel alımına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1532) 

373.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'm, İskenderun Körfezinde batan MV Ulla adlı 
gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1533) 

374.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Manavgat Irmağındaki 
kirlenmeye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1534) 

375.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Rize-Fırtına Vadisindeki kirlenmeye 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1535) 

376.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Almanya'daki bir eyalette yapılacak seçimlerde 
çifte vatandaş statüsündeki Türklerin oy kullanamamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1536) 

377.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'lıların özel sağlık hizmetlerinden 
yararlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537) 

378.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir İlindeki karayolu 
istasyonuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538) 

379.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Alanya'daki kıyı erozyonuna 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1539) 
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1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'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. 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) 

4. 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 (UNMIK) 
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) 

5. 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) 

6. 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) 

7. 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) 

8. 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) 

9. 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) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 

13. 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) 
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14. 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) 

15. 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) 

16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfı'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) 

24. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

25. - 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) 

26. - 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) 
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27. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 

Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 
28. - 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) 

29. - 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) 

30. - 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) 

31. - 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) 

32. - 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) (*) 

33. - 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) (*) 

34. - 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) (*) 

35. - 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) 

36. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

37. - 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) 

38. - 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) 

39. - 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) 

40. - 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) 

_ 4 3 _ 101 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
41. - 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) 

42. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'in Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

43. - 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) 

44. - 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) 

45. - 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) 

46. - 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) 

47. - 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) 

48. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

49. - 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) 

50. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

51. - 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 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

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 (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

53. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara 
Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

54. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

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

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

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

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

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

60. - 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 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

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 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) 

62. - 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) 

63. - 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) 

64. - 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) 

65. - 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) 

66. - 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) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - 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 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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) 

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

74. - 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) 

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

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - 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 
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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) 

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

80. - 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) 

81. - 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) 

82. - 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) 

83. - 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) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - 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) 

87. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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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) 

88. - 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) 

89. - 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) 

90. - 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) 

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

92. - 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) 

93. - 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) 

94. - 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) 

95. - 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: 52l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

96. - 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 
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Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

97. - 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) 

98. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 531'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

99. - 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) 

100. - 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) 

101. - 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 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 23.11.2004) 

102. - 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) 

103. - 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) 

104. - 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 
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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) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

108. - 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) 

109. - 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) 

110. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

111.- 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) 

112. - 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) 

113. - 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 
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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) 

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 (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

115. - 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) 

116.- 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) 

117. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe 
Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/235) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

118. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tokat 
Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 
541 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

119. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Malatya 
Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/309) (S.Sayısı: 543'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

120. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kars Milletvekili Selami Yiğit'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310) (S.Sayısı: 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

121. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in, 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

122. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Muğla 
Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 
546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 
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123. - Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S.Sayısı: 547'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

124. - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/328) (S.Sayısı: 548'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

125. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

126. - İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S.Sayısı: 550'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

127. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

128. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

129. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

130.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile 
İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 1 
inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

131.- İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

132. - 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) 

133. - 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) 

134. - 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) 

135. - 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) 

136. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/346) (S.Sayısı: 560'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

137. - 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) 

138. - 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) 

139. - 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) 
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140. - 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) 

141. - 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S.Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

146. - 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) 

147. - 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) 

148. - 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) 
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149. - 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) 

150. - 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) 

151.- 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) 

152. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/455) 
(S.Sayısı: 589'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

153. - 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) 

154. - Erzurum Miletvekili Mustafa Ilıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 
7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

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 (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

156. - 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) 

157. - 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 
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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) 

158. - 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) 

159.- 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) 

160. - 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) 

161.- 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 
(3/456) (S. Sayısı: 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

162. - 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) 

163. - 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) 

164.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S. Sayısı: 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

165. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/464) (S. Sayısı: 594'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

166. - 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 
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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) 

167. - 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) 

168.- 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) 

169. - 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) 

170. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S.Sayısı: 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

171. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

172. - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

173. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

174. - 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) 

175. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun 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 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) 

176.- 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) 

177. - 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) 

178.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/502) (S.Sayısı: 607'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 3.1.2005) 

179. - 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) 

180.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) 

181. - 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) 

182. - 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) 

183.- 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) 

184.- Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/563) 
(S. Sayısı: 816) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 
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185.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) 

186. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Millî Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/630) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

187.- Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/798) 
(S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

188.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) 

189. 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) 

190.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) 

191. 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) 

192. 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) 

193. 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) 

194. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, 
Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumlan 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) 

195. - 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) 

196.- Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
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Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 

197. - 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) 

198. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ile 5 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin 
Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Seldek, Yeşilözen ve 
Karaotlak Köylerinin Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun 
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) 

199. - 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) 

200.- 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) 

201.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) 

202. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

203. 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) 

204. 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) 

205. 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) 

206. - 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) 

207. 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) 
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208. 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) 

209. - 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) 

210. - 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) 

211.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) 

212.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) 

213.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel 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) 

214. - 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 Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/524) (S. Sayısı: 742'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

215. - 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) 

216.- 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'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

217. - 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) 

218. - 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 
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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) 

219.- 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) 

220. - 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 Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/560) (S. Sayısı: 748'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

221. - 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 Feramus Şahin'in 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı: 749'a 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

222. - Konya Milletvekilleri Hasan Anğı, 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'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

223. - 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) 

224. - 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) 

225. - 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) 

226. - 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) 

227. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
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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) 

228. - 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) 

229. - 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) 

230. - 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) 

231. - 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 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) 

232. - 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) 

233. - 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) 

234. - 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) 

235. - 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 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

- 6 4 - 101 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
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) 

237. - 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) 

238. - 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) 

239. - 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) 

240. - 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 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) 

241.- 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) 

242. X - Avrupa İmar ve 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) 

243. 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) 

244. 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) 

245. 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) 

246. 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) 

- 6 5 - 101 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
247. 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) 

248. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 
Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

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

250. - Tarım Sigortalan Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/865) (S. Sayısı: 879) (Dağıtma tarihi: 25.4.2005) 

251.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/931) (S. Sayısı: 881) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

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

253. X - 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 
Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

254. X - 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) 

255. X - 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) 

256. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin; 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) 

257. - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1001) (S. Sayısı: 887) (Dağıtma tarihi: 2.5.2005) 

258. - Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/778) (S. Sayısı: 889) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

259. - Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1010) (S. Sayısı: 892) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

260. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

261. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu ve 
Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda 
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Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ile Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/1002, 1/351, 1/960) (S. Sayısı: 891) 
(Dağıtma tarihi: 9.5.2005) 

262. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, 
Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan 
Gündüz ve Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile 193 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/435) (S. Sayısı: 894) (Dağıtma tarihi: 9.5.2005) 

263. - Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin 
(d) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/820, 1/62, 1/124, 1/153) (S. Sayısı: 890) (Dağıtma tarihi: 10.5.2005) 

264. - 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 (3/213) (S. Sayısı: 496'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

265.- Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün; Adli Sicil Kanunu Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/444) (S. Sayısı: 899) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

266. - 16.3.2005 Tarihli ve 5317 Sayılı Bankalar Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş 
ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 
üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/999) (S. Sayısı: 900) (Dağıtma tarihi: 18.5.2005) 

267. - Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 2 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı: 901) (Dağıtma 
tarihi: 18.5.2005) 

268. - Kilis Milletvekili Hasan Kara ile Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın; Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/451) (S. Sayısı: 902) (Dağıtma tarihi: 20.5.2005) 

269. - Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 2 Milletvekilinin; Ceza Muhakemesi Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı: 903) 
(Dağıtma tarihi: 20.5.2005) 

(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: 894) 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup BaşkanvekiUeri Ankara 
Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, 
Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan 
Gündüz ve Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile 193 Milletvekilinin; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 

(2/435) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifimiz 

ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz. 26.4.2005 

Salih Kapusuz 
Ankara 

Faruk Çelik 
Bursa 

Cevdet Erdöl 
Trabzon 

Yüksel Çavuşoğlu 
Karaman 

Ahmet Koca 
Afyonkarahisar 

Muharrem Tozçöken 
Eskişehir 

Selami Uzun 
Sivas 

Vahit Erdem 
Kırıkkale 
Veli Kaya 

Kilis 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Seracettin Karayağız 

Muş 
Mehmet Yüksektepe 

Denizli 

İrfan Gündüz 
İstanbul 

Eyüp Fatsa 
Ordu 

F. Hüsrev Kutlu 
Adıyaman 
Ahmet Işık 

Konya 
Mehmet Sarı 

Osmaniye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 
Mehmet Sarı 

Gaziantep 
Ahmet Üzer 
Gaziantep 

Niyazi Pakyürek 
Bursa 

Osman Akman 
Antalya 

İmdat Sütlüoğlu 
Rize 

Sadullah Ergin 
Hatay 

Nurettin Aktaş 
Gaziantep 

Cavit Torun 
Diyarbakır 

Temel Yılmaz 
Gümüşhane 

Mehmet Özlek 
Şanlıurfa 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Ramazan Can 
Kırıkkale 

Mevlüt Akgün 
Karaman 

Mehmet Fehmi Uyanık 
Diyarbakır 

Abdullah Erdem Cantimur 
Kütahya 

Selahattin Dağ 
Mardin 

Resul Tosun 
Tokat 
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Enver Yılmaz 
Ordu 

Cemal Uysal 
Ordu 

Sabahattin Cevheri 
Şanlıurfa 

Mahfuz Güler 
Bingöl 

Avni Doğan 
Kahramanmaraş 

Kerim Özkul 
Konya 

A. Gökhan Sarıçam 
Kırklareli 

Remziye Öztoprak 
Ankara 

Zülfü Demirbağ 
Elazığ 

Mustafa Cumur 
Trabzon 

İnci Özdemir 
İstanbul 
Ali Ay ağ 
Edirne 

A. Veli Şeyda 
Şırnak 

Mustafa Ataş 
İstanbul 

Tevfık Akbak 
Çankırı 

Mehmet Faruk Bayrak 
Şanlıurfa 

Muharrem Candan 
Konya 

Telat Karapınar 
Ankara 

Sabri Varan 
Gümüşhane 
Hamit Taşçı 

Ordu 
Fazlı Erdoğan 

Zonguldak 

İrfan Riza Yazıcıoğlu 
Diyarbakır 

Fuat Ölmeztoprak 
Malatya 

Hasan Kara 
Kilis 

Seyfı Terzibaşıoğlu 
Muğla 

Ahmet İnal 
Batman 

Ali Temür 
Giresun 

Fahri Keskin 
Eskişehir 

Hakan Taşçı 
Manisa 

Fatma Şahin 
Gaziantep 

Nihat Ergün 
Kocaeli 

Halil Aydoğan 
Afyonkarahisar 

Erdoğan Özegen 
Niğde 

Maliki Ejder Arvas 
Van 

A. Osman Başkurt 
Malatya 

Öner Ergenç 
Siirt 

Zeynep Karahan Uslu 
İstanbul 

M. Yaşar Öztürk 
Yozgat 

Ahmet Büyükakkaşlar 
Konya 

Alim Tunç 
Uşak 

Ali Küçakaydın 
Adana 

Taner Yıldız 
Kayseri 

Hikmet Özdemir 
Çankırı 

M. Nezir Nasıroğlu 
Batman 

Zeyid Aslan 
Tokat 

Ali İhsan Merdanoğlu 
Diyarbakır 

M. Atilla Maraş 
Şanlıurfa 

Nusret Bayraktar 
İstanbul 

Mehmet Yılmazcan 
Kahramanmaraş 

Şevket Orhan 
Bursa 

Öner Gülyeşil 
Siirt 

Nevzat Doğan 
Kocaeli 

ismail Katmerci 
İzmir 

Medeni Yılmaz 
Muş 

Hüseyin Beşli 
İstanbul 

Mehmet Kılıç 
Konya 

Yekta Haydaroğlu 
Van 

Mehmet Melik Özmen 
Ağrı 

• Mustafa Tuna 
Ankara 

Orhan Erdem 
Konya 

Faruk N. Özak 
Trabzon 

Mahmut Göksu 
Adıyaman 

Şükrü Ayalan 
Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 894) 
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Abdullah Çalışkan 
Adana 

M. Kerim Yıldız 
Ağrı 

H.Ali Çelik 
Sakarya 

Feyzi Berdibek 
Bingöl 

Fatih Arıkan 
Kahramanmaraş 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
Muzaffer Gülyurt 

Erzurum 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 
Ömer Özyılmaz 

Erzurum 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

D. Mehmet Kastal 
Osmaniye 

Abdullah Torun 
Adana 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Hüseyin Tanrıverdi 
Manisa 

Hasan Fehmi Kinay 
Kütahya 

İbrahim Hakkı Birlik 
Şırnak 

Vahit Kirişçi 
Adana 

Mustafa Dündar 
Bursa 

Ahmet Ertürk 
Aydın 

Nimet Çubukçu 
istanbul 

Muharrem Karslı 
İstanbul 

Y. Selahattin Beyribey 
Kars 

Adem Tatlı 
Giresun 

Abdurrahim Aksoy 
Bitlis 

Muzaffer Baştopçu 
Kocaeli 

İsmail Bilen 
Manisa 
Ali Er 
Mersin 

Ekrem Erdem 
İstanbul 

Mehmet Çerçi 
Manisa 

Recep Garip 
Adana 

A. Müfit Yetkin 
Şanlıurfa 

T. Ziyaeddin Akbulut 
Tekirdağ 

Sedat Kızılcıklı 
Bursa 

Faruk Anbarcıoğlu 
Bursa 

Musa Sıvacıoğlu 
Kastamonu 
Zülfikar İzol 

Şanlıurfa 
Osman Nuri Filiz 

Denizli 
Ali Rıza Alaboyun 

Aksaray 
Abdulkadir Kart 

Rize 
Ali Yüksel Kavuştu 

Çorum 
Hanefi Mahçiçek 
Kahramanmaraş 

Agah Kafkas 
Çorum 

Alaettin Güven 
Kütahya 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 

İsmail Soylu 
Hatay 

M. Ali Suç in 
Batman 

Fehmi Öztunç 
Hakkâri 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Murat Yılmazer 
Kırıkkale 

Recep Özel 
İsparta 

Haluk İpek 
Ankara 

Ali Aydınlıoğlu 
Balıkesir 
Nihat Eri 
Mardin 

Semiha Öyüş 
Aydın 

Fahrettin Poyraz 
Bilecik 

Metin Yılmaz 
Bolu 

Sinan Özkan 
Kastamonu 
Ahmet Yeni 

Samsun 
Halil Özyolcu 

Ağrı 
Ahmet Yaşar 

Aksaray 
İsmail Ericekli 

Çankırı 
M. Emin Tutan 

Bursa 
Osman Seyfı 

Nevşehir 
Süleyman Gündüz 

Sakarya 
Mehmet Sekmen 

İstanbul 
Abdullah Çetinkaya 

Konya 
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Mücahit Daloğlu 
Erzurum 

Afif Demirkıran 
Batman 

Yaşar Yakış 
Düzce 

Kenan Ahun 
Ardahan 

Ahmet Kambur 
Tekirdağ 

Eyyüp Sanay 
Ankara 

M. Ergun Dağcıoğlu 
Tokat 

M. Ali Bulut 
Kahramanmaraş 
Mustafa Açıkalın 

İstanbul 
M. Necati Çetinkaya 

Elazığ 
Osman Kılıç 

Sivas 

Azmi Ateş 
İstanbul 

Fazıl Karaman 
İzmir 

îlyas Arslan 
Yozgat 

Mustafa Öztürk 
Sinop 

Cahit Can 
Sinop 

Polat Türkmen 
Zonguldak 

Burhan Kılıç 
Antalya 

Orhan Yıldız 
Artvin 

Orhan Taş 
Sivas 

M. İhsan Arslan 
Diyarbakır 

A. Faruk Unsal 
Adıyaman 

M. Said Yazıcıoğlu 
Ankara 

Osman Aslan 
Diyarbakır 
Hasan Bilir 

Karabük 
ibrahim Çakmak 

Tokat 
Recep Yıldırım 

Sakarya 
Harun Tüfekçi 

Konya 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Özkan Öksüz 

Konya 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 
Dengir Fırat 

Mersin 
Mehmet Çiçek 

Yozgat 

GEREKÇE 
13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 

Kanunun Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin seçimini düzenleyen 6 ncı maddesinde 
15.5.2002 tarihli ve 4756 sayılı Kanunla yapılan değişiklik üzerine anılan maddenin, beş üyenin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmesine ilişkin (a) bendinin Anayasaya aykırılığı 
sebebiyle iptali talep edilmiş ve anılan hüküm Anayasa Mahkemesinin 21.9.2004 tarihli ve 
E.2002/100, K. 2004/109 sayılı Kararıyla iptal edilmiştir. 

Bilindiği gibi, radyo ve televizyon yayınlarının kamuoyunun oluşumunda çok önemli bir etkisi 
bulunmaktadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek 
ve denetlemekle görevli ve yetkili olması sebebiyle, Üst Kurul üyelerinin atanmasında, diğer düzen
leyici ve denetleyici kurumlardan farklı olarak, Bakanlar Kurulunun yerine Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yetkili kılınmasında zorunluluk bulunmaktadır. Bu nedenle, Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu üyelerinin, Üst Kurulun kurulduğu 1994 yılından 3984 sayılı Kanunda 2002 yılında yapılan 
değişikliğe kadar olduğu gibi yine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmesi ve bu seçim
de siyasi parti gruplarının adaylarının adalete uygun bir oranda belirlenmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle, Teklifle Anayasanın 133 üncü maddesine bir fıkra eklenerek Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu üyelerinin, siyasi parti gruplarının Türkiye Büyük Millet Meclisindeki üye sayısı oran
larına göre belirlenecek adaylar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçil
mesi; ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri, üyelerinin nitelik
leri, seçim usulleri ve görev sürelerinin kanunla düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 894) 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No.: 2/435 5.5.2005 
Karar No.: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 27.4.2005 tarihinde Esas Komisyon olarak Anayasa Komisyonuna havale 

edilen "Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bur
sa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz 
ve Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile 193 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/435)", Komisyonumuzun 5.5.2005 tarihli 
toplantısında görüşülmüştür. 

Toplantımıza Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı 
Sayın Fatih Karaca ve Adalet Bakanlığı temsilcisi katılmışlardır. 

Teklifle; Anayasanın 133 üncü maddesine bir fıkra eklenerek Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
üyelerinin, siyasi parti gruplarının Türkiye Büyük Millet Meclisindeki üye sayısı oranlarına göre 
belirlenecek adaylar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilmesi, ayrıca 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri, üyelerinin nitelikleri, seçim usul
leri ve görev sürelerinin kanunla düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Tümü üzerindeki görüşmelerde, 1994 - 2000 yılları arası herhangi bir itiraz olmaksızın RTÜK 
üyelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçtiği, 2002 yılında çıkarılan 4756 sayılı Kanunla 
üyelerden beşini Türkiye Büyük Millet Meclisi, dördünü Bakanlar Kurulunun seçmesi esası getiril
diği, ayrıca bu Kanunla iki misli aday gösterme usulünden vazgeçilerek siyasi parti gruplarının birer 
üyeyi resen Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmesinin öngörüldüğü, bu düzenlemenin Anayasa 
Mahkemesince önce yürürlüğünün durdurulduğu sonra da iptal edildiği ifade edilmiştir. 

Komisyon Başkanı, Teklifle RTÜK üyelerini seçmenin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
görevleri arasına alındığını, bu şekilde Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gereğini yerine getir
diğini belirtmiştir. 

Teklifin, tümü üzerindeki görüşmelerden sonra oy birliği ile maddelerine geçilmesi kabul edil
miştir. 

Teklifin 1 inci maddesi üzerindeki görüşmelerde Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 
133 üncü maddenin kenar başlığında da olmasının 133 üncü maddenin içeriğini ifade etmek bakımın
dan daha uygun olacağı önerilmiş ve Komisyonumuzca bu önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi bu değişiklik çerçevesinde kabul edilmiştir. 
Teklifin halkoylaması ve yürürlüğünü düzenleyen 2 nci maddesi ile tümü oya sunulmuş ve 

Komisyonumuzca oy birliği ile aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 894) 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
Üye 

Aehmet Salih Erdoğan 
Denizli 

Üye 
Mevlüt Akgün 

Karaman 
Üye 

Mehmet Kurt 
Samsun 

Başkanvekili 
Semiha Öyüş 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 
Üye 

Ersönmez Yarbay 
Ankara 

Üye 
Zekeriya Akçam 

İzmir 
Üye 

Atilla Kart 
Konya 

Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 
Üye 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 894) 



ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP 
BAŞKANVEKİLLERİ ANKARA MİLLET
VEKİLİ SALİH KAPUSUZ, BURSA MİL
LETVEKİLİ FARUK ÇELİK, HATAY MİL
LETVEKİLİ SADULLAH ERGİN, İSTANBUL 
MİLLETVEKİLİ İRFAN GÜNDÜZ VE ORDU 
MİLLETVEKİLİ EYÜP FATSA İLE 

193 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
NIN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİL
MESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 7.11.1982 tarihli ve 2709 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 ün
cü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzen
lemek ve denetlemek amacıyla kurulan Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu dokuz üyeden oluşur. 
Üyeler, siyasi parti gruplarının üye sayısı 
oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı 
olarak gösterecekleri adaylar arasından, her 
siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alın
mak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunca seçilir. Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri, 
üyelerinin nitelikleri, seçim usulleri ve görev 
süreleri kanunla düzenlenir." 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer ve halkoylamasına sunulması 
halinde oylanır. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
NIN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİL
MESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü 
maddesinin kenar başlığı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

F. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, rad
yo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla iliş
kili haber ajansları 

"Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzen
lemek ve denetlemek amacıyla kurulan Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu dokuz üyeden oluşur. 
Üyeler, siyasi parti gruplarının üye sayısı 
oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı 
olarak gösterecekleri adaylar arasından, her 
siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alın
mak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunca seçilir. Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri, 
üyelerinin nitelikleri, seçim usulleri ve görev 
süreleri kanunla düzenlenir." 

MADDE 2.- Teklifin 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 894) 





Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 902) 

Kilis Milletvekili Hasan Kara ile Tokat Milletvekili Zeyid 
Aslan'ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 

Adalet Komisyonu Raporu (2/451) 
TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifimiz ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 3.5.2005 
Zeyid Aslan Hasan Kara 

Tokat Kilis 
GENEL GEREKÇE 

13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 
29.12.2004 tarihli ve 25685 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olup, 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe 
girecektir. Ancak, söz konusu Kanunun uygulanmasına başlandığında ortaya çıkabilecek muhtemel 
aksaklık ve eksiklikler tespit edilmiş ve bunları gidermek amacıyla bir kısım maddelerde değişiklik 
yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle Tasarı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 9 uncu mad

desinin beşinci fıkrası, sadece süreli hapis cezasına mahkûm olan hükümlülerin diğer ceza infaz 
kurumlarına gönderilmelerine imkân sağlamakta olup, yapılan bu değişiklik ile müebbet hapis 
cezasına mahkûm olanlar veya maddenin üçüncü fıkrası gereğince yüksek güvenlikli ceza infaz 
kurumlarına gönderilenlerin de diğer ceza infaz kurumlarına belli şartların sonucunda gönderil
mesine imkân sağlanacaktır. 

Madde 2.- 5275 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre, gözlem 
sonunda bütün hükümlülerin dosyalarının Bakanlığa gönderilmesi ve hükümlünün gönderileceği in
faz kurumunun Bakanlıkça belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan bu yeni düzenleme ile, gözlem ve 
sınıflandırma sonunda idare ve gözlem kurulunca aynı ceza infaz kurumunda veya bağlı mülhakat 
ceza infaz kurumlarında kalması uygun bulunan hükümlülerin dosyalan Bakanlığa gönderilmeyecek 
ve bulundukları veya Cumhuriyet başsavcılığınca gönderilecekleri mülhakat ceza infaz kurumunda 
infaza devam olunacak ve böylece gereksiz yazışma ve masrafın önüne geçilecektir. 

Madde 3.- 5275 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kurum yönetimi iyi halli olan bir 
hükümlüyü kurum hizmetlerinde çalıştırılabilmesi için cezasının en az bir yılını çekmiş olması 
gerekmektedir. Yapılan bu değişiklik ile iyi halli hükümlülerin idare ve gözlem kurulu kararı ile, 
kurum yönetimi tarafından durumlarına uygun kurum içi hizmetlerde herhangi bir süre koşulu aran
maksızın çalıştırılabilecek ve böylelikle üretken olmaları, sosyalleşmeleri ve tahliye sonrasına 
hazırlanmaları sağlanacaktır. 

Madde 4.- 5275 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında, kınama ve bazı etkinliklere katıl
maktan alıkoyma disiplin cezalarının kurumun en üst amiri tarafından verilip uygulanacağı belirtilmiştir. 

Çocuklar hakkında 5275 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eylem
lerden dolayı uyarma, ikinci fıkrasında belirtilen eylemlerden dolayı kınama cezası verileceği belir
tilmiş ve bu cezalar eylemlerin niteliğine göre sıralanmıştır. 

Kınama cezasının kurumun en üst amiri tarafından verilip uygulanması karşısında uyarma 
cezasının da kurumun en üst amiri tarafından verilip uygulanması gerekecektir. Yapılan değişiklik
le bu husus sağlanmış olacaktır. 

Madde 5.- 5275 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilmek suretiyle 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci, dördüncü kısım dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer 
alan suçlardan mahkûm olan hükümlüler ile avukatları arasındaki ilişkiler düzenlenmiştir. Maddede 
belirtilen suçlardan hükümlülerin avukatlar ile görüşmelerinde suç işlendiğinin veya infaz 
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kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğünün veya terör örgütü veya diğer suç örgütleri mensup
larının haberleşmelerine aracılık ettiğinin belirlenmesi halinde Cumhuriyet başsavcılığının istemi 
ve infaz hâkiminin kararıyla belirlenecek bir görevli görüşmede hazır bulundurulabileceği gibi bu 
kişilerin avukatlarına verdiği veya avukatlarınca bu kişilere verilen belgeler infaz hâkimince in
celenebilecektir. Yapılan inceleme sonucu infaz hâkimi belgenin kısmen veya tamamen veril
memesine ya da verilmemesine karar verilebilecektir. Bu karara karşı ilgililer 4675 sayılı İnfaz 
Hâkimliği Kanunu gereğince itiraz edebileceklerdir. 

Maddenin beşinci fıkrasının başına ise Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi önündeki yargılama 
sürecine katılan kişilere ilişkin, ülkemizin de 5.5.2004 tarihli ve 5166 sayılı Kanunla uygun bulduğu 
ve 1.7.2004 tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylandığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önünde 
Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3 üncü maddesinin ikinci fık
rasının (c) bendine paralel olarak yabancı uyruklu avukatlann hükümlülerle görüşmesi konusunda 
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin uygulanması benimsenmiş aynca bu hakkın diğer 
devletler tarafından Türk uyruklu avukatlara da uygulanması için karşılıklılık esası getirilmiştir. 

Madde 6.- 5275 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde hükümlünün mektup, faks ve telgrafları al
ma ve gönderme hakkı düzenlenmiştir. 

Hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks 
ve telgraflar denetime tâbi olmayacaktır. Ancak, avukatlar tarafından hükümlüye gönderilen veya 
hükümlünün avukatına gönderdiği mektup, faks ve telgraflann gönderilmesi veya verilmesi kurumun 
asayiş ve güvenliğini tehlikeye düşürmesi, görevlileri hedef göstermesi, terör ve çıkar amaçlı suç ör
gütü veya diğer suç örgütü mensuplarının örgütsel haberleşmeleri amacıyla aynca kişi veya kuruluş
ları paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgileri, tehdit ve hakareti içermesi hâlinde, infaz hâkimliği 
kararıyla kısıtlanabilecek ve bu karara karşı ilgililer 4675 sayılı Kanuna göre itiraz edebileceklerdir. 

İngiltere'nin konu ile ilgili mevzuatı olan 1999 tarihli "Cezaevi Kurallan Kanunu"nun (1999, No: 
728), "Hükümlü ve Tutuklulann Hukukî Danışmanlan ve Mahkemeler ile Yazışmalan" başlıklı 39 un
cu maddesi ve "İdari Talimatnamesinde"; hükümlü ve tutuklulann yazışmalannın yasadışı içeriğe veya 
eke sahip olduğu, içeriğinin cezaevi güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ya da bizatihi suç teşkil ettiği 
yönünde makul gerekçe olduğuna inanılması durumlannda cezaevi müdürü tarafından, bu yazışmalann 
açılabilmesi, okunabilmesi ve alıkonulabilmesi mümkün bulunmaktadır. Oysa hukukumuzda burada 
getirilen düzenleme ile sadece maddede belirtilen sınırlı hallerde İngiltere'den daha teminatlı bir şekil
de yazışmalann denetlenmesinde yetki idari bir makama değil, bizzat infaz hâkimliğine verilmektedir. 

Madde 7.- 5275 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan düzenlemede 
çocuklar hakkında verilen adlî para cezası ile kısa süreli hapis cezasından çevrilen adlî para 
cezasının ödenmemesi halinde, bu cezaların hapse çevrilemeyeceği belirtilmiştir. Bu hükmün, 
çocuklar dışındaki hükümlülere verilen kısa süreli hapis cezalarını da kapsayabileceği ve uy
gulamada tereddüte yol açabileceği, ayrıca 5237 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin dördüncü fık
rası hükmüyle de uyumlu hale gelmesi için tasanda belirtilen şekilde sadece çocuklara münhasır 
olarak düzenleme yapılması amaçlanmıştır. 

Madde 8.- 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan, koşullu 
salıverilme süresinin hesaplanmasında hükümlünün onsekiz yaşını dolduruncaya kadar infaz 
kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınır hükmünde geçen "onsekiz ibaresi "on-
beş" olarak değiştirilerek uygulamadaki adaletsizliklerin önüne geçilmek istenmiş ve onbeş yaşını 
doldurmayan çocuklar açısından da lehe bir düzenleme getirilmesi amaçlanmıştır. 

Aynca maddenin onüçüncü fıkrasının (b) bendinde yapılması öngörülen değişiklikle uy
gulamada meydana gelebilecek tereddütler giderilmiş olacaktır. 

Madde 9.- 5275 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen bu hüküm ile, 
koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanan mükerrirler hakkında cezanın infazının tamamlan
masından sonra denetim süresi uygulanıp uygulanmayacağı mahkemenin takdirine bırakılmıştır. 

Madde 10.- 5275 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle 
kadın veya altmışbeş yaşını bitirmiş hükümlülerin mahkûm oldukları altı ay ve daha az süreli hapis 
cezasının konutunda çektirilmesine hükmü veren mahkeme veya hükümlü başka yerde bulunuyor 
ise o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemece karar verileceği hükmü getirilmiştir. 

Madde 11.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 12.- Yürütme maddesidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No.: 2/451 20.5.2005 
Karar No.: 81 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 3.5.2005 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş 
olan, "Kilis Milletvekili Hasan Kara ile Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın; Ceza ve Güvenlik Ted
birlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/451)", Komis
yonumuzun 5.5.2005 tarihli 20 nci birleşiminde görüşülmüş, geneli üzerindeki görüşmeleri tamam
lanarak maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, ancak maddelerin ayrıntılı bir biçimde incelenerek 
düzenlenmesi için beş kişilik bir alt komisyona havale edilmiştir. 

Alt komisyon; Adalet ve İçişleri Bakanlıkları, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcılığı, Türkiye Barolar Birliği temsilcileri ile Üniversite öğretim üyelerinin de katılmalarıyla 
yaptığı toplantılar sonucunda hazırladığı rapor ve metni Komisyonumuza sunmuştur. 

Teklif, Komisyonumuzun 17.5.2005 tarihli 23 üncü birleşiminde, Adalet Bakanı Sayın Cemil 
Çiçek ile Adalet ve İçişleri Bakanlıkları, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
temsilcileri ile Üniversite öğretim üyelerinin de katılmalarıyla, alt komisyonca hazırlanan metin 
esas alınmak suretiyle incelenip görüşülmüş, maddeler üzerindeki kabul, ilave ve değişiklikler 
sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

Teklifin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 2 nci maddesi, daha iyi ifade edilmesi açısından "bağlı mülhakat" ibaresi yerine "o yer 

cumhuriyet başsavcılığına bağlı diğer" olarak değiştirilmiş ve cümlenin sonunda geçen "mülhakat" 
ibaresi daha iyi bir şekilde ifade edilmesi açısından "bağlı" olarak değiştirilmiştir. 

Teklifin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

5275 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin dördüncü fıkrasını yeniden düzenleyen Teklifin 5 in
ci maddesi; "ettiğinin belirlenmesi" ibaresinin daha anlaşılır bir şekilde düzenlemek amacıyla 
"konusu suç teşkil eden fiilleri işlediğine, infaz kurumunun güvenliğini tehlikeyi düşürdüğüne, terör 
örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık ettiğine iliş
kin bulgu veya belgelerin elde edilmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Teklifin 6 nci maddesindeki düzenleme, Komisyonumuzca uygun görülmeyerek reddedilmiştir. 

Teklife, suç ve suçlulukla mücadelede ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin 
istemleri halinde bilgilerine müracaat etme imkanının sağlanması amacıyla 5275 sayılı Kanunun 92 
nci maddesine ikinci fıkra olarak eklenmesini öngören yeni bir madde, 6 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Teklifin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 8 inci maddesiyle 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin beşinci ve onüçüncü fık

ralarında değişiklik yapılması öngörülmektedir. Ancak beşinci fıkradaki değişiklik Komisyonumuzca 
uygun görülmemiş ve metinden çıkarılmıştır. Onüçüncü fıkradaki değişiklik ise aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 902) 



— 4 — 

Teklifin 9 uncu maddesi; 5237 sayılı Kanunun 58 madde hükümleri ile çeliştiğinden teklif met
ninden çıkartılmıştır. 

Teklifin; 10 uncu maddesi 9 uncu, 11 inci maddesi 10 uncu, 12 nci maddesi 11 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Teklifte, kanun yapım tekniğine uygunluğun sağlanması amacıyla redaksiyon yapılmıştır. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Kâtip 

Hasan Kara 
Kilis 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

(Muhalefet şerhi ektedir) 

Başkanvekili 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Fehmi Hüsrev Kutlu 
Adıyaman 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oyumuz vardır) 

(Muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalifim) 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

(Karşı oyum var) 
Üye 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

(Karşı oyum var) 
Üye 

Mahmut Durdu 
Gaziantep 

Üye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Enver Yılmaz 

Ordu 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 
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KARŞI OY YAZISI 
Adalet Komisyonunda görüşülen 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkın

daki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine aşağıdaki gerekçelerle karşıyız. 
Yapılan bu değişikliklerle İnfaz Kanunu, daha da demokratikleştirilmediği gibi kişi hak ve öz

gürlükleri ve kişi güvenliği daha da kötü duruma getirilmektedir. 
Yapılan değişikliklerle devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan hükümlü ve tutuklular 

daha da güvencesiz hale getirilmekte, yer gösterme adıyla hükümlünün yeniden kolluğun eline 
verilmesi asla kabul edilemez bir düzenlemedir. 

Keza, yapılan düzenleme, savunma hakkını sınırlar noktadadır. Birtakım özel olaylar bahane 
edilerek genel düzenlemeler yapılmaktan kaçınılması gerekmektedir. Yasanın yapılan değişiklikler
le kabul edilmesi halinde, yasa bütünüyle antidemokratik hale gelecektir. Hukuk devleti ilkeleriyle 
bağdaşmayan değişikliklere karşıyız. Karşı oy yazımızı arz ederiz. 

Orhan Eraslan M. Nuri Soygun 
Niğde Tekirdağ 
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KİLİS MİLLETVEKİLİ HASAN KARA İLE 
TOKAT MİLLETVEKİLİ ZEYİD ASLAN'IN 

TEKLİFİ 
CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN 
İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİ
ŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

TEKLİFİ 
MADDE 1. - 13.12.2004 tarihli ve 5275 

sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin beşinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(5) Müebbet hapis cezasına hükümlüler
den, 107 nci maddede belirtilen koşullu 
salıverilme süresinin üçte ikisini, süreli hapis 
cezasına hükümlülerden toplam cezalarının üç
te birini, üçüncü fıkrada belirtilen hükümlüler
den geriye kalan toplam cezalarının üçte birini 
bu kurumlarda geçirerek iyi hâl gösterenlerin, 
tutum ve kişiliklerine uygun diğer ceza infaz 
kurumlarına gönderilmelerine karar verilebilir." 

MADDE 2.- 5275 sayılı Kanunun 23 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine 
aşağıdaki cümle eklenmiş ve üçüncü fıkrasının 
ikinci cümlesi madde metninden çıkartılmıştır. 

"Ancak, yapılan gözlem ve sınıflandırma 
sonunda idare ve gözlem kurulunca aynı ceza 
infaz kurumunda veya bağlı mülhakat ceza in
faz kurumlarında kalması uygun bulunan 
hükümlülerin dosyaları Bakanlığa gönderilmez 
ve cezalarının infazına bulundukları veya Cum
huriyet başsavcılığınca gönderilecekleri mül
hakat ceza infaz kurumlarında devam olunur." 

MADDE 3.- 5275 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"(1) İyi halli hükümlüler, idare ve gözlem 
kurulu karan ile, kurum yönetimi tarafından 
durumlarına uygun kurum içi hizmetlerde 
çalıştırılabilir. Çocuk hükümlüler, kendi yaşam 
alanları veya eğitsel amaçlar dışında çalış
tırılamazlar." 

MADDE 4.- 5275 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"(1) Uyarma, kınama ve bazı etkinliklere 
katılmaktan alıkoyma cezaları kurumun en üst 
amiri tarafından verilir ve uygulanır." 

MADDE 5.- 5275 sayılı Kanunun 59 uncu 
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve beşinci fıkranın başına "Tür-

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN 
İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİ
ŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

TEKLİFİ 
MADDE 1. - 13.12.2004 tarihli ve 5275 

sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin beşinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(5) Müebbet hapis cezasına hükümlüler
den, 107 nci maddede belirtilen koşullu 
salıverilme süresinin üçte ikisini, süreli hapis 
cezasına hükümlülerden toplam cezalarının üç
te birini, üçüncü fıkrada belirtilen hükümlüler
den geriye kalan toplam cezalarının üçte birini 
bu kurumlarda geçirerek iyi hâl gösterenlerin, 
tutum ve kişiliklerine uygun diğer ceza infaz 
kurumlarına gönderilmelerine karar verilebilir." 

MADDE 2.- 5275 sayılı Kanunun 23 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine 
aşağıdaki cümle eklenmiş ve üçüncü fıkrasının 
ikinci cümlesi madde metninden çıkartılmıştır. 

"Ancak, yapılan gözlem ve sınıflandırma 
sonunda idare ve gözlem kurulunca aynı ceza 
infaz kurumunda veya o yer Cumhuriyet baş
savcılığına bağlı diğer ceza infaz kurumlarında 
kalması uygun bulunan hükümlülerin dosyaları 
Bakanlığa gönderilmez ve cezalarının infazına 
bulundukları veya Cumhuriyet başsavcılığınca 
gönderilecekleri bağlı ceza infaz kurumlarında 
devam olunur." 

MADDE 3.- 5275 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"(1) İyi halli hükümlüler, idare ve gözlem 
kurulu karan ile, kurum yönetimi tarafından 
durumlarına uygun kurum içi hizmetlerde 
çalıştırılabilir. Çocuk hükümlüler, kendi yaşam 
alanlan veya eğitsel amaçlar dışında çalış
tırılamazlar." 

MADDE 4.- 5275 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"(1) Uyarma, kınama ve bazı etkinliklere 
katılmaktan alıkoyma cezaları kurumun en üst 
amiri tarafından verilir ve uygulanır." 

MADDE 5.- 5275 sayılı Kanunun 59 uncu 
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve beşinci fıkranın başına "Tür-
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(Kilis Milletvekili Hasan Kara ile Tokat 
Milletvekili Zeyid Aslan'ın Teklifi) 

kiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası 
sözleşmelere ve karşılıklılık esasına uygun ol
mak koşuluyla;" ibaresi eklenmiştir. 

"(4) Avukatların savunmaya ilişkin bel
geleri, dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları 
konuşmaların kayıtları incelemeye tâbi 
tutulamaz. Ancak, 5237 sayılı Kanunun 220 nci, 
îkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü ve 
Beşinci Bölümlerinde yer alan suçlardan mah
kûm olan hükümlülerin avukatları ile ilişkisi; 
konusu suç teşkil eden fiilleri işlediğinin, infaz 
kurumunun güvenliğini tehlikeye düşür
düğünün, terör örgütü veya diğer suç örgütleri 
mensuplarının örgütsel amaçlı haberleş
melerine aracılık ettiğinin belirlenmesi halinde, 
Cumhuriyet başsavcılığının istemi ve infaz 
hâkiminin kararıyla, bir görevli görüşmede 
hazır bulundurulabileceği gibi bu kişilerin 
avukatlarına verdiği veya avukatlarınca bu 
kişilere verilen belgeler infaz hâkimince in
celenebilir. İnfaz hâkimi belgenin kısmen veya 
tamamen verilmesine veya verilmemesine 
karar verir. Bu karara karşı ilgililer, 4675 sayılı 
Kanuna göre itiraz edebilirler." 

MADDE 6.- 5275 sayılı Kanunun 68 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cüm
le eklenmiştir. 

"Ancak, resmî makamlar dışında hüküm
lü tarafından veya hükümlüye, mektup, faks ve 
telgrafların gönderilmesi veya verilmesi, üçün
cü fıkrada belirtilen sebeplerle, infaz hâkimliği 
kararıyla kısıtlanabilir. Bu karara karşı ilgililer, 
4675 sayılı Kanuna göre itiraz edebilir." 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

kiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası 
sözleşmelere ve karşılıklılık esasına uygun ol
mak koşuluyla;" ibaresi eklenmiştir. 

"(4) Avukatların savunmaya ilişkin bel
geleri, dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları 
konuşmaların kayıtları incelemeye tâbi 
tutulamaz. Ancak, 5237 sayılı Kanunun 220 nci, 
İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü ve 
Beşinci Bölümlerinde yer alan suçlardan mah
kûm olan hükümlülerin avukatları ile ilişkisi; 
konusu suç teşkil eden fiilleri işlediğine, infaz 
kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne, 
terör örgütü veya diğer suç örgütleri mensup
larının örgütsel amaçlı haberleşmelerine 
aracılık ettiğine ilişkin bulgu veya belge elde 
edilmesi halinde, Cumhuriyet başsavcılığının 
istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, bir görevli 
görüşmede hazır bulundurulabileceği gibi bu 
kişilerin avukatlarına verdiği veya avukatların
ca bu kişilere verilen belgeler infaz hâkimince 
incelenebilir. İnfaz hâkimi belgenin kısmen 
veya tamamen verilmesine veya verilmemesine 
karar verir. Bu karara karşı ilgililer, 4675 sayılı 
Kanuna göre itiraz edebilirler." 

MADDE 6.- 5275 sayılı Kanunun 92 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"(2) 250 nci maddenin birinci fıkrasında 
yer alan suçlarla ilgili olarak alınan bilgilerin 
doğruluğunun araştırılması bakımından zorun
lu görülen hâllerde, hükümlü veya tutuklular, 
rızaları alınmak koşuluyla, ilgili makamın ve 
Cumhuriyet başsavcılığının talebi üzerine 
hâkim karan ile geçici sürelerle ceza infaz 
kurumundan alınabilirler. Bu süreler, hükümlü 
veya tutuklu dinlendikten sonra işin niteliğine 
göre, her defasında dört günü ve hiçbir surette 
onbeş günü geçmemek üzere hâkim tarafından 
tayin olunur ve hükümlülük ve tutuklulukta 
geçmiş sayılır. Ceza infaz kurumundan ayrılış 
ve dönüşlerinde hükümlü veya tutuklunun sağ
lık durumu doktor raporu ile tespit edilir. Yer 
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(Kilis Milletvekili Hasan Kara ile Tokat 
Milletvekili Zeyid Aslan'ın Teklifi) 

MADDE 7.- 5275 sayılı Kanunun 106 ncı 
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"(4) Çocuklar hakkında, hükmedilen; adlî 
para cezası ile hapis cezasından çevrilen adlî 
para cezasının ödenmemesi hâlinde, bu cezalar 
hapse çevrilemez. Bu takdirde onbirinci fıkra 
hükmü uygulanır." 

MADDE 8- 5275 sayılı Kanunun 107 nci 
maddesinin beşinci fıkrasında geçen "onsekiz" 
ibaresi "onbeş" olarak ve onüçüncü fıkrasının 
(b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Yükümlülüklerine aykırı davranması 
hâlinde, bu yükümlülüklere uymama tarihi ile 
hakederek salıverilme tarihi arasındaki süreyi 
geçmemek koşuluyla takdir edilecek bir sürenin," 

MADDE 9.- 5275 sayılı Kanunun 108 in
ci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 

"Ancak, koşullu salıverilme hükümlerin
den yararlanan mükerrirler hakkında cezanın 
infazının tamamlanmasından sonra denetim 
süresi uygulanıp uygulanmayacağı mahkemece 
takdir olunur." 

MADDE 10.- 5275 sayılı Kanunun 110 un
cu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"(2) Kadın veya altmışbeş yaşını bitirmiş 
hükümlülerin mahkûm oldukları altı ay veya 
daha az süreli hapis cezasının konutunda çek-
tirilmesine hükmü veren mahkeme veya 
hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde 
bulunan aynı derecedeki mahkemece karar 
verilebilir." 

MADDE 11.- Bu Kanun, yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 12.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

gösterme sırasında yapılan işlemlere ilişkin 
belgelerin bir örneği ilgilinin dosyasında 
muhafaza edilmek üzere Cumhuriyet başsav
cılığına gönderilir." 

MADDE 7.- 5275 sayılı Kanunun 106 ncı 
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"(4) Çocuklar hakkında hükmedilen; adlî 
para cezası ile hapis cezasından çevrilen adlî 
para cezasının ödenmemesi hâlinde, bu cezalar 
hapse çevrilemez. Bu takdirde onbirinci fıkra 
hükmü uygulanır." 

MADDE 8.- 5275 sayılı Kanunun 107 nci 
maddesinin onüçüncü fıkrasının (b) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Yükümlülüklerine aykırı davranması 
hâlinde, bu yükümlülüklere uymama tarihi ile 
hakederek salıverilme tarihi arasındaki süreyi 
geçmemek koşuluyla takdir edilecek bir 
sürenin," 

MADDE 9.- 5275 sayılı Kanunun 110 un
cu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"(2) Kadın veya altmışbeş yaşını bitirmiş 
hükümlülerin mahkûm oldukları altı ay veya 
daha az süreli hapis cezasının konutunda çek-
tirilmesine hükmü veren mahkeme veya 
hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde 
bulunan aynı derecedeki mahkemece karar 
verilebilir." 

MADDE 10.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 11.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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