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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak altı oturum yaptı. 
Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak'ın, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine ve enerjiyi 

verimli kullanmak için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler cevap verdi. 

İstanbul Milletvekili Ünal Kaçır, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kurun prim alacaklarının 
yeniden yapılandırılmasının sağlayacağı yararlara, 

Kocaeli Milletvekili Salih Gün, Belediye Yasasının yanlış uygulanmasının meydana getirdiği 
sorunlara; yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve belediyelerin hizmetlerini daha verimli 
bir şekilde yapabilmeleri için alınması gereken tedbirlere, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 42 milletvekilinin, amatör sporların sorunlarının araş

tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/332), 
İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 43 milletvekilinin, 19.1.2006 tarihinde yapılan Türkiye Fut

bol Federasyonu seçimlerine müdahale edildiği iddialarının araştırılması (10/333), 
Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 

önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklan
dı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın Hırvatistan Parlamentosu Başkanı 
Vladimir Seks'in resmî davetine bir parlamento heyetiyle birlikte icabetine ilişkin Başkanlık tez
keresi kabul edildi. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 11 
inci sırasında yer alan (10/35), 12 nci sırasında yer alan (10/40), 37 nci sırasında yer alan (10/73), 
73 üncü sırasında yer alan (10/115), 195 inci sırasında yer alan (10/247) ile 268 inci sırasında yer alan 
(10/327) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin Genel Kurulun 31.1.2006 Salı 
günkü birleşiminde ve birlikte yapılmasına; görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin 
uzatılmasına ilişkin CHP Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği, 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 322 nci 
sırasında yer alan 1070 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 4 üncü sırasına, bastırılıp dağıtılan ve 
gelen kâğıtlarda yayımlanan 1076 sıra sayılı kanun tasarısının 48 saat geçmeden 5 inci sırasına, 
4 üncü sırasında yer alan 848 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı sırasına, 5 inci sırasında yer alan 
1066 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci sırasına, 320 nci sırasında yer alan 1068 sıra sayılı kanun 
tasarısının 8 inci sırasına, 326 ncı sırasında yer alan 1074 sıra sayılı kanun teklifinin 9 uncu sırasına, 
209 uncu sırasında yer alan 816 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu sırasına, 211 inci sırasında yer 
alan 818 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci sırasına, 317 nci sırasında yer alan 1064 sıra sayılı 
kanun tasarısının 12 nci sırasına, 321 inci sırasında yer alan 1069 sıra sayılı kanun teklifinin 13 ün
cü sırasına alınması ve diğer kanun tasarı ve tekliflerinin buna göre teselsül ettirilmesine; Genel 
Kurulun 31.1.2006, 1.2.2006, 2.2.2006, 7.2.2006, 8.2.2006 ve 9.2.2006 tarihli birleşimlerinde çalış
ma sürelerinin 15.00-20.00 saatleri arasında olmasına; 31.1.2006, 1.2.2006, 7.2.2006, 8.2.2006 
tarihli birleşimlerde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek, bu birleşimlerde 
kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisinin, yapılan görüşmeler
den sonra, kabul edildiği; 

Açıklandı. 
Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in, konuşmasında, ileri 

sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle bir açıklamada bulundu. 
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Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar 
Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kal
dırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkın
daki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair (2/236), 

Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün, Amatör Kümeye Düşen Futbol Kulüplerinin Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarına Olan Borçlarının Affı Hakkında (2/616), 

Kanun Tekliflerinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmeler
den sonra, kabul edilmedikleri açıklandı. 

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, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 
Tasarısının (1/1030) (S. Sayısı: 904) görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından, 

Ertelendi. 
3 üncü sırasında bulunan, İzmir Milletvekili Fazıl Karaman ile Balıkesir Milletvekili Ali Os

man Sali'nin, 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/614) (S. Sayısı: 1055), 1 inci mad
desi üzerindeki görüşmeler tamamlandı; 1 inci madde için yapılan oylama sonucunda Genel Kurul
da karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından ve çalışma süresi de dolduğundan, 

1 Şubat 2006 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.01'de son verildi. 
İsmail Alptekin 

Başkanvekili 
Yaşar Tüzün Harun Tüfekçi 

Bilecik Konya 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Bayram Özçelik 
Burdur 

Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR No.: 75 
1 Şubat 2006 Çarşamba 
Sözlü Soru Önergeleri 

1.-Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
Mersin'deki bazı personelinin atama yerlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1644) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2005) 

2.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, veremle mücadele çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1645) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2006) 

3.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN'in, Hacı Bektaş-ı Veli Müzesinin onarımına ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1646) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir ile ilgili bir beyanına ilişkin Başbakandan yazılı 

soru önergesi (7/11860) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2005) 
2.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Hac organizasyonlarına ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/11861) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2005) 
3.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, içkili yer izinleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11862) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2005) 
4.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, bazı ekonomik verilere ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/11863) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005) 
5.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bir televizyon programındaki bazı açıklamalarına 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11864) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005) 
6.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Ankara-Yenimahalle Belediyesinin yaptırdığı bir an

kete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11865) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005) 
7.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, bölünmüş yol projesine ilişkin Başbakandan yazılı 

soru önergesi (7/11866) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005) 
8.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, bakanlıklara iade edilen atama karar

namelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11867) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005) 
9.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya ulaşım planı ile ilgili iddialara ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/11868) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005) 
10.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Dünya Ticaret Örgütüne bulunulan taahhütlere 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11869) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005) 
11.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, personel maaşı ödeyemeyen belediyelere iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11870) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2006) 
12.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, kamu hastanelerinin gelir kaybının önlen

mesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11871) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2006) 
13.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, yabancılara mülk satışına ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/11872) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2006) 
14.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, AB'nin Türk üniversitelerinin projelerinin 

finansmanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11873) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2006) 
15.- Hatay Milletvekili Fuat ÇAY'ın, Amanos Dağında tesis kurulduğu iddiasına ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/11874) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2006) 
16.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Ziraat Bankasının personel alımına ilişkin Başbakan

dan yazılı soru önergesi (7/11875) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2006) 
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17.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Türk Dil Kurumunun yazılı basında kul
lanılan Türkçe üzerindeki denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11876) (Başkan
lığa geliş tarihi: 2/1/2006) 

18.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK'in, THY'nin bazı uçakları seferden kaldırıp kaldır
mayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11877) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2006) 

19.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, şehit yakınlarına sağlanan haklara ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/11878) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2006) 

20.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, hakkındaki bazı işlemlerle ilgili kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11879) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2006) 

21.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Cilvegözü Sınır Kapısı ile ilgili bazı iddialara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11880) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2006) 

22.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Çanakkale'deki kamu personelinin görev 
değişikliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11881) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2006) 

23.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Rus doğalgazında kesinti olduğu iddiasına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11882) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2006) 

24.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, inşaat sektörünün deprem kuşağına göre yönlen
dirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11883) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2006) 

25.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, bütçeden derneklere yapılan yardıma ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/11884) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2006) 

26.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir'de çimento ve hazır beton fiyatlarındaki artışa 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11885) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

27.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, Konya gezisinde bir şahsı ziyaret edip et
mediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11886) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

28.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, kuş gribi vakalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/11887) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/1/2006) 

29.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Danıştayın TÜPRAŞ'ın bir grup hissesinin satışıyla il
gili kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11888) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/1/2006) 

30.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, zamanaşımına uğrayan ceza davalarına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11889) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005) 

31.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, adli yardımla görevlendirilen avukatların 
ücretlerinin ödenmemesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11890) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 5/1/2006) 

32.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'ın, bir karakol amirliğinin bir tahkik talebiyle il
gili beyanına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11891) (Başkanlığa geliş tarihi: 
6/1/2006) 

33.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'ın, bazı şahısların telefonlarının dinlenmesine 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11892) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/1/2006) 

34.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/11893) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005) 

35.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ'nin, bölünmüş yol projesine ilişkin Bayındırlık ve İs
kan Bakanından yazılı soru önergesi (7/11894) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005) 

36.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, kadastro ve arazi toplulaştırma çalış
malarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/11895) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 2/1/2006) 
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37.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, çimento üretimine ilişkin Bayındırlık ve İskan 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11896) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2006) 

38.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, çevre sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11897) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2006) 

39.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bazı Devlet orman fidanlıklarının kapatılması kararma 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11898) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2006) 

40.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, özelleştirilen Seydişehir Eti Alüminyum personeline 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi 
(7/11899) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2006) 

41.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, İzcilik Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/11900) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

42.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Edirne Pazarkule Gümrük Kapısından kam
yon geçişiyle ilgili bir iddiaya ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi 
(7/11901) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005) 

43.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, orkinos ihracatı ve ithalatına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/11902) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2006) 

44.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/11903) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

45.- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, İğdır'da şeker ürünlerini işleyen ve ihraç eden fir
malara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/11904) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 6/1/2006) 

46.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, bazı ilaçların yurt dışındaki satış 
fiyatlarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/11905) (Başkan
lığa geliş tarihi: 6/1/2006) 

47.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, SHÇEK yurtlarındaki çocukların bakım ve 
eğitimlerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/11906) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 3/1/2006) 

48.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, İzmir'e yeni bir kimsesizler yurdu yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/11907) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

49.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, TRT'nin işçi sayılmayan geçici personeline ilişkin 
Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/11908) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

50.- Muğla Milletvekili Gürol ERGİN'in, tarımdaki istihdam azalışına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/11909) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/1/2006) 

51.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, bazı akaryakıt bayilerine kesilen 
cezaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11910) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 23/12/2005) 

52.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, TPAO'nun Irak'taki yatırımlarına ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11911) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005 

53.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, elektrik enerjisi üretimine, barajlara ve elektrik 
götürülen köylere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11912) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 3/1/2006) 
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54.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, Rus doğalgazının teminindeki ak
sama riskine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11913) (Başkan
lığa geliş tarihi: 3/1/2006) 

55.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Ankara'daki bazı apartmanların doğalgazının 
kesilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11914) (Başkan
lığa geliş tarihi: 4/1/2006) 

56.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Mavi Akım doğalgazının fıyatlandırıl-
masına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11915) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 5/1/2006) 

57.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Rus doğalgazının fiyatına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11916) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

58.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, Rus doğalgazının alım fiyatına ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11917) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/1/2006) 

59.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Rus doğalgazının fıyatlandırılmasma ilişkin Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11918) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/1/2006) 

60.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bir köy yolunun genişletilmesine iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11919) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2005) 

61.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, terör zararlarının tazminine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11920) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005) 

62.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, terörle mücadele çalışmalarına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru Önergesi (7/11921) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005) 

63.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesince 
alınacak yangın araçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11922) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30/12/2005) 

64.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'nın canlı hayvan pazarı ihtiyacına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11923) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005) 

65.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, bir şairin ölüm yıldönümünün güvenlik açısından 
riskli gün kapsamına alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11924) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005) 

66.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin türbe 
onarımı ile ilgili kararlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11925) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 2/1/2006) 

67.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul'da imara açılan yeşil alanlara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11926) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2006) 

68.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, personelin maaş ödemelerinin yapıldığı 
bankaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11927) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2006) 

69.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, DTP'li belediye başkanlarının Danimarka Baş
bakanına yaptığı bir başvuruya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11928) (Başkan
lığa geliş tarihi: 3/1/2006) 

70.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, emniyet güçlerinin İstanbul'daki bir gösteriye yönelik 
tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11929) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2006) 

71.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, yurtdışından yardım ve kredi alan belediyelere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11930) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2006) 
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72.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'daki hava kirliliğine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11931) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2006) 

73.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul Deniz Otobüsleri Şirketince işletilen iki 
feribotun fiyatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11932) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4/1/2006) 

74.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul'a yapılacak bir yabancı yatırıma ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11933) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2006) 

75.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanının gönder
diği bayram tebriklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11934) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 5/1/2006) 

76.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Adana İlindeki bazı suç verilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11935) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

77.- Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ'in, CHP Genel Başkanının Şeb-i Aruz 
törenindeki konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11936) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 5/1/2006) 

78.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Ankara İlindeki bazı suç verilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11937) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

79.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Antalya İlindeki bazı suç verilerine ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11938) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

80.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki bazı suç verilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11939) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

81.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Diyarbakır İlindeki bazı suç verilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11940) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

82.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Erzurum İlindeki bazı suç verilerine ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11941) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

83.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Eskişehir İlindeki bazı suç verilerine ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11942) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

84.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gaziantep İlindeki bazı suç verilerine ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11943) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

85.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, İstanbul İlindeki bazı suç verilerine ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11944) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

86.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, İzmir İlindeki bazı suç verilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11945) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

87.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kocaeli İlindeki bazı suç verilerine ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11946) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

88.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlindeki bazı suç verilerine ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11947) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

89.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Konya İlindeki bazı suç verilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11948) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

90.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Mersin İlindeki bazı suç verilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru Önergesi (7/11949) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

91.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sakarya İlindeki bazı suç verilerine ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11950) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 
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92.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Samsun İlindeki bazı suç verilerine ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11951) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

93.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, İstanbul'daki İstiklal Caddesinin yenilenmesi 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11952) (Başkanlığa geliş tarihi: 
5/1/2006) 

94.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'ın, bir cinayete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/11953) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/1/2006) 

95.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'ın, bir karakol amirliğinin bir tahkik talebiyle ilgili 
beyanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11954) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/1/2006) 

96.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Muğla-Fethiye-Erendağı Kayak Merkezine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11955) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005) 

97.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Datça'nın yaban hayatı bakımından turistik 
tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11956) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 2/1/2006) 

98.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, ulusal müze uygulamasına ve Şanlıurfa 
Müzesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11957) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 2/1/2006) 

99.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11958) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

100.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, Alevi-Bektaşi kuruluşlarının yardım talep
lerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11959) (Başkanlığa geliş tarihi: 
6/1/2006) 

101.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, Türk Telekomun imtiyaz sözleşmesine 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11960) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005) 

102.- İstanbul Milletvekili Hasan AYDIN'ın, malvarlığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/11961) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005) 

103.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, kamu hastanelerinin gelir kaybının telafisine 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11962) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2006) 

104.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, İzmir-Buca'da inşaatı yarım kalan yurt binasına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11963) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2006) 

105.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, SHÇEK ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin 
yaptığı protokole ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11964) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4/1/2006) 

106.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11965) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005) 

107.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, yaptırılan okul ve derslik sayısına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11966) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005) 

108.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, okul müdürü atamalarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11967) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2006) 

109.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, İstanbul'daki bazı müdür ve müdür yardımcısı 
atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11968) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3/1/2006) 

110.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, şube müdürlüğü kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11969) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2006) 
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111.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'ın, öğretim elemanlarının, naklen atanma şart
larına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11970) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2006) 

112.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şanlıurfa Kız Meslek Lisesi binasının 
satışına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11971) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4/1/2006) 

113.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, îzmir Fen Lisesinin ödüllendirilmesine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11972) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

114.- Gaziantep Milletvekili Ahmet YILMAZKAYA'nın, Gaziantep'teki bir Devlet Hastanesi in
şaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11973) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2006) 

115.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, bir doktor hakkındaki soruşturmaya iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11974) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2006) 

116.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, bir televizyon kanalında yayınlanan bazı 
hastanelerle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11975) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 23/1/2006) 

117.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, hastanelerdeki şef atamalarına ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11976) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2006) 

118.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, bazı sağlık verilerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/11977) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2006) 

119.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Haydarpaşa Numune Hastanesindeki bir 
bölümün taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11978) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 4/1/2006) 

120.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, ağız sağlığı ve diş tedavi hizmetlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11979) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2006) 

121.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, kan şekeri ölçüm cihazlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11980) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

122.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, kuş gribiyle ilgili açıklamalara ve alman 
önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11981) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 

123.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU'nun, Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Merkezinin yeniden yapılandırılmasına ve kuş gribi vakasındaki teşhisine ilişkin Sağlık Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/11982) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/1/2006) 

124.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine yapılan bir görevlendirmeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/11983) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/1/2006) 

125.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, kamu sağlık kurumlarının alacaklarının 
terkinine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11984) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/1/2006) 

126.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, kuş gribi vakalarındaki teşhis ve has
talığa karşı alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11985) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 6/1/2006) 

127.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, sulanabilen arazi ve hububat üretimine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11986) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2006) 

128.- Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ'nin, Kırıkkale'li çiftçilerin tarım kredi kooperatif
lerine olan borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11987) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 5/1/2006) 
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129.- Muğla Milletvekili Gürol ERGİN'in, tarımdaki istihdam azalışına ilişkin Tarım ve Köyiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11988) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/1/2006) 

130.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet PARLAKYİĞİT'in, şeker pancarı kotalarının ar
tırılıp artırılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11989) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 6/1/2006) 

131.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, kabotaj hakkına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/11990) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2005) 

132.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYÎĞİT'in, havayolu şirketlerinin uçuş personelinin 
çalışma sürelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11991) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 3/1/2006) 

133.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, Eskişehir'deki demiryolu hattının 
yer altına alınması projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru Önergesi (7/11992) (Başkan
lığa geliş tarihi: 6/1/2006) 

134.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, diğer kurumlara geçiş yapan Diyanet İşleri 
Başkanlığı personeline ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/11993) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2005) 

135.- Malatya Milletvekili Miraç AKDOGAN'ın, sözde Ermeni iddialarına karşı yürütülen 
çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/11994) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2005) 

136.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, şehit yakınlarına sağlanan haklara ilişkin Millî 
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11995) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2006) 

137.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, TMSF bünyesindeki bankaların 
hâkim ortaklarının borçlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif 
ŞENER) yazılı soru önergesi (7/11996) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/1/2006) 

138. Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Çanakkale'nin Biga İlçesinde imamlara 
yönelik bir bilgilendirme çalışmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11997) (Başkan
lığa geliş tarihi: 26/12/2005) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN ve 45 Milletvekilinin, İzmir İlinde çimento sektöründeki 

denetimsiz fiyat oluşumunun ve tekelleşme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/334) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/1/2006) 

2.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ, 
İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL ve Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, kuş gribi hastalığının 
yaygınlaşmasının nedenleri ile toplum sağlığına ve ekonomiye etkilerinin araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/335) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/1/2006) 

- 1 4 -



TBMM B: 57 1 .2 .2006 O: 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.08 

1 Şubat 2006 Çarşamba 
BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Yaşar TUZUN (Bilecik) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Saym milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekilimize gündemdışı söz 

vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Konya İli Mavi Tünel Sulama ve İçmesuyu Projesi hakkında söz isteyen Kon

ya Milletvekili Sayın Ahmet Işık'a aittir. 
Buyurun Sayın Işık. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Konya Milletvekili Ahmet Işık'ın, Konya'nın iktisadî kalkınmasına ve hayat standardının 

yükselmesine etki edecek olan mavi tünel sulama ve içmesuyu projesinin sağlayacağı yararlara iliş
kin gündemdışı konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı 

AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Konya-Çumra Üçüncü Merhale 
Projesinin en büyük kısmı olan Mavi Tünel Projesinden bahsetmek üzere gündemdışı söz almış bulun
maktayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, asırlarca değişik medeniyetlere zemin oluşturmuş Konya, dünyanın en es
ki yerleşim merkezleri arasında yer almaktadır; coğrafî konumu, yüzölçümü, nüfusu, tarihî-kültürel 
mirası, çokyönlü turizmi, sanayii ve dinamik ticaretiyle, hububatta yüzde 10,5; pancarda yüzde 21, hay
vancılıkta yüzde 9 olmak üzere, 2 750 000 hektar alandaki tarımıyla cazibe merkezi olma özelliğini ar
tırarak devam ettirmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Konyamızın iktisadî kalkınmasına ve hayat standardının yükseltilmesine 
tesir edecek en önemli proje, Konya-Çumra üçüncü Merhale Projesinin en büyük ayağı olan Mavi 
Tünel Projesidir. Konya kapalı havza konumunda bulunan mevcut su kaynaklarının, gelişen teknoloji 
ve artan nüfusa bağlı olarak tarımsal faaliyetler ile şehrin içme, kullanma ve endüstri su ihtiyacının kar
şılanmaz hale gelmesi sonucunda, komşu illerden ilave su teminini gündeme getirmiştir. Devlet Su İş
leri Teşkilatınca yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda, Yukarı Göksu Havzasının sularının 
yapılacak 3 adet baraj ve 17 kilometrelik tünel vasıtasıyla Konya kapalı havzasına aktanlması uygun 
ve ekonomik çözüm olarak tespit edilmiştir. 

Konya-Çumra üçüncü Merhale Projesinin en önemli ünitesi, yılda toplam 180 hekto metreküp 
suyu Konya kapalı havzasına aktaracak olan Mavi Tünel Projesidir. Bu ünitenin de içinde bulunduğu 
Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel Projesi 2005'te olduğu gibi, 2006 yatınm programında yer almıştır. Bağ-
başı Barajı ve Mavi Tünel inşaatının ihale edilebilmesi için gerekli her türlü proje çalışması tamamlan
mış, özel ve teknik şartnameler de hazırlanmıştır. Baraj ve tünel projelerin en son teknolojik gelişmelere 
paralel olarak yeniden revize edilmesiyle öngörülen maliyette de büyük düşüşler sağlanmıştır. ÇED 
raporu ise, 9 Ağustos 2005 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığınca tasdik edilmiştir. Bu iş, dışkredi kul
lanımı şeklinde ihale edileceğinden 16 Aralık 2005 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı ihale yapıl-
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masını uygun bulmuştur. Son aşama olan Hazine Müsteşarlığı süreci de tamamlanma aşamasına gelmiş 
bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel Projesi, 50 000 000 YTL ödenekle 2006 
yatırım programında devam etmektedir. Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünelle Göksu Havzasından akan 
suların Akdeniz'e boşa akması önlenip, kuraklıkla karşı karşıya kalan Konya Ovasının suya kavuşturul
ması gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Konya, Çumra ve Karapınar Ovalan yeraltı suyu bakımından ülkemizin en önemli su kaynağına 
sahip olmakla birlikte, son yıllarda yaşanan kuraklık ve kuyulardan aşın su çekimi nedeniyle statik su 
seviyelerinde büyük düşüşler meydana gelmiş, bu nedenledir ki, yeraltı suyunu besleyen ilave yerüstü 
kaynaklarına acilen ihtiyaç duyulmaktadır. 

Konya-Çumra üçüncü Merhale Projesi, kapsadığı sulama alanı bakımından GAP'tan sonra ül
kemizin ikinci büyük sulama projesidir. Mavi Tünel Projesi sonuçlandığında Konyamızın yaklaşık yüz
de 30'unda sulu tanm yapılabilecek, 180 000 000 metreküp su Konya Ovamızın topraklanna hayat 
verecek, iklime olumlu etki sağlayacak, alternatif ürünler yetiştirilebilecek, hayvancılıkta büyük atılım 
gerçekleşecek, milyarlarca dolar, ülke ekonomisine, katkı sağlayacak ve binlerce insanımıza istihdam 
imkânı sağlanmış olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
AHMET IŞIK (Devamla) - İlaveten, yerleşim merkezlerinde risk noktasına gelmiş olan içmesuyu 

meselesi de böylece halledilmiş olacaktır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Konyamızın bir asırlık projesinin hayata geçirilme sürecin

deki tarihî katkılanndan ve kararlılıklarından dolayı başta Başbakanımız olmak üzere Enerji 
Bakanımıza, Bakanlar Kurulumuzun tüm üyelerine, Devlet Su İşleri Genel Müdürü ve bürokratlanna, 
Konya Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüze ve ekibine, kısacası emeği geçen herkese Konya insanımız 
adına teşekkürlerimi sunuyor, tekrar, Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Işık'a teşekkür ediyoruz. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımız Sayın Hilmi Güler cevap verecekler. 
Buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Konya Milletvekilimiz Ahmet Işık Beyin, Mavi Tünel Sulama ve İçmesuyu Projeleri konulu gün-

demdışı konuşmasına ilişkin ilave bilgiler sunmak istiyorum; bundan dolayı da, bu fırsatı bana verdiği 
için de Sayın Ahmet Işık'a teşekkürlerimi sunuyorum. 

Konya Ovası, bizim son derece önem verdiğimiz, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sayılı 
ovalanndan bir tanesi. Özellikle tanm söz konusu olduğu için ve burada da gıda konusu insanlığın vaz
geçilmez en önemli ihtiyaçlanndan biri olduğu için, hem tanm politikamız açısından hem de enerji 
politikası açısından son derece önemli bir projedir Mavi Tünel Sulama ve İçmesuyu Projesi. 
Hükümetimiz, burada, büyük bir kararlılıkla, başta Sayın Başbakanımızın liderliği ve önderliğinde bu 
projeyi ele aldı ve bununla ilgili olarak da gerekli çalışmalan yaptık. Bu proje programa girdi, parası da 
aynldı ve bu proje şimdi ihale aşamasında. Bu ihaleyi de yaptığımız takdirde, gerek ülkemiz gerek böl
gemiz çok önemli bir projeyi realize etmek üzere, gerçekleştirmek üzere en önemli adımlan atmış 
oluyor. 

Bu proje, Konya Ovalan Projesi adı altında, KOP adı altında ele alınıyor. 9 adet büyük sulama 
projesi, 1 adedi içmesuyu olmak üzere, 1 adedi de Göksu Havzası enerji projeleri olmak üzere, çok 
sayıda, müstakil, küçük, yerüstü ve yeraltı sulamalanndan oluşmak üzere, 12 adet projeler demetidir; 
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yani, burada bir düzine proje ele alınacak ve Konya Ovası yeşerecek, yemyeşil bir ova olacak. Aynı 
zamanda da, hem ülkemiz tarım açısından önemli bir avantaja kavuşmuş olacak hem de bölgenin buğ
day ambarı olma konusunda ve diğer tarım ürünleri açısından, belki de münavebeli ürünler açısından -
buna, enerji tarımı da dahil, biyodizel ürünleri dahil olmak üzere- büyük bir avantaj kazanacak. Zaten, 
bu sulama olunca, iklimi de olumlu ölçüde değişecek; iklimin değişmesi olumlu olarak diğer geliş
meleri tetikleyecek; dolayısıyla, burası bir cazibe merkezi olacak. Bizim iddialı, önemli projelerimiz
den bir tanesidir; tıpkı GAP Projesi gibi, KOP Projesi de, Türk Milletinin iftihar edeceği ve mukayeseli 
üstünlükler sahasında önemli avantajlar kazanacağı projelerinden bir tanesi olacak. 

Bu noktada, KOP kapsamında yer alan 12 adet projede bugüne kadar yapılan yatırımlarla 304 675 
hektar alan suya kavuşturuldu; ama, Konya Ovasının çok daha fazla suya ihtiyacı var. Bu miktarın 615 
509 hektara çıkarılması amacıyla da projelerin diğer kısımlarının gerçekleştirilmesi gerekiyor; yaklaşık 
iki katına çıkacak bu. İki katına çıkması, ürünler bakımından doğru orantıyla gelişme olarak almamak 
lazım. Belki bunu üç, dört, beş katı artıracaktır; çünkü, bu, neticede, hayvancılığı da, tarımsal sanayii 
de etkileyecektir olumlu olarak ve istihdama da, istihdam sorununa da, işsizlik sorununa da önemli 
çözümler getirecektir. 

Karaman Birinci Merhale Projesinde, Gödet Barajı işletmede, Deliçay Barajının inşaatı sürdürül
mektedir. Bunu da, Devlet Su İşleri büyük bir başarıyla sürdürüyor bu çalışmayı. 16 000 hektar alan iş
letmeye açıldı. 

Karaman İkinci Merhale Projesi kapsamında da İbrala Barajı inşaatı sürdürülüyor. Bu projede de, 
aynca, 8 000 hektar alan sulanacak hem de Karaman'ın içmesuyu ihtiyacı karşılanmış olacak. İçmesuyu 
da, bildiğiniz gibi, en önemli ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. 

Aynca, KÖYDEŞ Projesiyle de, bildiğiniz gibi, Hükümetimiz, 3 katrilyon liralık bir parayı buraya 
aynlmış bulunuyor. Bu sayede, inşallah, susuz ve yolsuz köyler kalmayacak. 

Konya Ovası büyüklüğü ve yeraltı sulannın derinlere çekilmekte olduğu da dikkate alınarak, çev
redeki yeni kaynaklara yönelinmiştir. Bu bakımdan, Konya-Çumra Projesi kapsamında yapılacak ve 
Göksu üzerinde yapılacak barajlar önem kazanmaya başlamıştır. Burada, Konya-Çumra Projesi kap
samında 11 adet depolama, 337 560 hektar sulama ve l'isi de işletme halinde, diğerleri programda 
bulunan 4 adet hidroelektrik santralı bulunmaktadır. Proje de, bildiğiniz gibi, üç merhaleden oluşmak
tadır. 

Burada, yeraltı sulannın giderek derine inmesi de tehlike arz etmektedir. Bu, hem elektrikle bu 
suyu çektiğimiz için tanmsal maliyetler artmaktadır hem de çevre açısından önemli bir kayıp olmak
tadır. 

Burada da, bizim Hükümetimizin ve Bakanlığımızın önemli bir proje yaklaşımı daha vardır. Dün 
bahsettiğim projeler... Bir başkası da -burada size bunu ifade edeyim- biz, yeraltındaki boşluklan da 
suyla doldurmak istiyoruz. Şu anda ırmaklar boşa akıyor. Denize akan sulan da, biz, bir etütle, yeral
tındaki boşluklan tespit ederek, buralara indirmek istiyoruz suyu. Böylece, denizlere akan suyu, aynı 
zamanda yeraltı depolannı doldurmak üzere, gerek Ege Bölgesinde gerek Trakya'da ve gerekse de Kon
ya Ovasında bu etütleri yaparak, yeraltı boşluklannı, depolannı tespit ederek, oralara suyu enjekte et
mek istiyoruz. Bu çalışmalanmız da iyi gidiyor. 

Bu üç projeden oluşan, üç merhaleden oluşan... Birinci merhalede, Beyşehir Gölü, Apa, Altınapa 
ve Sille Barajlan ve bu barajlarda düzenlenen yerüstü suyu ve yeraltı suyu kaynaklanndan 57 370 hek
tar tanm alanı sulanmaktadır. İkinci merhalede ise, Gembos Havzası akımlannm Derebucak Barajı ile 
Gembos Derivasyonu vasıtasıyla Beyşehir Gölünde düzenlenmesi ve güney Suğla akımlannda Suğla 
depolaması düzenlenmesi sonucu elde edilen yerüstü su kaynağıyla Seydişehir Ovası, yeraltı suyu kay
nağı ve sulamadan dönen sulardan istifadeyle de Beyşehir ve Seydişehir Ovalannda da 56 786 hektar 
tanm alanının cazibe ve pompajla sulanması sağlanacaktır. 
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Bunlar, son derece büyük, dev projeler. Bu projeler, dediğim gibi, Konya Ovasına ve ülkemize 
büyük avantajlar kazandıracak projelerdir. 

Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim: Ayrıca, Tuz Gölü altında da doğalgaz depolama çalış
malarımız da sürüyor. Bununla ilgili olarak Dünya Bankasından kredi anlaşmasını oluşturduk, 375 000 
000 dolarlık da bir yatırım burada söz konusu. Yani, Konya Ovası, hem sulu tarım açısından, içmesuyu 
açısından bir su deposu, tarım deposu olacak, aynı zamanda, doğalgazı buraya depolamış olacağız. Bu, 
müthiş bir avantajdır bu bölge için. Zaten, uzunca bir süredir Türkiye'nin yükünü çeken bu bölge, şim
di, bunun nimetlerinden de faydalanacaktır. 

Projenin, 5 084 hektarlık Gevrekli cazibe sulaması ile 3 351 hektarlık Suğla birinci kademe pom
paj sulaması da işletme halindedir. Diğer taraftan, Derebucak Barajı, Suğla depolaması, Gembos 
derivasyonu ve BSA kanalı ıslahı, Kıreli birinci kademe pompaj sulaması, Karaören pompaj sulaması 
ile Gembos ve Yeşildağ cazibe sulamaları da inşaat halindedir. İnşallah, bunları da biz, süratli bir şekil
de, dönemimizde, bitireceğiz. 

Üçüncü merhale olarak da, Göksu üzerinde yapılacak Bağbaşı, Bozkır ve Afşar Barajları ile Af-
şar-Bağbaşı derivasyon kanalı, Mavi Tünel ve HES'den oluşan Göksu derivasyonu, Apa-Hotamış isale 
kanalı ve Hotamış depolaması vasıtasıyla alınacak yerüstü suyu, şebeke içinde açılacak işletme 
kuyularından çekilecek yeraltı suyu ve sulamalarından dönen sulardan istifadeyle de, 223 440 hektar
lık alan sulanacaktır. 223 000 hektar; bu, müthiş bir rakam. İnşallah, bunun şerefi de bizlere, hepimize 
nasip olur. 

Bağbaşı Barajı, Bozkır Barajı ve Afşar Barajında depolanacak sular, Bozkır Barajından dere 
yatağıyla, Afşar Barajından ise, derivasyon kanalı ve tüneller sistemiyle kendi rezervuan içinde top
lanıp, Konya kapalı havzasına, Mavi Tünel diye adlandırdığımız 16 900 metre uzunluğunda ve 4 met
re çapında bir tünel vasıtasıyla iletilerek, tarım alanlarının sulanması sağlanacaktır. Tekrar gözünüzün 
önüne gelmesi için söylüyorum; 16 900 metre bir kanal açılacak ve bunun çapı 4 metre. Neredeyse, 
bunun içinden bir araba rahatlıkla gidebilecek ve bu, yeraltında oluyor ve bununla, biz, suyu bir yerden 
bir yere taşıyoruz, yerüstüne çıkarmadan, suyu kaybetmeden ve bir mühendislik harikasıdır bu proje ve 
bunun ihalesini, dediğim gibi, yapmak üzere çalışmalarımızı sonuçlandırdık. 

Bağbaşı Barajında depolanacak 205 000 000 metreküp su Mavi Tünelle Göksu Havzasına, Kon
ya kapalı havzasına suyun derive edilmesi, şehrin atık su ve sulamalardan dönen sulardan istifade 
ederek 192 000 hektar tarım alanı sulanacak, 25 megavat gücünde santral vasıtasıyla da 83 000 000 
kilovatsaatlik enerji üretilmesi de ayrıca bu proje içinde öngördüğümüz temel büyüklüklerdir. 

Bağbaşı Barajı, Mavi Tünel ve HES projesinin 2006 yılı, tarım ve enerji olarak, yatırım bedeli yak
laşık 385 000 000 YTL'dir; 2006 yılı ödeneği ise 50 000 000 YTL'dir, ki, bu rakamı biz ihtiyaç olduğun
ca artırabilecek de durumdayız. 

Mavi Tünelin bir önemli faydası da şudur: Bilindiği gibi Konya, Çumra ve Karapınar Ovalan 
yeraltı suyu bakımından ülkemizin en önemli su kaynağına sahip olmakla birlikte son yıllarda hem aşın 
kuraklığın yaşanması hem de kuyularda aşın çekim yapılması nedeniyle statik su seviyelerinde büyük 
düşüş yaşanmıştır ve bundan dolayı da elektrik sarfiyatı, biraz önce bahsettiğim gibi, yoğun bir şekilde 
tüketilmektedir. 

Mavi Tünel vasıtasıyla ovaya aktanlacak olan yıllık 414 000 000 metreküp suyun bir kısmının sız
ma yoluyla yeraltı suyunun beslenmesi de biraz önce söylediğim proje çerçevesinde mümkün olacaktır. 

Bağbaşı Barajı ile Mavi Tünelin kredili olarak ihalesi için ilgili kuruluşlardan izin alma işlemleri 
neticelendi, bu izinlerin sonunda da -ki, aldık bunu biz- ihalesi bugünlerde gündeme gelecek ve 
yapılacak. 

Göksu Havzasının sulannı Konya kapalı havzasına aktaracak olan projenin ilk adımını teşkil eden 
Bağbaşı Barajı, Mavi Tünel ve HES'in inşaatı uzun zaman alacağı için bir an evvel başlanması için de 
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elimizden gelen bütün çabalan gösterdik ve bundan dolayı da Devlet Su İşlerinin tüm mensuplarına, bu 
projenin gerçekleşmesi için, gerek Hazine gerekse DPTnin değerli uzmanlarına ve bu çalışmaları 
yakından takip eden, başta Konya milletvekilleri olmak üzere, çevre illerin milletvekillerine de, ayrıca 
teşekkür ediyorum, bizlere, aynı zamanda, moral verdikleri için; çünkü, bu projelerin çıkması, imzadan 
çıkması, zaman zaman tartışmaları, değerlendirmeleri zaman alıyor; ama, dediğim gibi, artık, yüze yüze 
kuyruğuna geldik; inşallah, bunun da yansımalarını, ürünleri ortaya çıktığında birlikte göreceğiz. 

Beni sabırla dinlediğiniz için, hepinize saygılar sunuyorum; teşekkür ediyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakana teşekkür ediyoruz. 
Gündemdışı ikinci söz isteği, telefonlardan alınan vergiler hakkında, Bilecik Milletvekili Sayın 

Yaşar Tüzün'e aittir. 
Buyurun Sayın Tüzün. 
Süreniz 5 dakika. 
2.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, sabit ve mobil telefonlarla yapılan iletişimden alınan 

yüksek vergiler sonucunda vatandaşların iletişim hizmetlerinden yeterince yararlanamamasının 
getirdiği olumsuzluklara karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması 

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; vatandaşlarımızın 
belini büken, yurttaşlarımızın, konuşma, haberleşme haklarını kısıtlayan, sabit ve mobil telefonlardan 
alınan yüksek vergileri dile getirmek üzere gündemdışı söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, ilk defa dünya birincisi olduk. Bilemiyorum, belki de merak edeceksinizdir, 
hangi konuda dünya birincisi olduk. 210 ülkeden 670 operatörün bağlı olduğu GSM Birliği, gelişmek
te olan ülkeler arasında gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, ülkemizde, yüzde 44 vergiyle en yüksek 
vergi uygulayan ülkedir. Dolayısıyla, dünya şampiyonu olmuş bulunuyoruz değerli arkadaşlar. Yani, bir 
vatandaşımızın, bir cep telefonu alıp, mobil iletişimden faydalanması için ödediği bedelin yüzde 
44'ünü, devlet, vatandaştan vergi olarak alıyor. Aynı rapora göre, bizim kadar olmasa da, yüksek vergi 
uygulayan diğer ülkelerden, Afrika'dan, Uganda'dan, Zambiya ve Tanzanya'dan da daha fazladır. Bu 
söz konusu ülkelerde bile, bu oran yüzde 30'u aşmamaktadır; yani, bu ülkelerde bile, cep telefonlarına, 
sabit ve mobil telefonlara uygulanan ücret, yani vergi, yüzde 17, yüzde 18 arasındadır. Mobil servisler
de durum çok daha vahimdir. Yine, araştırmaya göre, ülkemiz, mobil servislerde farkı daha da aşmış
tır; yüzde 56'yla, en yüksek vergi uygulayan ülkedir değerli arkadaşlar. Ayrıca, dikkatinizi çekmek is
terim, bu oran, yine, devlete ödenen yüzde 5 hazine payını dikkate almadan hesaplanan bir orandır; 
bunu da ekleyecek olursak, durumun çok daha vahim olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Değerli arkadaşlar, artık, mobil iletişim bir lüks değildir, bir ihtiyaçtır, bir zorunluluktur. Yüksek 
vergiler, yurttaşlarımızın söz konusu hizmetten yeterince faydalanamamasına sebep olmaktadır; sek
törün gelişmesini yavaşlatmakta, ekonomimizin sinir sistemi olan telekomünikasyon altyapılarının ger
çekleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Bir örnek vereceğim: Geçen yıl, tek başına Turkcell'in devlete ak
tardığı miktarın 2,1 milyar dolar olduğu dikkate alınırsa, bu yükün boyutu, daha yeni anlaşılmaktadır. 

1999'dan önce cep telefonlarından sadece yüzde 15 Katma Değer Vergisi alınıyordu ve 1999 yılın
dan önce, ortalama, bir vatandaşımız aylık 2 saatten daha fazla görüşme yapıyordu. 1999 yılında 
yaşanan bu depremden -yani, bu vahim olaydan- sonra konulan, geçici olduğu söylenen, sonra kalıcı 
olan yüzde 25 İletişim, ilk abonelikte ve yıllık olarak alınan Özel İşlem Vergileri sonucunda, bu dep
remde konulan yüzde 25'lik vergi, maalesef, sabit hale gelmiştir. 

Dolayısıyla, 1999'dan önce, bir vatandaşımız, ortalama bir ayda 2 saatten fazla görüşme yaparken, 
1999 yılında, bu tüketim vergisi de konulduktan sonra aylık ortalaması 1 saate düşmüştür. Dolayısıyla, 
cep telefonuyla vatandaşlarımız konuşurken... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Vatandaşlarımız artık cep telefonuyla konuşurken, maalesef, korkar hale gelmiştir; yani, değerli ar

kadaşlar, bugün 100 000 000 liralık veya 100 Yeni Türk Liralık bir konuşma yapan cep telefonu kul
lanıcısı 67 Yeni Türk Lirası; yani, 67 000 000 lira vergi ödemek zorunda bırakılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, bakın, bir örnek vereceğim. Sabit bir telefonun -yani, Türk Telekom'dan gelen 
bir faturanın- bir aylık görüşme ücreti 11 000 000 lira. Vatandaş, bir ayda 11 000 000 liralık bir telefon 
görüşmesi yapmış. Buna, aylık ücreti konduğunda, 8 000 000 lira, ayrıntı ücreti 0,38 bin lira; dolayısıy
la, 20 720 000 lira toplam ücret tutmaktadır. Aylık ücret... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Tüzün, konuşmanızı, lütfen, tamamlayın. 
YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - Son cümlem Sayın Başkanım, sağ olun. 
20 720 000 lira olan bir telefon ücreti, konulan vergilerle birlikte 27 750 000 liraya çıkmaktadır. 

Vatandaşımızın evinde kullanmış olduğu bir aylık sabit ücret 11 690 000 lira iken, devlete ödemiş ol
duğu; yani, Telekoma gittiğinde vezneye yatırmış olduğu para, değerli arkadaşlar, 27 750 000 lira. Yani, 
bir telefona, hepimizin -kendimizi de bir vatandaş olarak kabul edersek- ne kadar vergi verdiğimizin 
farkında mısınız değerli arkadaşlar?! 

Sürem de bitti; Sayın Başkanım sözlerimi toparlıyorum. O nedenledir ki, hükümetimizin, dev
letimizin bu konuya acilen bir çözüm bulması gerekiyor. Bizleri Türk Milleti yapan değerlerimizi yitir
memize sebep olmaya başladı bu telefon vergilerinin yüksek olması. Bizi biz yapan geleneklerimize, 
kültürümüze, aile yapımıza, bağlarımıza uyuşmayan hale geldik. İnsanlar, telefonla ailelerini arayamaz 
noktaya geldi. Gelin, şu yüksek iletişim vergilerini indirelim ve dünya standartlarına getirelim diyorum, 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum, Sayın Başkanımın müsamahası için de Başkanlık Divanına teşek
kür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Tüzün. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı üçüncü söz isteği, Türkiye ekonomisi ve işadamlanmızla ilgili 

olmak üzere, İğdır Milletvekili Sayın Dursun Akdemir'e aittir. 
Buyurun Sayın Akdemir. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
3.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, üreticilerin ve ihracatçıların Türkiye ekonomisine 

kazandırdıkları işgücü ile katmadeğere ve işadamlarına hükümetçe destek verilmesinin kalkınmaya 
sağlayacağı katkılara ilişkin gündemdışı konuşması 

DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türkiye 
ekonomisi ve işadamlanmız konusunda konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım; şahsım ve 
Anavatan Partisi adına, siz değerli arkadaşlarımı ve Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, üreticiler ve ihracatçıların Türkiye ekonomisinin belkemiği olduğunu ve 
lokomotifi olduğunu hiç kimse inkâr edemez. Bu gerçekten yola çıkarsak, ekonomiye kazandırdıkları 
işgücü, katmadeğer, yaratmış oldukları yüzlerce eser, verdikleri onbinlerce burs, ihracatta artan paylan 
ve yaptıklarıyla hükümetten kat kat söz söylemeye haklan vardır. 

Değerli arkadaşlanm, TÜSİAD "2006 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi: İstikrardan Sür
dürülebilir Büyümeye" adlı bir çalışma raporu hazırladı. Dolayısıyla, bu vesileyle bu konuyu seçtim ve 
siz değerli arkadaşlanmıza, ülkenin ekonomisi hakkında bazı ipuçlan vermeye çalışacağım. 

Sanayiin en etkin sivil toplum örgütünün uyanlannı dikkate alması gerekirken, maalesef böyle ol
muyor; hükümetimiz, ekonomik kaygılarla ve ekonomiyi düze çıkarmak için rapor hazırlayan 
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TÜSİAD'a karşı savaş ilan ediyor, TÜSİAD'ı suçlu ilan ediyor ve işadamları hakkında soruşturma açıl
ması için savcılara görev çıktığını beyan ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde, Sayın Başbakan, TÜSİAD'a karşı, sanki TOBB arkasındaymış, 
yanındaymış gibi bir görüntüyle, memlekette işadamları farklı davranıyorlarmış gibi, aynlarmış gibi 
düşünüyor ve bu konuda aralarına bir soğukluk giriyor. Ama, ne güzel ki, bu arada, DÎSK Genel Baş
kanının, TÜSİAD'a gerektiğinde destek vereceklerini ve grev yapabileceklerini beyan etmesi, Tür
kiye'de toplumsal uzlaşmaya önemli bir yol açıyor. Burada, bu konuyu belirtmeyi bir borç biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, eğer, gerçekten ekonomiye bir göz atacak olursak, göreceğiz ki, olumsuz
luklar diz boyudur. 2002 ile 2005 yılı arasında 125 milyar dolar borç vardır, bunun 100 milyar dolan 
dış borçtur. Dışticaret açığı patlayarak, 48 milyar dolara çıkmıştır. Protesto edilen çekler, 2004 yılına 
göre, 2005 yılında yüzde 80 oranında artmıştır. Cari açık patlamış, 23 milyara çıkmıştır. Kamu yatırım
ları azalmıştır. Sanayileşme hızı düşmüştür. İstihdam üzerindeki vergi yükü %42 olmuştur. İşsizlik art
mıştır, üniversiteli gençlerin yüzde 30'u işsizdir. Tarım ve hayvancılık perişan olmuştur. Kayıtdışı 
ekonomi yüzde 66'ya çıkmıştır. Kaçakçılık hızla artmıştır. Dolaylı vergilerin oranı yüzde 73'e çıkmış
tır. Reel gelirlerde son beş yıldaki kayıp yüzde 22'dir. Sıcak para girişi 40 milyar dolardır. Gelir 
dağılımındaki adaletsizlik hızla artmaktadır. 2006 bütçesi sağlıklı bir yapıda başlamamıştır. Bu neden
le, 2006 yılına girerken Türkiye ekonomisi adlı çalışmaya hükümet özenle dikkat göstermesi ve 
işadamlanmızın 2006 yılı hakkında yaptığı uyanlara dikkat etmesi gerekiyor diye buradan hükümeti 
uyarmak istiyorum. 

İşadamlanmız 2006 yılında şöyle yargıya vanyorlar: Türkiye'nin ekonomi politikalannda, sıkı 
maliye politikasından sonra para politikasının artan etkinliği olacak diye öneride bulunuyor ve uyanyor. 
Aynca, Türkiye ekonomisinin 2006 yılında potansiyel üretim seviyesinin altında kalması beklenmek
tedir deniliyor. Büyüme oranlannın 2006 yılında yavaşlayacağı söylenmekte raporda. Tüketim ve 
yatınm harcamalanndaki artışlann önümüzdeki yıl gerilemesi beklenmektedir. Sanayi sektöründeki iv
me kaybının 2006 yılında da devam etmesi beklenmektedir diye uyanyorlar yine. İstihdam sayısının 
giderek düşeceği tahmin edilmektedir. Reel kurlardaki değerlenme hızının azalması beklenmektedir. 
Aynca, enflasyonda hedefin bir miktar üzerine çıkılacağı öngörülmektedir diye uyanlannı yapıyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlanm, milyonlarca gencimiz işsiz. Gençlere yeni iş alanlannı kim açacak, devlet 

mi? Şimdiye kadar Başbakanın ağzından da "hayır" denildi. O devirler geçti artık diye söylüyor Baş
bakan. "Bunu girişimcilerimiz yapacak..." O zaman nasıl yapacak girişimcilerimiz? Bunlann destek
lenmesi lazım. Bunu, dünyaya açık, teknolojiyi izleyen girişimci işadamlanmız yapacak. Ödemeler 
dengesi böylece düzelecek, ihracatımız artacak, ekonomi güçlenecek diye düşünüyoruz. Türkiye'yi zir
veye çıkarmanın işte tek yolu var, teşebbüs gücümüzü artırmak lazım. 

Buradan, son söz olarak şunu söylemek istiyorum ki, önyargısız bir şekilde, komplekse kapıl
madan, ideolojik değerlendirmelerden uzak, sınıf ayınmı gözetmeden, toplumun, devletin ve ülkenin 
kurtancılan olarak bundan sonra işadamlanmız görülüyor, ihracat görülüyor. Bu nedenle, işadam-
lanmızı, bu yüce kürsüden, başanlanndan dolayı kutluyor, onlara destek verilmesi için hükümeti tek
rar uyanyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akdemir. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşlan vardır. 
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Kanun teklifinin geri alınmasına dair bir tezkere vardır; okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
/.- Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın (2/677) esas numaralı kanun teklifini geri al

dığına ilişkin önergesi (4/357) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Adalet Komisyonu gündeminde bulunan 25.01.2006 tarih ve (2/677) esas numaralı Cezaların İn
fazına Dair Kanunun 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hakkındaki değişiklik öngören kanun tek
lifimi geri çekiyorum. 

Gereğini arz ederim. Saygılarımla. 1.2.2006 
Süleyman Sanbaş 

Malatya 
BAŞKAN - Adalet Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 
Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir tezkere vardır; okutuyorum: 
2.- İsparta Milletvekili Mehmet Sait Armağan'ın (6/1624) esas numaralı sorusunu geri al

dığına ilişkin önergesi (4/358) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 252 nci sırasında yer alan (6/1624) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Sait Armağan 

İsparta 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 2 önerge vardır; ayrı ayrı okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
L- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 45 milletvekilinin, İzmir İlinde çimento sektöründeki 

denetimsiz fiyat oluşumunun ve tekelleşme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/334) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İnşaat sektörünün, ekonominin lokomotifi ve emek yoğun bir sektör olduğu bilinmektedir. İz

mir'deki inşaatçıların yıllardan beri çözümlenmeyen sorunu, ana malzeme olan çimento ve hazır beton 
fiyatlarının, diğer illere ve hatta Türkiye ortalamasına göre aşın pahalı olmasıdır. 

Bu ilimizde faaliyet gösteren çimento ve hazır beton üreticisi firmaların, aralarında fiyat anlaşması 
yaparak, bölgeleri paylaştıkları ve kartel oluşturduklarına ilişkin iddialar ve şikâyetler yıllardan beri sür
mektedir. 

Gerçekten, inşaatların tabya ve kolonlarında kullanılan C 20 hazır betonun İzmir'deki fiyatı, 
değişik bölgelerdeki illere göre, yüzde 32 ile yüzde 54 oranlannda pahalı ve yine aynı amaçla kullanılan 
C 25 hazır beton fiyatlan da, yine değişik bölgelerdeki illere göre, İzmir'de yüzde 27 ile yüzde 49 oran
lannda daha pahalıdır. Keza, İzmir'deki çimento üreticisi firmalann iç piyasada sattıklan çimento fiyat
lan, ihraç ettikleri fiyatın 3 mislidir. 

Dolayısıyla, bu durum, maliyetleri aşın miktarda artırmakta ve ev sahibi olmak isteyen vatandaş-
lanmızın daha fazla para ödemelerine neden olmaktadır. Kentte yapılan kamu yatınmlan için de durum 
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aynıdır. Yani, çimento ve hazır beton üreticisi firmaların kartelleşme, fahiş fiyat ve haksız kazanç an
layışları, vatandaşların ve kamunun sömürülmesine neden olmaktadır. 

Yapılan şikâyetler üzerine, Rekabet Kurumunun çimento ve hazır beton üreticisi firmalara verdiği 
net satışlann yüzde l'i oranındaki cezalar, sonucu değiştirmemiştir. Dahası firmalar, bu cezalan da 
tüketiciye yansıtmışlardır. 

Sonuç olarak, İzmir'deki çimento ve hazır beton üreticisi fırmalann kartelleşmeleri ve bu yolla 
gerek inşaat sektörünü ve dolayısıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlan ve gerekse kamuyu sömür
meleri durdurulamamaktadır. 

Konunun TBMM tarafından ele alınarak, İzmir'deki çimento ve hazır beton üreticisi fırmalann 
kartelleşmelerine neden engel olunamadığı, sorunun denetimsizlikten mi, yasalardan mı kaynaklandığı 
ve alınması gereken önlemlerin tespiti için Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
gereğince bir Meclis araştırması açılmasını talep ederim. 

1- Ahmet Ersin (İzmir) 
2- Mehmet Sevigen (İstanbul) 
3- Muharrem Kılıç (Malatya) 
4- Mehmet Ali Ankan (Eskişehir) 
5- Mehmet Vedat Yücesan (Eskişehir) 
6- Ali Cumhur Yaka (Muğla) 
7- Atilla Kart (Konya) 
8- Uğur Aksöz (Adana) 
9- Yılmaz Kaya (İzmir) 

10- Feridun Fikret Baloğlu (Antalya) 
11- N. Gaye Erbatur (Adana) 
12- Atila Emek (Antalya) 
13- Tuncay Ercenk (Antalya) 
14- Nail Kamacı (Antalya) 
15- Gürol Ergin (Muğla) 
16- Osman Kaptan (Antalya) 
17- Ali Arslan (Muğla) 
18- Abdulaziz Yazar (Hatay) 
19- Mehmet Ziya Yergök (Adana) 
20- Mehmet Akif Hamzaçebi (Trabzon) 
21- Nurettin Sözen (Sivas) 
22- Mehmet Kartal (Van) 
23- Nadir Saraç (Zonguldak) 
24- Mehmet S. Kesimoğlu (Kırklareli) 
25- Mehmet Boztaş (Aydın) 
26- Mehmet Küçükaşık (Bursa) 
27- Enver Öktem (İzmir) 
28- Fuat Çay (Hatay) 
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29- Ali Rıza Bodur (İzmir) 
30- Mehmet Mesut Özakcan (Aydın) 
31- Kâzım Türkmen (Ordu) 
32- Hasan Ören (Manisa) 
33- Bülent Baratalı (İzmir) 
34- Ali Kemal Deveciler (Balıkesir) 
35- Necati Uzdil (Osmaniye) 
36- Ahmet Yılmazkaya (Gaziantep) 
37- Erdal Karademir (İzmir) 
38- Abdurrezzak Erten (İzmir) 
39- Enis Tütüncü (Tekirdağ) 
40- Yakup Kepenek (Ankara) 
41-Hakkı Ülkü (İzmir) 
42- Bihlun Tamaylıgil (İstanbul) 
43- Rasim Çakır (Edirne) 
44- Mevlüt Çoşkuner (İsparta) 
45- Mustafa Yılmaz (Gaziantep) 
46- Mustafa Gazalcı (Denizli) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

meler sırası geldiğinde yapılacaktır. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 
2.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, 

İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, kuş gribi hastalığının 
yaygınlaşmasının nedenleri ile toplum sağlığına ve ekonomiye etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/335) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde ortaya çıkan ve insan sağlığını büyük ölçüde tehdit eden kuş gribi virüsünün yaygın

laşmasının nedenlerini, toplum sağlığı açısından ulaştığı boyutu, konunun tavukçuluk sektörüne et
kilerini ve gerekli önlemleri zamanında almayan sorumluları tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 in
ci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımız
la arz ederiz. 

Ali Topuz Kemal Anadol Haluk Koç 
İstanbul İzmir Samsun 

CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili 
Gerekçe: 
Kuş gribi virüsü salgını dünyada ve ülkemizde insan sağlığını tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. 
Ülkemizde kuş gribi virüsünün ortaya çıktığı tarihten sonra konuyla ilgili bakanların gerçekleri 

halktan saklaması ve gerekli önlemleri zamanında almaması, virüsün ülkede yerleşmesi ve toplum sağ
lığı noktasında olumsuz gelişmelerin yaşanmasına yol açmıştır. 
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İlk kuş gribi vakalarının ortaya çıkmasından sonra konuyla doğrudan ilgili Sağlık Bakanlığı ile 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkililerinin yaptıkları halkı yanlış yönlendiren bilim dışı açıklamalar, 
hastalığın yaygınlaşması sonucunu doğurmuştur. 

Manyas'ta ortaya çıkan salgından sonra "virüslerin kuluçka süresi doldu; salgın bitti" biçiminde 
yapılan açıklamalar, bilimi ve sağlığı siyasete alet etmenin bir örneğidir. Manyas'ta ortaya çıkan sal
gının ardından göçmen kuşlann ülkeye geliş tarihleri ve konaklama alanlan konusunda herhangi bir 
değerlendirme yapılmamış, kalıcı önlemler alınmamış ve bu konuda kamuoyu yanlış bilgilendirilmiş
tir. 

Ülkemizde göçmen kuşlannın konakladığı birden çok alan vardır; Beyşehir, Akşehir ve Eğirdir 
gibi büyük sulak alanlarda konaklayacak kuşlarin, aynı bölgeden doğuya doğru uzanan bir hizada bütün 
sulak alanlan doldurması beklenmektedir. 

Kuşlar, Gölhisar, Karataş, Salda, Yanşlı, Girdev Gölü, Olukköprü kaynaklan, Aksu ve Göksu Del
tası başta olmak üzere çok sayıda sulak alanı doldurmaktadır. 

Ege Bölgesinde de Dalaman sulak alanlan, Patara kıyı ekosistemi, Dalyan, Güllük Deltası, Büyük 
Menderes, Bafa Gölü ve İzmir'in sulak alanlanna; havalar soğuyunca da Adana ve Hatay'da Akyatan, 
Kesik ve Tuzla Gölü ile Yumurtalık lagününe yerleşmektedir. 

Bu bölgelerde de her an enfeksiyon yayılması söz konusu olabilir. Kuluçka süresi virüsün insana 
ve kuşa bulaşmasıyla başlar. Bu bilimsel kurala göre, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıklamalan bilim 
dışıdır ve özel amaçlar gütmektedir. 

Bu konuda CHP milletvekillerinden oluşan bir heyetin Manyas'ta yaptığı incelemelerden sonra 
hazırladığı raporda yer alan göçmen kuşlann konaklama alanlannda derhal önlemlerin alınması 
konusunda hükümete yaptığı uyanlar da dikkate alınmamıştır. 

Doğubayazıt'ta ortaya çıkan kuş gribi vakalannın ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Has
tanesinde kuş gribine yakalanmış hastalarla ilgili Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yaptığı "hastalann 
kesin olarak kuş gribine yakalanmadıktan ve zatürreeden öldükleri" yönündeki bilimdışı beyanlar, 
hükümetin konuyu kamuoyundan saklamaya çalışırken suçüstünde yakalandığını göstermektedir. 

Kuş gribi, aynı zamanda ülke tanmının ana damarlanndan biri olma yolunda önemli bir yer edinen 
tavukçuluk ve yumurta sektörünü ağır bir krize sokarak durma noktasına getirmiştir. Bu gelişmeler, 
tavukçuluk ve yumurta sektörüyle yakından ilintili olan mısır, buğday ve diğer katkı maddelerinin 
üreticileri olan çiftçilerimizi de ekonomik açıdan olumsuz olarak etkilemiştir. Kuş gribinin yol açtığı 
ekonomik sorunlann çözümüne yönelik, açıklanan önlemler, sektörün sorunlannı çözmekten uzak kal
mıştır. 

Ülkemizin göçmen kuşlann konaklama noktalan açısından konumu, kuş gribi virüsü riskinin 
basite indirgenerek geçiştirilemeyeceğini ortaya koymaktadır. 

Yukanda belirtilen gerekçelerle, devletimizi yıpratan, halkın sağlığını tehlikeye atan, sosyal ve 
ekonomik alanda giderek artan bir tehdit olarak görülen kuş gribi virüsü için alınacak tedbirlerin Yüce 
Meclisimizce tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılması yerinde olacaktır. 

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

meler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, sözlü sorulan görüşmüyor ve gündemin "Kanun 

Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
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IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve ibrahim 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, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan 
ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3 üncü sırada yer alan, İzmir Milletvekili Fazıl Karaman ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman 

Sali'nin, 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
nameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüş
melerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

3.- İzmir Milletvekili Fazıl Karaman ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 178 Sayılı 
Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/614) (S. Sayısı: 1055) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde. 
1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 
Şimdi, 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
HALUK KOÇ (Samsun) - Karar yetersayısı isteğimiz vardı. 
BAŞKAN - Tekrar isteyebilirsiniz; ama, o, o dönem içindi. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Karar yetersayısının aranmasını tekrar istiyoruz. 
BAŞKAN - İstiyorsunuz... 
Maddeyi oylarınıza sunarken, karar yetersayısını da arayacağım. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı bulunamamıştır; birleşime 5 dakika veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.54 

(x) 1055 S. Sayılı Basmayazı 26.1.2006 tarihli 55 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

- 2 6 -



TBMM B:57 1 .2 .2006 0 : 2 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.06 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

1055 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3.- İzmir Milletvekili Fazıl Karaman ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 178 Sayılı 

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/614) (S. Sayısı: 1055) 
(Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Teklifin 1 inci maddesinin oylanmasında karar yetersayısı bulunamamıştı. Şimdi, 1 inci maddeyi 

tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş

tir; karar yetersayısı vardır. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin mülga (d) bendinden 

sonra gelmek üzere (e) bendi olarak "Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü", ek (1) sayılı cetvelin "Ana 
Hizmet Birimleri" bölümünün mülga 4 üncü sırasından sonra gelmek üzere, 5 inci sıra olarak "Gelir 
Politikaları Gn. Md." ibaresi eklenmiş ve diğer bent ve sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın 
Kemal Sağ. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, ben konuşacağım. 
BAŞKAN - Siz mi konuşacaksınız? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Evet efendim, müsaade ederseniz. 
BAŞKAN - Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 

şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 
Konuyla ilgili bakan yerinde mi diye baktım; ama, Sayın Enerji Bakanı herhalde o görevi yerine 

getiriyorlar. Ben, 1055 sıra sayılı 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin 2 inci maddesi üzerin
de kısaca görüşlerimizi özetlemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddeyle, Maliye Bakanlığı ana hizmet birimi olan Gelir Politikaları 
Genel Müdürlüğü kurulması amaçlanmaktadır. Bunun amacına girecek olursak, devlet gelirlerine iliş
kin temel politikaları oluşturmak, gelir bütçesini hazırlamak, uluslararası anlaşmalar yapmak, 
ekonomik ve malî gelişmeleri izlemek, gelir istatistiklerini değerlendirmek şeklinde özetleyebiliriz. 

Sayın milletvekilleri, kamunun yeniden yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde, daha önce, ver
gi politikalanm oluşturmak ve vergi uygulamalanm yürütmekle görevli olan Gelirler Genel Müdürlüğü 
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yeniden yapılandırılmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı kurulmuştu. Bu, yeniden yapılanma, kamuoyuna, 
tarafınızdan, bir "reform" olarak, bir "devrim" olarak sunulmuştu anımsayacaksınız. O zaman da söy
lemiştik, bugün de söylüyoruz ve gelen bu teklif karşısında da, bunun bir devrim olmadığı, bir reform 
olmadığı bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, 13 Nisan 2005 tarihli Genel Kurul çalışmalarına isterseniz kısa bir 
geri dönüş yapalım ve o gün, konuyla ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin neler söylediğini ben 
kısaca sizlerin huzurunuza getirmek istiyorum. Söz alan Adana Milletvekilimiz Kemal Sağ şunları söy
lemişti. Tarihi bir kere daha hatırlatıyorum, 13 Nisan 2005. "Bakalım, öngörülen değişiklikler, gerek
çelere ve gerçeklere uygun düşmekte midir?" 

Belki, değerli milletvekillerinin ilgisini çekmiyor Sayın Başkan; ama, 13 Nisan 2005 tarihi ile on 
ay sonrasında geldiğiniz noktayı, iddia ettiğiniz reform konusunda hangi noktada ele aldığımızı özet
lemek istiyorum. Hiç olmazsa, dinlemek isteyen arkadaşlarımıza engel olmazlarsa aracılığınızla, 
sevinirim. 

Değerli arkadaşlarım, aynen bu soru sorulmuş: "Bakalım, öngörülen değişiklikler, gerekçelere ve 
gerçeklere uygun düşmekte midir" diyor Sayın Sağ. Güçlü bir gelir idaresi sloganıyla yola çıkılan 
sürecin bu ilk aşamasında, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin, bu kararnamedeki adıyla Gelirler Genel Müdürlüğünün görevlerini belirleyen 12 
nci maddesindeki "a-) devlet gelirleri politikasını hazırlar ve uygular" hükmü tamamen kaldırılmış 
"devlet gelirlerine ilişkin kanun ve tüzükleri ve bunlarla ilgili her türlü değişiklikleri hazırlar" hükmü, 
yine "devlet gelirleri politikasıyla ilgili kanun ve kararname çalışmalarına katılmak" şeklinde düzenlen
miş. "Devletin gelir bütçesini gerekçesiyle birlikte düzenler" hükmü tamamen kaldırılmış "gelirlere 
tesiri olan her türlü kanun teklif ve tasarılarını inceleyip bunlar hakkındaki düşüncelerini bildirir ve 
tasarıların devlet gelirleri politikasına ve vergi tekniğine uygunluğunu sağlar" hükmü, "gelirleri et
kileyen her türlü kanun tasan ve tekliflerini vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş 
bildirmek" şeklinde değiştirilmiş, "milletlerarası vergi ilişkilerini yürütür, ikili veya çok taraflı vergi an
laşmaları yapar" hükmü, yine "görev alanına giren konularda uluslararası gelişmeleri izlemek ve Av
rupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle işbirliği yapmak" şeklinde düzenlenmiştir. Şim
di, 13 Nisanda, "burada bazı örneklerini verdiğimiz bu değişikliklerle yeni adıyla Gelir İdaresi Başkan
lığının gücünü artırdığının ileri sürülmesi akıl ve izan sınırlan içerisinde mümkün değildir" diyor Sayın 
Kemal Sağ, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü. Maliye Bakanlığının diğer birimlerinin mevzuatında ya 
da mevcut mevzuatla verilmiş görevlerinde bir değişiklik yapılmadığına göre, yeni adıyla Gelir İdaresi 
Başkanlığının eski Genel Müdürlüğe kıyasla azaltılmış yetkilerini kim ya da kimler kullanacaktır diye 
soruyor. 

Değerli arkadaşlanm, şimdi bugün bu yasa değişikliğiyle yapılmak isteneni biz tam on ay önce bu 
kürsüde ifade etmişiz. Ama, her zaman olduğu gibi, maalesef dinletememişiz. 

Değerli arkadaşlanm, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname maalesef yamalı bir bohçaya dön
müştür. Artık yeni bir yasa kaçınılmazdır. Bugün buradan bir kez daha söylüyoruz: Bu şekilde devam 
ederseniz, bu konuda yeni bir yasa teklifiyle gelmek zorunda kalacaksınız, on ay önce söylediklerimiz
den sonra, o zamanki uyanlanmıza tıkadığınız kulak bugün birazcık açılmış oluyor; ama, on ay gecik
meyle. Ama, yeni bir yasa teklifiyle gelmiş olacaksınız kısa zaman içerisinde. Eğer hazırlığınız varsa, 
bizim önerimiz, bunu bir an önce gündeme getirip koymanızdır. 

Değerli arkadaşlanm, madem Maliye politikalan üzerinde görüş ifade ediliyor, eğer Maliye 
politikalannda ciddîyseniz, kayıtdışı ekonomiye enerjinizi harcamanızı, mücadelelerinizi yoğunlaştır
manızı bir kere daha talep ediyoruz. 

Sayın Maliye Bakanımız yok. Bu konu oldukça hassas. Ben daha önceki konuşmalanmda kürsüde 
ifade etmiştim, sizlere bir dost tavsiyesinde bulunmuştum, o da şu idi; belki anımsamak istersiniz diye 
söylemek istiyorum: Ne olur değerli arkadaşlanm, Sayın Maliye Bakanı kürsüye çıktığı zaman çok faz-
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la teşyi etmeyin demiştim, çok alkışlamayın demiştim. Sonradan Sayın Maliye Bakanı sizin verdiğiniz 
bu alkış destekleri arkasında bütün hükümeti bağlayacak, belki bütün grubunuzu bağlayacak birtakım 
uygulamaların içine giriyor demiştim, lütfen, çok fazla teşyi etmeyin demiştim. Belki hatırlayacaksınız; 
ama, onun size sempatik gelen tavırları, çok büyük alkışlarla onu birtakım farklı noktalarda davranmaya 
itti. Bence anımsayanlarınız vardır, böyle hafif acı acı gülümseyenler var. 

Şimdi Sayın Maliye Bakanı burada olsaydı konuşurduk. 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Yukarıda komisyonda çalışıyor. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Yukarıda çalışıyor. O zaman iletirsiniz veya tutanaklardan Sayın 

Maliye Bakanı izler. Sayın Maliye Bakanını biz hep bu koltukta görmek istiyoruz. Sakın, bugün Sayın 
Genel Başkanımızın söylediği şeyden alınmayın. Sayın Maliye Bakanı, Türkiye siyaseti için bir zen
ginliktir. Bugün, şimdi yaptığı bir açıklamada da, kaçak olmadığını iddia ettiği villaları yıkma karan al
mış. Ben çok basit bir soru sormak istiyorum: Madem kaçak değildi iddiasını basına yansıttı Maliye 
Bakanı, şimdi niye durup dururken bu villalan yıkma karan alıyor; bu da ilginç. 

RECEP KORAL (İstanbul) - Güçlendirme yapıyor, güçlendirme. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Allah başınızdan eksik etmesin Sayın Maliye Bakanını diyor, saygılar 

sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Anavatan Partisi Grubu adına Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Özdoğan, buyurun. (Anavatan 

Partisi sıralanndan alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekili arkadaşlanm; Yüce Heyetinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 1055 sıra sayılı 
yasa tasansının 2 nci maddesinde, Anavatan Partisi Grubu adına, söz almış bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef, Maliye Bakanlığıyla alakalı bir yasa görüşülürken Sayın Maliye 
Bakanının burada bulunmaması ve onun yerine Sayın Enerji Bakanının bulunması, Maliye Bakanının 
artık enerjisinin bittiğini, tükendiğini göstermektedir. Kendisini, bu yasa görüşülürken burada göster
mek isterdik. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANA MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Başka bir 
yasa var... 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Ben, Sayın Maliye Bakanının yerinde olsaydım, istifa eder, 
giderdim; artık yıprandı. Kendisine acıyoruz burada, kendisine acıyoruz değerli arkadaşlar. Ben, bu 
vesileyle, AKP'nin uyguladığı vergi politikalan hakkında konuşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, bir Anavatan Partisi milletvekili olarak her şeyden önce şunu söylemek mil
letime borcumdur: AKP İktidan, vergi politikasını, yatınmcının, üretenin, vatandaşın ayakkabısına kaç
mış bir çakıl taşına dönüştürme beceriksizliğini göstermiştir. Buradan ilan ediyorum, bugün, ülkemiz
de üreten kesim yatınmlannı geliştirmemekte, yeni yatınm yapamamakta, yolunda yürüyememektedir; 
çünkü, Türkiye'de vatandaşın ayağına bir çakıl taşı kaçmıştır. Bu çakıl taşı, herkesin canını yakmakta, 
sendelenmesine neden olmaktadır (Anavatan Partisi sıralanndan alkışlar) taşın adı vergidir. Bugün, 
tekstilcinin feryatlanna kulak verin, madencilerin, otomotivcilerin, küçük ölçekli işletme sahiplerinin 
feryatlanna kulak verin ve hepsinden acıklısı, geçim güvencesini sağlamak, namusuyla çalışmaktan 
başka derdi olmayan sıradan vatandaşımızın feryatlanna kulak verin; kulaklannızı hep aynı kelime tır-
malayacaktır; vergi... Ticaret odalannı, meslek birliklerini dinlediğiniz zaman vergi konusundaki 
sorunun ne olduğunu, bu sorunun nasıl çözümleneceğini, sorunu yaşayan insanlar olarak açık seçik or
taya koyuyorlar; ama, dinleyen kim?! İktidann kulağı, yaşamadığına hüküm vermeyi âdet edinmiş 
kalem efendisi, uluslararası tefeci danışmanı bir iki akademisyendir. İktidann kulağını verdiği yerden 
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karanlık bir mantığın, karmaşık bir üslubun sesleri gelmektedir. Peki, ne demektedir bu karanlık man
tık; sadece bütçeyi denk tutun, bütçe hedeflerine sadık kalın mı demektedir? Buraya kadar zaten 
tamamdır; hiçbirimizin, bütçe hedeflerine sadık kalınması noktasına bir itirazımız olamaz; ama, kayıt-
dışılığın en büyük sorun olduğu bir ülkede gelir kalemlerini nasıl sağlıklı bir yapıya oturtacaksınız? 
Kayıt altındaki vatandaşa despotça yüklenerek mi gelir elde edeceksiniz; yoksa, kayıtdışını kayıt altına 
alma ve üretim destekler gibi bir vergi politikası mı uygulayacaksınız? İşte, tam burada, AKP'nin res
men borazanhğını yaptığı uluslararası despotik yapılanmalar "biz orasına karışmayız, bütçe hedeflerine 
sadık kalın da nasıl kalırsanız kalın" demektedirler. 

Peki, AKP İktidarı bu sorunu nasıl aşmaya çalışmıştır; maalesef, kanuna, nizama boynunu eğenin 
boynunu kırarak gelir elde edilmesi yoluna gidilmiştir. Kayıt altındaki çalışana, üretene, uluslararası 
rekabette geri kalacaktan oranlar uygulanırken, kayıtdışı, yine, kayıtdışıdır; hırsız, yine, hırsızdır. 
Bugün Maliye Bakanlığında boynuna polyester kravat takan, çalışanın, üretenin başına üşüşmekte, 
canına okumaktayken, kayıt dışında çalışanlar devlete selam bile vermeden yollarına devam etmek
tedirler. 

Vergi politikasının nasıl çarpık sonuçlara yol açtığını sivil toplum örgütleri zaten yeterince dile 
getirmektedirler. Gerçek, tartışma götürmez bir şekilde ortadadır. Vergi politikası nasıl yanlış uygulanır, 
bir çuval incir nasıl berbat edilir; sağ olsunlar, AKP Hükümeti bunu göstermiştir!.. 

Şimdi, Anavatan Partisi olarak bize düşen "vergi politikası nasıl sağlıklı uygulanır" sorusunun 
cevabını vermektir. Bu kapsamda, vergi uygulamasında, Anavatan Partisinin hassasiyetlerini içeren 
kısa bir sunum yapmak istiyorum. 

Bütçe uygulamalarının en hassas noktası saydamlıktır. Neden bütçe uygulamalarının saydam ol
ması bu kadar önemlidir; çünkü, bütçe hedeflerinin tutturulması konusunda vatandaşın desteğini almaz
sanız hiçbir şey yapamazsınız. Vatandaş, gelirini, giderini, hedeflerini bilmediği bir konuya nasıl des
tek verecektir? Vatandaş, mevcut durumu detaylarıyla bilmelidir ki, bütçe hedeflerine ulaşılması 
konusunda nelerin yapılması gerektiğini de fark etsin, durumdan vazife çıkarıp üzerine düşeni yapsın. 
Türk halkı, devletinin gücü, kendi refahı için üzerine düşeni yapmaya her zaman açıktır, iş ki, siz, vatan
daşı yeter derecede bilgilendirin. 

Şimdi, burada önemli bir nokta gözümüze çarpmaktadır; devletin hesabı kitabı demek olan bütçe, 
vatandaşa, diğer konulara göre çok daha karmaşık, içinden çıkılamaz gelmektedir. Bu nedenle, vatan
daşımız, bütçe verilerini öğrenme konusunda, borsa ya da döviz kurlarını öğrenme konusunda göster
diği isteği ortaya koyamamaktadır. Burada, hükümetlere düşen, bütçenin gerçekleşen ve beklenen 
rakamlarını, hedefleri ve mevcut durumu, gerçekleri basitleştirecek biçimde, vatandaşın anlayacağı 
biçimde ortaya koyabilmektir. Bu da yetmezse, tabanlanmız şişene kadar yürürüz, çenemiz kasılana 
kadar konuşuruz, ne yapar eder vatandaşı bütçe sürecinin içine çekeriz. 

Bütçe rakamlannın nizamî sunumunun dışında, vatandaşın rahatlıkla anlayacağı ve ilgileneceği bir 
formatın bulunması ve bu formatın uygulanması Maliye Bakanlığının ciddî zaman ve enerjisine mal 
olacaktır. Bunu kabul ediyoruz; fakat, şunu da unutmamak gerekir ki, alacağımız netice göstereceğimiz 
çabaya değer. İçinde vatandaşın olmadığı bir hükümet bütçesi, ancak despotluk özlemi çeken bir ik-
tidann icraatı olabilir. 

Anavatan Partisi olarak bütçe konusunda bizim birinci önceliğimiz, saydamlıktır, bütçe rakam
lannın vatandaşça bilinmesi, tartışılabilmesi, vatandaşın bütçe sürecinin içine dahil edilmesidir. 

Vergi uygulamalannın yerindeliğinin bir başka ölçütü de adalettir. Peki, verginin adaleti nedir; 
hükümetin, diş geçirebildiği mükellefin canına okuması değil, gelir nispetinde vergilendirme yapıl
masıdır. 

Yine, kayıt içindekine gözünü dikmek değil, daha fazla uygulama birimini kayıt altına alacak bir 
sistem geliştirmek demektir. Bu sistemi geliştirmeyen hükümetler AKP gibi kaçak dövüşürler. Kaçak 
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dövüşme nereden anlaşılır biliyor musunuz; dolaylı ve dolaysız vergilerin yaygınlığının karşılaştırıl
masından anlaşılır. Dolaysız vergi mükellefin gelirini referans alır, dolaylı vergiyse, gelir değil tüketimi 
referans alır. Devletin saldığı vergi vatandaşın tüketimine yansıtılır. Tüketim, varlıklı kesimin gelirleri 
içinde küçük bir yüzde orana sahiptir; dargelirli vatandaşın zaten belli olan geliri içindeyse esaslı bir 
yüzdeyle temsil edilir. Siz, dolaylı vergilere yüklenirseniz, dargelirli vatandaşın gelirinin yüzde 20'sine 
yakını vergiye giderken, varlıklı kesimin vergi yükü yüzde 6'lar düzeyinde kalır; bu da, apaçık adalet
sizliktir. Anavatan Partisi bu adaletsizliğe göz yumamaz. Anavatan Partisi, AKP Hükümetinin yaptığını 
yapmayacaktır. Anavatan Partisinin vergi konusundaki önceliklerinden biri de, gelire nispetsiz olarak 
vatandaşın sırtına binen vergilendirmedir. Dolaylı ve dolaysız vergilendirme ayrımına gidilmeli ve bun
ların ağırlıkları, adalet ilkesi göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmelidir. 

Vergi politikasıyla alakalı olarak üzerinde durulması gereken diğer bir husus, istihdam vergileridir. 
Küreselleşmenin günlük yaşamımızda ağırlığını giderek artırmaya başlamasıyla birlikte, Türk özel sek
törünün uluslararası piyasalarda rekabet gücünün tesis edilmesi ve korunması daha da bir önem kazan
mıştır. 

Diğer taraftan, ülkenin en büyük sorunu haline gelmiş işsizliğin azaltılması da hükümetlerin ön
celiği olmalıdır. Bu iktidarın direttiği uygulamaya şöyle bir baktığımızda, istihdam oluşturan yatırım
cının sanki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, konuşmanızı, lütfen, tamamlayın. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - . . .büyük bir günah işlemiş gibi bedel ödediğini, oluşturduğu 

istihdamın tüm yükünün yatırımcının üzerine yüklendiğini görmekteyiz. Bu uygulamanın sonucunda 
özel sektör istihdam oluşturmaya çekinmekte, kayıtdışılık artmakta, işsizliğe çözüm bulunamamakta, 
verginin yatırımcı üzerinde oluşturduğu baskı ücretli çalışanın ücretlerine yansımakta, ortaya çıkan tab
lo ne üreteni ne çalışanı ne de sorunların çözümünü dileyen kanaat önderlerini memnun etmektedir. 
Maliye Bakanını ziyaretlerinde durumu izah eden iş dünyası temsilcileri evrensel ahlaka olduğu kadar, 
adaba da sığmayan bir cevapla karşılaşmışlardır. Sayın Bakan şerh düşmüştür "kayıtdışı merdivenaltı 
işletmelerini ihbar edin, 1 000 000 kişiyi daha kayıt altına alalım", öyle demiştir. Sayın Bakan bilmelidir 
ki, kayıtdışını kayıt altına almak yatırımcının görevi değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan, son cümleniz için açıyorum mikrofonu, lütfen, selamlamanızı yapın. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Bakan bilmelidir ki, kayıtdışını kayıt altına almak yatırımcının görevi değildir. Bu hükümet 

döneminde her zaman yapıldığı gibi sorumluluğu başkalarının üzerine yıkarak sorunlar çözülmez. 
İnşallah diğer maddelerde Anavatan Partisinin bu konulardaki görüşlerini açıklamaya devam 

edeceğiz. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özdoğan. 
Hükümetin söz isteği var. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımız Sayın Hilmi Güler söz istemiştir; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Sayın Başkan, 

saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce hükümet bölümünde otururken 
her iki muhalefet partisinden Maliye Bakanımıza ilişkin bazı ithamlarda bulunuldu. 

Sayın Maliye Bakanımız şu anda gene konusuyla ilgili olarak Plan Bütçe Komisyonunda görevini 
yapmaktadır. Onun için de, zamanlı olduğu için işi, burası da Hükümete ait olduğu için, bana oturmamı 
rica etti. Dolayısıyla, kaçma filan gibi bazı sözler söylendi. 
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HALUK KOÇ (Samsun) - Kaçma demedim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Ben, 

bunu, bir parça zorlama veya... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Kaçma demedim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Hayır, 

sizin için söylemiyorum; arkadaşlarımız da söylediler. 
Dolayısıyla, bir başka görevinde bulunuyor. Ben de, Hükümeti temsilen orada oturuyorum. Bun

dan daha doğal bir şey olmaz. Kaldı ki, bu noktalarda, hem hakkaniyet konusunda hem de görev tanım
larına çok dikkat etmek gerektiğini hatırlatmak istiyorum. 

Onun dışında da, gerçekten, siyasetin bugünlerde bu derece değişik bir görüntü taşıması da bizi 
haliyle üzmektedir. Hele bizden ayrılan arkadaşlarımızın, Sayın Maliye Bakanımızın bulunduğu bir 
dönemdeki davranışları ile şimdikini mukayese ettiğim zaman, bunu da, gene, ibret alınması gereken, 
siyaset adına, hakkaniyet adına, dürüstlük adına, tutarlılık adına ibret alınması gereken bir nokta olarak 
hatırlatmak istiyorum. 

Bu vesileyle, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakana teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahıslan adına söz isteği var. 
Adana Milletvekili Sayın Recep Garip, buyurun. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
RECEP GARİP (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlanm; 178 sayılı Maliye 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporu üzerinde görüşmeler yapıyoruz. 2 nci madde 
üzerinde şahsım adına söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, vergi sisteminin başansı, ekonomik politikalarla uyumlu hale gelirse mümkün. 
Vergi politikalannın oluşturulmasına ve bu politikalann uygulanmasına esas teşkil etmek üzere 
çıkanlan kanunlar, etkin ve verimli çalışan bir idare vasıtasıyla uygulanmasıyla hayata geçirilir. 
Dolayısıyla, olaya bakarken, biraz daha geniş bakmak, doğru bakmak yerinde olur diye düşünüyorum. 
Politika oluşturmak ve buna bağlı mevzuatı hazırlamak, bütün bu mevzuata uygulamalan yapmak, 
uluslararası ilişkileri yürütmek gibi çok geniş kapsamlı ve önemli görevlerin tek bir idarî çatı altında 
yürüterek, etkinliğin ve verimliliğin sağlanması mümkün olmadığını geçmiş uygulamalar göstermiştir. 

Nitekim, gelişmiş ülkelerin idarî yapılanmalanna baktığımızda, pek çok ülkede devletin gelir ve 
vergi politikalannın oluşturulması görevi ile vergi idaresi ve uygulamalan görevinin ayn birimler 
tarafından yerine getirildiği görülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, geliniz, doğru şeyler söyleyelim. Politika oluşturmak herkesin harcı değildir. 
Vergi politikası oluşturmak, maliye politikalan oluşturmak, ekonomik politikalar oluşturmak gerçekten 
kolay değildir; ama, bir memleketin, bir ülkenin en önemli görevlerinden bir tanesi, uzun vadeli 
politikalar üretmektir. Kamunun yeniden yapılandınlması çalışmalan çerçevesinde, daha önce, vergi 
politikalannı oluşturmak ve vergi uygulamalannı yürütmekle görevli olan Gelirler Genel Müdürlüğü 
yeniden yapılandınlmış, bakanlıkça belirlenen vergi politikalannın etkin, verimli, mükellef odaklı bir 
anlayışla uygulamak üzere, 5 Mayıs 2005 tarihli 5345 sayılı Kanunla Gelir İdaresi Başkanlığı kurul
muştur. Bu defa, vergi uygulamalanna temel teşkil eden, yön verecek olan, devletin gelir ve vergi 
politikalannın oluşturulması, ilgili kanun, kararname, tüzük ve yönetmelikler ile Gelir Bütçesinin hazır
lanması, uluslararası vergi ilişkilerinin yürütülmesi gibi görevlerle Maliye Bakanlığımızın merkez teş-
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kilatına bağlı bir ana hizmet birimi olarak Gelir Politikalan Genel Müdürlüğü kurulması elzem olmuş
tur ve kurulmuş, kadrolar ihdas edilmiştir. 

Bu kanun teklifinin 1 inci maddesi daha önce görüşüldüğü için, 1 inci maddede, Gelir Politikalan 
Genel Müdürlüğü görevleri sayılmıştır; 2 nci ve 3 üncü maddelerde ise, bu amaçlan yerine getirecek 
olan genel müdürlüğün kadrosu ihdas edilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, Maliye Bakanlığı 178 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle teşkilatlan-
dınlmış; teklifin 2 nci maddesinde, yeni kurulan genel müdürlüğün ilgili kararnamede sayılı kurumlann 
arasına eklenmesi sağlanmıştır. Tabiî, burada şunu zikretmek gerekiyor: Maliye Bakanlığı Teşkilat 
Kanunu Tasansı hazırlıklannın olduğunu, en kısa zaman içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gün
demine sunulacağını bilmekte yarar var. İnşallah, Maliye Bakanlığımız teşkilat kanununa böylece 
kavuşmuş olacaktır. 

Tabiî, maddenin hayırlı olmasını dilerken, biraz önce konuşan arkadaşlanma, vatan ve bayrak 
şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bir ifadesiyle, Anadolu insanımızın, halkımızın, ulusumuzun o birlik 
ve beraberlik ruhu içerisindeki aklıselimine ithaf etmek istiyorum: 

"Ağlanm ağlatamam, hissederim söyleyemem, 
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizanm." 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Garip. 
Şahsı adına ikinci söz isteği, İstanbul Milletvekili Sayın Ünal Kacır'ın. 
Buyurun Sayın Kaçır. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın

da Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin 2 nci maddesi 
üzerinde söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; kamuyu hep beraber yeniden yapılandınyoruz. Bu çalışmalar 
doğrultusunda, daha önce Gelirler Genel Müdürlüğü olarak görev yapan Genel Müdürlüğümüzün bazı 
görevleri, Gelir İdaresi Başkanlığı olarak yeni bir başkanlık kurulmuş, bu Başkanlığa verilmiştir. 

Bu Başkanlık, Bakanlıkça belirlenen vergi politikalannı, etkin ve verimli, mükellef odaklı bir an
layışla uygulamak üzere kurulmuştur. Şimdi de, işte, bu Bakanlıkça belirlenecek politikalan da belir
lemek için, Gelir Politikalan Genel Müdürlüğü kurulması doğrultusunda bir kanunu şu anda 
görüşüyoruz ve bununla ilgili de 20 kişilik bir kadro oluşturulacak, bu doğrultuda çalışma yapıyoruz. 

Bunun üzerinde söylenecek çok fazla şey yok; ama, genellikle, buraya gelen arkadaşlanmız, 
mademki maliye konusuyla ilgili, malî politikalarla ilgili bir şeyler konuşuyoruz, öyleyse genel 
politikalar üzerinde konuşalım diyerek konuşuyorlar, sağ olsunlar. Arkadaşlarımız, nedense, herhalde 
çok seviyorlar Sayın Maliye Bakanımızı, kendileri neredeyse Maliye Bakanının da mutlaka orada ol
masını arzu ediyorlar. Aslında, şikâyetçi olduklan konulardan bir tanesi, işte, vatandaşın ayakkabısının 
içerisine çakıl taşı kaçmıştır, bu çakıl taşı da vergidir, bu çakıl taşından vatandaşı kurtarmak gerekir 
diyorlar; ama, takip etmiyorlar ki, şu anda da Sayın Maliye Bakanımız, komisyonda, işte, o çakıl taşı 
dediği vergileri düşürmek için, bir tasanyı, teklifi şu anda komisyonda görüşmekle meşguller. Eğer ver
gi politikalan doğrultusunda, bu vergilerin yüksekliği doğrultusunda görüşleri olan arkadaşlar varsa, 
hemen şimdi yukanya koşsunlar, Plan ve Bütçe Komisyonunda bunlar konuşuluyor. 

ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Zenginlerin vergilerini düşürüyor. 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Evet, elbette ki, burada da, bu kürsüde de, bu doğrultuda arkadaş

lanmız görüş beyan etme hakkına sahipler, edecekler; ama, yakinen takip etmek gerekir ki, işte, bu çakıl 
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taşı dediğiniz şeyleri teker teker döküyoruz. Onları geçmişte siz doldurdunuz ayakkabılarımızın içine 
de, biz, şimdi, onları teker teker dökmekle meşgulüz. Bu görevimizi de en iyi şekilde yerine getirmeye 
çalışıyoruz. 

Bu duygularla, Yüce Heyetinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kanunun hayırlı olmasını 
diliyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kaçır. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunacağım. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Karar yetersayısı... 
BAŞKAN - Karar yetersayısı istenmiş olduğundan, oylama sırasında karar yetersayısını 

arayacağım. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş

tir; karar yetersayısı vardır. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) ve (3) 
sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) 
sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir. 

Ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
ekli (I) sayılı cetvelin Gelir İdaresi Başkanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (5) sayılı listede yer 
alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Gelir 
İdaresi Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Gaziantep Milletvekili Sayın Ömer 
Abuşoğlu; buyurun. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

Sayın Abuşoğlu, süreniz 10 dakika. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı, Maliye Bakanlığı teşkilatında yeni bir
takım düzenleme yapmak üzere getirilmiş bir kanun tasarısı. Gelir İdaresi Başkanlığı şeklinde daha ön
ceden düzenlenen; fakat, yeterli olmayıp, bir de gelir politikaları oluşturmak üzere bir birim kurmak 
üzere bu kanun tasarısı hazırlanmış durumda. Ancak, bu çerçevede, sadece Maliye teşkilatındaki bu 
düzenleme söz konusu edilmeyip, aynı zamanda, ülkenin genel vergi politikası ve vergi yapısı ile ver
gi adaleti ve buna benzer, ilgili, bu çerçeve içerisine girecek konularda da kürsüye çıkan hatipler görüş 
belirttiler. 

Elbette, bugün, Türkiye, ödeme gücü esası dikkate alındığında -ilgililer bilir, maliyeciler bilir, 
konuyla yakından ilgili milletvekilleri de bilir- ödeme gücü ve vergi adaleti söz konusu edildiğinde, pek 
de iç açıcı bir görünüm sergilemez Türkiye'nin mevcut vergi yapısı. Bunun gerekçesi, gelir vergileri 
dediğimiz zaman ve ödeme gücüyle en yakından, doğrudan ilgili bir vergi çeşidine baktığımızda, Gelir 
Vergisi, adaletsiz bir yapı göstermektedir, adaletsiz bir çerçeve çizmektedir. Bu Gelir Vergisi içerisinde, 
büyük ölçüde, ücretlilerden alınan Gelir Vergileri büyük bir yekûn tutar. Âdeta, Gelir Vergilerinin büyük 
bölümünü ücretlilerden alınan vergiler oluşturur. Maliyeciler veya Maliye Bakanlığı bunu şu şekilde 
savunabilmektedirler: Aslında, bu, ücretlilerden alınan bir vergi değildir, istihdam vergisidir. 

Bu yönüyle de baktığımızda, yine, Türkiye gibi, işsizliğin yoğun olduğu, işçi çalıştırmanın âdeta 
işveren açısından büyük bir ıstırap haline geldiği bir ülkede, bu işsizlik probleminin çözülebilmesi 
açısından da, ücretliler üzerindeki bu Gelir Vergisi yükünün azaltılması ve indirilmesi gerekmektedir. 
Bu bakımdan, adam çalıştırmak kolaylaşsın, yeni iş imkânları, yeni istihdam alanları yaratılabilsin. Bu 

- 3 4 -



TBMM B:57 1 .2 .2006 0 : 2 

yapılmadığı sürece, ister ücretlilerden alınan Gelir Vergisi deyin isterseniz istihdam vergisi deyin, han
gi ad altında olursa olsun, Gelir Vergisinde bir problem, bir ıstırap, bir yara vardır. 

Bunun benzeri diğer bir örnek vasıtalı ve vasıtasız vergiler ayırımında ortaya çıkar. Türkiye'de, 
bugün, toplam vergi gelirlerine bakıldığında, vasıtalı vergilerin oranı yüzde 70'lerin üzerindedir. Vasıtalı 
vergilerin genel bir özelliği vardır. Ödeme gücüyle, vergi adaletiyle yakından uzaktan ilgisi yoktur. Ver
ginin en kolay tahsil edilebileceği bir uygulama olduğu için, bir vergi çeşidi olduğu için, genellikle, ver
giyi tabana yayamayan, vergi ödemesi gerekenden vergi tahsil edemeyen, maliye teşkilatını etkin bir 
vergi denetimi ve vergi tahsilatı, vergi tarhiyatı çerçevesinde oluşturamayan ülkelerde genellikle vasıtalı 
vergilere ağırlık verilir ki, devletin ihtiyaç duyduğu vergiler, bu şekilde, kolaylıkla tahsil edilebilsin. 

Bu durumda, vasıtalı vergilerin büyük bir yekûn tuttuğu durumda, siz, halkın içtiği sudan, halkın 
yediği ekmekten, ısınmak için kullandığı doğalgazdan, kömürden, odundan, her şeyden vergi almak 
durumundasınız. Bunu zengin de kullanır, fakir de kullanır. Halbuki, vergi adaleti söz konusu edildiğin
de, ödeme gücü olandan çok, ödeme gücü az olandan da az vergi alınma yoluna gidilmelidir. 

Bu yönüyle de bakıldığında, Sayın Maliye Bakanımızdan, göreve geldiğinden bu yana, bu yönde 
olumlu adımlar atılması beklenirken, bu yönde herhangi bir çalışma yapmamakta, hatta bunun tersine, 
özellikle, vergi ödenmesi gereken kesimlerin yükünü hafifletecek tarzda birtakım çalışmalar içerisine 
girdiğini görüyoruz. Bunun en basit örneği Kurumlar Vergisi. Kurumlar Vergisinde, biz, oranlan yüzde 
30'dan, yüzde 20'ye indiriyoruz. Yukanda, şimdi, bunun çalışması yapılıyor. Böylelikle, Kurumlar Ver
gisinden, zaten ödeme gücü olan kesimden vergi almıyor, bir de, ödenmesi gereken vergileri düşürerek, 
belli bazı kesimlere, sonuçlan hangi kesimlere hitap edeceği net ve açık olmayan, oldukça tartışmalı 
olan bir şekilde, özelleştirme kapsamına giren kuruluşlann özelleştirilmesi ve özelleştirilme sonunda bu 
kurumlan satın alan kesimlere mi acaba bir peşkeş çekiliyor -affedersiniz, kaba tabirle- bir kıyak 
geçiliyor? Bu konular dahi... 

EYÜP AYAR (Kocaeli) - Ne demek istiyorsun? 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Demek istediğim gayet açık. Bu konular dahi insanın hatınna 

gelmektedir; çünkü, durup dururken, Türkiye'de vergi adaletini sağlamaya yönelik çalışmalar içerisin
de bulunması gereken Maliye Bakanı, Kurumlar Vergisini indirerek, insanın aklına çok da açık ve su 
götürür tarzda birtakım uygulamalann içerisine giriyor. 

Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, biraz önce, kalktı, burada, Sayın Maliye Bakanının, 
yukanda, yine, bu konularla ilgili çalışma içerisinde bulunduğunu; dolayısıyla, Maliye Bakanının 
yerine kendisinin nezaret ettiğini söyledi. Gayet doğal, normaldir, olabilir; ama, Sayın Enerji Bakanı, 
bir de, AK Partiden ve Cumhuriyet Halk Partisinden istifa eden milletvekillerine siyaset dersi vermek 
gibi bir tutum içerisine girdi. Sayın Bakanın, böyle bir ders vermeye hiç hakkı yok. Sayın Bakanın, bu 
konuda, ders alma ihtiyacı var. Açık ve net söylüyorum. Daha hatıralanmızdadır, bundan bir ay kadar 
önce, Sayın Bakanın bu kürsüden kullandığı ifadeler, ne siyasetçi ağzına ne bir insan ağzına yakış
mayacak sözlerdir. Sayın Bakan o konuşmayı yaptıktan sonra ben çıktım, bu kürsüden "siyasetçinin en 
fazla ihtiyaç duyduğu şey biraz erdemdir, biraz edeptir, biraz da siyasetçinin ağzına sahip olması 
gereğidir" dedim; fakat, Sayın Bakan bunu unutmuş, kalkıp, buradan, kendi partilerinden niçin istifa et
tikleri gayet açık ve net olan milletvekillerine siyaset dersi vermeye yelteniyor. 

O bakımdan, Sayın Bakana benim tavsiyem, siyaseti çok aşağı seviyelere düşürecek tarzda siyaset 
yapmak yerine, biraz daha siyaset içerisine erdem katarak siyaset yapmasını tavsiye ediyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Abuşoğlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç. 
Buyurun Sayın Koç. (CHP sıralanndan alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan teşekkür ediyorum. 
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Değerli milletvekilleri, hepinizi, şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygıyla kar
şılıyorum. İlgili kanun tasarısının bu maddesinde de Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini 
açıklamak üzere söz aldım. 

Bir iki önerim daha olacak, Enerji Bakanı aracılığıyla Maliye Bakanına. Herhalde iletilir, tutanak
tan takip eder Sayın Bakan. 

Şöyle söylemiştim: Eğer malî politikalarında ciddîyseniz, kayıtdışı ekonomiye ilişkin girişim
lerinizi, artık, bu yasama döneminin son noktalarına yaklaştığımız, son yılına girdiğimiz şu dönemde, 
mutlaka önemli adımlar atmalısınız noktasına getirmiştim. 

Değerli arkadaşlanm, gerçekten, belki de malî politikaların, vergi politikalarının en önemli yoğun
laşacağı alanlardan birisi, kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınması için atılacak adımlardır. Bu 
konuda, henüz, hükümet adına, Maliye Bakanlığı adına önemli bir girişim, maalesef, maalesef ol
mamıştır. Bu, Türk ekonomisinin kanayan bir yarasıdır. Sistem içerisinde, kayıt içerisinde kalıp da, 
kayıtsız olan benzer bir kuruluşla, üretim alanında, istihdam alanında, ihracat alanında,her alanda 
rekabet edebilmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlanm, bir defa "serbest piyasa ekonomisi" diyorsunuz; olayın serbest piyasa ol
maktan çıkmasına dönük kayıtdışılığı önleyecek adımlar atamıyorsunuz. En önemli eksiklerinizden, en 
önemli kamburlarınızdan bir tanesi budur; kayıt dışı ekonomi konusunda ciddi adım atılamamasıdır. 

Değerli arkadaşlanm, bir iki önerimiz var, bir iki alternatifimiz var. Mesela, vergi numarası uy-
gulamalannı, bütün kamu, özel işlemlerde kullanılabilecek şekilde yaygınlaştırmak mümkündür. Yine, 
nakit ödemelerin sınırlandınlması, plastik para olarak adlandırdığımız ödemeyle kayıtiçini genişletmek 
yine olasıdır. Bu önerilerimizi dile getirmek istiyorum ve mükelleflerin bütün giderleri kabul edilecek 
bir düzenleme de, yine yapılabilecekler arasındadır. Eğitim, sağlık gibi benzeri giderler de bunun 
içerisindedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün bu tasanyla yapılmak istenen değişiklikler, bir eksik
liğin tamamlanması yönünde bir adım atılması gayreti içerisinde değerlendirildi tarafımızdan da ve 
bunun, geçen sene nisan ayında eksikliğini belirttiğimiz hususlann, o gün dikkate alınmayarak, on ay 
sonra bu eksiğin giderilmesi yönünde tarafınızdan adım atılması gereğidir. Ne olur biraz da muhalefetin 
o dönem söylediklerini, o yasa görüşülürken bugünkü eksikleri işaret ettiğimiz dönemde, bugün bu 
kadar görüşmeye gerek kalmadan o gün o öneriler çerçevesinde yasalaştırmış olsaydınız, ek yapsay
dınız, bu görüşleri kabul etseydiniz, değerlendirseydiniz, ezbere "bunu muhalefet söylüyor reddetmek 
zorundayız" diye bir -demokratik demeyeceğim; ama- bence, yorumlanması çok güç bir partiiçi refleks 
tavrı göstermeseydiniz bunlan söylemek hakkımız değil mi şimdi? Bunlan söylemek hakkımız. Bu 
adam niye bunları söylüyor diye içinizden geçirebilirsiniz. Nisan 2005 tarihli -tarihini söyledim demin-
lütfen, tutanaklan açın bakın. Yani, muhalefetin her söylediği yanlış değil değerli arkadaşlanm, 
muhalefetin her söylediği kabul edilemez boyutta şeyler değil; ama, bu konuda, benim hep söylediğim, 
tek parti iktidan hastalığı çok ağır bir şekilde sizin bünyenizi sarmış durumda. 

KEMALLETÎN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sizi de muhalefet hastalığı sarmış. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Sayın Göktaş, ben, burada, yapıcı bir konuşma yapıyorum. Sizin de, 

İdare Amiri olarak, Meclis çalışmalanna katkılannızı biliyoruz; ama, kürsüde de sizi dinlemekten mut
lu olacağımı aynca ifade etmek isterim. Yerinizden, çünkü, mikrofonlar, sizin dediklerinizi kamuoyuna 
duyurmuyor, bu kürsüden çok daha net duyurur; yapıcı fikirlerinizi, gelir, benimkinin üzerine ekler
siniz, daha iyi bir bina çıkar. Ben olsam, bu kadar lafın üzerine, oturur, susar, dinlerim. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Enerji Bakanı birtakım şeyler söyledi. Ona geçmeden önce, ancak, 
bu değişikliklerle vanlmak istenen noktayı özetlemek istiyorum: Şimdi, gelirler bölge müdürlüğüne 
gidecek, Gelir İdaresi Başkanlığı, daha sonra Gelir İdaresi Müsteşarlığı -sayın bürokratlar oradalar- ve 
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ondan sonra da, buna gidiş, bir gelirler idaresi ya da gelirler bakanlığına doğru bir yapılanma, bürok
ratik yapılanma oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu da dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Enerji Bakanını dinledim; ama, Sayın Enerji Bakanına bir iki söz söy
lemeye hakkım var. Bunu da, hiçbir zaman, bana yöneltilen densiz ve edepsiz suçlamalar içerisinde 
yapmadığımı, yapmayacağımı bilin; hiçbir zaman da, o suçlamalara muhatap olabilecek bir konumda 
açıklama yapmadım. Onu, bir kere daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Demokrasilerde, iktidar ne kadar 
kutsalsa muhalefet de o kadar kutsaldır. Muhalefetin görevi de, siyasette hiciv kullanarak zaman zaman, 
siyasette halkın alabileceği mesajları vererek, tartışılan konu üzerinde vurgu yapmaktır. Eğer, bizler onu 
yapmazsak, muhalefet görevini yerine getirmemiş oluruz. Ama, iktidarda olmanın bir başka özelliği 
daha var; sindirme kapasitesi, hazmetme kapasitesi. Yani, hep alkışlanmaya, her yaptığınızın doğru ol
duğunu büyük korolar halinde size iletilmesine çok hazır tutuyorsunuz kendinizi. Yanlışlar da ifade 
edilecektir, hatalar da ifade edilecektir. Eğer, o hataların üzerinde durduğumuz ve bugün aldığımız 
haber doğruysa, Sayın Maliye Bakanı, bu kaçak değerlendirmesi içerisindeki villalarını yıkma karan al
dıysa, bu, kamuoyunun duyarlılığının ve belki sizin içinizdeki duyarlılığın da bir sonucudur. Onun için, 
ben, her kesimdeki, Sayın Başbakandan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapan bürok
ratlara kadar herkesin, bulunduğu noktada, öncelikle kendi görevini yapmasını, bir kere daha, sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, istifalar konusuna değindi Sayın Enerji Bakanı. Bence, bu konuya, siz hiç 
girmeyin, siz hiç girmeyin; çünkü, bu konuda, bakın, Cumhuriyet Halk Partisine, hiçbir şekilde, şu ana 
kadar... Geçen dönem Parlamento dışında olduğumuz dönemde, ben, Cumhuriyet Halk Partisinde mer
kez yönetim kurulu üyeliği yapıyordum. O dönemde de, Cumhuriyet Halk Partisine katılmak isteyen 
milletvekilleri vardı -Cumhuriyet Halk Partisi Parlamento dışında olmasına rağmen; ama, bizi, halk o 
Meclisin dışına koydu, yine, biz, halkın oyuyla geleceğiz demiştik- hiçbirisini, o dönemde kabul et
memiştik; "partiye kayıt olabilirsiniz; ama, Parlamento çalışma dönemi bittikten sonra" demiştik. 

Değerli arkadaşlanm, şimdi, Sayın Enerji Bakanı öyle bir konuşuyor ki, sanki, bu temel siyasî düs
turu savunmuş, bu temel siyasî çizgiden, felsefeden gelen bir anlayışın temsilcisi gibi konuşuyor. 

Sayın Bakanım, bakın, çok samimî söylüyorum. Bir siyasî vefadan ve bazı konuşmalardan bir ib
ret çıkarmaktan bahsettiniz. Lütfen... Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ederek kucaklannıza gelen, 
saflannıza katılan arkadaşlannızın önünde bunu söylediğiniz zaman, onları mahcup ediyorsunuz. Çok 
acı bir durum bu! Çok acı bir durum!.. Ben, onlann mahcup olmasını istemediğim için söylemiyorum; 
ama, siz söylüyorsunuz. İkide bir bu konuyu kaşıyorsunuz, ikide bir kaşıyorsunuz; efendim, AK Par
tiden istifa eden milletvekillerinin, şimdi, AK Partinin icraatlan hakkında konuşmasını, ben, ibretle iz
liyorum, siyasî vefaya sığmıyor diye... Ya Cumhuriyet Halk Partisinden sizin partinize geçenler Sayın 
Bakan?!. 

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Onlar konuşmuyorlar. 
RECEP KORAL (İstanbul) - Sizin icraatınız yok. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Onlar konuşmuyorlar; ama, en önde oturuyorlar, en önde oturuyorlar. 

Onun için, ben, bunu, kamuoyunun ibretine sunuyorum sadece. 
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Koç. 
Şahıslan adına söz isteği var. Adana Milletvekili Sayın Recep Garip. 
Buyurun Sayın Garip. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
RECEP GARİP (Adana) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlar; 3 üncü madde üzerin

de söz aldım. Maliye Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki bu Kanun Hükmündeki Karar-
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nameyle ilgili -biraz önceki konuştuğumuz konulara ilaveten yapabileceğimiz- aslında Gelir Politikaları 
Genel Müdürlüğünün başlıca görevleriyle ilgili iki konuya değinmek istiyorum. 

Bu genel müdürlük, devlet gelirleriyle ilgili istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, vergi yükü, 
gelir dağılımı ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapmak, Avrupa Birliği, ulus
lararası kuruluşlar ve diğer devletlerle görev alanına giren konularda işbirliği yapmak, anlaşmalar yap
mak, devlet gelirlerine etkisi olan her türlü kanun tasarısı ve tekliflerini, devlet gelirleri politikası açısın
dan inceleyerek görüşler bildirmek gibi bir dizi görevleri üstleniyor. Görüştüğümüz madde, normal şart
larda kadroların iptali, nereye ekleneceği, nereden çıkarılacağını, hangi cetvelden çıkarıldı, hangi cet
vele ekleneceğini gösteren bir madde bu maddemiz. Dolayısıyla, bu maddeye bakıldığı zaman, yapıl
ması gereken çalışmalar, Maliye Bakanlığımızın gelir politikasıyla ilgili, bu kurulmuş olan genel 
müdürlüğün durumuyla ilgili tasnifleri, tanzimleri yapmaktadır. 

Geliniz değerli arkadaşlar, yapılan güzel çalışmaları hep birlikte görmeye devam edelim. İnsanoğ
lunun yapısı öyledir; anlamak istediği zaman anlar, anlamak istemezse anlamaz. Görmek isterseniz 
görürsünüz, görmek istemezseniz görmezsiniz. Bence, gelin, anlamaya çalışalım ve görmeye çalışalım. 

Yapılan güzel çalışmalar var, güzel hizmetler var. Türkiye'nin yeniden yediden yetmişe bütün in
sanımızın bütünleşmiş olduğu AK Parti İktidarımız hizmetini yapmaya devam ediyor. Gelin, bir yakın 
dostumun ifadesiyle... "Nereye gittiğini bilen adama bütün dünya yol verir" diyor sevgili dostum, 
kadim arkadaşım Vedat Gündoğan, nereye gittiğini bilen adama bütün dünya yol verir. AK Parti İk
tidarı, ne yaptığını, nereye gittiğini, nasıl hizmetler yaptığını çok ciddî noktada bilmektedir. 

Dolayısıyla, bu maddenin hayırlar getirmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Garip. 
Şahsı adına ikinci söz isteği, İstanbul Milletvekili Sayın Ünal Kaçır; buyurun efendim. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Maliye Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin 
3 üncü maddesi hakkında söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Az önce, konuşmacı arkadaşımız, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün görevlerinden bir kıs
mını sıraladılar; ben, kendilerinin sıralamadığı diğer görevleri de buradan hatırlatmak istiyorum. 

Uluslararası vergi ilişkileri ve ikili ve çoktaraflı anlaşmalara ilişkin çalışmaları gerekli koordinas
yonu sağlamak suretiyle yürütmek, Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle görev 
alanına giren konularda işbirliği yapmak, mahallî idare vergilerinin genel vergi sistemiyle uyumunu 
sağlayacak çalışmaları yapmak, gelir bütçesini hazırlamak, vergi yükü, gelir dağılımı ve gelir tahmin
lerine yönelik genel ve sektörel analizler yapmak, ekonomik ve malî gelişmeleri izlemek, değerlendir
mek ve bu konularda araştırmalar yapmak, devlet gelirleriyle ilgili istatistikleri toplamak ve değerlen
dirmek ve yine Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak üzere, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü 
diye bir genel müdürlük kurulmaktadır. 3 üncü madde, bu genel müdürlükte gerekli olan kadroların ih-
dasıyla ilgilidir. 20 adet kadro ihdas edilmektedir. Bunlar, 2 sayılı listede sıralanmıştır. 

Değerli arkadaşlar, ben bu açıklamalarda bulunmak istedim ve ayrıca, bir şeyi vurgulamak is
tiyorum. Buraya çıkan arkadaşlarımız, konuşmanın süreci içerisinde ağzından çıkan kelimelerin, kah
vehane kültürüyle değişik bazı manalara çekilmesi suretiyle, sanki Sayın Bakanımız da burada daha ön
ce konuşuyormuş gibi, şunu kastetti, bunu kastetti deyip bunların çarpıtılması, bu Meclisin mehabetine 
yakışmayan hususlardır. Bunu arz etmek istiyorum. Biz, burada söylenen kelimeleri lügattaki 
manalarında değerlendirmeliyiz diyorum. 
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Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kaçır. 
Madde üzerinde bir önerge var, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar

namede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 3 üncü maddesine bağlı listelerden; 
- (2) sayılı listede yer alan "Daire Başkanı" unvanlı kadronun "6" olan adedinin "10" olarak değiş

tirilmesini, buna bağlı olarak anılan listedeki "20" olan toplam sayının "24" olarak değiştirilmesini, 
- (4) sayılı listede yer alan, Gelir İdaresi Başkanlığının Merkez Teşkilatından iptal edilen kadrolara, 

"GİH" sınıfından "Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni" unvanlı "7" nci dereceden "10" adet kadronun 
ilave edilmesini, buna bağlı olarak anılan listedeki "15" olan toplam sayının "25" olarak değiştiril
mesini, 

- (5) sayılı listede yer alan, Gelir İdaresi Başkanlığının Merkez Teşkilatı için ihdas edilen kadrolara, 
"GİH" sınıfından "Başkanlık Müşaviri" unvanlı "1" inci dereceden "10" adet kadronun ilave edilmesini, 
buna bağlı olarak anılan listedeki "15" olan toplam sayının "25" olarak değiştirilmesini, 

arz ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz Recep Yıldırım Ayhan Sefer Üstün 

Ankara Sakarya Sakarya 
Ziyaeddin Akbulut Zeynep Karahan Uslu 

Tekirdağ İstanbul 
BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
5018 sayılı Kamu Malî Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol 

Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Başkanlığına yeni görev ve 
sorumluluklar yüklendiğinden, iş yükü artan bu birimlerin ihtiyacının giderilmesi amacıyla 4 adet daire 
başkanı kadrosu ile Gelir İdaresi Başkanlığında ihtiyaç duyulan 10 adet başkanlık müşaviri kadrosunun 
ihdas edilmesi amaçlanmıştır. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı ve gerek

çesini dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum ve karar yetersayısı arayacağım: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir ve karar yetersayısı vardır. 

Şimdi, 3 üncü maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda ve ekli listeyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim 
Özdoğan; buyurun. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; 1055 sıra sayılı yasa tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde, Anavatan 
Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; Heyeti Âliyenizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bizler, Anavatan Partisi olarak, istihdamın üzerindeki baskıyı kaldırmaya az
mettik ve parti programımızda da detaylarıyla ele alacağımız üzere, istihdamı destekleyen, özel sek
törün rekabet gücünü baltalamayan bir sistem geliştireceğiz. 

Kayıtdışılık sorunu nasıl aşılacaktır? Kural olarak, vergi oranlarını katlanılabilirlik sınırlarının 
ötesinde artırırsanız mükellefin vergi sadakati düşer, kayıtdışılık başlar. Fakat, bu hükümetin Maliye 
Bakanının ortaya koyduğu, temeli kendi halkına güvensizlik olan anlayışa göre, kayıtdışılığın vergi 
oranlarıyla ilgisi yoktur, vergi oranlarını azaltsanız bile, kayıtdışı, kayıt altına girme eğilimi göster
meyecektir. 

Buradan Sayın Bakana sesleniyorum; bir bakanın görevi, kayıtdışının kendiliğinden kayıt altına 
girmesini beklemek, çözüm olarak da işadamlarına çevrelerindeki merdiven altı işletmeleri ihbar et
melerini istemek değildir. Kayıtdışını kayıt altına alıp vergi yükünü tabana yayacaksınız. Bunun nasıl 
yapılacağı sizin iktidarınız döneminde sizi ilgilendirir, başkasını değil. Bu keşmekeşi çözemeyecek-
seniz, o zaman niye Bakan oldunuz, kaçak villanıza ruhsat alabilmek için mi?! 

Anavatan Partisinin bu sorunun çözümü konusundaki genel yaklaşımı şudur: Vergi oranlarının 
yeniden düzenlenmesiyle ve evrensel aklın gerektirdiği diğer bilimsel önlemler alınarak kayıtdışılık 
kayıt altına alınmaya özendirilir. Diğer yandan, bu uygulamalar yapıldıktan sonra hâlâ kayıtdışı kalan 
varsa, kamu otoritesi tarafından acımasız ve sistematik olarak cezalandırılır. Vergi affı gibi adaletsiz
liğin en bariz göstergesi olan popülist uygulamalardan da kaçılır ve en önemlisi, tüm bu uygulamalar 
yapılırken, kayıt altında vergisini ödemeye razı sorumlu vatandaşların canına okunmaz. 

Sonuç olarak, bütçe hedeflerinin tutması, bütçenin açık vermemesi, siyaset üstü bir zorunluluk 
olarak karşımızdadır; hiçbirimiz bundan taviz veremeyiz; fakat, bunu hangi şartlar altında yapacağınız 
önemlidir. Siz, hukuka saygılı vatandaşınızın canına okumayı ve bunun dışında hiçbir şey yapmamayı 
âdet edinmişsiniz. Gücünüzü ölçüsüz kullanıyorsunuz demektir bu durumda. Yumurtayı balyozla 
kırıyorsunuz demektir; şansının, beyazının içine kabuklarını da karıştırıyorsunuz demektir. Bu şartlar
da hedeflerin tutmuş olması hiçbir şey ifade etmeyecektir. Kaldı ki, hiçbir hedef tutmamıştır. 
Hükümetin verdiği bütün rakamlar sloganik rakamlardır. Çileyi çeken millet, hükümet üyelerinin ve 
Sayın Başbakanın attığı nutukları artık masal olarak bile dinlemiyor ve dört gözle seçimi bekliyor. 

Değerli arkadaşlar, bir ülkenin, bir devletin maliyesi, parası, ülkesinin vatandaşlarının mutluluğu 
ve refahı için vardır ve adaletli bir şekilde dağıtılması için vardır. Biz, Erzurumlular olarak, karın ve 
soğuğun çocuklarıyız değerli arkadaşlar. AK Parti 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Erzurum'da Tür
kiye ikincisi olmasına rağmen, bugün Erzurum karlar altında, metrelerce karlar altında; kar tazminatı 
gönderilmemiştir. Üstelik, belediye seçimlerinde de hemen hemen hepsini almıştır. Buradan Sayın 
Maliye Bakanından Erzurum Belediyelerine kar tazminatı göndermesini istiyorum. Zaten, 3 Kasım 
seçimlerinde AK Partiyi Türkiye ikincisi yapan Erzurum'da hükümet kar gibi erimiştir. Eğer bu taz
minat gönderilmediği takdirde, damlanız bile kalmayacaktır değerli arkadaşlar. Sakın o sahte anketlere, 
birtakım hükümet yalakası müesseselerin yaptığı anketlere inanmayınız. 

Değerli arkadaşlar, geçenlerde Sayın Başbakan il başkanları toplantısında diyor ki: "Bizim yaptır
dığımız anketlere göre, biz, 3 Kasım seçimlerinden daha fazla bir trend kaydettik." 

Hayır arkadaşlar, buna ne denir biliyor musun; buna "bozacının şahidi şıracı" atasözü akla gelir. 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan... Sayın Özdoğan... 
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İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - O zaman, bizim de yaptırdığımız anketlere göre, AK Parti şu 
anda yüzde 15'lerdedir. 

BAŞKAN - Sayın Özdoğan... 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Anavatan Partisinin oy oranını söylemiyorum; çünkü, 

nazarınız değer, göz verirsiniz. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan... 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar... 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan, bakın, kürsüdeki bir milletvekilinin bir Meclis Başkanını bu kadar uğ

raştırması, doğrusu, düşündürücü. Şu ana kadar maddeyle ilgili tek kelime söylemediniz; müsamahay
la karşıladım. Ya maddeye dönün ya da konuşmanızı tamamlayın. Lütfen... Yani, seçmene vereceğiniz 
gerekli her türlü mesajı verdiniz, hoşgörüyle karşıladım; ama, lütfen, maddeye dönün. 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Sayın Başkanım, üzdümse, özür diliyorum zatıâlinizden. 
Size sınırsız saygım ve sevgim var. Bitirmek üzereyim. 

BAŞKAN - Buyurun. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Ama, şunu söylemek istiyorum: Şimdi, konuştuğum her 

şeyin, benim kanaatime göre, maddeyle alakası var. 
Sayın Başkanım, şimdi, şu konuştuğumun bu maddeyle alakası yok mudur?! Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan, kişisel kanaatlerle kürsüye çıkarsak, bu işi biz bitiremeyiz. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Hemen bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Şimdi, Sayın Başkanım, Sayın Başbakan ne diyor mal var

lığıyla alakalı konuda "makaram san bağlar, kız söyler gelin ağlar." Bunlar keyif sözleridir değerli ar
kadaşlanm. Millet ne diyor: "Makaram kara bağlar, millet söyler anam ağlar, eşler ağlar" diyor değerli 
arkadaşlanm. Bunu bir defa belirtmek istiyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi 
sıralanndan alkışlar) 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Hadi oradan, sen saygıdan ne anlarsın! 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özdoğan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç. 
Buyurun Sayın Koç. 
CHP GRUBU ADINA HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi, 

tekrar, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlanm, geçen maddede kayıtdışı... 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Bakan geldi... (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
HALUK KOÇ (Devamla) - Hoş geldiniz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Hoş bulduk. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Evet, Sayın Başkan, Sayın Bakan yerlerine oturdularsa, ben baş

layayım tezahürat bittiği zaman. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Koç. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; geçen maddedeki konuşmada, kayıtdışı ekonominin 

kayıtiçine alınması için mutlaka çok daha ciddî adımlar atılmasının gereğinin altını çizmiştik ve Maliye 
Bakanlığı içerisinde vergi gelirlerinin toplanacağı, gelirler bakanlığı yok ama, gelirler bakanlığına doğ-
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ru gidecek bir bürokratik yapılanma oluşturulmaya çalışıldığının altını çizmiştik. Sayın Hamzaçebi 
tümü hakkında yaptığı konuşmada da bu noktaya değinmişti ve OECD ülkeleri arasında bir değerlen
dirme yapmıştı. Ben, kısaca anımsatmak istiyorum, belki o gün bulunmayanlar olabilir. 

Gerçekten de OECD'nin 30 üyesi içerisinde, 16'smda, Maliye Bakanlığı içerisinde bütün birimler 
tek çatı altında örgütlü olarak bulunuyorlar; yani, vergi politikası birimi ile vergi uygulaması birimi 
Maliye Bakanlığı içerisinde bulunuyor; birden fazla müdürlük ya da alt birim olarak örgütlendiği ve 
hizmetlerin o şekilde sunulduğu 14 ülke var. Şimdi, Türkiye, Nisan 2005'te çıkan yasa... O tarihte -
Sayın Bakan geldiği için yineliyorum- Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin söylediği gibi, o günkü ek
sikliklerin bugün getirilen bu teklifle tamamlanmaya çalışıldığının altını çizmiştim. Şimdi, Türkiye, bu 
14 ve 16 ülkelik iki grup arasında biraz farklı bir yapı çizmeye çalışıyor, her ne kadar ikinci gruba yakın 
bir yapıya yönelse de. 

Değerli arkadaşlanm, vergi politikası birimi Maliye Bakanlığı içinde oluşturulmakta, vergi uy
gulaması ise Maliye Bakanlığı dışında daha yan özerk bir yapıya kavuşturulmakta. Şimdi, buradan yola 
çıkacak olursak, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün oluşturulmasının bir şekil olduğunun altını çiz
mek istiyorum ve nihayet, böyle bir yapılanma, böyle bir birim kuruluyor ve var olan bir Maliye örgütü 
alt birimleştirilerek, oradan başka bir örgüt, başka bir yapı, başka bir birim çıkarılıyor. 

Sayın milletvekilleri, sonuçta bu şekle doğru gidiyoruz; ama, önemli olan, inanın, bu şekilden öte, 
Türkiye'nin gelir politikalarının nasıl olacağıdır, ne olacağıdır. Şimdi, burada, yine dönüp dolaşıp siz 
kurulmuş plak gibi aynı yere geliyorsunuz diyeceksiniz. Yine, 1999'da başlayan IMF anlaşmaları çer
çevesinde önümüzde olan gelir politikalarına geliyoruz. Ben kısaca anımsatmak istiyorum ve bir kere 
daha sizlerin huzuruna getirmek istiyorum; çünkü, bu konuda ben inanıyorum ki, iktidar partisi içerisin
de de şu anda Türkiye'deki vergi fotoğrafından rahatsız olan çok sayıda arkadaşım var. Ben -Partimi 
bırakın- rahatsız olan yurttaşlardan bir tanesiyim. Nedir o; dolaylı -dolaysız vergiler oranı değerli ar
kadaşlanm. Dolaylı vergiler- dolaysız vergiler ayırımı dediğimiz zaman, vergide adaletin ölçüsü olan 
orana baktığımızda, Türkiye'de dolaylı vergilerin oranının yüzde 70'lere gelip dayandığını görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, dolaylı vergiler nedir; dolaylı vergiler, biliyorsunuz, Katma Değer Vergisi 
gibi, Özel Tüketim Vergisi gibi, kişinin işine gücüne, maddî gelirine bağlı olmadan, herkesten eşit 
olarak alınan vergilerdir, kullandığı hizmetler karşılığında. Yani, kişi çok zengin olabilir, ekmek alırken 
aynı KDV'yi öder, bir başka tüketim malını alırken aynı ÖTV'yi öder; kişi orta gelir grubunda olabilir 
ya da düşük gelir grubunda olabilir, aynı temel ihtiyaç maddesini kullanırken aynı KDV'yi ve aynı 
ÖTV'yi öder. Bu vergi dilimine baktığımız zaman Türkiye'de yüzde 70'lere yaklaşıyor. O zaman bir 
adaletsizlik var. Herhalde buna katılıyorsunuzdur. Burada bir adaletsizlik var; çünkü, KDV ve ÖTV uy
gulamasının tanımladığı dolaylı vergilerin yüzde 70 oranına çıkması, bir toplumda herkesin mensup ol
duğu gelir düzeyine bakılmaksızın, aynı hizmeti alırken aynı oranda vergi verdiğini gösterir. Bu gerçek
ten adaletsizdir. 

Şimdi, ayrı bir birim oluşturuyoruz Maliye Bakanlığı içerisinde vergiler boyutunda, gelirler 
müdürlüğü şeklinde. Peki, vergi profilimize, vergi fotoğrafımıza, vergi çerçevemize baktığımızda kar
şımıza bu garip tablo çıkıyor. Bunu bir an önce değiştirmek zorundayız. 

Belki -sosyal adalet, sosyal adalet diyoruz. Anayasamızın devleti tanımlayan temel ilkeleri 
içerisinde de var- birçok siyasetçi "sosyal adalet" sözünü kullanır kendi politikalarına mihenk taşı oluş
turması için; ama, sosyal adaletin temeli, herhalde, bu şekildeki dolaylı vergilerin yüzde 70 oranında, 
toplumun her katmanından, aldığı her temel hizmet karşılığında eşit oranda tahsil edildiği bir dilim 
içerisinde olursa, sosyal adaletten bahsetmek mümkün değil. Değerli arkadaşlanm, bunu ben bir kere 
daha -Sayın Bakan da burada- sizlerin huzurunuza getirmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğer vergi gelirlerinin çok büyük bir kısmını bu şekilde 
dolaylı vergilere dayandınrsanız, bu vergi sistemimizin temelde adaletsiz olduğunu baştan kabul et-
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memiz gerekir. Şu anda Türkiye'deki vergi sistemi adaletsizdir. Demin söylediğim oranı, lütfen, lütfen 
aklınızdan çıkarmayın. 

Değerli arkadaşlarım, peki, Türkiye'deki bü oran, Avrupa Birliğinde ve Ekonomik İşbirliği ve Kal
kınma Teşkilatına üye ülkelerin hiçbirisinde yoktur. Hiç birisinde yoktur. Hani bize o yol haritası 
döşeyenler, hani bize o çağdaşlaşma yolunda yol haritası sunanlar, araya koydukları gizli mayınlara rağ
men -ülkem için söylüyorum- bu konuda, adımınızı şöyle atın, böyle atın şeklinde fazla bir telkinde 
bulunmuyorlar. Yani, Türkiye'deki sosyal adalet kavramının bir dengeye oturtulması, sosyal barışını 
sağlamış, iç dirliğini sağlamış bir Türkiye onlar için hiç de önemli değil değerli arkadaşlar. Onlar için 
hiç de önemli değil; onlar için sadece, Türkiye'ye verdikleri, oluşturdukları büyük uluslararası finans 
kuruluşlarının Türkiye'nin kredilendirmesinde verdikleri büyük para dilimlerinin ana faizlerinin ken
dilerine ödenmesinin garanti edilmesinde; gelir derken ona bakıyor. 

Şimdi bakalım, bu söylediğime nerede bağlantı kuracağım; bu söylediğime şurada bağlantı 
kuruyorum: 1999 yılında IMF programı uygulamaya geçilmeden önceki yıl, yani, 1999 yılında vergi 
yükü -ki, burada sosyal güvenlik primlerini dahil etmeden bu hesabı yapalım- yüzde 22 düzeyinde. IMF 
programı uygulanmaya başlanıyor; 2000 yılında bu oran yüzde 24,5'e çıkıyor. Hani o bağıran köylü var 
ya, hani o şikâyet eden esnaf var ya, hani o yaşamak için hayata tutunmaya ya da çoluk çocuğunun gön
dereceği üç kuruşa, beş kuruşa muhtaç olan emekli var ya, işte onlann Türkiye'nin en zenginleriyle eşit 
oranda ödediği vergileri söylüyorum değerli arkadaşlarım. 2005 yılında, yüzde 27,2'ye çıkıyor; 2006 
yılında da bu oran korunacağa benziyor. 

Şimdi, sonuç: IMF programlarıyla birlikte, Türkiye, beş yılda halkından aldığı vergi yükünü yüz
de 5 puan artırmıştır. Şimdi, Kurumlar Vergisinde indirime gidiyoruz, şunu yapıyoruz, bunu 
yapıyoruz... Dolaylı vergiler noktasında adım atamadıktan sonra, sosyal adaleti sağlayamadıktan son
ra, kayıtdışı ekonominin kayıt içine alınması için gerekli ciddî adımlan atamadıktan sonra, Türkiye'de 
çiftçi de bağırmaya devam edecek, emekli de bağırmaya devam edecek, dargelirliler de bağırmaya 
devam edecek. Bunu siyaset için söylemiyorum; bir fotoğraf çizmeye çalıştım, o fotoğrafın içinde ver
gi penceresi açtım; o vergi penceresinde Türkiye'nin manzarasını sizlere sunmaya çalıştım. Onun için, 
yasalar çıkaralım, tamam; itirazlanmızı yapalım, tamam; ama, lütfen, bazı şeyleri dikkate alın; lütfen, 
bazı şeyleri dikkate alın. Bizim hep söylediğimiz bu. Ben, alındığım için söylüyorum; bu söyledik
lerimiz ne densizlik ne edepsizlik. 

Hepinizi saygılanmla selamlıyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Koç. 
Şahıslan adına söz istekleri var. 
Adana Milletvekili Sayın Recep Garip; buyurun. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
RECEP GARİP (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlanm; görüşmekte ol

duğumuz kanun hükmünde kararnameyle ilgili yasa teklifinin 4 üncü maddesiyle ilgili görüşlerimi arz 
etmek istiyorum. 

Burada, başından itibaren tartıştığımız, gündeme almış olduğumuz konularla ilgili, aslında gelir 
politikalan doğrultusunda ifadelerimizdir. Vergi uygulamalanna esas teşkil eden gelir için vergi 
politikalan mutlak surette oluşturulması gerekiyor. İlgili kanuna bakıldığı zaman, bu ilgili kanun, biz
lere strateji üretiyor, politikalar üretiyor, gerekli olan kararnameleri, tüzükleri, yönetmelikleri hazırlıyor, 
gelir bütçesinin hazırlanmasını sağlıyor, bu üzerinde durduğumuz, tartışadurduğumuz, maddeler 
üzerinde uzun uzun tartıştığımız bu gelir bütçesinin hazırlanması konusunda, ki, aynı zamanda, ulus
lararası ilişkilerin yürütülmesi gibi görevler üstleniyor. Dolayısıyla, Gelir Politikalan Genel Müdür
lüğünün kurulma sebepleri bunlar. Bu doğrultuda kurulmuş olan Gelirler Müdürlüğüyle ilgili çok 
önemli maddeleri görüştük ve sona geldik. Avrupa Birliği gibi, uluslararası kuruluşlar gibi, diğer dev
letlerle ilgili bir sürü anlaşmalann altına imza koyuyor, kendi alanına giren konularda bu ülkelerle, Av-
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rupa Birliği ülkeleriyle, diğer devletlerle, mutlak surette işbirliği yapıyor, anlaşmalar yapıyor. 
Dolayısıyla, Türk Ulusunun, kendi coğrafyamızın o duruşunu dünya devletleriyle ilgili duruşla özdeş-
leştirebilecek, belli denklemleri oturtabilecek ekonomik ve malî gelişmeleri ortaya koymak için çalış
malar yapıyoruz. Devlet gelirleriyle ilgili istatistikleri değerlendiriyor ve bu alanda politikalar üretmeye 
devam ediyor. 

Elbette ki, ülkelerin kalkınmasında en önemli planlamalardan birisidir gelir politikaları; sosyal 
politikaları açısından bu önem arz ediyor, toplumsal kalkınma açısından önem arz ediyor. Yani, başın
dan itibaren konuşmuş olduğumuz bütün bunlar, gerçekten, Gelirler Müdürlüğüyle ilgili yaptığımız bu 
çalışmalarda, Gelirler Müdürlüğü, aynı zamanda, bize, orta vadeli, uzun vadeli malî stratejiler üretmeye 
devam ediyor. Dün, nasıl ki, ulusun genel durumuyla ilgili ekonomik yapılanmaları, yatırımları plan
lıyorsa, bundan sonraki süreçte, Türkiye'nin dünya devletleri içerisindeki gelecekte yer alması gereken 
konuma katkılarda bulunmak için elinden gelen bütün çalışmalan sürdürüyor ve sürdürmeye devam 
edecek. Dolayısıyla, toplumsal kalkınmaya ,ihtiyaca yönelik yatırımların yapılmasının stratejilerini de 
bu şekliyle hazırlamaya devam ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, burada, başından itibaren konuştuğumuz bir iki konuyla sözümü nok
talamak istiyorum. Görüştüğümüz, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün bu yasal çalışması içerisin
de öyle şeyler söylemek lazım, doğru şeyler söylemek lazım anlamında söze getirmek istiyorum. Başın
dan itibaren, bütün konularda, muhalefet partilerinin elbette ki doğru şeyler söylediğini söylemek lazım, 
doğru tespitlerine katılmak lazım; ama, ben inanıyorum ki, onlar sözü söylerken ustaca söylemeliler. 
Sözü nasıl söylerseniz, karşı taraftaki muhataplarınız sözü öyle alıyorlar. O zaman, siz, nasıl söz söy
lediğinize, nasıl ifadeler kullandığınıza, mutlak surette geriye dönüp bir bakmalısınız diye 
düşünüyorum. Usulünü, üslubunu ayarlayarak, ulusumuzun anlayışlarına, ifadelerine, onların ak
lıselimine sunarak, ifadeyi düzgün kullanmak gerektiğini düşünmekteyim. Dolayısıyla, sözü güzel söy
lemek lazım; sözü ustaca söylemek lazım. Hangi konuyu konuşursak konuşalım, ülkemizin beraber
liğini sağlamış olduğumuz bu noktada, isterseniz, gelin, şöyle bitirelim. "Söz ola kese savaşı, söz ola 
kestire başı, söz ola zehirli aşı, yağ ile bal ede bir söz." 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Garip. 
Şahsı adına ikinci söz isteği, İstanbul Milletvekili Sayın Ünal Kacır'a ait. 
Buyurun Sayın Kaçır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Maliye Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 
4 üncü maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, aslında, burada konuşulanları dinleyince, yani, bu ülkede vergilerin yüksek ol
duğunu, artık, bu vergilerin daha makul seviyelere çekilmesi gerektiğini arkadaşlarımız söyleyince, bir 
noktada da sevinmek lazım. Doğru söylüyorlar. Tabiî, daha düne kadar topladığımız vergilerin 
tamamını borcun faizine veriyorduk da yetmiyordu. 103 lira borç varsa, 100 lira vergi toplayabiliyor-
duk, 3 de borçlanıyorduk. Borcun faizine yetmiyordu topladığımız vergiler. Bugün yüzde 50'ler 
seviyesine, 50'lerin de altına düşmüş vaziyette. Artık bunları konuşmanın zamanı. Bunları konuşmanın 
zamanını oluşturan hükümetimize buradan teşekkür etmek lazım. Öyle bir ekonomi yönetimi gerçek
leştirdiler ki, artık o sıkıntılı dönem geride kaldı. Şimdi, işte, hükümetimiz de vergileri düşürmeye baş
ladı; düşürmesi doğrultusunda çalışmalar yapmaya, çalışmalarını Meclisimize getirmeye başladı. 
Kurumlar Vergisinde düşüşleri gördük yüzde 30'lardan yüzde 20'lere. Şimdi Gelir Vergisinde de düşme 
çalışmalan bugün Komisyonda sürdü ve onlar da yakın gelecekte Meclisimizin gündemine gelecektir. 

Tabiî, bütün bunlar ekonomimizde yeni rahatlamalara vesile teşkil edecektir. Ve işte bu kurmuş ol
duğumuz, kurmakta olduğumuz Gelir Politikalan Genel Müdürlüğü de, az önce saymaya çalıştığımız 
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görevlerini bihakkın yerine getirdiğinde bu ülkede daha adil bir vergi sistemini hep beraber oluş
turacağız. Geçmişin kalıntılarını, geçmişin izlerini, geçmişin tortularını hep beraber temizleyeceğiz 
diyorum ve kanunun hayırlı olmasını diliyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaçır. 
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Antalya Milletvekili Sayın 

Tuncay Ercenk, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

1055 sıra sayılı yasa teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Bu teklifle getirilen düzenlemenin, mevcut Gelir İdaresi Başkanlığı ile kurulması düşünülen Gelir 

Politikaları Genel Müdürlüğü arasında bürokratik bir çatışmaya yol açacağı endişesini taşımaktayız. Bu 
düzenleme bürokrasiyi hızlandırmayacak, tam aksine, iki kuruluş arasında çatışmayı getirecek ve bu 
çatışma da vatandaşın mağduriyetine neden olacaktır diye düşünüyoruz. 

Tasarının 5 inci maddesi "bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür" diyor. Yürütür diyor da 
ben biraz şüpheliyim. Bakanlar, kanun yürütmekten çok kendi işlerini yürütmeye çalışıyorlar. 

Son dönemlerde bakanların bir bölümü, özellikle Başbakan da dahil olmak üzere, pek sinirli, pek 
gergin olmaya başladılar. Önceleri haklarını arayan, işçi, memur, çiftçi, gazetecileri azarlar, kızarlardı, 
şimdi statüyü değiştirdiler; yargı mensuplarını, işadamlarını, milletvekillerini, rektörleri tehdit etmeye, 
onlara gözdağı vermeye başladılar; rektörler hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın 
Baykal hakkında, milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunmaya başladılar. Bu suç duyurusu 
tehditleri, bu gerilim yaratma anlayışı da toplumda yeni kamplaşmalara, yeni tartışmalara yol açmak
tadır diye düşünüyoruz. Özellikle, bütçe tasarısını son görüşmelerinde Sayın Başbakan bir sinirlendi, 
bir köpürdü, bir kızdı, bir bağırdı, bir çağırdı, gerçekten çok merak ettik, çok da duygulandık, çok da 
rahatsız olduk. Milletvekillerine bağırmaya, oturumu yöneten Meclis Başkanına talimat vermeye, buna 
benzer davranışlar içine girdiği zaman biz de gerçekten üzüldük. Şimdi, bir başbakana hiç de yakış
mayan bir üslupla, milletvekiline "terbiyesiz, seni komisyonlardan beri izliyorum; bu Meclisin çatısı al
tına yakışmayan fiillerde bulunuyorsun", "üç nokta" gibi hiç anlamı olmayan, bu yüce çatının altına hiç 
yakışmayan üslupları kullanarak, gerçekten hiç de hoş olmayan davranışlar ve üslup içinde bulundu. 

BAŞKAN - Sayın Ercenk, lütfen, maddeye dönün... 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Efendim, maddedeyim... 
BAŞKAN - Lütfen, rica ediyorum... 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Sayın Başkanım, maddedeyim... 5 inci madde diyor ki "Bu 

kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür." 
BAŞKAN - Ama, bu kanunun konusu neyse, onunla ilgili tavsiyenizi yapın. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Ben de, Bakanlar Kurulu üzerinde konuşuyorum. 
Şimdi, bu konuşma biçimini terk eder diye düşündük; fakat, baktık, dünkü grup toplantısında bu 

geçmemiş; daha da sinirlendi, daha da celallendi, ondan sonra medya patronlarına, köşe yazarlarına; 
bunları daha da genişleterek askerlere, fıkra yazarlarına dönük tartışmalar, dönük sataşmalar içinde 
bulundu, hatta gözdağı noktasına gelecek derecede bu tür üslup ve davranışlar içinde yer aldı. Şimdi 
"edepsiz, densiz" gibi kelimeler, bir grup başkanvekiline veya bir milletvekiline söylenmesi, bence Baş
bakana hiç de yakışmayan bir üslup olarak değerlendiriyorum. 
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SADULLAH ERGİN (Hatay) - Başbakana o sözler söylenirse, cevap olarak da o sözler söylenir. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Onu sonra değerlendiririz. 
Tabiî bu konuşma üslubunu, sinirli davranışlarını biz gayet iyi anlıyoruz, onu söyleyeyim. Şimdi, 

işler iyi gitmeyince, yolun sonu görününce, saltanat bitmeye yaklaşınca insanlar, iktidar sahipleri, ger
çekten bu tür sinirli, gergin davranışlar içinde bulunabilirler, bunlar doğaldır. Efendim, makam arabaları 
gidiyor, geziler gidiyor, aile gezileri, aile boyu geziler gidiyor... Bunlara, tabiî son verildiği anda insan 
sinirli olacak, gergin olacak; ama, bu ülkeyi yöneten sizsiniz Sayın Başbakan. Sizin hoşgörülü olmanız, 
sizin toplumu kavramanız, kucaklamanız gerekirken, toplumu ayrıştırmaya dönük gerginleştirmeye 
dönük bir üsluptan kaçınmanız gerekir diye düşünüyorum. 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Önce Deniz Baykal'a söyle onları. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Şimdi, bakın, artık, yolun sonu göründü; yolcudur Abbas, bağ-

lasan durmaz. Bakın, ben size bir şey söyleyeyim: Başbakan ve bakanlar onun için son dönemde sinir
li olmaya, gergin olmaya başladılar diye düşünüyorum; ama, ne yaparsanız boş, korkunun ecele faydası 
yok; bu iş bitti. Gideceksiniz... Sandık gelecek, önünüze gelecek ve siz de bu sandıktan düşüp, iktidar
dan uzaklaşacaksınız. Onun için, bakanları, biraz daha hoşgörülü -Başbakanı özellikle- biraz daha dik
katli üslup kullanmaya davet ediyorum. 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Sen de barajın altına... 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Sayın Başkanım, tabiî, haklı eleştirilere tahammül etmek zor. 

Sayın Başbakanın buna tahammül etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi, diyor ki: "Seni komisyon
lardan beri izliyorum." Şimdi, Başbakan milletvekilini niye izlesin; eğer, yasama organına bir katkı 
yapıyorsa takdir etmesi lazım, yanhşlan söylüyorsa "bak Sayın Başbakan, bu hükümet burada yanlış 
yapıyor..." Biz de bunu uyanyorsak, bizi takdir etmesi lazım. Tam aksine "izliyorum, işte, sen, Meclis 
çatısı altına yakışmayan fiiler..." böyle bir şey olabilir mi?! Nedir bu... 

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Sayın Başkan, burada, Başbakanlık bütçesi görüşülmüyor. Lütfen, 
görüşülmekte olan yasanın maddesi üzerinde konuşsun. 

TUNCAY ERCENK (Devamla) - Bitiyor... Bitiyor.. .Bitiyor... 
BAŞKAN - Sayın Ercenk, rica ediyorum... 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Bitiyor Sayın Başkanım. 
Beni izlemeye devam edin, o benim sorunum değil... 
Ancak, bence yapılması gereken şu... 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Sayın Başkan...Sayın Başkan... 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Sayın Ergin, bir saniye müsaade eder misiniz. 
Yapılması gereken şu: Sayın Başbakan milletvekillerini... 
BAŞKAN - Sayın Ercenk, bir dakikanızı rica edebilir miyim. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Bitiyor efendim... 
BAŞKAN-bir dakika... 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Bitiyor efendim... 
BAŞKAN - Hayır efendim, sözünüzü kesiyorum; bir dakika. 
Buyurun Sayın Ergin. 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Sayın Başkanım, hem ilgili madde üzerinde konuşulmuyor hem 

de İçtüzüğün 67 nci maddesine göre, kürsüdeki hatip, Genel Kurulda kaba ve yaralayıcı konuşma 
yapamaz. 

TUNCAY ERCENK (Devamla) - Yalnız, süremi kullanın lütfen. 
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BAŞKAN - Sayın Grup Başkanvekili, anladım... Anladım. 
Sayın Ercenk, bir defa daha rica ediyorum... 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Sayın Başkanım, ama, bakın, Bakanlar Kurulu üzerinde 

konuşuyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ercenk, siz, bu kürsüde güzel fikirler ortaya koyan, güzel hitap eden bir değer

li milletvekilimizsiniz... 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Teşekkür ederim... Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Ama, yürürlük maddesindeki bu konuşmanız, bu üslubunuz uymuyor. Rica 

ediyorum... 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Teşekkür ederim; ama, ben, milletvekiline hakareti kal

dıramıyorum, tahammül edemiyorum; Sayın Genel Başkanıma hakareti kabul edemiyorum, Sayın 
Grup Başkanvekiline hakareti kabul edemiyorum. Bu maddede Bakanlar Kurulu var. 

BAŞKAN - Bir başka maddeyle ilgili konuda konuşursunuz. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Şimdi, milletvekillerini izleyeceğinize, bence, siz, FBI ajanlarını 

izleyin; biri geliyor biri gidiyor. CIA ajanlarını izleyin; biri geliyor biri gidiyor. İşkence uçaklarını iz
leyin; biri iniyor biri kalkıyor. Siz bizi ne izliyorsunuz?! Kıbrıs'ı... Askerin kafasına çuval geçirenleri 
izleyin, siz bunları yapın. "Milletvekilini izliyorum..." Milletvekili doğru iş yapıyor, milletvekili 
uyanyor, denetim görevini yerine getiriyor, yasama görevini yerine getiriyor, niye izlemeyi tercih 
ediyorsunuz?! 

Sayın Başkanım, bakın, Galataporttaki ihaleleri izlemek Başbakanın görevi, TÜPRAŞ'taki 
ihaleleri izlemek Başbakanın görevi, buna benzer "baba baba da satarım" denildikten sonra da tıpış tıpış 
iptal etmeleri izleyin. Sayın Şener'i buradan kutluyorum, gerçekten, bizim muhalefetimiz, kamuoyunun 
muhalefeti ve Sayın Şener'in de bu konudaki katkılarını gözden uzak tutmamaktayız. 

Şimdi, efendim "1 000 000 kişi aç, 20 000 000 kişi yoksul, 12 000 000 işsiz var; işçisi, memuru, 
esnafı çok perişan durumda" dediğimiz zaman, ne zamandan beri bunları söylemek Meclis çatısı altına 
yakışmayan fiillerden oldu? Ne zamandan beri oldu? "Antalya gibi bir dünya kentinin, Türkiye'nin 
sorunlarını doğru saptayın, doğru teşhis koyun, doğru çözümler getiriniz" demek, ne zamandan beri bu 
Meclis çatısı altına yakışmayan fiillerden oldu; bunu anlamak istiyorum. 

24 milyar cari açık var Sayın Başbakan, Sayın Maliye Bakanı. 73 milyar ihracat diyorsunuz, 115 
milyar dolar da ithalat var, bunları söylemek ne zamandan beri bu Meclis çatısı altına yakışmayan fiil
lerden oldu; bunları anlamak istiyorum. Niye bunları söylediğimiz zaman tepki gösteriyorsunuz; doğ
ru söylüyoruz çünkü. "Önleyin, ülke ekonomisini kurtarın" demek suç mu bu Parlamentonun altında?! 
Ee, bunları söyledik "yakışmayan fiiller yapıyorsunuz..." Bunu reddediyorum, özellikle bütün millet
vekilleri açısından söylüyorum, size de söylüyorum, size de herhangi bir hakaret olursa buna tepki gös
terin. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Sayın Başbakan yolsuzluk iddialarından arınmadan, bakanlık koltuk
larında, Başbakanlık koltuğuna oturmak hiç yakışmıyor. Ben de bunu söylüyorum. 

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Sayın Başkan, lütfen, müdahil olun! 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Maddeyle ne alakası var ya! 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Madde; Bakanlar Kurulunu konuşuyoruz, Bakanlar Kurulunu 

konuşuyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Ercenk... Sayın Ercenk... 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Bir hak bu kadar istismar olmaz! 10 dakikadan beri maddeyle il

gili bir kelime konuşmadı efendim... 
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BAŞKAN - Sayın Ercenk, lütfen... 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Efendim "dokunulmazlığı kaldıracağım, mal varlığımı açık

layacağım" dedikten sonra bunlardan caymak çok mu yakışıyor? 
BAŞKAN - Sayın Ercenk... 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Çıkar, basın toplantısı yaparsın. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Arkanızda birsürü yolsuzluk dosyalan, iddiaları varken bu kol

tuklarda oturmak... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ercenk, sözünüzü, maalesef, burada tamamlamanızı rica ediyorum, daha fazla 

bu konuyu... (AK Parti sıralanndan gürültüler) 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, lütfen, muhalefet görevine kanşmayın! 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Sayın Başkan, burada denetim görevini yerine getiriyorum. 

(Gürültüler) 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, lütfen, kürsüdeki hatibe müdahale etmesin

ler. 
BAŞKAN - Bir milletvekiline... 
OSMAN KAPTAN (Antalya) - Yürütmeyle ilgili konuşuyor, yürütmenin başı da Başbakan. 
BAŞKAN - Siz konuşurken ben konuşamıyorum ki, ne diyeceğimi anlatamıyorum arkadaşlar; 

müsaade edin. 
Sayın Ercenk, bir kürsüdeki milletvekiline, bir Meclis Başkanı, üslubuna ve usulüne uygun ikaz 

dışında ne yapabilir?! Bu, birden fazla olursa, ben, sizden, Başkanlığa da yardımcı olmanızı rica 
ediyorum. Burada biz bir gerginlik istemiyoruz, burada yasa yapıyoruz. 

TUNCAY ERCENK (Devamla) - Hayır, hayır kesinlikle... 
BAŞKAN - Lütfen, son cümlelerinizi söyleyin. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Bitiyor; sürem zaten azaldı. 
Şimdi, bu, malvarlığını açıklayın dedikten sonra, dokunulmazlıklan kaldıracağım dedikten son

ra... 
BAŞKAN - Sayın Ercenk, siz, aynı konuya devam ediyorsunuz. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Ama, bitiyor Sayın Başkanım; bitti, sürem bitti. 
BAŞKAN - Ben, sizden son cümlelerinizi rica ediyorum. 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Basın toplantısı yaparsın. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Şimdi, bu Bakanlar Kurulunun belirli üyelerinin, ciddî oranda 

suçluluk dosyalanyla ilgili, iddialarla ilgili tartışmaya son vermelerini istiyorum. Bu konuda iddialar 
hakkında muhatap olan, bu iddialara muhatap olan bakanlann istifasını talep ediyorum; çünkü, Türkiye 
Cumhuriyet Devletine yakışması gereken budur, hükümet budur. Siz ülke yönetiyorsunuz, siz şirket 
yönetmiyorsunuz. Burada, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde yasama görevini getiriyorsunuz ve hükümet ediyorsunuz yürütme olarak. Şimdi, Erbakan 
hastane hastane dolaşıyor, rapor alırken, aynı suçtan sanık iki kişi burada oturuyor... Vicdanınız el
veriyor mu buna?! 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Parasını ver, parasını!.. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - İki kişi burada oturuyor; bizim, bunlan söylememiz suç mu?! 

Denetim görevini getiriyorum. (AK Parti sıralanndan gürültüler) Bırakın böyle şeyleri. Yani, müdahale 
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etmeyeceksiniz bunlara, doğrulan söylüyoruz. Doğrulan söylüyoruz... Yasaymış... Ne ilgisi var bunun 
şimdi?! 

RECEP GARİP (Adana) - Hangi maddeyle ilgili konuşuyorsunuz?! 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Şimdi, bakın, bu suçlardan herhangi birisi veya bu iddialardan 

herhangi birisi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden herhangi birinde işlense, bir siyasî tarafından işlense, 
bu siyasetçi ya istifa ediyor, ya intihar ediyor; bizde, burada böyle bir şey olmasını istemiyorum; istifa 
olsun da, tabiî, intihar olmasın; ama, bizde bu siyasîler, maalesef, iftihar ediyor yaptıklanyla. Bunlar 
yanlış şeyler, bunlan... 

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Süresi geçti Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Ercenk, konuşmanın süresi çok geçti; son cümleyi rica ediyorum. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - İnşallah, bundan sonra yapacağı işlemlerde Bakanlar Kurulu 

daha dikkatli olurlar. 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ercenk. 
Şahıslan adına söz isteği var. 
Adana Milletvekili Sayın Recep Garip. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
RECEP GARİP (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlanm; 178 sıra sayılı Maliye 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Yasanın son maddesi üzerine görüşlerimi bildirmek 
üzere kürsüdeyim; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gelir Politikalan Genel Müdürlüğünün son maddesi hakkında biraz önceki değerli arkadaşımızın 
ifadelerine katılmayarak sözlerime başlamak istiyorum. Son maddeyi konuşuyoruz; ama, son madde 
hakkında söylenen hiçbir şey yoktu. 

Değerli arkadaşlar, merak ediyorum, Anadolu'yu hepimiz kanş kanş geziyoruz, siyaset yapıyoruz; 
köylerde, kasabalarda, dağlarda, yollarda gece gündüz demeden, cumartesi-pazar demeden, mutlak 
surette, Anadolu'nun bir vilayetinde, bir köyünde, bir kasabasında biz halkın içindeyiz... 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Tekel işçileri seni hiç görmemiş! 
RECEP GARİP (Adana) - ...ve halkın dili olmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. 

Dolayısıyla, söylenen üsluplara bakıldığı zaman, konuşmalara bakıldığı zaman, dağ başındaki Çoban 
Mustafa'nın neler düşündüğünü, neler konuştuğunu, AK Parti İktidarının neler yaptığını çok iyi izler
ken ve görürken, sizin bunlan görmediğinizi gördüğümde hayıflanıyorum. Özellikle Büyük Türk 
Ulusunun Sayın Başbakanının, sayın bakanlannın hakkında bir ifade kullanırken, bir şey söylerken, 
siyasal partinin ötesinde, bir üslup kullanmanın gerektiğini, bir erdemlilik gerektirdiğini ifadelendirerek 
sözlerime devam etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir ulusun başbakanı hakkında, gerçekten, konuşurken kendimizi şöyle bir göz
den geçirelim. Anadolu insanı bize ne söylüyor, insanlar bize nasıl değer veriyorlar, ne söylüyorlar bu 
kullanmış olduğunuz ifadeler karşısında diye kendinize bir sormalısınız. Bunu, gerçekten, kendinize bir 
kez daha sormalısınız diye tekrar bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 

Biliniz ki, halkın güvendiği bir iktidar var ve AK Parti İkadandır. Halkın birlik ve beraberliğini 
sağlayan bir iktidar var ve AK Parti İktidan yoluna devam ediyor. Bu birlik ve beraberliğini sürdürmüş 
olduğumuz bu günlerde, geliniz, güzel şeyleri hep beraber yapmaya devam edelim. Gelin, muhalefet 
muhalefetliğini yapsın; ama, halkın dili olmak gerektiği zaman, halkın karşısında birlik ve beraberlik 
şuurunu ortaya koymamız gerektiği zaman, bunu görmeye devam edelim. 

İsterseniz, bir büyüğümün dört nasihati vardı; onu belirterek, bu madde hakkındaki görüşümü ilet
mek istiyorum. 
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Kimseye, asla kimseye yalan söylemeyeceksin. Hiç kimse hiç kimseye yalan söylememeli bu ulus
ta, bu ülkede. 

Asla borçlu kalmayacaksın. 
Asla emanete hıyanetlik yapmayacaksın. 
Değerli arkadaşlar, bu halktan, bu milletin karşısına çıktık ve milletvekili olarak emanet aldık. 

Gelin, bu emaneti iyi taşıyalım; çünkü, emanetler geçici olarak verilmiştir. Bir gün, mutlaka, her 
birimizin omuzundan bu emanetler alınacak; ama, 2007 yılındaki seçimler geldiği zaman, sandıklar or
taya konulduğu zaman, halkın, kime evet dediğini, kime hayır dediğini hep beraber göreceğiz. 

Dördüncüsü, izini bilmediğin yoldan geçmeyeceksin. Bu tarihin dokusu içerisinde, yürüdüğümüz 
bu yolda... 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Maddeyle ne ilgisi var Sayın Başkan?!. 
RECEP GARİP (Devamla) - Bugün konuşamadın, değil mi? 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Konuşamadım. 
RECEP GARİP (Devamla) - Bugün konuşamadın; bekle, sabret biraz... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Biraz sonra geleceğim. 
RECEP GARİP (Devamla) - Dolayısıyla, gelirler müdürlüğüyle ilgili görüşmüş olduğumuz bu son 

maddede, sadece ve sadece doğru şeyler söylemenin daha erdemli olduğunu, daha bize ait, yakışır ol
duğunu, bu ülkenin birlik ve beraberliğini sağlayabilecek anlayışlarla yollara devam etmemiz gerektiği 
konusunu bir kez daha hatırlatıyor, kanunun hayırlar getirmesini temenni ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Garip. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Kendi Grubunda da konuşmanın aynısını yaptın!.. 
BAŞKAN - Şahsı adına, ikinci söz isteği, İstanbul Milletvekili Sayın Ünal Kaçır; buyurun. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Maliye Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 
5 inci maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 5 inci madde "Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür" maddesi. 
Yürütme üzerinde neden söz alınır, bilmem... 

Evet, ama, bu kürsü bir şekilde, lüzumlu lüzumsuz konuşmalarla işgal edilirse, işte bakın, iki gün
dür çalışıyoruz, iki gündür 5 maddelik bir kanunu tamamlayamadık. 

Halbuki, bizlere telefonlar geliyor, gazetelerde ilan edilmiş vaziyette; bu hafta, Emekli Sandığı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur, aylık veya gelir almakta olanlara eködeme yapılmasıyla ilgili; 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kurdan aylık veya gelir almakta olanlara ödenen, gelir ve aylıklarla 
2006 yılında yapılacak artışlar ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasıyla ilgili kanun tasarısı gün
demimizde ve yine, sosyal güvenlik kurumlarına olan borçların yeniden yapılandırılması, yani, SSK ve 
Bağ-Kur prim borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili büyük beklenti içerisinde olan vatandaş
larımız bizi arıyorlar "bugün görüşülecekti, görüşülüyor mu?.." Bu gidişle, yarın da görüşemeyiz gibi 
geliyor bana. 

ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sen uzatıyorsun. 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Gelin sevgili dostlar, gelin arkadaşlar, şu maddeler üzerinde 

konuşalım ne olur; ne olur şu maddeler üzerinde konuşalım ve hizmet edelim, yasa çıkaralım; halkın 
takdiri öyle kazanılır. Hiç sıkıntıya girmeyin, bugün barajın altında görünüyor olabilirsiniz; ama, daha 
önümüzde iki yıl var, biraz gayret edin, kurtarırsınız diyorum. 
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Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kaçır. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylannıza sunacağım... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN -.. .ve karar yetersayısı istendiğinden karar yetersayısı arayacağım. 
5 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı bulunamamıştır; birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.53 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.05 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TUZUN (Bilecik), Harun TÜFEKÇİ (Konya), 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

1055 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3.- İzmir Milletvekili Fazıl Karaman ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 178 Sayılı 

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/614) (S. Sayısı: 1055) 
(Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Teklifin 5 inci maddesinin oylanmasında karar yetersayısı bulunamamıştı. Şimdi, 5 inci maddeyi 

tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısı arayacağım. 
5 inci maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir ve karar yetersayısı vardır. 
Teklifin tümünün oylanmasından önce, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, aleyhte söz isteği var. 
Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Eraslan... 
Buyurun Sayın Eraslan. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; öncelikle, hepinizi say

gıyla ve muhabbetle selamlıyorum. 
Kanunun aleyhinde söz almış bulunmaktayım. Oyumun durumunun da ret olacağını öncelikle 

ifade etmek istiyorum ve bunun sebepleri ve sonuçlarıyla ilgili birkaç cümle söyleyip konuyu bağ
lamaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar, vergi, esnaf ve sanatkârımızın en büyük girdi maliyetidir. Dün de konuşmam
da söyledim, bir ülkede, bir coğrafyada, eğer, vergi hâsılatını, toplam vergi hâsılatındaki artışı sağlamak 
istiyor isek, yatırımcının, sermayenin, esnaf ve sanatkârın, girişimcinin, müteşebbisin bu girdi 
maliyetini düşürmemize bağlıdır. Esnaf ve sanatkârın ve az önce saydığım birimlerin, bu ülkede, 
yatınm, üretim ve ihracata katkı sağlayabilmeleri için, en büyük girdi maliyeti olan bu vergi oranlannın 
mutlak surette indirilmesi gerekiyor. Kurumlar Vergisi 20'ye indi, güzel; ama, karşılığında, yatınm in
dirimi kaldınldı; yani, yatınm indirimini neden kaldınyoruz? O da çok önemli bir girdi maliyetine, 
maalesef, mazhar olmuştur. 

Değerli arkadaşlar, vergi yükü ve vergi oranlan hâlâ yüksek. Bakın, Avrupa Birliğinde kayıtdışı is
tihdam yüzde 8 ilâ yüzde 10 iken, Türkiye'de kayıtdışı istihdam yüzde 55. Bunu Sayın Bakanımız da 
biliyor; daha önce Sayın Bakanımız da bunu ifade ettiler. Yani, Avrupa Birliğinde 8-10 iken kayıtdışı 
istihdam, niçin bizde yüzde 55 dolaylannda; çünkü, girdi maliyetleri; çünkü, en büyük girdi maliyeti 
olan vergi oranlan yüksek. Yüksek olduğu için, maalesef, vatandaşlanmız, kayıtdışına, sanki, zor
lanarak itilmektedir ve Türkiye'de, bugün, bu kayıtdışılığın maliyeti yılda en az 30 milyar dolardır. 
Bunu Sayın Bakanım söyledi, ben de onu destekliyorum. Bu rakam kendisinin rakamıydı; ama, ben, en 
az 30 milyar dolar bir yük oluşturduğunu, bir kayıp oluşturduğunu, Türk ekonomisine bir kayıp oluş
turduğunu düşünüyorum. 
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Vergi iadesi sisteminde bozukluk var. Bakın, vatandaşımız, çayını, şekerini ve ihtiyacını, göm
leğini, ayakkabısını alırken yüzde 18 öderken, vergi iadesi yüzde 4,5. Neden; kayıtdışılıkla farklı bir 
mücadele etmenin yolu da işte bu; yani, yüzde 18 KDV ödeteceksiniz, yüzde 4,5 vergi iadesi verecek
siniz, ondan sonra kayıtdışılıkla mücadele edeceğiz diye de sevineceksiniz. Bu mümkün değil. 

Sayın Bakanım, bir defa, temizlik maddelerinde, mobilyada, beyaz eşyada, yakıtta ve diğer 
tüketim malzemelerinde, mutlaka, vergi iadesinin uygulanması gerekiyor. 

Gerçi, biz burada konuşuyoruz; ama, önerilerde bulunuyoruz; ama, hiç... Sayın Bakanım da kendi 
halinde. 

Sayın Bakanım, Sayın Bakanım, bu önerileri, bu ekonomiyle ilgili, vergi politikalarıyla ilgili, 
kanunla ilgili bu önerileri, biz, sizlere yapıyoruz; sizlere bu noktada katkı sağlamak istiyoruz, sizlere bu 
noktada yardımcı olmak istiyoruz. 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Duymuyor, duymuyor... 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Ben, Sayın Başkanın bu tavrını protesto ediyorum ve Yüce 

Milletimizin de ve siz değerli milletvekillerinin de düşüncelerine ve inisiyatiflerine arz ediyorum. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Eraslan. 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Duymadı yalnız... Sayın Bakan duymadı. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, teklif üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir ve 

kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
4 üncü sırada yer alan, Kırşehir Milletvekili Hacı Turan'ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu raporunun 
görüşmelerine başlıyoruz. 

4.- Kırşehir Milletvekili Hacı Turan'ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/675) (S. Sayısı: 1070) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon raporu 1070 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteği vardır. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Hakkı Ülkü. 
Buyurun Sayın Ülkü. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 1070 sıra sayılı 

Kırşehir Milletvekili Hacı Turan'ın, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum; Yüce Heyeti saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bilindiği gibi, halk arasında "telekulak" olarak bilinen, MİT, Em
niyet ve Jandarmanın dinleme faaliyetinin tek elde toplanması ve bu amaçla, Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığının kurulmasına dair yasa, 23 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir; ancak, 
AKP'li arkadaşlar, bu yasada, kurulacak olan Başkanlığa ilişkin kadro ihdası yapmayı unuttuğu için, 
tam beş ay sonra, tutup, 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5447 sayılı Yasaya bir ek yaparak, bu 
hatayı gidermeye çalışmışlardır; fakat, 15 üniversite kurulmasına ilişkin Yasa, Cumhurbaşkanından 
dönünce, kurulması planlanan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, yine, personelsiz kalmış ve bu 

(x) 1070 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Başkanlığın kurulmasına dair yasada belirtilen süre, 23 Ocak 2006 günü bitmiş olduğu için, Başkan
lığın son dokuz gündür yapmakta olduğu, iletişimin dinlenmesi, tespiti ve kayda alınması işlemleri 
hukuken tartışmalı hale gelmiştir; yani, şu anda bir boşluk vardır. 

Şimdi, milletvekili arkadaşımız Hacı Turan'ın vermiş olduğu yasa teklifiyle, altyapısının kurulması 
ve kadro ihdası, bu hatalar nedeniyle, geciken Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının devreye gir
mesi için, 23 Temmuz 2006'ya kadar, altı ay daha süre tanınması isteniyor. 

Değerli arkadaşlar, elbetteki, devletin güvenliğinin sağlanması için, güvenlik hizmeti yapan kamu 
görevlilerinin, bu hizmetleri yerine getirirken, ortaya çıkan ihtiyaçlarının giderilmesi, bizim temel 
görevlerimiz arasındadır. Biz de, bu görevin bilinci içerisindeyiz, muhalefet olarak da, buna, elbette, 
destek vermek isteriz. Fakat, görüşmekte olduğumuz kanun teklifi, hazırlanış nedenlerinden sunuluş 
biçimine, gerekçelerinden içeriğine kadar tam bir mizah örneğidir, üstelik de bir kara mizah örneğidir 
ve AKP'nin yasa yapma anlayışım da açıkça gözler önüne sermektedir. AKP 'yle birlikte, Meclisin 
çalışma biçiminde düzensizlik, acelecilik, işin kolayına kaçma, karma karışık bir yasa yapma süreci or
taya çıkmış durumdadır. Darmadağınık, her parçası bir yerde, hatalı ve eksik bir şekilde kabul edilmiş 
yasalardan biri de, şu anda görüşmekte olduğumuz teklifin, eksikliklerini gidermeye çalıştığı 5447 
sayılı Yasadır. 

Öncelikle şunu söylemeliyim; Avrupa Birliğiyle, pek çok konuda olduğu gibi, mevzuatımızın 
uyumlu hale getirilmesi için de yoğun bir çalışma dönemine girdik; fakat, hükümetin ortaya koyduğu 
icraatların hiçbirinde Avrupa Birliği anlayışını, Avrupa Birliği vizyonunu göremediğimiz gibi, Meclis 
çalışmalarında da göremiyoruz. İşte, görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının adından içeriğine, gider
meye çalıştığı hatalara kadar, bu, açıkça ortadadır. 

Öncelikle, insan hak ve özgürlükleriyle ilgili böylesine önemli bir konunun, bir milletvekili ar
kadaşımızın kanun teklifi olarak değil de, isterdik ki, Bakanlar Kurulunun bir tasarısı olarak önümüze 
gelsin. Konunun önemi bakımından bunun altını özellikle çizmek istiyorum; çünkü, alışılmamış bir 
durumdur bu. Bu yasa teklifinin gerekçesinde de belirtildiği gibi, oluşturulan Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığının kadro ihdası, üzerinde değişiklik yapılan 5397 sayılı Yasada da değil, 15 yeni 
üniversite kurulmasıyla ilgili 5447 sayılı Yasaya ek yapılarak bir düzenlemeye gidilmesi istenmiştir. 
Kurulan başkanlığın, acil bir şekilde personel ihdasına dair bir ihtiyacı oluşunca da, hükümet, komis
yonlarda bulunan tasan ve tekliflere bakıp en hızlı hangisi çıkacaksa, kadro ihdaslarını ona eklemeyi 
uygun görmüştür. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu olay, amaç birliği taşımayan iki hususun aynı kanun içinde, 
yasa tasarısı içinde bulunmasıdır ki, son derece yanlıştır. Anayasa Mahkemesinin temel ilkelerinden 
birisi de budur. Farklı amaçların yasa içerisinde bulunması sakıncalıdır. Daha evvelki verdiği kararlar
da bunlar zaten mevcuttur. Birisi üniversite kurulmasıyla, birisi istihbarat ve Telekomünikasyon 
Kurumuyla ilgili bir konu, aynı yerde düzenleniyor. Cumhurbaşkanının bir kere daha görüşülmek 
üzere, tasarıyı iade etmesini vesile bilerek, bu yanlışı düzeltmek gerekiyordu; fakat, maalesef, AKP'li 
arkadaşlarımız, buna gerek duymadılar. 

Teklifin biçimi, sunuluşu açısından ikinci değinmek istediğim konu ise, 1070 sıra sayılı komisyon 
raporuna, komisyonda görevli Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlanmızın görüşlerinin ve çekincelerinin 
yansımamış olmasıdır. Üstelik, biz, komisyon görüşmelerinde "çekimser" diye oy kullanmamıza rağ
men, bunlar dikkate alınmamış, bu anlamda da komisyon raporuna, komisyon raporu değil "AKP 
raporu" demek daha doğru olur diye düşünüyorum. 

Kamuoyuna "telekulak kanunu" olarak yansıyan bu düzenlemedeki dinleme olgusu, geçmiş 
itibariyle elde edilen bilgilerin kamunun temel güvenlik ihtiyaçlan dışında, kişi/kurum amaçlan doğrul
tusunda ya da başka amaçlar doğrultusunda kullanılması tehlikesini de birlikte getirmektedir. Geçmiş
te bunun çok örneklerini gördük. Bu bakımdan bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Önüne geçmenin 
yolu da, denetim fonksiyonunu doğru düzgün, hukuk devleti ilkesine uygun bir şekilde düzenlemektir. 
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Eğer, denetim fonksiyonu tam anlamıyla açığa kavuşturulabilirse, yasanın istismar edilme tehlikesi 
biraz daha safdışı edilmiş olabilir. 

Bilindiği gibi, şu anda Emniyet Genel Müdürlüğü teftiş edilebiliyor; ama, İstihbarat Daire Başkanlığı 
teftiş edilmiyor, edilemiyor. Bunun cevabını da doğrusu merak etmekteyiz. Bugün, Sayın Bakana da bu 
konuyla ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. İstihbarat birimlerinin de denetlenmesi gerekiyor; bunun geç
mişte çok örneklerini gördük; denetlenmiyor, neden denetlenmiyor, sadece soruşturuluyor Sayın Bakan? 

Bir de, skandal söz konusu olduğunda hemen, bakıyorsunuz, bir soruşturma açılıyor; ama, hepimiz 
biliyoruz ki, soruşturma bir başka şey, denetim başka bir şey. Soruşturmayı denetimle karıştırmamak 
gerekiyor, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Denetimle ilgili konu 5397 sayılı Kanunun 1 inci maddesin
de düzenleniyor. Maddede "bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri, Jandar
ma Genel Komutanlığı ve ilgili bakanlığın teftiş elemanları ve Başbakanın özel olarak yetkilendireceği 
kişi veya komisyon tarafından yapılır" denilmektedir. Burada kullanılan ve denetimin Başbakanın özel 
olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından da yapılmasını öngören düzenleme tümden yan
lıştır; bırakalım yanlışı, Anayasaya tam anlamıyla aykırıdır; çünkü, öncelikle belirtilen, denetimi 
yapacak kişi veya komisyon üyelerinin niteliklerinin, atanmalarının, görev ve yetkilerinin, hak ve 
yükümlülüklerinin, aylık ve ödeneklerle ilgili özlük işlerinin Anayasanın 128 inci maddesi doğrultusun
da kanunla yapılması gerekmektedir; halbuki, kanunda kullanılan ibarelerde, Başbakan tarafından 
denetimle görevlendirilecek kişi veya komisyon üyelerinin niteliklerini göstermek üzere kanunda bir 
düzenleme yapılmadığı görülmüştür. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; yasaya ilişkin bir diğer kaygımız da "devlet sırrı" kavramı. Dev
let sun elbette çok önemli bir şey; bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyordu; çünkü, denetimi bile ol
mayan bir birimin, uygulayıcılarına, tanımı bile olmayan hukuk devleti anlayışıyla örtüşmeyecek geniş 
bir takdir yetkisi veriliyor. İnsanların güvenliğini asıl olarak kanunlar ve hukuk sağlar, bir hukuk dev
letinin amacı da tam olarak budur, bu olmalıdır; insanların haklarını ve güvenliğini hukuk üstünlüğü 
içerisinde korumak. Bu nedenle, yaptığımız kanunlarda, boşlukların ve muğlaklıkların bulunmasına 
kesinlikle yer veremeyiz, vermemeliyiz. Sayın Başbakanı ve oluşturulacak başkanlığın çalışanlarını 
tenzih ederim; ama, yarın, bu makamları, kimlerin, hangi niyette olduğu bilinmeyen kişi ya da grup
ların dolduracağını bilemeyiz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu arada, Meclis Başkanımız, geçtiğimiz hafta, Meclis İç
tüzüğünde değişiklik yapılması için, parti liderleriyle çeşitli görüşmeler yaptı. Planlanan değişiklik 
tasarısı içinde, 12 Ekim 2005 tarihinde Meclis Başkanlığına da sunmuş olduğum, isteyen milletvekil
lerinin bizzat başvurusu halinde dokunulmazlıklarının kaldınlabilmesini amaçlayan İçtüzük değişiklik 
teklifime de yer verilmiş olması, ülkemiz adına, Parlamentomuz adına sevindirici bir gelişmedir. Mil
letvekillerinin, haklarındaki suçlamalardan kurtulabilmesi için, Anayasanın 36 ncı maddesindeki yar-
gılanabilme hakkından yararlanabilmesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisini, daha demokratik, 
daha güvenilir ve daha verimli bir hale getirmek de bizlerin elinde. Her çıktığımda, burada her konuş
mamda, aşağı yukarı bunları dile getiriyorum; ama, bir kez daha dile getirmekte yarar buldum. 

Bir başka şey daha söylemek istiyorum değerli arkadaşlar; Bilgi Edinme Hakkı Yasası çıktı. Bu 
Yasa, sonra, bazı aksaklıklar nedeniyle değişikliğe uğradı. Bu değişiklik nedeniyle de, insanlar, Bilgi 
Edinme Hakkı Yasasından yararlanmak için, hiçbir şeyin gizli kalmaması doğrultusunda, başta resmî 
dairelerden olmak üzere, birçok bakanlıktan bilgi almak için, başvuru hakkını kullanmak istediler ve 
kullanıyorlar; ancak, bu başvuru haklarına cevap verilmediğini, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Komisyonuna gelen yazılardan, gerekse bize intikal eden bazı yazılardan, mektuplardan an
lıyoruz. Bırakalım bazı yazı ve mektuplann bize gelmesini, kendi başımıza gelen bazı olaylardan bir 
tane somut örnek vermek istiyorum: 

Kendi yöremizde, İzmir'de, Bakırçay yöresinde, Aliağa'da tapuda son beş yıl içerisinde el değiştir
miş olanların ada, pafta, parsel numaralarını istiyorum, bunların sahipliğinin kimlerden kimlere geç-
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tiğini araştırıyorum, soruyorum; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden gelen yanıtta "bu bilgiler giz
lidir, verilemez" diye bir durumla karşılaşıyoruz. 

Bu, tıpkı, son günlerin en önemli tartışması olan, özellikle başta liderler olmak üzere, Parlamen
todaki tüm arkadaşlanmızın mal varlığının, sanki yasakmış gibi, sanki suçmuş gibi, açıklanmaması ya 
da açıklanamaması... Oysa, ister Başbakan, ister diğer siyasî partilerin genel başkanları ve bu arada 
bizim Genel Başkanımız, dilediği zaman kendisi hiçbir yüksünmeye gerek duymaksızın, yasaların suç 
saymadığı bir eylemi, yani mal varlığını dilediği zaman kamuoyuna açıklayabilir ve bu da Parlamen
toyu saygın bir konuma oturtabilir diye düşünüyoruz. O nedenle, Sayın Başbakanın içinde bulunduğu 
psikozu bırakıp, en kısa zamanda mal varlığını açıklamasını bekliyoruz. Bu, en az bugün görüştüğümüz 
telekulak yasası kadar önemlidir diye düşünüyorum. 

Bir daha dokunulmazlıklarla ilgili konuda söz almak istemediğimi; ama, söz almak istersem, bu 
defa kürsüye baş vurma yerine, belki de kürsüyü de kırabileceğimi belirtmek istiyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ülkü. 
Anavatan Partisi Grubu adına Malatya Milletvekili Sayın Süleyman Sarıbaş; buyurun. (Anavatan 

Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekili arkadaşlarım; Kırşehir Milletvekilimiz Hacı Turan Beyin, esasında, Millî İstihbarat 
Teşkilatımız, Emniyet Teşkilatımız ve Jandarma Teşkilatımızın istihbarat kaynaklarının, ayrı ayrı, 
dağınıklığını ortadan kaldırmak amacıyla, merkezî bir istihbarat teşkilatını kurmaya yönelik, daha ön
ce, Meclisimizin çıkarmış olduğu 5397 sayılı Yasada bu teşkilatın henüz kadrolarının verilemeyişi ve 
altı aylık sürenin, o kanunda verilen altı aylık sürenin yetmeyişi sebebiyle, bir altı aylık daha süre isten
mesi ve bu süre içerisinde, bu teşkilat kurulmadan önceki Telekomünikasyon Kurumumuzun bu işlevini 
devam ettirmesi noktasında bir kanun teklifi. 

Kanun teklifini veren milletvekili arkadaşımız salonda yok; Hacı Beyi salonda göremiyorum. Zan
nediyorum, zaten, kendisi de, bu kanun teklifini ne amaçla verdiğini anlamış da değildir; imzalatılmış, 
buraya gelmiş. Bu, çok önemli mi, çok lazım mı; evet, işin ciddiyeti açısından lazım. Kanun teklifini 
veren arkadaşımızın bu kürsüye gelip, öncelikle, bunu izah etmesi gerekirdi. Ciddiyeti açısından lazım; 
eğer bu lazımiyet varsa, Başbakanlıkta kurulması gereken bu teşkilatın altı ay daha süreye ihtiyacı var 
ise, bunun, bir hükümet tasarısı olarak bu Meclisin önüne gelmesi ve hükümetin yetkili Bakanının da, 
altı aylık sürede bu teşkilatı neden kuramadıklarını, 357 milletvekiline sahip bir, tek parti iktidarının, al
tı aylık süreyi önce yeterli gördüğü halde neden bunu başaramadığını, bütün işleri ağır aksak götür
menin millete hangi faturaları ödetmiş olduğunu izah etmesi gerekirdi. 

Bir başka konu, hukuk devletinde, kişinin dokunulmazlığına, kişinin özel haberleşmesine, kişinin 
şahsî dünyasına, her olur olmaz durumda müdahalenin, artık, insan haklarına aykırı bir durum olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Bu amaçla, değişik kurumların, kişinin özel dünyasına, gizli dünyasına, özel haber
leşme ve iletişim alanına dokunulmaması temel prensip olarak kabul edilmekte; ancak, devletin güven
liği için, devletin bekası için, terörizmin bu kadar dünyayı kasıp kavurduğu, baş tehlike, baş tehdit 
olarak algılandığı bir dünyada da güvenlik kuvvetlerimizin terörü önceden önlemeye yönelik istihbarî 
faaliyetlerde bulunması da en tabiî hakkı, devlet olmanın hakkı. Çünkü, devlet, kişilerin özel hayatına 
girmeyecek, onların dokunulmaz hayatlarına karışmayacak; ama, diğer taraftan, insanların can ve mal 
emniyeti için de terör olmadan, terör oluşmadan önleyici tedbirleri almak, yani terör mağdurlannın 
oluşmasını önlemek, terör mağdurlannın olmasını engellemek için de, önleyici faaliyetleri yapmak da 
devletin en tabiî hakkı. 

Biz, Anavatan Partisi olarak, işin esası itibariyle altı aylak sürenin daha uzatılması taraftanyız. 
Mademki böyle bir lazımiyet doğmuştur, mademki siyasî iktidar daha önce aldığı süreyi kullanamamış-
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tır, doğru kullanamamıştır, gereğini yerine getirememiştir, aksaklıklar meydana gelmiştir, o halde, dev
letin elbette faaliyetleri devam edecek, devletin devamlılığı esastır, bir altı ay daha sürenin verilmesin
de bir sakınca olmadığı kanaatindeyiz. Bizi üzen, bu tekliflerin gayri ciddî olarak Meclis gündemine 
gelmesi, sürelerin zamanında doğru dürüst hesap edilememesi, layık görülen, yeterli görülen sürelerde 
gerekli icraatın yapılıp teşkilatların kurulamaması, bu hususta Meclisin sanki sürekli bu tür şeyleri 
"canım, yetişmezse yetişmez, bir kanun daha çıkarırım" anlayışıyla bir daha tartışmaması gereken 
konuların sürekli gündeme getirilip tartışılmasıdır. Bunu doğru bulmadığımızı beyan ediyorum ve 
hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sanbaş. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, şahıslar adına söz isteği var. 
İstanbul Milletvekili Sayın İnci Özdemir?.. Yok. 
Adana Milletvekili Sayın Ali Küçükaydın; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ALİ KÜÇÜKAYDIN (Adana) - Değerli Başkan, çok değerli arkadaşlarım; Kırşehir Milletvekili 

Sayın Hacı Turan tarafından verilen, 1070 sıra sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklif 
üzerinde söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, daha önce, bu teklife esas olan kanun, 3.7.2005 tarihinde, 5397 sayılı Bazı 
Kanunların Değiştirilmesine Dair Kanunla değiştirilmişti ve Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 7 
nci maddesinde değişiklikler yapılmıştı. Bu değişiklik, gerçekten, ülkemiz açısından çok önemli 
değişiklikti; çünkü, bir ülke için istihbarat kurumlarının önemi çok büyüktür; ama, bu çok önemli 
kuruluşlara görev verirken de bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahalenin olmamasının esas 
alınması gerekerek, bütün ayrıntılarıyla bu yasal düzenleme yapılmış; üç istihbarat birimimize -ki, bun
lar, Emniyet İstihbarat Teşkilatı, Jandarma İstihbarat Teşkilatı ve Millî İstihbarat Teşkilatımız olmak 
üzere- bu üç istihbarat teşkilatına görevler verilmişti. Bu görev verilirken, tabiî, dinlemenin bir sının 
olacaktı; o da Ceza Muhakemeleri Kanununun 250 nci maddesindeki hangi kurumların, hangi örgüt
lerin, örgütsel faaliyetlerin nasıl denetleneceğine, dinleneceğine dair kriterler getirilmişti. Ayrıca, bu 
dinlemelerin hangi bölgelerde kurulan ağır ceza mahkemelerinin hâkimleri tarafından, onların emirleri 
doğrultusunda dinlenmesi de birtakım kurallara bağlandı; yani, dinleme baştan sona birtakım kurallara 
bağlandı. 

Şimdi, burada, benden önce konuşan iki milletvekili arkadaşımız, gruplar adına konuşan arkadaş
larımız, bu teklifin bir milletvekilimiz tarafından verilmesini tenkit ettiler. Oysaki, daha önce çıkar
dığımız 5397 sayılı Kanun, yine bir milletvekilimizin teklifiyle gelmişti. Bu milletvekilimiz, Yalova 
Milletvekili Şükrü Önder'di; yani, bu, hükümetten gelmiş bir tasan değildi, bir teklifti; komisyonlarda, 
İçişleri Komisyonunda, biz de üzerinde uzun uzun çalıştık ve milletvekilinin teklifi olarak buradan geç
ti bu kanun; yani, bugün yaptığımız aslında bir ayrıntı, bir teferruat; esas kanun, bir milletvekilimizin 
teklifiyle, hem Polis Vazife Salahiyet Kanununun ek 7 nci maddesinde hem Millî İstihbarat Teşkilatı 
Kanununun 6 nci maddesine göre bu kanun o zaman çıktı ve bu kanun çıkarken de bütün aynntılar ele 
alındı. Mesela, dinlemeler kaç ay süreyle olacak... İşte, eğer bu bir terör örgütü değilse, üç aylık süreler
le bu yapılacak, üç defa uzatılabilecek sözgelimi; ama, bir terör örgütünü dinliyorsak -ki, bizim ülkemiz 
her zaman teröre muhatap olmuştur, bizim, çok ciddî, terörden çektiğimiz ıstıraplar vardır- sözgelimi 
PKK terör örgütü gibi örgütler dinlenilirken de, böyle 3 defa, 2 defa değil, sürekli bu dinlemeler 
yapılabilecek; ama, bu dinlemeler yapılırken, baştan da belirttiğim gibi, bireyin temel hak ve özgürlük
leri de çok ince aynntıya kadar düşünülüyor; eğer izinsiz bir dinleme yapılıyorsa da, dinleyen kurum
lara; yani, istihbarat birimlerimize bunun müeyyidesi getiriliyor. Türk Ceza Kanunumuzda bu konuyla 
ilgili müeyyideler de getirildiği için, ilgili savcılık ya da ilgili mahkemeler bu kişiler hakkında da işlem
ler yapabilecektir. 
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Değerli arkadaşlarım, teknik izleme ve buna benzer şeyler de tabiî yapılabilecektir, tespitler 
yapılabilecektir. Bunun yanında, arkadaşlarımız sık sık şundan bahsettiler; işte, bu birimler denetim
siz. .. Şimdi, ülkemizde hiçbir kurum denetimsiz değildir. Her şeyden evvel, idarenin kendi iç denetimi 
vardır; yani, hiyerarşik amirler tarafından kurumlar denetlenir, sürekli denetlenir. Ama, bunun dışında, 
bağlı olduğu bakanlık teftiş kurulları tarafından kurumlar sürekli denetlenir. Ayrıca, burada, bu kanun
la ilgili olmak üzere, Başbakanlığın da görevlendirdiği kişiler -ki, bu Başbakanlık teftiş birimidir ve bir 
komisyondur- bunlar, yine, mutlaka teftiş ehli kişilerden olacaktır; öyle sıradan insanların, kurumlan, 
uzmanlık sahası dışında denetlemesi, teftiş etmesi mümkün değildir. Demek ki, böyle bir denetim de 
var. Bunlar idarenin birimleridir, kurumlandır. İdarenin her türlü eylem ve işlemleri yargı denetimine 
tabidir bir kere; yani, insanlar, haksız bir muameleye tabi tutulduklan takdirde haklannı arayabilecek
leri gibi, zaten yargı birimleri de, her zaman harekete geçerek denetim yapacaktır. 

Demek ki, hiçbir kurumumuzda... Buna katılmak mümkün değil. Zaten, bu kanunun çıkmasında, 
bu yasa çıkarken, bütün istihbarat birimlerinin üst düzeyindeki arkadaşlanmız, bu kanunun çıkmasın
dan memnunlar ve kendilerinin de denetlenmesini istiyorlar. Mutlaka, bir şekilde denetim yapılmasını 
istiyorlar; yani, kurumlanmızı, böyle, ülkemizin güvenliği, geleceği, devletimizin varlığı ve bekası için 
çok ciddî görev yapan ve ülkemizde gerçekten... Daha önce de söylediğim gibi, terör gibi, otuz yılı 
terörün içinde geçen bir ülkede, güvenlik birimlerinin bu istihbarat birimlerini, böyle, işte, denetimsiz, 
başıboş gibi algılanacak şekilde tutum ve davranış içinde bulunmamızın, ben onlan da inciteceğini, 
dolayısıyla devletin çok ciddî kurumlannı kıracağını düşünüyorum. Bu tip şeylerden kaçınmamız 
gerekiyor. Kaldı ki, şimdiye kadar olan dağınıklık da, bu yasayla çok güzel bir şekilde düzenleniyor. 
Geriye şu kalıyor: İşte, bu altı aylık dönemde, bu dinleme kurumlannın çalışması için, teknik altyapısını 
hazırlaması ve biraz da belki kadrosu için yeterli olmamıştır. Yapılacak olan şudur: Süreyi uzatmak; 
yani, altı ay daha süre veriyoruz, başka hiçbir şey yapmıyoruz. Bunu bu kadar da önemseyip, işte, bu 
teklifi, yok efendim hükümet tasansı olarak gelmedi, milletvekilleri... 

Şimdi, değerli dostlanm, bir milletvekili olarak bizlerin, kendimizi, yani, milletvekilinin yaptığı iş 
hükümet tasanlan kadar ciddiyete alınacak işler değildir demek, inanın, doğrusunu söylemek gerekir
se -yıllann idarî tecrübesi de olan birisi olarak- milletvekilini her zaman tenkit ettiğimiz, işte, her zaman 
yasalan bürokratlar yapıyor ya da işte bakanlann bürokratlan bunu yapıyor, hep hatalı yapıyorlar 
diyoruz; diğer taraftan da milletvekillerimizin verdiği bir yasa teklifini hafife alıyoruz; yani, millet
vekilinin verdiği yasa teklifinden ne olacak, neden bunu hükümet yapmıyor, hükümet tasansı olarak 
gelmiyor şeklinde böyle bir algılama içine giriyoruz. Ben, bunu, doğrusu -kabul etmek mümkün değil-
milletvekiline de, bizlere de kinci bir davranış olarak görüyorum. Değerli milletvekillerimizin, bu tip, 
keşke, teklifler daha çok verilebilse, milletvekillerimizin verdiği teklifler daha çok yasallaşabilse. Bel
ki, böylece, milletvekillerinin birtakım talepleri, istekleri, milletvekillerinin birtakım gördükleri sıkın
tılar, bürokrasiden, yasalann bürokratlar tarafından hazırlanmasının sıkıntılan da, bu şekilde, değerli 
milletvekili dostlanm, böylece ortadan kalkar gider diye düşünüyorum ben. Bu, çok önemli; bunu çok 
önemsiyoruz; yani, mutlaka bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlanm. 

Bir taraftan, dediğim gibi -terör, kaçakçılık, organize suçlar, insan kaçakçılığı, buna benzer şeyler-
Ceza Muhakemeleri Kanununa göre bu dinlemeler yapılırken, diğer taraftan da yine Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 135 inci maddesine göre de adlî olaylann denetimi yapılıyor. Bun-
lann şimdi tek bir birim altında, tek bir çatı altında toplanarak yapılmasının ben çok büyük yarannı 
görüyorum. Mutlaka, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından; yani, buradan geçmesini de 
büyük bir gelişim, çağdaş bir gelişim olarak görüyoruz. 

Şimdi, sık sık söyleniyor; işte, şu dinleniyor, bu dinleniyor... Şimdi, ortadan, birtakım bu sıkıntılı 
durumlan nasıl kaldıracağız?.. İşte, bu birim; yani, İletişim Başkanlığı ve onun emrinde de her istih
barat teşkilatından, Millî İstihbarat Teşkilatından, Emniyet İstihbarat Teşkilatından, Jandarma İstihbarat 
Teşkilatından orada kişilerin bulunması suretiyle ve emrinde birtakım daha görevlilerin bulunması 
suretiyle... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, konuşmanızı tamamlayın Sayın Küçükaydın. 
ALİ KÜÇÜKAYDIN (Devamla) - Evet, Değerli Başkanım, tamamlıyorum. 
...bu işler daha iyi bir şekilde yürütülecektir diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Küçükaydın. 
Şahsı adına ikinci konuşmacı, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan; buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selam

lıyorum. 1070 sıra sayılı kanun teklifi üzerindeki görüşlerimi açıklamak için huzurlarınızdayım. 
Öncelikle şu hususu belirtmek istiyorum: Bu kanun hangi tarihte kabul edilmiş; 3.7.2005. Şöyle 

hafizalanmızı bir yoklarsak, 3.7.2005 tarihinde ne oldu; 3.7.2005 tarihinde, torba yasa çerçevesi 
içerisinde, İçtüzük değişikliğinin uygulanmasıyla, alelacele kanunların, burada muhalefet yokken 
geçirildiği bir tarih. Öncelikle, bunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Siz, 3.7.2005 tarihinde 
muhalefetin yokluğunda buradan bir kanun geçireceksiniz ve bu kanun, altı ay içerisinde, Başbakanlık
ta bir merkez oluşturulmasını emredecek ve bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütecek, altı ay geçecek, 
ama, Başbakanlıkta bir merkez oluşturamayacaksınız!.. 

MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Muhalefet neredeydi?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Muhalefet niye yoktu burada biliyor musun Sayın Millet

vekili; siz "torba yasa" adı altında muhalefetin sesini kısarak, muhalefete söz hakkı vermeyerek, yan
gından mal kaçmrcasına kanunlar geçirirseniz, işte, o dönemde geçirdiğiniz kanunlar birer birer tekrar 
Meclisin önüne gelir. Saymadım, ama, herhalde bir hayli oldu. O üç günlük süre içerisinde geçen 
kanunlardan birçoğu, Meclise, bir kez daha görüşülmek üzere, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından geri 
gönderildi. Eh, biz, çok acele ediyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz dediğimizde "bizim acelemiz var; biz, 
şu kadar çok kanun çıkardık" diye övünüyordunuz. Şimdi ne oldu?! 

Şimdi, Bakanlar Kurulunun yürütmesiyle ilgili olarak, arkadaşlarımız zaman zaman konuşuyorlar. 
"Bu madde üzerinde konuşulur mu" diyordunuz. Şimdi, demek ki, Bakanlar Kurulunun yürütmesiyle 
ilgili maddelerde de konuşulması gerektiği ortaya çıktı. Bakanlar Kurulu yürütememiş, Bakanlar 
Kurulu alt ay içerisinde Başbakanlıkta bir merkez oluşturamamış. Ne hazindir ki, Türkiye, böyle 
yönetiliyor arkadaşlar. 

"Bu kanun çok önemli" diyorsunuz "Türkiye'nin teröre varıncaya kadar birçok meselesinin önüne 
geçecek bir kanun" diyorsunuz, sonra da altı aylık süre içerisinde Başbakanlıkta bir merkez oluş-
turamıyorsunuz!.. Ne kadar üzüntü verici, ne kadar ayıp! Yani, bunu söylemeye dilim varmıyor; ama, 
bunu söylemek mecburiyetindeyim. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Ne ayıp!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Eğer, siz, Başbakanlık olarak, Bakanlar Kurulu olarak, bir 

merkezi altı ayda oluşturamıyorsanız, Türkiye'nin diğer alanlarında ülkeyi nasıl yönettiğiniz böylelikle 
çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. 

Şimdi, bakıyorum, bu kanun 23.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer... Niye, niye geçmişe yönelik olarak yürürlüğe giriyor, sebep?! Altı ay dolmuş, o altı ay sürenin 
içerisinde, Bakanlar Kurulu, ilgili bakan bilmiyor muydu Başbakanlıkta böyle bir merkezi oluş-
turamadıklannı?! Madem öyle bir durum vardı, niçin 23.1.2006 tarihinden önce bu kanun buraya gelip 
de, niye Meclis tarafından kabul edilmedi?! Biz, şimdi, mecbur muyuz milletvekilleri olarak Başbakan
lığın, Bakanlar Kurulunun yapamadığı bir şeyi... Biz, 23.1.2006 tarihine geri giderek, böyle bir kanunu 
buradan çıkarıyoruz değerli milletvekilleri. Böyle bir şey olabilir mi?! Böyle bir anlayış olabilir mi?! 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sen mecbur değilsin oy vermeye. 
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ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, Sayın Milletvekili dedi ki, bunun bir milletvekili 
tarafından verilmesini muhalefet adına konuşanlar eleştirdi. Ben de eleştiriyorum. Niçin bir milletvekili 
getirdi; çünkü, hükümetin böyle bir tasarıyı Meclisin önüne getirecek yüzü yoktu da onun için millet
vekili verdi; çünkü, biz soracaktık o zaman, bu, kanun tasarısı halinde gelmiş olsaydı, buradan soracak
tık, hükümete soracaktık niçin altı ayda hazırlamadınız, niçin 23.1.2006'da önce bunu getirmediniz diye 
sorma hakkımız vardı. Sadece hükümet bu sorulardan kurtulabilmek uğruna, bir milletvekilimizin sır
tına yüklemiştir bu kanun teklifinin verilmesini. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bir gariplik daha var. O kanun çıkarken kadro ihdası unutulmuş, 
yapılmamış. Bakınız, ne kadar enteresan. Sonra ne yapmışız; sonra 15 yeni üniversite kurulmasıyla il
gili bir kanunun içine bununla ilgili kadro taleplerini de yerleştirmişiz, hiç ilgisi, alakası olmayan bir 
kanunun içerisine. (AK Parti sıralarından "normal" sesi) 

Normal olmaz. Niye normal değil; biz o zaman dedik ki, bu kanun Cumhurbaşkanlığından geri 
gelir. Geldi mi Sayın Milletvekilim; geldi. Ne oldu o zaman; o kanunu 15 yeni üniversitenin içerisine 
yerleştirdiğiniz için, o kanun geri dönünce, onun uygulama imkânı da ortadan kalktığı için, kadro talep
leriyle ilgili bir şey yapamadınız; yani, bir şeyi düzeltelim derken, bir diğer taraftan da o işi bozmaya, 
yıkmaya çalışıyorsunuz. Biz o zaman dedik buradan... 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Şimdi düzeltiyoruz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Biz o zaman burada dedik, muhalefet de söyledi, bu 

kanunun rektör atamalarıyla ilgili bölümünün bu şekilde olması, bunun Sayın Cumhurbaşkanı tarafın
dan geri gönderilme gerekçesi olur; o nedenle, geliniz, bu işte inat etmeyiniz, iddia etmeyiniz diye 
burada kürsülerde söylenildi. Ancak, ne gariptir ki, bu söylenilen hususlar, daha önce 45 kanunda söy
lenilmiş olduğu gibi, maalesef, iktidar tarafından hiç dinlenilmeden, hiç itibar görmeden geçtiği için, 
biz hâlâ Sayın Cumhurbaşkanından gelen kanunları burada bir kez daha görüşüyoruz. 

Biraz önce, sayın milletvekili burada dedi ki, biz kanunlarla ilgili konuşalım. Bakınız, daha şu 
kadar saat oldu, 5 maddeyi buradan geçiremedik diyen bir milletvekili, her maddede, grup adına değil, 
sadece sırada Ümmet Kandoğan olduğu için, onun sesini kısmak için çıktılar, burada bütün maddeler
de şahıslan adına konuştular ve sonra da gelip buradan itiraz ediyor, şikâyet ediyor, efendim kanunlar 
geç çıkıyor... Ben de şimdi buradan soruyorum, bakınız, bugün üç kez karar yetersayısı bulunamadı 
değerli milletvekilleri, üç kez. Dün akşam da bulunamadı, biliyorsunuz. Dün akşam da bulunamadığı 
için Meclis kapanmak mecburiyetinde kaldı. 

Değerli milletvekilleri, siz iktidar olarak 138 milletvekilini burada bulunduramıyorsanız, bunun 
hesabını muhalefetten değil, bu Meclise gelmeyen, bu sıralarda oturmayan, bu ceylan derisi koltuklar
da oturmayan iktidar partisi milletvekillerine soracaksınız ve bunun hesabını da vermek mecburiyetin
desiniz; çünkü, yeri geldiğinde bu kadar kanun çıkardık diye sadece payeyi kendinize alıyorsunuz; an
cak, muhalefetin konuşmalanndan da rahatsız olup "Meclisi çalıştırmıyorsunuz" diyorsunuz. 

Ben, İktidar Partisi milletvekillerinin yorulduğu inancındayım; artık, güçlerinin bittiği inancın
dayım. 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Tam tersine. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Tam tersine değil Sayın Milletvekili. Bakınız, Sayın Maliyle 

Bakanının ilk günlerini hatırlıyorum; oradan bu kürsüye gelirken, bütün grup, 360 kişi, neredeyse ayak
ta alkışlıyordu Maliye Bakanını. Ne oldu şimdi; 2-3 milletvekili çıkıp alkışlamıyor. Eğer, üç kez karar 
yetersayısı bulunamıyorsa, bunun altında yatan sebeplerin başında da o kanunun Maliye Bakanını il
gilendiren bir kanun olmasından dolayı, sizin de tepkiniz olduğundan dolayı öyle olmuştur; ben onu da 
kabul ediyorum. Artık bu yükten, bu kamburdan kurtulun sayın milletvekilleri. Artık, Maliye Bakanını 
daha fazla sırtınızda taşımayın. Yoksa millet bunun hesabını, burada oturan hem siz milletvekillerinden 
hem de hükümetten ve hem de Maliye Bakanından en ağır bir şekilde soracaktır değerli milletvekilleri. 
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Bakınız, son günlerde yaşanan olayları şöyle bir gözünüzün önünde canlandırın. Bir Maliye 
Bakanı yaptığı bir konuşmadan dolayı, günlerce, Türkiye'nin, bütün meselelerini bir tarafa bırakıp, 
sadece mal varlıklarıyla ilgili bir meseleye kilitlenmesine vesile oldu. Ancak, o vesile olduğu şeyin al
tında eziliyor. O manevî yükün altında iki büklüm vaziyette. Belini doğrultacak hali kalmamış. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Biraz önce Hatay Milletvekilimiz Mehmet Eraslan geldi, bu 

kürsüden Maliye Bakanımıza öneriler sıraladı, "şunları şunları yaparsanız daha sağlıklı bir vergi 
politikası olur, Türkiye'nin ekonomisi daha düzelir" dedi. Sayın Eraslan kürsüden üç kez ikaz etti Sayın 
Maliye Bakanını; ancak, o dönüp bakmadı bile; ama, Sayın Maliye Bakanı bunlarla ilgili değil. Sayın 
Maliye Bakanı Galataport'la ilgili, Kuşadası'yla ilgili, TÜPRAŞ'la ilgili, kaçak villalarla ilgili, mısır it
halatıyla ilgili, 2/B'yle ilgili. Hangi taşın altına bakarsanız, Sayın Maliye Bakanını görüyoruz. Burada, 
Sayın Milletvekillimin önerilerini dinlemiyor. Onun meselesi onlar. Onları hallederse, onları yaparsa, 
onları iyi bir şekilde halledebilirse, onları yürütebilirse, Maliye Bakanı görevini en iyi şekilde yapmış 
olacaktır. 

Ben bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Teklifin tümü üzerinde Hükümetin söz isteği var. 
Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendiyi kürsüye davet ediyorum; buyurun. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

bildiğiniz gibi, 23 Temmuz 2005 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5397 sayılı 
Yasayla, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlen
dirilmesi ve kayda alınması yoluyla denetlenmesine yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme, 
Türkiye Cumhuriyetinde, bugüne kadar telekulak veya telefon dinlenmesi diye bilinen, sade vatandaş
tan en üst düzeydeki devlet görevlisine kadar herkesi rahatsız eden, tedirgin eden, boşluk bulanan bu 
alanın temelden düzenlenmesiyle ilgili çok önemli bir kanundur. 

Böylece, dinleme konusunda dağınıklık ortadan kaldırılmıştır. İstihbarat birimlerimizin birbirlerin
den müstakil olarak yaptığı bu tür faaliyetleri tek bir merkezde toplamak suretiyle, kontrol edilebilir, 
denetlenebilir, herkesin içinin rahat olacağı bir yasal düzenleme getirildi. Bu, devrim niteliğinde bir 
düzenlemedir; çünkü, yıllardan beri, hepimiz, acaba telefonum dinleniyor mu diye endişe ediyoruz. 
Neden; bu konuda yasal mevzuatta dağınıklık olduğu için, her bir istihbarat kuruluşumuz kendi bün
yesi içerisinde bu tür faaliyetleri yerine getirdiği için, zaman zaman istihbarat bilgilerinde rekabet 
yaşanıyor, zaman zaman da bu bilgilerin çakışmasının önüne geçilemiyor. İşte, bu düzenlemeyle, bu 
alanda çok önemli bir boşluk giderilmiş oldu. Peki, bu düzenlemeyle ne getirildi; Telekomünikasyon 
Kurumu Başkanlığına bağlı bir Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kuruldu. Bu Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığının altında da üç tane bunun yardımcısı var; bu yardımcılardan bir tanesi teknik, bir 
tanesi idarî, bir tanesi de hukukî konulardan sorumlu başkan yardımcıları; bunun altında da yeteri 
sayıda teknik personel olacak. 

Yeni bir şey kuruyorsunuz değerli arkadaşlar. Olmayan bir kurum ihdas ediyorsunuz ve bu ülkenin 
çok önemli ihtiyacı olan bir kurumu ihdas ediyorsunuz. Gayet tabiî ki, böyle bir kurumun A'dan Z'ye 
tüm hizmetleri eksiksiz verecek şekilde organize olması, gerekli yönetmeliklerin çıkarılması, bina, 
lojistik, altyapı, yazılım, donanım, bütün bu işlerin görülmesi zaman isteyen bir iştir. Altı ay planlan
mış; ama, yetmemiş. Yani, dünyanın sonu değil ki! Şimdi, Yüce Meclisimiz, siz değerli milletvekil-
lerimizin onaylarıyla bir altı ay daha süre vereceğiz, kurum bu şekilde çalışmasına devam edecek. Peki, 
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bu süreyi vermesek ne olur; aslında, bu konuda hazırlanan yönetmelik var; yönetmelikte, bu başkan
lığın nasıl çalışacağı, görev alanları, bu istihbarat kuruluşlarının görev ve sorumlulukları, hepsi tanım
lanmış; ama, herhangi bir boşluk oluşmasın, istihbarat ve dinlemelerde, yasal dinlemelerde oluşmasın 
diye, ihtiyaten, böyle bir düzenlemenin daha yararlı olacağı kanaatine varıldı ve bu, bugün, Yüce Mec
lisin huzuruna, sizin onayınıza getirildi. Benim burada söylemek istediğim şey, bu düzenleme bir şey 
daha getiriyor, çok önemli bir şey getiriyor. Bu, dinlemelerin, ayrı ayrı, birbirinden dağınık yapıl
masının ötesinde, bunların denetlemesi yoktu, en önemli boşluk buradaydı. Yani, bunu halkımızın an
layacağı şekilde söylersek "dinleyeni kim dinleyecek" bu sorunun cevabı olması lazım. Acaba, bu 
konuda bir suiistimal var mı, dinleyenler, kendilerine tanınan yasal çerçevede dinlemeyi yapıyorlar mı 
yapmıyorlar mı; burada, yasalara, hukuka, usul ve esaslara uygun olmayan bir işlem var mı, bunun 
denetlenmesi lazım; aksi halde, keyfîlik zaman içerisinde oluşabilir; işte, yasa bunun da önüne geçiyor. 

Başbakanlık, Başbakana, bizzat, görevlendireceği kişi ve kurumlar vasıtasıyla, bu başkanlığın 
faaliyetlerini her an denetleme yetkisi getiriyor değerli arkadaşlar. Bu da, şu anlama geliyor; burada 
görev yapanlar keyfî uygulamalardan uzak olacaklar, tamamen yasaların kendilerine tanıdığı çerçeve 
içerisinde, vatandaşın haberleşme özgürlüğüne halel getirmeden, bir sıkıntı doğurmadan bu dinlemeleri 
yapacak; işte, temel düzenleme budur. 

Ayrıca, burada, tabiî, kimsenin muhalefetin sözünü kısmak gibi bir şeyi yok. Sayın Kandoğan'ın 
sesi zaten herkesten gür çıkıyor, tek başına yetiyor, Anamuhalefet yerine bile gereğinde konuşuyor. O 
bakımdan, her şey burada konuşulacak, Anamuhalefet Partimiz, diğer muhalefet partileri, iktidar par
tileri, burada gündeme getirilen gerek yasa teklifi gerekse başka konularda görüşlerini, katkılarını, ten
kitlerini gayet tabiî ki dile getirecek. Bundan daha doğal bir şey yok; çünkü, burası milletin kürsüsü. 
Millet bu kürsüde söylenenleri dinleyecek, sonra da karannı verecek. Kim millet için bir şey yapıyor 
kim yapmıyor, bunun karannı da millet verecek değerli arkadaşlarım. Onun için, çok hayırlı olan bu 
düzenlemenin çalışmaları süratle devam etmektedir. Burada kapsamlı yazılımlar vardır. Düşünün ki, üç 
tane, dört tane operatörün yaptığı, efendim, cep telefonu şirketleri, sabit görüşme yaptıran şirketler, 
hâsılı, 43 000 000 cep telefonu, bunun üzerine 19 000 000 da sabit telefon koyun, 62 000 000 abonenin 
hepsine, icap ettiği takdirde, yani, savcı karan, yargı karanyla dinleme gerektiğinde hizmet verecek 
kapsamlı bir altyapı yapıyorsunuz. Dolayısıyla, bu, bir, zamana yönelik bir konudur. Bu zaman yet
memiştir. Şimdi bu zaman 6 ay daha uzatıldığı zaman bütün hizmetler eksiksiz yerine getirilecektir. 

Ben, çıkanlan bu kanunun bu alanda halkımız tarafından beklenen çok önemli bir hizmet boş
luğunu dolduracağına inanıyorum ve bu duygularla, bu düzenlemenin ülkemize, insanımıza hayırlı 
uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Eraslan, biliyorsunuz, İçtüzük gereğince, son söz milletvekilinin Sayın Hükümetten sonra. 

Burada söz talebiniz var. Konuşmak ister misiniz? 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Bakanım, konuşmuyorum; çünkü, ben her kanunla ilgili 

önerilerde bulunuyorum ve sağduyulu olmaya çalışıyorum, katkı sağlamaya çalışıyorum, yasayla ilgili, 
millet adına, ülke adına katkı sağlamaya çalışır iken; ama, maalesef, sayın bakanlanmız, az önce sizin 
de şahit olduğunuz gibi, özellikle Maliye Bakanı beni dinleme zahmetinde bulunmadı. 3 defa anons et
tim, Sayın Bakan, ben size önerilerde bulunuyorum, size katkı sağlamaya çalışıyorum dediğim halde, 
maalesef, yüzünü kaldınp "acaba bu milletvekili ne diyor" demediği için protesto ediyorum ve bugün 
hiç konuşmuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eraslan. 
Sayın Ersönmez Yarbay, sizin de söz isteğiniz var. İçtüzük gereğince bu hakkınızı kullanacak 

mısınız? 
Buyurun. 
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ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun 
teklifi üzerinde şahsî söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu kanun teklifi görüşülürken, yine söz almıştım ve bazı endişelerimi dile getirmiştim. Şimdi, o 
endişelerim konusunda tekrar söz alma ihtiyacı duydum. 

Bir defa, bu kanun çıkarılırken, bu kanun dahilinde yapılacak işlerin Devlet İhale Kanununa bağ
lı olmayacağı söylenmişti. Gördüğünüz gibi, Devlet îhale Kanununa bağlı olmadığı halde, ihaleyle il
gili şartlar yine yerine getirilememiştir. Yani, şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Hiç kimseye im
tiyaz tanıyarak, ayrıcalık sağlayarak bir yere varamayız. Eğer bir devlet, bir meclis, devlet ihale 
kanununu çıkarıyorsa, ilkönce o kanunu kendisi uygulamalıdır. Yani, işte, şu kurum Devlet İhale 
Kanunundan muaftır, bu kurum Devlet İhale Kanunundan muaftır şeklinde ayrıcalıklar, imtiyazlar, 
farklılıklar tanıyarak bir yere varamayız. Bu kanunun tekrar gündeme gelmesiyle bunu bir kez daha 
gördük. Bu kanunla ilgili ihale yapılmıştır; ancak, ihaleden netice alınamamıştır daha henüz, o satın 
alınan bina kullanılabilir hale gelmemiştir. Onun için, bu kanundan ders almamız gerekiyor; hükümet 
olarak, Meclis olarak, millet olarak ders almamız gerekiyor. Devlet İhale Kanununda aksayan eksiyen 
yönler varsa, bu aksaklıklar ve eksiklikler giderilmelidir; ama, hiçbir devlet kuruluşu Devlet İhale 
Kanununun dışında, buna askerî kuruluşlar da dahil, yani hiçbir gerekçeyle Devlet İhale Kanununun 
dışında bırakılmamalıdır; bu bir. 

İkinci olarak kadro konusu... Şimdi, doğrusu, ben, İktidar Partisi mensubu olarak üzülüyorum. 
Neden; bir kanun çıkarıyorsunuz kadrosu yok. Şimdi, tabii, muhalefet sözlerini söylüyor; ama, ben de 
söylüyorum burada. Bir kanun çıkarırken, kardeşim, bu kanunun neden kadrosu yok? Sonra, istihbarat
la ilgili bir kanunun ekine, üniversite kurulurken onun içerisine sokulur mu, yani bu bizim için doğru 
bir iş midir? Bak, çok net soruyorum, yani doğru bir iş midir bizim için? Dolayısıyla, biz, yani, ben yine 
söylüyorum, bu Meclis çok çalışıyor. Bu Meclis çok çalışmasın; bu Meclis çok çalıştıkça milletin 
başına iş açıyor. Bu Meclis az çalışsın; ama, öz, tartışılarak, bir şey yapılarak çalışsın. 

Biraz önce bir kanun çıkardık; ben o kanun üzerinde söz istedim. Vergi Politikaları Genel Müdür
lüğü. Allahaşkına, politikayı devlet memurları mı yapacak biz mi yapacağız? Vergi Politikaları Genel 
Müdürlüğü diye bir genel müdürlük kurulur mu? Biz, yani vergi politikalarını biz belirleriz, bakan belir
ler, Başbakan belirler, iktidara gelen siyasî parti belirler, sivil toplum kuruluşları bunu tartışır. Yoksa, 
Vergi Gelirleri Politikası Genel Müdürlüğü, yani, hiç bürokratların politika belirlediği görülmüş müdür, 
böyle bir genel müdürlük olur mu? Onun için, biz, biraz bu kanunları gözden geçirmemiz lazım. Biraz 
önce çıkarılan kanun da altı ay önce çıkarılmıştı, bak, buraya dikkatinizi çekiyorum, biraz önce 
çıkarılan kanun da altı ay önce çıkarılmıştı, şimdi, bu kanun da altı ay önce çıkarıldı; yani, tekrar tek
rar tekrarlamamıza gerek yok. Bunu bir gözden geçirmemiz gerekiyor. 

Biraz önce, burada teklif verilirken, o kurulan genel müdürlükle ilgili 6 tane kadro gelmiş; bir daire 
başkanı; bir teklif veriliyor, şey değişikliği "daire başkanının sayısı 10'a çıksın, 10 olsun" diyor. Ya, 
genel müdürlük kurulmamış, ihtiyaçlar belirlenmemiş; yani, ne oldu da, daire başkanlığı sayısı 6'dan 
10'a çıktı?! (CHP sıralarından alkışlar) Daha genel müdürlük yok ortalıkta, bir genel müdürlük kurul
sun bakalım; o, bürokrasiyi artırır. Yani, şimdi, siz, gelir politikası genel müdürlüğünü kurduğunuz 
zaman, 10 tane daire verdiğiniz zaman, 10 tane iş çıkar ve bürokrasiyi artırır ve devleti daha da hantal-
laştınr. 

Bir diğer konu, bu tasan çok önemli bir taşandır... Bu kanun teklifi çok önemli teklif. Meclisin 
görüştüğü tekliflerden -kanunlann- en önemlisi bu teklif; çünkü, telefonlan dinleme... Millî İstihbarat 
Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı telefonlan dinliyor. Telefonlar, bu 
kanun çıkmadan önce de dinleniyordu -şimdi, bu kanun yürürlüğe girmiyor; çünkü, merkezîleşmedi-
yine dinlenmeye devam ediliyor. Esas önemli olan, bunun, bir an önce kurulmasıdır. Bu kanun, çok 
önemli bir kanun, kurulması; ama, çok açık söylüyorum, bu kanun... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Buyurun, konuşmanızı tamamlayın efendim. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Bir milletvekili arkadaşımız bu kanun teklifini verdiği için, 

kendisine şükran borçluyum, teşekkür ediyorum; önemli bir konu; ama, keşke, bu kanun teklifi tasanya 
dönüşseydi; çünkü, bu üç kuruluş o kadar önemli ki, eğer, hükümet, arkasında dimdik durmazsa, çok 
açık söylüyorum, altı ay sonra bu kanun yine yürürlüğe girmez. Bakın, çok açık, altı ay sonra, bu kanun, 
tekrar yürürlüğe girmez; çünkü, bu konu an kovanı gibi; yani "an kovanına çomak sokma" gibi bir 
kanun, bu teklif; yoksa, tek milletvekilinin yapacağı, bir teklifiyle olacak bir iş değil. Hükümet, arkasın
da, kanun tasansıyla durmadığı takdirde... Ama, temenni ediyorum gerçekleşir; çünkü, gerçekleş
mesinde çok büyük bir fayda var; çok önemli bir kanun. Yani, denetlenmesi, bütün telefon din
lemelerinin denetlenmesi çok önemli bir husus; ama, ben, korkanm ki, altı ay sonra bu kanun teklifi 
yine yürürlüğe girmemiş olur. Onun için, hükümetimizden, benim bu düşüncemi yanlış çıkarmalan 
konusunda özel gayret beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum; çünkü, altı ay sonra tekrar bir 
mazeretle buraya gelinmesin diye temenni ediyorum. 

Bu kuruluşlann dinlenmesi için, bu kuruluşlann bir de standarda kavuşturulması lazım; Millî İs
tihbarat Teşkilatının ayn kanunu var, Emniyet Genel Müdürlüğünün ayn kanunu var, Jandarma 
Komutanlığının ayn kanunu var. Şimdi, ayn ayn kanunlara tabi olan bu kuruluşlann bir de standarda 
kavuşturulması lazım, aynı konuda hizmet üretir şekle getirilmesi gerekir. Aksi takdirde, dinlemelerin 
bir kısmı bu kanaldan geçerken, bu merkezden geçerken, dinlemelerin bir kısmı da başka merkezlerde 
toplanır diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve Anavatan Partisi sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yarbay. 
Sayın Gazalcı'nın bir sorusu var. 
Buyurun efendim. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Ben, bu güvenlik soruşturmasıyla ilgili... Polis ve askerler için 12 Eylül 1980'den önce yürürlük

te olan güvenlik soruşturmasının ne zaman değiştirileceğini sormak istiyorum; çünkü, bu yüzden, ken
disinin dışında ikinci derece akrabalanndan dolayı zarara uğrayan kişiler var. Bu düzeltilecek denildi; 
ama, henüz, ne zaman düzeltileceği söylenmedi. 

Bir de, İçişleri Bakanlığı internet sitesine girildiğinde, teftiş rehberleri var; ama, istihbarat birimiy
le ilgili il ve daire başkanlığı teftiş rehberi bu sitede yok; yani, şu anda, Emniyet Genel Müdürlüğü mül
kiye müfettişlerince denetlendiği halde, İstihbarat Daire Başkanlığı denetim dışında mı tutuldu? Bu 
nasıl açıklanır; yani, niçin bu sitede o birim yok?! 

Bir de Sayın Başkanım, hoşgörünüze sığınarak, dün, 56 ncı Birleşimde konuşurken bir arkadaşım 
söz attı, benim de ağzımdan istemeyerek bir "acıtma" sözü çıktı; hem o arkadaştan özür diliyorum hem 
de o sözün tutanaklardan çıkanlmasını diliyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gazalcı. 
Sayın Bakan, cevap verecek misiniz? 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Efendim, yazılı olarak cevap vereceğiz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Yazılı cevap vereceksiniz; teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
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BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 3/7/2005 tarihli ve 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE - 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde düzenlenen merkez, en geç altı ay 
içinde kurulur. Merkez kuruluncaya kadar 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 2803 sayılı Kanunun 
ek 5 inci maddesi ve 2937 sayılı Kanunun 6 nci maddesi hükümleri uyarınca verilen iletişimin dinlen
mesi, tespiti, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına dair karar veya yazılı emirler, 
telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşlar tarafından derhal yerine getirilir; ilgili istihbarat 
kurumlarının mevcut sistemlerinin kullanılmasına devam olunur." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Artvin Milletvekili Sayın Yük
sel Çorbacıoğlu; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Kırşehir Milletvekilimiz Sayın Hacı Turan'ın, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Teklifi üzerinde, 1 inci maddesi üzerinde, Grup adına görüşlerimi sizlere arz edeceğim. Öncelik
le, bu konunun bugüne kadarki kronolojik sürecini, diğer konuşmacı arkadaşlar dile getirdiler. Ben, bir 
kez daha, hatırlatmada bulunuyorum. Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde, 3 Temmuz 2005 günü 
Mecliste yapılan görüşmelerde, 5397 sayıyla, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kuruldu. Bu Baş
kanlığın kuruluşunun amacı, Türkiye'deki vatandaşın bildiği şekliyle "telekulak" veya işte teknik din
leme diyebileceğimiz telekomünikasyon sistemindeki dinlemelerin bir merkezde toplanması, denetlen
mesi bu kanunla amaçlanmıştır; ancak, bunu yaparken çok büyük bir hata yapılmış, bu kurumu kurduk 
kadrosunu vermemişiz. Bunun üzerine, 2005 yılı sonunda görüştüğümüz ve yasalaştırdığımız; ancak, 
Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen 15 üniversitenin kuruluşuyla ilgili yasanın 9 uncu maddesine bu 
konu tekrar eklenmiş ve 9 uncu maddede "ek madde 3" olarak, ekli (V) sayılı listedeki kadrolar ihdas 
edilerek İletişim Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere, bu kanunun ekli (II) sayılı listesine eklen
miştir. Kanunun da en arkasında yazıyor, 82 kişilik bir kadro oluşturulmuş. Tabiî, bunun veto edilmesi 
sonucu yine amaca ulaşılamamış ve bugün Sayın Kırşehir Milletvekilimizin teklifiyle yasalaştırmaya 
çalışıyoruz. 

Şimdi, bir yasa yapıyoruz, 3 üncü kez, amacımıza ulaşmak için, Genel Kurulu çalıştırıyoruz. Ben size 
şunu hatırlatmak istiyorum: 3 Temmuz 2005 tarihinde muhalefet partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi 
bu Mecliste yoktu. Biz Mecliste olmayınca hata yapma şansınız biraz daha artıyor. Üç yılı aşkın bir süredir 
bu İktidar Partisi, bu Meclis çalışıyor ve üç yıldır kanun yapmayı İktidar Partisi olarak öğrenemediniz. 
Bizim olduğumuz dönemlerde, muhalefet olarak bizler iyi niyetle katkımızı sağlayarak bu eksiklikleri 
gidermeye çalışıyoruz; ama, 3 Temmuzda burada olmadığımız için haklı olarak, bu katkımızı size sağ
layamadık ve ne yazık ki bu kanun yüzümüze gözümüze bulaştı; şimdi bunu düzeltmeye çalışıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, konu çok ciddî bir konu, Sayın Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay da 
bu konunun ciddiyetini dile getirdi. Gerçekten, bir yanda devlet güvenliği, suç ve suçlularla mücadele 
konusunda etkin olma, ama bir yanda da hukuk devletinin, kişi hak ve özgürlüklerin, özel hayatın 
korunması gibi çok ince dengelerin kurulması gereken bir konu. Bu konuda sağlıklı bir yol almanın 
yolu, sağlıklı sonuç almanın yolu, bu sistemin çok sağlıklı denetlenmesinden geçiyor. 

Şimdi, bakıyoruz, bu kanunun kuruluşunda acaba denetim ne şekilde olacak? Biliyorsunuz, 5397 
sayılı Yasanın 1 inci maddesinde, bu faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve ilgili bakanlığın teftiş elemanlan ve Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya 
komisyon tarafından yapılır. 
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Şimdi, biz, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanına -kurumlarına da ayrıca- mutlaka güveniyoruz, 
Başbakanına güvenmiyoruz diye bir şey söylemek durumunda değiliz; ancak, bu kadar önemli bir 
konunun kişiyle bağlı olmasını, kurumsallaşmamasını doğru bulmuyoruz. Yasayı neden yapıyoruz; 
devlet açık olacak, devlet saydam olacak, görev bilinecek, yetki bilinecek, sorumluluk bilinecek, 
denetim bilinecek, mekanizmalar, organlar bilinecek; yani, Başbakan çıkıp, istediği herhangi birini veya 
bir komisyonu kişisel olarak oluşturup bunu denetleyecekse, bunun ne kadar sağlıklı olduğunu, bunun 
ne kadar tartışılır olduğunu bir düşünün. Bu, hiç de sağlıklı bir şey değil. Çok hassas bir konu dedik. 
Bir devletin hukuk devleti olup olmamasını belirleyen önemli bir düzenleme yapıyoruz ve bu konuda 
sorunlar çıkmış. Mahkeme karan olmadan dinleme yapılamaz demişiz; doğal olarak, suçla mücadele 
ederken, o suça ilişkin mahkeme karan almanız gerekirken, bir bakıyoruz genel olarak dinleme karan 
alıyoruz. Böyle bir şey olmaz. Bu kadar önemli bir konu. Yani, hem yasal denetimi hem yargısal 
denetimi hem de idarî denetimi çok ciddî, sıkı olması gereken bir konu; ama, nedense bu denetim 
konusunda doğru bir tercihte bulunmamış oluyoruz. 

Tabiî, bu kanun çoğunluğa göre çıkacaktır. Umanm, hükümetin altı ayda yapamadığını... Ki, bun
dan sonraki altı ay içerisinde hükümet yapabilir. Neden yapamadığını da anlamış değilim. Sayın 
Bakanımız, Sayın Ulaştırma Bakanı açıklama yaptı, ama ben anlayamadım; altı ayda bu kurumu neden 
kuramadığımızı doğrusu algılayamadım. Umanm, bu süre içerisinde, bu kurum kurulur, demokratik bir 
sistemle, sağlıklı bir denetimle çalışmaya başlar. 

Ancak, ben bazı konulan, günün siyasî konulanyla ilgili olan bazı şeyleri de, bu meyanda açık
lamak istiyorum. Öncelikle, Meclisin, Genel Kurulun çalışma üslubu, yöntemi açısından, İktidar Par
tisinin Grup Başkanvekilinin, biraz önce, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Sayın Tuncay 
Ercenk'in konuşmasına yaptığı müdahaleyi hiç de doğru bulmuyorum. Yani, İçtüzük, bu yetkiyi, grup 
başkanvekillerine vermemiş. İçtüzük, bir milletvekilinin konuyla ilgili konuşup konuşmaması konusun
daki yetkiyi Başkana vermiş, Başkanlık Divanına. Olabilir, ikaz edersiniz; ama, ikazın ötesinde, o 
konuşmayı taciz edecek şekilde, konuşma yapmasını engelleyecek şekilde konuşmayı ve sonuçta, san
ki, muhalefete de, nasıl muhalefet yapılmasını anlatan, öğreten bir şekilde davranılmasını, Grup Baş-
kanvekilimizin bu şekildeki davranışını çok da doğru bulmadığımı... İkaz; mutlaka bu hakkımız var
dır, doğaldır; ama, onun ötesinde, bu kürsünün masuniyetinin de herkes tarafından korunmasını, bu 
vesileyle söylemek isterim. 

Aynca, o konuşmada, Sayın Milletvekili, Sayın Başbakanın o gün bütçe konuşmasında benim ger
çekten çok üzüntüyle karşıladığım sözlerine cevaben konuşma yaptı; yani, bir Başbakana, tabiî ki hitap 
ederken dikkat edeceksiniz, bunu çok net olarak söylüyorum. Edepli, adaplı ve uygun lisanla hitap 
edeceksiniz, çok doğal, doğrudur; ama, bir Başbakan da, aynı şekilde konuşacak. Ben, o bütçe konuş
masında, bir milletvekiline, Sayın Başbakanın "ben seni takip ediyorum, komisyonda da neler yapıyor
sun biliyorum" gibi, "ayağını denk al" gibi konuşmasını veya Anamuhalefet Liderine "elini kolunu sal
layarak konuşma" şeklindeki konuşmasını ben de Başbakana yakıştırmadığımı buradan söylemek is
tiyorum. Sanıyorum, kendisi de böyle düşünüyordur. Belki olayın heyecanıyla, psikoloj isiyle böyle 
söylemiştir; ama, nasıl, bir milletvekiline konuşma yakışmıyor deniliyorsa, ben de bunu söylemek 
durumundayım. 

Aynca, Maliye Bakanımız hakkında herkes bir şey söylüyor... 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Anamuhalet Partisi de dikkat edecek, Baykal da dikkat edecek... 
YÜKSEL ÇORBACIOĞU (Devamla) - Mutlaka... Mutlaka, Mehmet Bey... Mutlaka... Yani, 

burada herkes -iktidan muhalefeti- bu kürsünün haklannı koruyacak, konuşmasına dikkat edecek, 
kişilerin ve partilerin hak ve hukuklannı da koruyacak. 

Maliye Bakanı hakkında da bir şey söylemek istiyorum. Ben, Sayın Maliye Bakanımızın, yapılan 
özelleştirmelerle ilgili "geçmişte yapılmayanlan biz yaptık; geçmişteki o özelleştirmeyi engelleyenler 
devlete zarar veriyor; ülkeye, millete zarar veriyor, onlar yüzüne gözüne bulaştınyor; biz, Allah'a şükür, 
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her şeyi kanuna uygun olarak yapıyoruz" dedi ve Galataport ihalesinde de devletin çıkarının korun
duğunu söyledi. Bunların hepsini duyduk, buradan da konuştu. Şimdi, ben, Sayın Maliye Bakanına 
şunu söylemek istiyorum: Başbakan Yardımcımız Sayın Abdüllatif Şener bu ihalenin geçerli ol
mayacağı şekliyle iadesine karar verdi, iade etti. Şimdi, Sayın Maliye Bakanımız, Sayın Başbakan Yar
dımcısı Abdüllatif Şener... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Bizim hakkımızda, yani, bu özelleştirmelere karşı çıkan

lar hakkında söylediği olumsuz değerlendirmelerini Abdüllatif Şener'e de yapacak mı yapmayacak mı; 
onu bekliyorum, o konuda bir görüşünü açıklamasını istiyorum. Ben, Sayın Şener'in -son olarak bir 
vesileyle bunu da söyleyeyim- özelleştirme konusunda, bu Galataport'u da ilgilendiren özelleştirme 
konusunda -biliyorsunuz, 2003 tarihinde borç ertelemesi gündeme gelmişti- Sayın Şener "ben, borcu 
ertelemiyorum" demişti. Bunun üzerine, Sayın Maliye Bakanına Özelleştirme İdaresi bağlanmıştı. O 
zaman Sayın Şener bana şöyle bir şey söyledi -çok ilgimi çekti, çok da üzüldüm- dedi ki: "Yüksel Bey, 
bir şirket özelleştiriliyor, bir kişiye satılıyor. Bu şirketin -o kişinin başka şirketleri bir yana- o yılki geliri 
5 000 000 dolar. O yılki ödeyeceği taksit 2 000 000 dolar..." Ben, Sayın Bakanın sözlerini söylüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Ve o kişi diyor ki "benim param yok, ödeyemem" ve borç erteleniyor. Bu, vicdanlara sığar mı?! 

Hani, parası yok, yatırım yaptı, istihdam yarattı diyeceğiz. Özelleştirmelerin üçte 2'si kapandı; onu da 
bir tarafa bırakıyorum. 5 000 000 dolar kazanılan yerde 2 000 000 dolar taksitin ödenmemesini bir 
bakan eğer bunu ülke çıkarına sayıyorsa, ben, bunu, sizin takdirlerinize bırakıyorum; ben, bunu, ülke 
çıkan olarak görmüyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çorbacıoğlu. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahıslar adına söz isteği var. 
İstanbul Milletvekili Sayın Recep Koral. 
Buyurun Sayın Koral. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
RECEP KORAL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlar; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Üzerinde konuştuğumuz kanun zaten yürürlükte olan bir kanun. Çıkış tarihi itibariyle, işte arkadaş

lanmız "temmuz ayında muhalefetin olmadığı zamanda oldu" şeklinde bir değerlendirme yaptılar. 
Tabiî, muhalefet burada olmasa da, buradan geçen kanunlarla ilgili daha sonra nerelere itiraz edeceğini 
ve bu itirazlanndan nasıl netice alınacağını gayet yakinen biliyor ve yeri geldiğinde de bunlan uy
guluyor. Bu kanun halen yürürlükte olan bir kanundur. Sadece, merkezin kurulmasıyla ilgili olarak 
sürenin yetip yetmediği konusunda bir ihtiyaç ortaya çıkmıştır ve bu ihtiyacı bugün karşılamayla alakalı 
olarak bir teklif gelmiştir. Bu konuyu burada dile getiren arkadaşlanmız -ki, Cumhuriyet Halk Partili 
arkadaşlanmız doğru bir tespit yapmışlar kendilerine göre; fakat, diğer konuşan arkadaşlarımızın 
konuşmalannda, not aldım- merkezin Başbakanlıkta kurulacağı şeklinde bir söylem oldu; kesinlikle 
doğru değil. Burada tenkit yapan arkadaşımız şu anda Mecliste değil, onun için fazla üzerinde durmak 
istemiyorum; ama, üzerine basa basa Başbakanlıkta bu merkezin kurulmasının yanlış olduğunu ifade 
etti; ki, bu merkezin Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde kurulduğunu zaten kanun açıkça beyan 
ediyor ve bugün de, burada, bu merkezin kurulmayla alakalı süre uzatımı söz konusu. Geçici maddey
le, bir aksamaya yer vermeme ifade ediliyor. 
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Denetim konusunda, geçmişte de yine Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımız komisyonda ifade et
mişti eksiklik olduğunu. Yine, burada, denetim üzerinde konuşmacılar durdular. Denetimin yetersizliği 
konusuna katılmamız mümkün değil; çünkü, burada, mevcut denetim mekanizmalarına ilave bir 
mekanizma olarak Başbakanlık yetkisi getirilmiştir. İç denetim vardır, bakanlık denetimleri vardır, yar
gı denetimi vardır; ama, bunun dışında, Başbakanlığa kişi veya kurum olarak denetleme yetkisine sahip 
insanlar tarafından bu denetimin yapılması diye ekstra bir yetki verilmektedir. Zaten, kanunun içeriğini 
iyi okuyan hatipler burada ifade ettiler; ama, kanunu okumadan, sadece tenkit maksadıyla çıkanlar, 
burada bir boşluğa düştüler. 

Bu merkez, tümüyle kendi içinde düzgün çalışan ve denetimini yapan bir merkez; çünkü, alınan 
kararlar, ağırlıklı olarak, aciliyet yoksa, hâkim kararına dayalı ve her hâkim alamıyor. Bu hâkimlerin 
hangi hâkimler olacağı ve hangi suçlar olacağı TCK'nın 250 nci maddesinde belirlenmiş. Burada belir
lenmiş olan suçlar ve yetkili hâkimler tanımlanmıştır. Bu hâkimlerin kararı olmadan, acil hallerde -ki, 
24 saatlik bir süredir- kurum üst amirlerine yetki verilmektedir; 24 saat içerisinde hâkime gitmekte ve 
karar çıkarmak mecburiyetindedirler. Aksi halde, aciliyet ortadan kalkmaktadır ve kurum işlem 
yapamamaktadır. Zaten, uygulamaya geçildiğinde -ki, birkaç aylık bir süre içerisinde uygulamaya da 
geçilecektir- bunun da çok düzenli işlediğini görmek mümkün olacaktır. Yani, hâkim karan veya 24 
saatlik bir gecikmeyle yine acil hallerde hâkim karan söz konusudur ve alınan bilgiler yine denetime 
tabidir. On günlük bir süre sonunda, bu bilgiler yine, hâkim nezaretinde ortadan kaldınlmaktadır. Yani, 
bunun bir başka şekilde kullanımı da, yine, kurum tarafından denetlenmektedir; yani, bu denetim, fev
kalade düzgün bir şekilde yapılmıştır. Hukuk kısmı vardır kurumun, işleyişin, idarî kısmı vardır; ama, 
bir de teknik kısmı vardır. İşte, teknik altyapının oluşturulması fevkalade zamana kalmıştır. Yani, 
denetimle ilgili, arkadaşlanmızın söylediklerine katılmak mümkün değildir. Hele hele, Anayasaya ay-
kınlığını ifade etmek -çünkü, halen yürürlükte olan bir yasadır- söz konusu olmaması lazım; ama, ar-
kadaşlanmız konuyu oraya kadar götürdüler. 

Genel bir dinleme karanndan söz etti arkadaşımız. Asla öyle bir şey yok. Burada açık olarak ifade 
edildi. Bu kanun çıktıktan, yürürlüğe girdikten sonra da değerli arkadaşlar, üç ay içerisinde yönet
meliğinin çıkanlması gerekiyordu ve üç ay içerisinde bu yönetmelik çıktı, şu anda yönetmelik de yürür
lükte; yani, yönetmelik de bu kanunun tamamlayıcısı ve aynı zamanda merkezin oluşmasına da ışık 
tutucu. Dolayısıyla, merkezin oluşmasındaki gecikmeyi böylece kabullenmek mümkün. Zaten, İçişleri 
Komisyonunda konuşurken de, bu altı aylık sürenin azlığı çokluğu konusunda, hep birlikte, oradaki ik-
tidar-muhalefet arkadaşlar arasında epey tartışma oldu. İkinci bir altı ay uzatma yetkisini Bakanlar 
Kuruluna verelim dedik veya Başbakana verelim dedik veya kanuna yazalım dedik; ama, bu sürenin bir 
zorlama olarak, yani... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
RECEP KORAL (Devamla) - Tamam Sayın Başkanım. 
...bu işle görevli olan yetkililerin, bir zorlama olarak, altı ay da sabit tutulması fevkalade faydalı 

oldu kanaatindeyim; çünkü, yönetmelik çıktı ve merkez tutuldu. Merkezle ilgili, gerekli, orada kul
lanılacak birçok teknik doküman var, bunlann belki gizliliği de var; dolayısıyla, bunlar da alındı. Ama, 
bunlann tümüyle montajı ve işler hale getirilmesi, tabiî ki, birkaç aylık daha bir zamana sığacak diye 
düşünüyoruz. Onun için, arkadaşımızın böyle bir teklifle gelmiş olması fevkalade önemlidir. 

Ben, sözlerimi burada tamamlıyorum, diğer maddede devam edeceğim. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Koral. 
Şahsı adına ikinci söz isteği, Adana Milletvekili Sayın Ali Küçükaydın... 
Buyurun Sayın Küçükaydın. 
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ALİ KÜÇÜKAYDIN (Adana) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
Telekomünikasyon Kurulu, telekomünikasyon iletişim merkezi kuruluncaya kadar... Zaten, şu anda, 
yıllardan beri uygulanan bir sistem vardı; yani, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat 
Kanunu, daha doğrusu hem jandarma hem polis teşkilatımız, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 
7 nci maddesine göre, yıllardan beri istihbaratını o şekilde yapıyordu. Millî İstihbarat Teşkilatımız da, 
Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununa göre bu istihbarat görevini yıllardan beri yapıyor. Yani, bu kurum
larımız, yıllardan beri, ülkemizle ilgili, ülkemizin millî istihbaratıyla ilgili ve istihbaratıyla ilgili istih
barat çalışmalarını yapıyordu. Bu son çıkardığımız 5397 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra 
çıkan yasayla, elbette, bütün bu çalışmalar bir çatı altında, yani, bir başkanlığın eşgüdümü altında 
yürütülecek. Tabiî, burada süre... Daha önce arkadaşımızın da bahsettiği gibi, başlangıçta bu tartışıldı, 
İçişleri Komisyonunda tartışıldı doğrusu. Bir yıllık bir sürenin verilmesi de... O zaman, hem CHP'li 
komisyon üyesi arkadaşlarımız hem bizim tarafımızdan bu tartışmalar yapıldı. Ancak, o zaman teknik 
arkadaşlarımız, altı ay süre içerisinde bu altyapı çalışmalarını, teknik altyapı çalışmalarını bitirebilecek-
lerini söylediler ve altı aylık süre verilmişti. Şimdi bu sürenin altı ay uzatılıyor olması neticeyi pek 
değiştirmeyecek. Zaten, şu anda, mevcut sistemimiz içerisinde, bu iletişimin dinlenmesi, tespiti, sinyal 
bilgilerinin alınması konusunda Telekomünikasyon Kurumundan istihbarat birimleri taleplerine cevap 
alıyorlar, almak durumundalar, o kurumlar da bunu veriyor; yani, mevcut sistem içerisinde bu çalış
malar şu anda aksamadan yürütülüyor. Ülkemizin birçok yerinde önleyici bir faaliyet olarak, istihbarat 
faaliyetlerinin önemini sık sık basından da izliyoruz. Yani, büyük bir felaketin önüne iyi bir istihbarat
la geçebiliyoruz, geçilebiliyor. Demek ki, bu kuruluşlarımız bizim, bir günlük, beş günlük ya da bugün
lük kuruluşlar değil. Çok geçmişi olan, köklü bir geçmişi olan, belki de cumhuriyetimizden de önce 
köklü bir geçmişi olan istihbarat birimlerimizin böyle bir geçmişi var. 

Özellikle, Türk Devleti, sıradan bir devlet değil. Böyle, sıradan devlet olmayan ve bölgesinde de 
gerçekten ciddî anlamda, tarihinin her döneminde teröre ve terör benzeri olaylara muhatap olduğu için 
ülkemiz, elbette, istihbarat örgütleri de çok ciddî örgütlenmeler gerçekleştirmiş ve faaliyetlerini de o 
şekilde, bugüne kadar en güzel şekilde, en nitelikli şekilde yapmıştır. İstenmeyen olaylar olmamış 
mıdır; olmuştur; ama, kamuoyunun genel kanaati gibi, böyle, her önüne gelenin telefonunu dinleyecek 
durumda da değil istihbarat birimleri. Burada şöyle yanlış bir algılama oluyor: Mesela, bizim istihbarat 
teşkilatımız -sözgelimi, emniyet istihbarat birimi- bir ilde, bir ilçede ya da bir bölgede, bir kişinin mah
keme kararıyla telefonunu dinlemeye alıyor; sözgelimi. Bu telefonla konuşan diğer insanlar da bu 
konuşmalara takılıyor. Yani, dinlenen kişi başka, peşinde olunan olay başka; ama, o kişilerle konuşan 
kişiler de, onun telefonu dinlendiği için, telefon dinlemelerine takılıyor ve bu bir yerde ortaya çıktığı 
zaman da "bizim telefonlar da dinleniyormuş" gibi yanlış bir algılamaya, yanlış bir düşünceye bu sebep 
olabiliyor. Oysaki, herkesin telefonu dinlenecek değil. 

Zaten, eğer, bir mahkeme kararıyla, adlî bir olay olduktan sonra bir dinleme yapılıyorsa Ceza 
Muhakemeleri Kanununa göre, o, hâkimin, tamamen, yıllardan beri verdiği kararlarla yapılıyor ve o 
olaylarla sınırlı olarak yapılıyor; ama, bir örgüt çalışması dinleniyorsa da, onun, yine, dinlemesi, başka 
metotlarla yapılıyor. Ama, ben baştan söyledim, bir kez daha söylüyorum; bu birimlerimiz hiçbir zaman 
için denetimsiz değil. Yani, hem İstihbarat Daire Başkanlığı merkezlerde hem de illerdeki, ilçelerdeki 
istihbarat birimleri sıralı amirleri tarafından her zaman denetleniyor. Yani, dinleyeni nasıl denetleyecek
sin yada bunları... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, konuşmanızı tamamlayın efendim. 
Buyurun. 
ALİ KÜÇÜKAYDIN (Devamla) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; ben, tekrar, 

saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Küçükaydın. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde konuşmalar tamamlandı. 
2 adet önerge var. 
Önergeleri, önce geliş sırasına göre okutacağım; aykırılık derecelerine göre de işleme alacağım. 
Birinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1070 sıra sayılı kanun teklifinin çerçeve 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 1- 3/7/2005 tarihli ve 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

mevcut geçici maddesine "1" numarası verilmiş ve Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"Geçici Madde 2- 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde düzenlenen merkez, en geç altı ay 

içinde kurulur. Merkez kuruluncaya kadar 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 2803 sayılı Kanunun 
ek 5 inci maddesi ve 2937 sayılı Kanunun 6 nci maddesi hükümleri uyarınca verilen iletişimin dinlen
mesi, tespiti, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına dair karar veya yazılı emirler, 
telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşlar tarafından derhal yerine getirilir; ilgili istihbarat 
kurumlarının mevcut sistemlerinin kullanılmasına devam olunur." 

Sadullah Ergin Mustafa Tuna Mahfuz Güler 
Hatay Ankara Bingöl 

Halil Ürün Recep Koral 
Konya İstanbul 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1070 sıra sayılı kanunun 1 inci maddesine eklenen geçici maddesinin sonuna 
gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ederiz. 

Saygılarımla. 
Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 
Geçici Madde: Ayrıca, GSM hizmeti veren kurum ve kuruluşlar arayan telefonların karşı tarafın 

bilmesi ve görmesini temin etmek ve özel numara uygulamasına son vereceklerdir. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, bu son okunan önergeyi soruyorum; katılıyor musunuz? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet? 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi, önerge sahibi Sayın Aslanoğlu açıklayacak. 
Buyurun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; ver

diğim önerge şu; Komisyon ve Hükümet katılmadı: Hepimizin cep telefonu var. Burada, devlet güven
liğini sağlıyoruz; ama, kişi güvenliğini de sağlamak bizim görevimiz. Cep telefonunu özel numara 
anyor. Ben, bu özel numarayı bilmek zorundayım. Bu, benim en tabiî hakkım. Söylüyorum GSM 
operatörüne "efendim, savcılığa gidin..." Beni arayan insanı benim bilmem kadar tabiî bir şey var mı?! 
Beni arayan insanı ben bilmek zorundayım. Ben, senden yazılı istiyorum; yine "savcılığa gidin..." Sav-
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cılığa gidiyorsun, aradan bir hafta on gün geçiyor; beyefendiler cevap verecekler, bir cevap veriyorlar; 
bu sefer, polis marifetiyle seni bir daha çağırıyorlar "savcılığa kâğıdın geldi, gel al..." Böyle şey mi 
olur?! Yani, kişi güvenliği, devlet... Beni arayan insanı benim bilmem kadar tabiî bir hak, tabiî bir olay 
var mı arkadaşlar?! Hiç değilse yazılı istesem... Yani, ben bunu yazılı talep edeyim; beni arayan kişiyi 
ben bilmek zorundayım. Türkiye'de, bunu yapmakla, birtakım telefon sapıklarının, telefonla birtakım 
olayları... Yani, kişi güvenliğini zedeleyecek her şeyi yapıyoruz; gizli numara... Ama, herkes bilirse ki 
arayanın numarası çıkıyor, bunlar olmayacak arkadaşlar! Benim söylediğim basit; çünkü, burada, bu 
yasada, bunlara bir görev veriyoruz, GSM operatörlerine bir görev veriyoruz. Türkiye'de, normal, Türk 
Telekomun dijital santrallannın hepsi artık çıkıyor, onlann numarası da çıkıyor, dijital santrallann. Bir 
tek çıkmayan eski santrallar; çıkmıyor. Burada, tüm GSM operatörlerine bir görev veriyoruz. Bu mad
de yeridir. Diyoruz ki: "Bu kuruluşlar tarafından derhal yerine getirilir". Bir iki satır bir yazı! 

Aynca, tüm GSM operatörleri özel numara uygulamasına son verecek. Yani, bu çok zor bir olay 
mı?! Benim hakkımı, benim hukukumu savunmayacaksınız, ondan sonra beni savcılıklara gönderecek
siniz arkadaşlar. Beni arayan insanı bilmek, benim en tabiî hakkımdır. Bu, kişi özgürlüğüdür, benim öz
gürlüğüm arkadaşlar. Benim özgürlüğümü kısıtlayamazsınız! 

Onun için, Komisyon katılmadı, hükümet katılmadı; ama, sayın milletvekilleri, eğer kişi özgür
lüğüne, kişi hak ve hukukuna saygı gösteriyorsak, beni arayan insanı bilmem kadar doğal bir olay ol
mayacağını hepiniz kabul ediyorsanız, lütfen, bu önergeye destek verin, en azından telefon sapıklannı, 
en azından gizli telefon diye başkalannın hak ve hukukuna saldıran insanlan bundan caydıralım. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu. 
Sayın milletvekilleri, Hükümetin ve Komisyonun katılmadığı, gerekçesini dinlediğiniz önergeyi 

oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1070 sıra sayılı kanun teklifinin çerçeve 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Sadullah Ergin (Hatay) ve arkadaşlan 

Madde 1- 3/7/2005 tarihli ve 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 
mevcut geçici maddesine "1" numarası verilmiş ve Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"Geçici Madde 2- 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde düzenlenen merkez, en geç altı ay 
içinde kurulur. Merkez kuruluncaya kadar 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 2803 sayılı Kanunun 
ek 5 inci maddesi ve 2937 sayılı Kanunun 6 nci maddesi hükümleri uyannca verilen iletişimin dinlen
mesi, tespiti, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına dair karar veya yazılı emirler, 
telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşlar tarafından derhal yerine getirilir; ilgili istihbarat 
kummlannın mevcut sistemlerinin kullanılmasına devam olunur." 

BAŞKAN- Sayın Komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ)- Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN- Sayın Hükümet katılıyor mu? 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul)- Katlıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Söz konusu kanunda numarasız bir geçici madde bulunmaktadır. Meydana gelebilecek 

kanşıklığın önlenmesi için geçici maddelere numara verilmiştir. 
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BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı ve gerek
çesini dinlediğimiz önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Şimdi, 1 inci maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun 23/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN- Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN- Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
Şimdi, teklifin tümünü oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklifin tümü 

kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitmesine çok az bir zaman kalmış olduğundan, yeni bir 

yasaya geçmemizin bir pratik faydasını görmüyorum. Bu nedenle, kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla 
görüşmek üzere, 2 Şubat 2006 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum; iyi 
akşamlar diliyorum. 

Kapanma Saati: 19.50 
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V.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir Kültür ve Turizm Müdürü hakkındaki iddialara 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/10999) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

İzmir Kültür ve Turizm Müdürünün; önceki görev yeri olan 
Aydında zimmet suçunu işlediği ve irticai faaliyetlerde bulunduğu, 
müfettiş raporları ile tespit edilerek görevden alındığı, ancak 
bilahare çıkarılan sicil affından yararlandıktan sonra, İzmir'e 
atandığı; İzmir de de bazı çevrelerle tarikat ilişkilerine girdiği ve bu 
çevreler tarafından korunduğu; geçen yıl İstanbul'da düzenlenen 
Turizm Tanıtma Fuarında, İzmir stantiarmm hazırlanmasını ihale 
ettiği şirketten, hediye olarak laptop bilgisayar ve cep telefonu 
aldığı; Balçova'daki Turizm Eğitim Merkezinin (TÜREM), bir 
bölümünü mescit yaptığı; boş lojmanlar varken yüklü miktarlarda 
masraf yaptırarak, TÜREMİ lojman olarak kullandığı; Telif Hakları İl 
Denetim Komisyonuna, Defterdarlığın tahsis ettiği aracı geri 
göndererek, yakın çevresinden birinin minibüsünü günlük 175 
YTL'ye kiraladığı; İzmir Resim- Heykel Müzesindeki 2 nü tabloyu 
(ahlaka aykırı) diyerek sergiden kaldırttığı; Agora ve Smirna (Tepe 
kule) kazılarını çeşitli bahanelerle engellediği; Personelden 48 kişiyi 
keyfi olarak yer değiştirip, emekliliğe zorladığı, ileri sürülmektedir. 

1- İzmir Kültür ve Turizm Müdürü hakkında, önceki görev yeri 
olan Aydında, zimmet suçunu işlediği ve irticai faaliyetlerde 
bulunduğuna ilişkin müfettiş raporları var mı? Varsa, böyle birisi 
İzmir'e neden atandı? Bu kişi hangi güçler tarafından korunuyor? 

2- Söz konusu iddialarla ilgili, İzmir Kültür ve Turizm Müdürü 
hakkında soruşturma başlatacak mısınız? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B16SGB.610/H<S1?> 3t/o|/2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 26/12/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/5750 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSÎN'in 7/10999-16943 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim 

EK: 
Cevap 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ERSİN'İN 
7/10999-16943 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

izmir Kültür ve Turizm Müdürünün; önceki görev yeri olan Aydın'da zimmet suçunu 
işlediği ve irticai faaliyetlerde bulunduğu, müfettiş raporları ile tespit edilerek görevden 
alındığı, ancak bilahare çıkarılan sicil affından yararlandıktan sonra, İzmir'e atandığı; 
İzmir'de de bazı çevrelerle tarikat ilişkilerine girdiği ve bu çevreler tarafından korunduğu; 
geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Turizm Tanıtma Fuarında, İzmir stantlannı hazırlanmasını 
ihale ettiği şirketten, hediye olarak laptop bilgisayar ve cep telefonu aldığı; Balçova'daki 
Turizm Eğitim Merkezinin (TÜREM), bir bölümünü mescit yaptığı; boş lojmanlar varken 
yüklü miktarda masraf yaptırarak, TUREM'i lojman olarak kullandığı; Telif Hakları il 
Denetim Komisyonuna, Defterdarlığın tahsis ettiği aracı geri göndererek, yakın çevresinden 
birinin minibüsünü günlük 175 YTL'ye kiraladığı; izmir Resim-Heykel Müzesindeki 2 nü 
tabloyu (ahlaka aykırı) diyerek sergiden kaldırttığı; Agora ve Smirna ( Tepe kule) kazılarını 
çeşitli bahanelerle engellediği; Personelden 48 kişiyi keyfi olarak yer değiştirip, emekliliğe 
zorladığı, ileri sürülmektedir. 

SORU 1: İzmir Kültür ve Turizm Müdürü hakkında, önceki görev yeri olan Aydın'da, 
Zimmet suçunu işlediği ve irticai faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin müfettiş raporları var mı? 
Varsa, böyle birisi İzmir'e neden atandı? Bu kişi hangi güçler tarafından korunuyor? 

SORU 2: Söz konusu iddialarla ilgili, İzmir Kültür ve Turizm Müdürü hakkında 
soruşturma başlatacak mısınız? 

CEVAP 1-2 : İzmir İl Kütür ve Turizm Müdürü Metin ATS AL hakkında, 2000 yılı 
öncesi soruşturma yapılmış ve disiplin cezası uygulanmış ise de, 28/08/1999 tarihli ve 4455 
sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
uyarınca adı geçenin disiplin cezalan bütün sonuçları ile affedilmiş, disiplin cezaları 
affedilenlerin bu cezalara ilişkin kayıtlan dosyalarından çıkarılmıştır. 

Soru önergesinde dile getirilen Metin ATSAL'ın İzmir İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğüne atanmasından sonraki döneme ait iddiaların bir bölümünün suç teşkil etmediği, 
diğerlerinin ise daha önce yapılan araştırmalar sonucunda, hukuki açıdan ispatı mümkün 
olmayan isnatlar niteliğinde olduğu anlaşılmıştır. 

Atilla KOÇ 
Bakan 
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2.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü hakkındaki suç
lamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇIÇEK'in cevabı (7/11002) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

/ O 
Saygılarımla. 

Enver ÖKTEM / 
İzmir Milletvekili 

1. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın hakkında Savcı 
Yardımcısının açtığı soruşturma hukuki temelden yoksundur. Bu soruşturma 
Anayasamızın 129, 130, 131 ve 132. maddeleri ve YÖK Yasasının 53. maddesine 
aykırılık arz etmektedir. Bu soruşturma ve tutuklama kararlarının yasal dayanağı 
nedir? 

2. Rektör Aşkın hakkında önce "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, resmi evrakta 
sahtecilik, ihaleye fesat karıştırmak " sonra da "mal bildiriminde bulunmamak ve 
tarihi eser kaçakçılığı " iddialarıyla soruşturma açılmış ve bu iddialar boş 
çıkmıştır. Ardından soruşturmanın yönü değiştirilmiştir. Demokratik Hukuk 
Devletinde, "önce tutukla sonra bir şekilde mahkum edersin" gibi illegal bir 
mantıkla yapılan bu eylemleri doğru buluyor musunuz? 

3. Tarihi eser kaçakçılığı iddialarında telaffuz edilen tarihi eserlerin değerleri 
hakkındaki rakamların gerçeği yansıtmadığı açığa çıkmıştır. Savcılığın gizlilik 
karan almasına rağmen ve soruşturmanın gizli olmasına rağmen bu tür gerçek dışı 
söylentiler nasıl ortaya çıkmıştır? Konuyla ilgili olarak, soruşturma savcısı bir 
zaafiyet içinde midir? 

4. Bu konuda, basında, Milli Eğitim Bakanı ve Sayın Bakanın kardeşinin bu konu ile 
ilgisi oldukları iddiaları yer almaktadır. Bununla ilgili bir inceleme veya 
soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI J o . . A / . / 2 0 0 6 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 12/12/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/11002-16966/ 44027 sayılı yazınız, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 26/12/2005 tarihli 
ve B.02.O.KKG.0.12/106-489-28/5703 sayılı yazı, 

e) 03/01/2006 tarihli ve 20 sayılı yazımız, 
d) Kcinunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli. 03/01/2006 tarihli ve A.01.0. 

GNS.0.10.00.02-16839 sayılı yazınız. 
e) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Gene! Müdürlüğü ifadeli, 09/01/2006 tarihli ve 

B.02.0.KKG.0.12/106-489-28/152 sayılı yazısı. 

İlgi (d) yazıda belirtilen önergenin süresi içinde cevaplandırılarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulması ve sonucunun bildirilmesine dair ilgi (e) yazı 
incelendi. 

- 7 5 -



TBMM B:57 1 .2 .2006 0 : 3 

tlgi (a) yazı ekinde 12/12/2005 tarihinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile 
26/12/2005 tarihinde Bakanlığımıza intikal ettirilen İzmir Milletvekili Enver Öktem 
tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip olunan 
7/11002 Esas No.lu yazılı soru Önergesi 27/12/2005 tarihinde Bakanlığımız kayıtlarına 
kaydedilerek cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuşun'. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEt 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı( 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI J7# . /# / /2006 

Bakan 

*0İ> Sayın Enver ÖKTEM 
îzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan 'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması 
tensip olunan 7/11002 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Anayasanın 9. maddesinde, yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılacağının: 138. maddesinde, hâkimlerin görevlerinde bağımsız 
olduklarının: Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm 
vereceklerinin, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceğinin; genelge gönderemeyeceğinin; 
tavsiye ve telkinde bulunamayacağının; görülmekte olan bir dava hakkında Yasama 
Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamayacağı, görüşme 
yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağının hükme bağlandığı; 

98. maddesinin ikinci fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve 
denetim yollarından biri olan "soru"nun. Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak 
cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibaret olduğu; aynı 
maddenin son fıkrasında da soru ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile 
cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemlerinin Meclis İçtüzüğü ile düzenleneceğinin 
öngörüldüğü: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tçtüzüğünün: 

"Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde "soru"nun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri 
sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına 
sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli 
konular hakkında "bilgi istemek"ten ibaret olduğunun belirtildiği; 

"Sorulamayacak konular'* kenar başlıklı 97. maddesinde de; başka bir kaynaktan 
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı istişare sağlanmaktan ibaret 
konuların ve konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan soruların 
sorulamayacağının hükme bağladığı; 

Malûmlarıdır. 

Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yukarıda belirtilen 
hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, hâlen derdest olduğu anlaşılan davaya ilişkin olarak 
kişisel görüş ileri sürülmek suretiyle düşünce Öğrenmeyi amaçlayan, bilgi istemeye yönelik 
olmadığı anlaşılan soruların cevaplandırılmasına yasal imkân görülememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan / 
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3.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, AIHM'nin bir kararıyla ilgili açıklamasına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/11024) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

16 Kasım 2005 

Aşağıdaki sorumun Anayasanın 98 . ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri uyarınca 
Başbakan Sn. Recep Tayip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
istiyorum. 

S;i\ utlarımla. 

Prdf. Dr. Yakup KEPEN! 
Ankara Milletvekili 

AİHM son türban karan üzerine yaptığınız açıklamada "türban konusunda 
mahkemenin karar verme hakkı yoktur, konu ulemayı (din bilginlerini) 
ilgilendirir" diyorsunuz. Bu çerçevede: 

1 . \lu görüşünüz doğruysa, türban konusunda ülkemizdeki uygulamalardan 
şikayeiçi olanlar neden ulemaya değil de AİHM ne gitmişlerdir? 

2. Konunun ulemaya sorulmasını istemeniz; türbanın dinsel s imge olduğunu 
kabul ettiğiniz anlamına gelmez mi? 

3. Ulemanın görüşüne başvurmak islemeniz Türkiye Cıımluıriyeti 'nin dayandığı 
çağdaş hukukun ve laikliğin temel ilkelerine ters düşmüyor mu? 

4. Ulemanın türban konusunda farklı görüşleri olduğunu bilmiyor musunuz? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 3a./0.(/2006 

Bakan 
Sof 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli. 12/12/2005 tarihli ve A.OLO.GNS. 
0.10.00.02-7/11024-17071/ 44240 sayılı yazınız, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 26/12/2005 tarihli 
ve B.02.0.KKG.0.12/106-489-50/5704 sayılı yazı, 

c) 03/01/2006 tarihli ve 15 sayılı yazımız, 
d) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 03/01/2006 tarihli ve A.01.0. 

GNS.0.10.00.02-16839 sayılı yazınız, 
e) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli. 09/01/2006 tarihli ve 

B.02.0.KKG.0.12/106-489-50/153 sayılı yazısı. 

İlgi (d) yazıda belirtilen önergenin süresi içinde cevaplandırılarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulması ve sonucunun bildirilmesine dair ilgi (e) yazı 
incelendi. 
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İlgi (a) yazı ekinde 12/12/2005 tarihinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile 
26/12/2005 tarihinde Bakanlığımıza intikal ettirilen Ankara Milletvekili Prof. Dr. Yakup 
Kepenek tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip 
olunan 7/1 1024 Esas No.lu yazılı soru önergesi 27/12/2005 tarihinde Bakanlığımız kayıtlarına 
kaydedilerek cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Sö/. konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI Sü./oJ2006 

Bakan 

/o e 
Sayın Prof. Dr. Yakup KEPENEK 

Ankara Milletvekili 
T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması 
tensip olunan 7/11024 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Anayasanın 98. maddesinin ikinci fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi 
edinme ve denetim yollarından biri olan *'soru"nun, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı 
olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibaret olduğu; 
aynı maddenin son fıkrasında da soru ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile 
cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemlerinin Meclis İçtüzüğü ile düzenleneceğinin 
öngörüldüğü: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün; 
"Soru'' kenar başlıklı 96. maddesinde "soru"nun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri 

sürülmeksizin: kişilik ve özel yaşama ilişkin konulan içermeyen bir önerge ile Hükümet adına 
sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli 
konular hakkında "bilgi istemek"ten ibaret olduğunun belirtildiği; 

'"Sorulamayacak konular" kenar başlıklı 97. maddesinde de; başka bir kaynaktan 
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı istişare sağlanmaktan ibaret 
konuların ve konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan soruların 
sorulamayacağının hükme bağladığı; 

Malûmlarıdır. 
Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yukarıda belirtilen 

hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, kişisel görüş ileri sürülmek suretiyle düşünce 
öğrenmeyi amaçlayan, bilgi istemeye yönelik olmadığı anlaşılan soruların 
cevaplandırılmasına yasal imkân görülememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan / 
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4.- Adana Milletvekili Mehmet Ziya YERGÖK'ün, AIHM'nin bir kararıyla ilgili açıklamasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakam Cemil ÇÎÇEK'in cevabı (7/11027) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98 ve tç Tüzüğün 96. Maddeleri gereğince saygıyla 
arz ederim. 16.11.2005 

M.Ziya YERGÖK 
Adana Milletvekili 

Bugün basında ve kamuoyunda: " AIHM'nin son kararı var. Bu kararlan alanlara 
şaşıyorum. Ben yargı olarak buna uyarım; ama haklar, özgürlükler noktasında doğru bakmam. 
(AİHM) inanç hiç bir zaman yasanın önüne geçemez diyor.Mahkemenin de bu konuda söz 
söyleme hakkı yoktur. O dinin mensubuna sorarsın. Bunun dinde gerçekten emredici bir 
hükmü var mı? Varsa saygı duymak zorundasınız. Söz söyleme hakkı din ulemasınındır. 
Biraz bu alanda mürekkep yaladık Ben diyorum ki, dinde bunun yeri var. Bu alanda hiçbir 
alakası olmayanların, İslam dininin aydınlarına sormadın böyle bir karan farklı yere çekmek 
suretiyle vermek yanlıştır diye düşünüyorum."şekIinde görüş ve düşünceleriniz yer almış 
bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyetinin bir din devleti olmadığı ve şeriat hükümlerinin geçerli 
bulunmadığı gerçeği karşısında: 

1) Açıkladığınız bu görüş ve düşüncelerinizin.Anayasamızın; 
"Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki temel düzenini kısmen de 

olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama 
amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal 
sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz" diyen 24. maddesi ile, 

"Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı 
içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir." diyen 2. maddesine, 
aykırı olduğunu düşünmekte misiniz? 

2) Yukandaki açıklamalarınızın Ülkemizin tarafı ve imzacısı bulunduğu 
uluslararası andlaşma ve sözleşmelere aykın olduğunu düşünmekte misiniz? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 3a..Û//2006 

Bakan 
JOZ. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli. 12/12/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/11027-17078/ 44247 sayılı yazınız, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 26/12/2005 tarihli 
ve B.02.0.KKG.0.12/106-489-53/5699 sayılı yazı. 

c) 03/01/2006 tarihli ve 16 sayılı yazımız. 
d) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli. 03/01/2006 tarihli ve A.01.0. 

GNJS.O.10.00.02-16839 sayılı yazınız. 
e) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 09/01/2006 tarihli ve 

B.02.0.KKG.0.12/106-489-53/154 sayılı yazısı. 

^yf 
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İlgi (d) yazıda belirtilen önergenin süresi içinde cevaplandırılarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulması ve sonucunun bildirilmesine dair ilgi .(e).-yazı 
incelendi. 

İlgi (a) yazı ekinde 12/12/2005 tarihinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile 
26/12/2005 tarihinde Bakanlığımıza intikal ettirilen Adana Milletvekili Mehmet Ziya Yergök 
tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip olunan 
7/11027 Esas No.lu yazılı soru önergesi 27/12/2005 tarihinde Bakanlığımız kayıtlarına 
kaydedilerek cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 

ek süre verilmesi istenilmiştir. 
S ö / konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 

sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Cemt rÇ tÇEK/ 
Bakan 

LK: 
Soru önergesi cevabı* 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 3a.IO.JI2006 

Bakan 

/OZ. 

Sayın Mehmet Ziya YERGÖK 
Adana Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması 
tensip olunan 7/1 1027 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Anayasanın 98. maddesinin ikinci fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi 
edinme ve denetim yollarından biri olan "soru"nun. Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı 
olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibaret olduğu; 
aynı maddenin son fıkrasında da soru ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile 
cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemlerinin Meclis İçtüzüğü ile düzenleneceğinin 
öngörüldüğü: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün: 

"Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde "soru"nun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri 
sürülmeksi/ in: kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına 
sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli 
konular hakkında "bilgi istemek""ten ibaret olduğunun belirtildiği; 

"Sorulamayacak konular"' kenar başlıklı 97. maddesinde de: başka bir kaynaktan 
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı istişare sağlanmaktan ibaret 
konuların ve konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan soruların 
sorulamayacağının hükme bağladığı; 

Malûmlarıdır. 
Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yukarıda belirtilen 

hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, kişisel görüş ileri sürülmek suretiyle düşünce 
öğrenmeyi amaçlayan, bilgi istemeye yönelik olmadığı anlaşılan soruların 
cevaplandırılmasına yasal imkân görülememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

il Ç tÇEj 
Bakan a. 
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5.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın, Danimarka'da yaptığı basın toplantısındaki bazı 
sözlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇIÇEK'in cevabı (7/11035) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın R. Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 17.11.2005 

Osman KAPTAN 
Antalya Milletvekili 

o 

1- 15.11.2005 tarihinde Danimarka'da yaptığınız basın toplantısında, Avrupa 
İnsan Haklan Mahkemesinin, türban konusunda verdiği karar için, 
"Mahkemenin bu konuda söz söyleme hakkı yoktur. Söz söyleme hakkı 
din ulemasınındır" sözleriniz, AİHM kararlarını tanımadığınız anlamına mı 
geliyor? 

2- AİHM kararlarının tanımıyorsanız, bu Anayasamızın 2, 4, 24 ve 90 
maddelerine karşı gelerek, suç işlemiş olmuyor musunuz? 

3- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin T.C aleyhinde verdiği kararlar için; 
Ülkemiz hazinesi yurt içinden, yurt dışından bir çok kişi ve kuruma tazminatlar 
öderken; o kararlarla ilgili olarak neden "Mahkemenin bu konuda söz 
söyleme hakkı yoktur" demediniz? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI ZM./ÛA/2006 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli. 12/12/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/7/11035-17109/ 44325sayıh yazınız, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 26/12/2005 tarihli 
ve B.02.0.KKG.0.12/106-489-61/5700 sayılı yazı, 

c) 03/01/2006 tarihli ve 23 sayılı yazımız, 
d) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 03/01/2006 tarihli ve A.01.0. 

GNS.0.10.00.02-16839 sayılı yazınız. 
e) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 09/01/2006 tarihli ve 

B.02.0.KKG.0.12/106-489-61/157 sayılı yazısı. 

İlgi (d) yazıda belirtilen önergenin süresi içinde cevaplandırılarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulması ve sonucunun bildirilmesine dair ilgi (e) yazı 
incelendi. 
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İlgi (a) yazı ekinde 12/12/2005 tarihinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile 
26/12/2005 tarihinde Bakanlığımıza intikal ettirilen Antalya Milletvekili Osman Kaptan 
tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip olunan 
7/11035 Ksus No.lu yazılı soru önergesi 27/12/2005 tarihinde Bakanlığımız kayıtlarına 
kaydedilerek cevaba esas teşki! edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI C7tf.£//2006 

Bakan 

1* 
Sayın Osman KAPTAN 

Antalya Milletvekili 
T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması 
tensip olunan 7/11035 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Anayasanın 98. maddesinin ikinci fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi 
edinme ve denetim yollarından biri olan "soru"nun, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı 
olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibaret olduğu; 
aynı maddenin son fıkrasında da soru ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile 
cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemlerinin Meclis İçtüzüğü ile düzenleneceğinin 
öngörüldüğü; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün; 

"Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde "soru"nun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri 
sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına 
sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli 
konular hakkında "bilgi istemek"ten ibaret olduğunun belirtildiği; 

"Sorulamayacak konula r ' kenar başlıklı 97. maddesinde de: başka bir kaynaktan 
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı istişare sağlanmaktan ibaret 
konuların ve konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan soruların 
sorulamayacağının hükme bağladığı; 

Malûmlarıdır. 

Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yukarıda belirtilen 
hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, kişisel görüş ileri sürülmek suretiyle düşünce 
öğrenmeyi amaçlayan, bilgi istemeye yönelik olmadığı anlaşılan soruların 
cevaplandırılmasına yasal imkân görülememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil Ç İ Ç p : 
Bakan 
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6.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya Adliye Sarayı inşaatının yer seçimine ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/11037) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sn.Cemil Çiçek tarafından yazılı 
olarak cevaplanduılmasım Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince 
saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

İlgi :7/4543 ve 7/5476 sayılı yazılı soru önergelerimiz. 

İlgi önergelere, Adalet Bakanlığının verdiği cevaplara göre; Konya Adliye 
Sarayının, Karatay ilçesinde bulunan 84815 m2 lik alana yapılmasına karar verilmiştir. Konya'da 
yeni ve modem bir adliye binasına ihtiyaç olduğu tartışmasızdır. Sorun, adliyenin nereye yapılması 
gerektiği noktasında yoğunlaşmaktadır. Bu konudaki alternatif yerler ve değerlendirmeler ilgi 
önergelerimizde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Yapımına karar verilen yerin fidanlık alan ve tarım arazisi niteliğinde bulunduğu 
yolundaki 7/S476 sayılı önergemize her nedense tatminkar ve açık bir cevap verilmemiştir. 

Bu önergeden sonra tarafımıza ulaşan bilgilere göre ise; bu arazinin Devlet 
Orman Fidanlığı olduğu, bu fidanlıkların kapatılmasına Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından karar 
verildiği; Çevre ve Orman Bakanlığının bu işlemlerinin hukuka aykırı olduğundan bahisle, "Kırsal 
Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği" tarafından Bakanlık aleyhine Ankara 12. 
İdare Mahkemesine 2004/1539 esas ile iptal davası açıldığı, yargılamanın devam ettiği, ancak 
ilgili Mahkemenin 21.9.2004 tarihinde, 39 adet Devlet Orman Fidanlığının kapatılması 
yolunda tesis edilen işlemle ilgili olarak yürütmenin durdurulmasına karar verdiği, bu 
kararın ilgililere tebliğ edildiği anlaşılmıştır. 

Bu gelişme karşısında; Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 
21.7.2004 tarih - 25303 sayılı yazılarıyla Adalet Bakanlığına yapmış olduğu tahsisin yasal bir 
dayanağının kalmadığı anlaşılmaktadır. Başka bir anlatımla; Çevre ve Orman Bakanlığı 
tarafından, Maliye Bakanlığına ve devamında da Adalet Bakanlığına yapılan tahsislerin yasal 
dayanağı kalmamış olup, Maliye ve Adalet Bakanlıkları adına yapılan tescil, "yolsuz tescil" 
niteliğindedir. Yolsuz olarak tescil olunan bir arazi Üzerine Adalet Bakanlığının 
adliye binası yapmak istemesi kadar dramatik, ironik ve garip bir hal olamaz. 

Bu yere adliye binası yapılmakta ısrar edilmesi aynı zamanda, yargı karariarınm 
uygulanmaması anlamına da gelmektedir. Yargı kararlarının uygulanmasında öncelikli 
sorumluluğu olan Adalet Bakanlığının böylesine hukuk tanımaz bir uygulama içine girmesi de 
olayın bir diğer üzücü boyutunu teşkil etmektedir. 
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B H gelişmeler karşısında aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını 
ve bu yolla bu konunun denetimini bir defa daha yapmak gereği doğmuştur; 

1- 7/5476 sayılı önergede ifade edildiği gibi; adliye sarayı yapılmak 
istenilen bu alanın, Devlet Orman Fidanlığı olduğu açıklık kazanmış olmasına göre, 
bu yere adliye binası inşaatı yapmakta ısrarlı olacak mısınız? 

Devlet Orman Fidanlığı 'nın kapanmasına yönelik olarak tesis edilen 
Çevre ve Orman Bakanlığı işlemi hakkında, Ankara 12. İdare Mahkemesi tarafından 
yukarıda sözü edilen kararla yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olmasına 
göre; bu kararın gereğini yapacak mısınız? 

2- Maliye Bakanlığı ve devamında Adalet Bakanlığı adma yapılan tescil 
işlemlerinin, "yolsuz tescil" niteliğinde olduğu açıklık kazanmış olmasına göre; bu 
yöndeki Adalet Bakanlığı işlemini geri alıp, ilgi önergelerimizde sözü edilen 
yerlerden uygun olan y e r e adliye inşaatı yapmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir 
uygulama hukuka uygun olmaz mı? 

Mevcut inşaat yapımında ısrarlı olunması halinde, yolsuz tescilden 
mağdur olan hak sahiplerinin açacakları muhtemel davalar söz konusu olacağından 
ve böyle bir durumun yeni hukuki ihtilafların ve mağduriyetlerin doğmasına yol 
açması kaçınılmaz olacağından; Bakanlık olarak bütün bu gelişmelerin 
değerlendirmesi yapılmış mıdır? 

3-Yukarıdaki anlatımlar karşısında, geri alma işleminin tesis edilmemesi, 
sonuç olarak; yargı kararlarının uygulanmaması ve görevin kötüye kullanılması 
anlamına geleceğinden; olayın bu yönünün değerlendirmesi de Bakanlık tarafından 
yapılmış mıdır? 

ı.c. 
ADALET BAKANLIĞI 3a.bl/2006 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 12/12/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-16844 sayılı yazınız. 

b) 27/12/2005 tarihli ve 1614 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1 1037 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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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 3&./CA/2006 

Bakan 
fi. 

Sayın Atilla KART 
Konya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11037 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığımıza hitaben 
yazılan 21/07/2004 tarihli ve 25303 sayılı yazıda; Konya İli, Merkez İlçe, Çayır Mahallesinde 
bulunan Hazineye ait 2311 ada, 6 parsel nolu ve 271.372 m2 yüzölçümlü taşınmazın fidan 
yetiştirmek ve ağaçlandırılmak amacıyla Millî Emlak Genel Müdürlüğünün 27/11/1986 tarihli 
ve 41797 sayılı yazısıyla Çevre ve Orman Bakanlığına (Orman Genel Müdürlüğü) tahsis 
edildiği. 09/09/1999 tarihli ve 29637 sayılı yazıyla da 43.132 m2 lik kısmının tahsisi 
kaldırılarak Jandarma Tabur Komutanlığı iskanında kullanılmak amacıyla İçişleri Bakanlığına 
(Jandarma Genel Komutanlığı) tahsisi uygun görülmüşken, Konya Valiliğinin 15/07/2004 
tarihli ve 11626 sayılı yazısıyla, söz konusu taşınmazın imar uygulaması ve 15.439,78 m2 lik 
kısmının yola terki sonucu 2311 ada, 9 parsel nolu ve 154.395,85 m2 yüzölçümlü olarak 
revizyon gördüğü, daha sonra ifrazen oluşan 2311 ada, 10 parsel nolu ve 69.540,74 m2 

yüzölçümlü taşınmazın Jandarma Tabur Komutanlığınca kullanılması nedeniyle İçişleri 
Bakanlığınca. 2311 ada. 11 parsel nolu ve 84.855,11 m2 yüzölçümlü taşınmazın adliye hizmet 
binası yapılmak üzere Bakanlığımızca tahsisi talep edildiğinden bahisle tahsis değişikliğinin 
yapılması istenildiğinin ve ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığının (Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrolü Genel Müdürlüğü) 27/05/2004 tarihli ve 590 sayılı yazısıyla anılan taşınmazın 
üzerinde teknik ve ekonomik olarak fidan üretilmesine uygun olmadığı belirtilerek Konya 
orman fidanlığının kapatıldığının bildirilmesi üzerine, 2311 ada, 6 parsel nolu ve 271.372 m2 

yüzölçümlü taşınmazın 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 13. maddesinin (d) bendi gereğince Çevre ve Orman Bakanlığına 
(Orman Genci Müdürlüğü) ve İçişleri Bakanlığına (Jandarma Genel Komutanlığı) olan 
tahsislerinin kaldırılarak; 2311 ada, 10 parsel nolu ve 69.540,74 m2 yüzölçümlü taşınmazın 
Jandarma Tabur Komutanlığı olarak kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığına (Jandarma Genel 
Komutanlığı): 2311 ada, 11 parsel nolu ve 84.855.11 m2 yüzölçümlü taşınmazın adliye hizmet 
binası yapılmak üzere Bakanlığımıza (Teknik İşler Daire Başkanlığı) tahsisinin uygun 
görüldüğü bildirilmiştir. 

Çevre ve Orman Bakanlığının (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü) 
27/05/2004 tarihli ve 590 sayılı yazısıyla anılan taşınmazın üzerinde teknik ve ekonomik 
olarak fidan üretilmesinin uygun olmadığı belirtilerek Konya orman fidanlığının 
kapatıldığının bildirilmesi üzerine, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. maddesinin (d) bendi gereğince 84.555,11 m2 

yüzölçümlü 2311 ada ve 11 parsel nolu taşınmazın Bakanlığımıza tahsis edildiği, bundan 
sonra Konya Adalet Sarayı binası yapılmasının planlandığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda 
Hazineye ait taşınmazların talep eden kurumlara tahsisi hususunun Maliye Bakanlığının görev 
ve yetki alanında olduğu, taşınmazın fidanlık alan ve tarım arazisi niteliğinde olup olmadığı 
hususunun Bakanlığımız yetki ve sorumluluk alanında olmadığı düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. , 

Cemil ÇİÇE1 
Bakan 
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7.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genel Sekreter Yardım
cısının intiharına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/11039) 

TÜRKİYE BÜYÜK. MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

15 Kasım 2005 

Aşağıdaki sorumun Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 98. maddeleri gereğince 
Adalet Bakanı Sn. Cemil Çiçek tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
istiyorum. 

Saygılarımla. 

Prof Ov. Yakup K K P E N E K 
Ankara Milletvekili . ^P 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Enver Arpalı'nın 
intiharı konusunda: 

1 . Arpalı, kaç ay süre ile mahkemeye çıkarılmadan tutuklu kalmıştır? 

2.Bakanlığınız, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın ve 
Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı'nın tutuklanma sürecine ilişkin olarak 
bir inceleme yaptırmış mıdır? 

•* Bakanlığınız, Arpalı'nın intiharında, zamanında mahkemeye çıkarılmamasının 
etkisinin olup olmadığı konusunda bir araştırma yaptırmış mıdır? 

4. İntihar olayında, tutuklama yerinin güvenliği ve tutuklunun gözetimi gibi 
yargı yönetiminden kaynaklanan neden ya da nedenler bulunup bulunmadığı 
konusunda bir inceleme yapılmakta mıdır? 

5.Arpalı'nın intiharında bir devlet sorumluğundan söz edilemez mi? 

6.Eğer böyle bir sorumluluk varsa, bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

TC. 
ADALET BAKANLlOl J70. .İJ/./2006 

Bakan 

TÜRKIYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIGINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli. 12/12/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-16844 sayılı yazınız, 

b) 21/12/2005 tarihli ve 1586 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Yakup Kepenek 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11039 Esas 
No.lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) 
yazımızla. Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 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: Cemil ÇtÇyEK 
o • , Bakaç 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
A DALI-T BAKANLIĞI 3?..a/./2006 

Bakan 

./o o 

Sayın Prof.Dr.Yakup KEPENEK 
Ankara Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11039 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

04/12/2004 talihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun: 

'Tutuklama nedenleri" kenar başlıklı 100. maddesinin birinci fıkrasında, kuvvetli suç 
şüphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli 
veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebileceği; 

"Tutuklama karan" kenar başlıklı 101. maddesinin birinci fıkrasında, soruşturma 
evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi 
tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi 
üzerine veya re'sen mahkemece karar verileceği, bu istemlerde mutlaka gerekçe gösterileceği 
ve adlî kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını belirten hukukî ve fiilî nedenlere yer 
verileceği: ikinci fıkrasında, tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir 
tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda hukukî ve fiilî nedenler ile gerekçelerinin 
gösterileceği: kararın içeriğinin şüpheli veya sanığa sözlü olarak bildirileceği, aynca bir 
örneği ya/ılmuk suretiyle kendilerine verileceği ve bu hususun kararda belirtileceği: beşinci 
fıkrasında.bıı madde ile 100 üncü madde gereğince verilen kararlara itiraz edilebileceği; 

"Tutuklulukta geçecek süre" kenar başlıklı 102. maddesinin birinci fıkrasında, ağır 
ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresinin en çok altı ay olup, bu 
sürenin, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek dört ay daha uzatılabileceği; ikinci fıkrasında, 
ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresinin en çok iki yıl olup, bu 
sürenin, /orunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabileceği ve uzatma süresinin toplam üç 
yılı geçemeyeceği: üçüncü fıkrasında, bu maddede öngörülen uzatma kararlarının, 
Cumhuriyet savcısının, şüpheli veya sanık ile müdafiinin görüşleri alındıktan sonra verileceği; 

"Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri" kenar başlıklı 104. maddesinin birinci 
fıkrasında, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli veya sanığın 
salıverilmesini isteyebileceği; ikinci fıkrasında, şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin 
devamına veya salıverilmesine hâkim veya mahkemece karar verileceği, ret kararına itiraz 
edilebileceği: 

"Tutukluluğun incelenmesi" kenar başlıklı 108. maddesinin birinci fıkrasında, 
soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en geç otu/ar günlük 
süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda. Cumhuriyet 
savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından 100. madde hükümleri göz önünde 
bulundurularak karar verileceği; ikinci fıkrasında, tutukluluk durumunun incelenmesinin. 
birinci fıkrada öngörülen süre içinde şüpheli tarafından da istenebileceği; 

"Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi" kenar başlıklı 160. 
maddesinin birinci fıkrasında, Cumhuriyet savcısının, ihbar veya başka bir suretle bir suçun 
işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup 
olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlayacağı; ikinci 
fıkrasında. Cumhuriyet savcısının, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın 
yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine 
olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlü 
olduğu; 
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'"Kamu davasını açma görevi" kenar başlıklı 170. maddesinin birinci fıkrasında, kamu 
davasını açma görevinin, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirileceği; ikinci fıkrasında, 
soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe 
oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısının iddianame düzenleyeceği; dördüncü fıkrasında, 
iddianamede, yüklenen suçu oluşturan olayların, mevcut delillerle ilişkilendirilerek 
açıklanacağı; 

"İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı" kenar başlıklı 175. maddesinin birinci 
fıkrasında, iddianamenin kabulüyle, kamu davasının açılmış olacağı ve kovuşturma evresinin 
başlayacağı. 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
13/11/2005 tarihinde Van M Tipi Kapalı Cezaevinde intihar eden soru önergesinde adı 

geçen kişinin, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Üyeliği tarafından 11/07/2005 tarihli ve 
2005/251 Müt. sayılı Kararla tutuklandığı; intihar ederek öldüğü 13/11/2005 tarihine kadar 
125 gün tutuklu kaldığı; 

Tutukluluğunun uzatılması ve/veya tahliye talepleri doğrultusunda, tutukluluk halinin 
22/07/2005. 10/08/2005, 26/08/2005, 07/09/2005, 09/09/2005, 28/09/2005, 10/10/2005, 
01/11/2005 ve 09/11/2005 tarihlerinde yetkili ve görevli mahkemelerce ayrı ayn 
değerlendirildiği ve tutukluluk halinin devamına dair kararlar verildiği; 

Anılan kişinin. 17/06/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında 
Yönetmeliğin •'Temizlik" kenar başlıklı 13. maddesi doğrultusunda ve mevzuata uygun 
biçimde kantinde satılan çamaşır ipini, 19/09/2005 tarihinde kurum kantininden satın alarak 
temin ettiği ve olayda kullandığı; intihar olayı ile ilgili olarak cezaevi idaresinin herhangi bir 
ihmalinin bulunup bulunmadığı yönünde Van Cumhuriyet Başsavcılığınca adlî soruşturma 
başlatıldığı ve soruşturmanın halen devam ettiği; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Öte yandan: Anayasa'nın 9. maddesindeki, yargı yetkisinin Türk Milleti adına 

bağımsız mahkemelerce kullanılacağı; 142. maddesindeki, mahkemelerin kuruluşu, görev ve 
yetkileri, işleyişi ve yargılama usullerinin kanunla düzenleneceği; 138. maddesindeki, 
hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukları; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak 
vicdanî kanaatlerine göre hüküm verecekleri, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı 
yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği; genelge 
gönderemeyeceği; tavsiye ve telkinde bulunamayacağı; görülmekte olan bir dava hakkında 
Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamayacağı, görüşme 
yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunu lam ayacağı yönündeki amir hükümleri, 
yukarıda anılan Kanun hükümleriyle birlikte değerlendirildiğinde, halen derdest olan dava ve 
soruşturmalara ilişkin olarak soru önergesine konu edilen diğer hususlara cevap verilmesine 
yasal imkân görülememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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8.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genel Sekreter Yardım
cısının intiharına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/11040) 

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 

Van 100. Yıl Üniversitesinde yapılan yolsuzluk soruşturması ile ilgili 
olarak tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Enver ARPALI, dört ayı aşkın 
süredir tutuklu olduğu halde mahkemeye çıkarılmamasını onur meselesi 
sayarak, intihar etmiştir. 

Olağanüstü dönemlerde bile tutuklu sanık hakkında dört ayı aşkın süre 
iddianame düzenlememesi ve sanığın mahkemeye çıkarılmaması sıkça rastlanan 
bir durum değildir. Çağdaş hukuk normlarına göre bu süre normal kabul 
edilmemektedir. Yeterli deliller elde edilmeden kişilerin tutuklanmaması 
gerekirdi. Yeterli delil mevcut ise davanın gecikmeden açılması gerekirdi. 

SORU 1: Bu durumda soruşturmayı savsaklayan ve dört ayı aşkın süre 
tutuklu sanığı mahkeme huzuruna çıkarmayan savcı hakkında soruşturma 
açılmış mıdır? Açılması düşünülmekte midir? 

SORU 2: Her ne kadar bu konuda kamuoyuna açıklamanız olmuşsa da, 
açıklama şüpheleri bertaraf edeceği yere artırmıştır, intiharda kullanılan ip, 
cezaevine nasıl girmiştir? Bu konuda bir soruşturma yapılmış mıdır? Yapılmakta 
mıdır? Yapılması düşünülmekte midir? 

SORU 3: ö z e l nitelikli cezaevlerinde intiharın gerçekleşebilmesinde 
ilgililerin bir ihmali olmuş mudur? Bu konuda bir soruşturma yapılmakta mıdır?. 

SORU 4: intiharın hemen sonrasında iddianame hazırlandığında göre, bu 
davanın açılması için bir kişinin yaşamını kaybetmesi gerekmekte midir? Henüz 
CMK Madde-175'e göre iddianamenin kabulüne karar verilmeden başsavcının 
açıklamada bulunması TCK Madde-28S'de ifade edilen gizliliğin ihlali 
niteliğinde değil midir? Bu konuda soruşturma yapılmakta mıdır? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI JJO. ./O//2006 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 12/12/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.O0.02-16844 sayılı yazınız. 

b) 21/12/2005 tarihli ve 1585 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Niğde Milletvekili Orhan Eraslan tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1 1040 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: Cemil ÇİÇÎ 
Soru önergesi cevabı Bakan 
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T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ JûJaJ/2006 

Bakan 

Sayın Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11040 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun; 

"Tutuklama nedenleri" kenar başlıklı 100. maddesinin birinci fıkrasında, kuvvetli suç 
şüphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli 
veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebileceği; 

"Tutuklama karan" kenar başlıklı 101. maddesinin birinci fıkrasında, soruşturma 
evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi 
tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi 
üzerine veya rc'sen mahkemece karar verileceği, bu istemlerde mutlaka gerekçe gösterileceği 
ve adlî kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını belirten hukukî ve fiilî nedenlere yer 
verileceği; ikinci fıkrasında, tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir 
tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda hukukî ve fiilî nedenler ile gerekçelerinin 
gösterileceği; kararın içeriğinin şüpheli veya sanığa sözlü olarak bildirileceği, ayrıca bir 
örneği yazılmak suretiyle kendilerine verileceği ve bu hususun kararda belirtileceği; beşinci 
fıkrasında.bu madde ile 100 üncü madde gereğince verilen kararlara itiraz edilebileceği; 

"Tutuklulukta geçecek süre" kenar başlıklı 102. maddesinin birinci fıkrasında, ağır 
ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresinin en çok altı ay olup, bu 
sürenin, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek dört ay daha uzatılabileceği; ikinci fıkrasında, 
ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresinin en çok iki yıl olup, bu 
sürenin, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabileceği ve uzatma süresinin toplam üç 
yılı geçemeyeceği: üçüncü fıkrasında, bu maddede öngörülen uzatma kararlarının, 
Cumhuriyet savcısının, şüpheli veya sanık ile müdafiinin görüşleri alındıktan sonra verileceği; 

"Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri" kenar başlıklı 104. maddesinin birinci 
fıkrasında, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli veya sanığın 
salıverilmesini isteyebileceği; ikinci fıkrasında, şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin 
devamına veya salıverilmesine hâkim veya mahkemece karar verileceği, ret kararına itiraz 
edilebileceği; 

"Tutukluluğun incelenmesi" kenar başlıklı 108. maddesinin birinci fıkrasında, 
soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en geç otuzar günlük 
süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda. Cumhuriyet 
savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından 100 üncü madde hükümleri göz önünde 
bulundurularak karar verileceği; ikinci fıkrasında, tutukluluk durumunun incelenmesinin, 
birinci fıkrada öngörülen süre içinde şüpheli tarafından da istenebileceği; 

"Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi" kenar başlıklı 160. 
maddesinin birinci fıkrasında. Cumhuriyet savcısının, ihbar veya başka bir suretle bir suçun 
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işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup 
olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlayacağı; ikinci 
fıkrasında. Cumhuriyet savcısının, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın 
yapılabilmesi için. emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine 
olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlü 
olduğu; 

"Kamu davasını açma görevi" kenar başlıklı 170. maddesinin birinci fıkrasında, kamu 
davasını açma görevinin, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirileceği; ikinci fıkrasında, 
soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe 
oluşturuyorsa: Cumhuriyet savcısının iddianame düzenleyeceği: dördüncü fıkrasında, 
iddianamede, yüklenen suçu oluşturan olayların, mevcut delillerle ilişkilendirilerek 
açıklanacağı; 

•İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı" kenar başlıklı 175. maddesinin birinci 
fıkrasında, iddianamenin kabulüyle, kamu davasının açılmış olacağı ve kovuşturma evresinin 
başlayacağı. 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının, soruşturmayı sürüncemede bıraktığı 

gerekçesiyle, hakkında yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmadığı; 

13. 11/2005 tarihinde Van M Tipi Kapalı Cezaevinde intihar eden soru önergesinde adı 
geçen kişinin. 17/06/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında 
Yönetmeliğin 'Temizlik'" kenar başlıklı 13. maddesi doğrultusunda ve mevzuata uygun 
biçimde kantinde satılan çamaşır ipini, 19/09/2005 tarihinde kurum kantininden satın alarak 
temin ettiği ve olayda kullandığı; intihar olayı ile ilgili olarak cezaevi idaresinin herhangi bir 
ihmalinin bulunup bulunmadığı yönünde Van Cumhuriyet Başsavcılığınca adlî soruşturma 
başlatıldığı; 

Van Cumhuriyet Başsavcılığının 2005/238 hazırlık sırasında başlatılan soruşturmayla 
ilgili olarak basına yaptığı açıklamaları nedeniyle Van Cumhuriyet Başsavcısı hakkında Ceza 
İşleri Genel Müdürlüğümüzde kayıtlı dosya ile soruşturma başlatıldığı, 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Jemil ÇİÇi 
Bakan 

9.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bir zanlının serbest bırakılmasına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/11212) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sn.CemiI Çiçek tarafuldan yazdı 
olarak cevaplandırılmasını Anayasa'run 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri! gereğince 
saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili CHP Konya Millety 

0 
Basma yansıyan bilgi ve haberlere göre; 

Îzmir-Alsancak semtinde yapılan arama esnasında zanlı Ferdi Taşcı'kun yanında 
bulunan çantada kalasnikof tüfek ile 31 adet mermi yakalanmış; evinde yapılan araJnada da 490 
ecstasy uyuşturucu hap ve bidon içinde 3 Ü kg esrar bulunmuştur. Adı gecenin "adam öldürme, 
gasp, yaralama, nırsızhk'» gibi 31 a y n suçtan sabıkasının bulunduğu da tespit edünfiştir. 
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Bu bulguların her biri ayrı ayn suç unsurlannı bünyesinde barındırdığı gibi, hep 
birlikte değerlendirildiğinde de organize suç itişkilerinin varlığına karine teşkil ettiği 
görülmektedir. 

Ortada kaçakçılık ve uyuşturucu suçlan açısından, ciddi bir şekilde araştırma 
yapılmasını gerektiren bir durum vardır. Bu bulgulardan hareketle, bir taraftan delillerin süratle 
toplanması, diğer taraftan ise delillerin karartılmasının engellenmesi gerekirdi. Bunun için de 
tereddütsüz olarak tutuklama karan talebinde bulunulması gerektiği açıktır. 

Savcının serbest bırakma kararındaki gerekçelerin tümü; delillerin 
toplanmasmdan sonra değerlendirilmesi gereken konulardır. Savcımn "takdir yetkisi" kapsammda 
değerlendirilebilecek bir hususun olmadığı anlaşılmaktadır. 

öte yandan;tutuklama yetkisinin, kamuoyuna malolan pek çok olayda da maalesef 
tutarsız bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. 

Bu gelişmeler karşısında aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını 
talep etmek gereği doğmuştur; 

1-Ortada takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebilecek bir hal 
olmamasına, aksine hemen hukuki müdahalede bulunulmasmı gerektiren bir durumun 
varlığı söz konusu olmasına göre; hangi yasal ve takdiri gerekçeyle ilgili savcı, 
zanlının tutuklanmasını talep etmemiştir? 

Böyle bir uygulama, takdir yetkisinin keyfî olarak kullanılması 
anlamına gelmez mi? 

2-Yukanda açıklaması yapılan uygulama ve işlemler, 2802 sayılı 
Yasanın 68/b maddesinin ihlâli niteliğinde olmakla, yargının güvenilirliliğini ve 
saygınlığını sağlamak amacıyla adı geçen savcı hakkında gerekli idarf ve yasal 
prosedür başlatılmış mıdır? 

Adalet Bakanı, yasanın 82. maddesindeki yetkisini kullanmış mıdır? 

3-Hukuk kurallarının, ilgili savcı ve hakimler tararından tutarsız ve 
dayanaksız olarak kullanılmasının engellenmesi için, Adalet Bakanlığı olarak ne 
gibi somut çalışmalar yapılmaktadır? 

Yargı bağımsızlığının, "sorumsuz ve keyfi" davranmak anlamına 
gelmediği açık olmasına göre; iç denetim mekanizmaları neden gereğince ve 
zamanında işletilememektedir? 

Bu tür tutarsız ve hukuka aykırı uygulamalara ne gibi unsurlar yol 
açmaktadır? Yargıya siyaseten veya başka şekillerde yapılan hukuk dışı 
müdahaleler mi bu sonuçlara yol açmaktadır? 

Yargı bağımsızlığı ve dosya içeriğiyle ilgisi olmayan bu işlemlere karşı 
Adalet Bakanlığı tarafından 2004 ve 2005 yıllarında ne gibi disiplin müeyyideleri 
uygulanmıştır? 
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ı.c. 
ADALET BAKANLIĞI J7CLÖ//2006 

Bakan 

1ÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 12/12/2005 tarihli ve A.Ol.O.GNS. 
0.10.00.02-17127 sayılı yazınız. 

b) 21/12/2005 tarihli ve 1584 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11212 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tçtüzüğünün 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 Atilla KART 
Konya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11212 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun "'Disiplin cezaları" kenar başlıklı 62. 
maddesinde, "Hâkim ve savcılara; sıfat ve görevleri gereklerine uymayan hâl ve 
hareketlerinin tespit edilmesi üzerine durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre. Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunca aşağıda yazılı disiplin cezalarından biri verilir: 

a) Uyarma. 
b) Aylıktan kesme. 
c) Kınama. 
d) Kademe ilerlemesini durdurma, 
e) Derece yükselmesini durdurma. 
f) Yer değiştirme, 
g) Meslekten çıkarma. 
Adalet Komisyonu başkanları görev yaptıkları yargı çevresi içindeki hâkimlerin; ağır 

ceza Cumhuriyet başsavcıları ise merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile bağlı ilçe Cumhuriyet 
başsavcı ve Cumhuriyet savcılarının; öğrendikleri disiplin cezasını gerektiren eylemlerini 
Adalet Bakanlığına bildirirler." 

Hükmünün yer aldığı malûmlarıdır. 
Soru önergesinde adı geçen Cumhuriyet savcısı hakkında 13/11/2005 tarihli 

gazetelerde çıkan haberler ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 14/11/2005 tarihli yazıları 
üzerine inceleme başlatıldığı; 

14/11/2005 tarihli "Olur" ile soruşturma izni verilerek Adalet Müfettişi 
görevlendirildiği ve adı geçen Cumhuriyet savcısı hakkındaki incelemenin hâlen devam 
etmekte olduğu; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır 
Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇtÇl 
Bakan 
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10.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, tutuklu ve hükümlülere ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/11213) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇÎÇEK tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Ali Rıza GÜLÇÎÇEK 
istanbul Milletvekili 

1. Adalet Bakanlığına bağlı-ceza ve tutukevlerinde, koğuş sisteminde yani 20 - 30 
kişinin bir arada barındırıldığı cezaevlerindeki koğuşların fiziki kapasitesini, 
mahkumların dana sağlıklı bir ortamda kalmalarını sağlayacak bir konuma getirmeyi 
düşünüyor musunuz ? 

2 . Bakanlığınız birimlerince hazırlanan cezaevlerinde kalan mahkumların yaşlarma göre 
Htıgıiımını gösteren formdaki 11 — 18 yaş arası mahkumlar ibaresinin düzeltilmesi 
konusunda bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz ? 

3. Cezaevinde bulunan tutukluların mahkemeye çıkarılma sürelerinin, tutukluların 
mağduriyetinin önlenmesi için sürenin kısaltılması konusunda bir düzenleme yapmayı 
düşünüyor musunuz ? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI SO.Ü//2006 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli. 12/12/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-17127 sayılı yazınız. 

b) 21/12/2005 tarihli ve 1588 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazını/, ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11213 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye liüyük 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. 

Cemil ÇİÇEI 
Bakan 
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T . C . 

A D A L E T B A K A N L . l C l c3v>./£>.<f/2006 
B a k a n 

S a y ı n A l i R ı z a G Ü L . Ç İ Ç E K 
İstanbul M i l l e t v e k i l i 

T . B . M . M . 

B a k a n l ı ğ ı m ı z a y ö n e l t i l i p yaz ı l ı olarak cevap land ır ı lmas ı i s t en i l en 7 / 1 1 2 1 3 E s a s N o . l u 
soru ö n e r g e s i n i n c e v a b ı a şağ ıda sunulmuştur . 

Tutuklu lar ın tutuklulukta geç i recek ler i v e tutuklu luk durumlar ın ın i n c e l e n m e 
süre ler ine i l i şk in d ü z e n l e m e l e r i n yer a ldığ ı v e 1 Haz iran 2 0 0 5 tarihinde yürür lüğe g iren 5 2 7 1 
sayı l ı C e z a M u h a k e m e s i K a n u n u n u n ; 

" T u t u k l a m a k a r a n " kenar baş l ıkl ı 1 0 1 . m a d d e s i n i n birinci f ıkrasında, soruş turma 
e v r e s i n d e ş ü p h e l i n i n tu tuklanmas ına C u m h u r i y e t s a v c ı s ı n ı n i s temi üzer ine su lh c e z a h â k i m i 
tarafından, k o v u ş t u r m a e v r e s i n d e san ığ ın tu tuk lanmas ına C u m h u r i y e t s a v c ı s ı n ı n i s temi 
üzer ine v e y a re ' sen m a h k e m e c e karar v e r i l e c e ğ i , bu i s t emlerde mut laka g e r e k ç e g ö s t e r i l e c e ğ i 
v e adlî kontrol u y g u l a m a s ı n ı n y e t e r s i z ka lacağ ın ı bel irten hukukî v e fiil î n e d e n l e r e y e r 
v e r i l e c e ğ i ; ik inci f ıkrasında, tutuklamaya, tu tuk lamanın d e v a m ı n a v e y a b u husus tak i bir 
tahl iye i s t e m i n i n reddine i l i şk in kararlarda hukukî v e fiilî neden ler i le g e r e k ç e l e r i n i n 
g ö s t e r i l e c e ğ i : kararın içer iğ in in şüphel i v e y a san ığa s ö z l ü olarak b i ld i r i l eceğ i , ayr ıca bir 
örneğ i y a z ı l m a k suret iy le kendi l er ine v e r i l e c e ğ i v e bu h u s u s u n kararda be l i r t i l e ceğ i ; be ş i nc i 
f ıkras ında, bu m a d d e i le 100 ünc ü m a d d e g e r e ğ i n c e ver i l en kararlara itiraz e d i l e b i l e c e ğ i ; 

"Tutuklulukta g e ç e c e k süre" kenar baş l ıkl ı 1 0 2 . m a d d e s i n i n birinci f ıkras ında, ağır 
c e z a m a h k e m e s i n i n g ö r e v i n e g i r m e y e n i ş lerde tutukluluk süres in in e n ç o k altı ay o l u p , bu 
sürenin , z o r u n l u ha l l erde g e r e k ç e s i gös ter i l erek dört ay daha uza t ı l ab i l eceğ i ; ik inc i f ıkras ında, 
ağır c e z a m a h k e m e s i n i n g ö r e v i n e g iren iş lerde, tutukluluk süres in in e n ç o k iki yı l o l u p , b u 
sürenin , zorun lu ha l l erde , g e r e k ç e s i gös ter i l erek uza t ı l ab i l eceğ i v e u z a t m a süres in in t o p l a m ü ç 
yı l ı g e ç e m e y e c e ğ i ; ü ç ü n c ü f ıkrasında, bu m a d d e d e ö n g ö r ü l e n u z a t m a kararlarının, 
C u m h u r i y e t s a v c ı s ı n ı n , şüphe l i v e y a sanık i le m ü d a f i i n i n görüşler i a l ınd ıktan sonra v e r i l e c e ğ i ; 

" Ş ü p h e l i v e y a san ığ ın s a l ı v e r i l m e i s temler i" kenar baş l ıkl ı 104 . m a d d e s i n i n birinci 
f ıkras ında, soruş turma v e k o v u ş t u r m a evre l er in in her a ş a m a s ı n d a şüphe l i v e y a s a n ı ğ ı n 
s a l ı v e r i l m e s i n i i s t e y e b i l e c e ğ i ; ik inci f ıkras ında, şüphe l i v e y a s a n ı ğ ı n tutuklu luk hâ l in in 
d e v a m ı n a v e y a s a l ı v e r i l m e s i n e h â k i m v e y a m a h k e m e c e karar v e r i l e c e ğ i , ret kararına it iraz 
e d i l e b i l e c e ğ i ; 

" T u t u k l u l u ğ u n i n c e l e n m e s i " kenar baş l ıkl ı 108 . m a d d e s i n i n birinci f ıkrasında, 
soruş turma e v r e s i n d e ş ü p h e l i n i n tu tukev inde b u l u n d u ğ u süre iç inde v e e n g e ç o tuzar g ü n l ü k 
süreler i t ibarıyla tutukluluk hâ l in in d e v a m ı n ı n g e r e k i p g e r e k m e y e c e ğ i h u s u s u n d a . C u m h u r i y e t 
s a v c ı s ı n ı n i s t emi üzer ine su lh c e z a hâk imi tarafından 100. m a d d e h ü k ü m l e r i g ö z ö n ü n d e 
bulundurularak karar ver i l e ceğ i ; ikinci f ıkrasında, tutukluluk d u r u m u n u n i n c e l e n m e s i n i n , 
bir inci fıkrada ö n g ö r ü l e n süre i ç inde şüphe l i tarafından da i s t e n e b i l e c e ğ i ; 

H ü k ü m l e r i n i n yer a ldığ ı malûmlarıdır . 

C e z a infaz kurumları k o n u s u n d a : 
Ö n c e k i y ı l larda, k o ğ u ş s i s temin i e sas alan tip proje üzer ine inşa ed i l en ü l k e m i z 

g e n e l i n d e k i 4 5 adet K tipi v e 2 4 adet M tipi infaz kurumlarının t a m a m ı n ı n ç a ğ d a ş in faz 
re j imine u y g u n olarak o d a s i s t e m i n e dönüş türü ldüğü; 

İstanbul i l inde o d a s i s t e m i n e u y g u n olarak yapı lan 1 1 L tipi, 1 kad ın , 3 T t ipi , 2 aç ık 
v e 1 ç o c u k c e z a in faz k u r u m u n u n inşaatlarının d e v a m e t m e k t e o l u p , 2 y ı l i ç i n d e t a m a m l a n ı p 
h i z m e t e a ç ı l d ı ğ ı n d a bu i l imizdek i k o ğ u ş s i s t e m i n i n t a m a m e n terk e d i l e c e ğ i ; 

Ankara (U lucan lar ) Kapalı C e z a İnfaz K u r u m u n u n , S incan i l ç e s i n d e bu lunan ve o d a 
s i s t e m i n e g ö r e inşa e d i l m i ş c e z a infaz kurumlar ımıza bu yıl i ç inde taş ınacağı ; 

İzmir ili i ç in . 2 0 0 6 yat ır ım programında c e z a infaz kurumu y a p ı m ı n ı n yer a lmakta 
o l u p . arsa ça l ı şmalar ın ın t a m a m l a n m a k üzere o l d u ğ u ; 

S ö z k o n u s u yat ır ımlar t a m a m l a n d ı ğ ı n d a . B a k a n l ı ğ ı m ı z c a h e d e f l e n e n o d a s i s t e m i n e 
g e ç i ş i n g e r ç e k l e ş m i ş o l a c a ğ ı : 

S o r u ö n e r g e s i n d e bel ir t i len v e c e z a e v i n d e kalan ' " H ü k ü m l ü - H ü k m e n T u t u k l u v e 
Tutuklu lar ın Y a ş Grupları" tablosu m e v z u a t de ğ i ş ik l i ğ i d ikkate al ınarak 0 1 / 0 7 / 2 0 0 5 tarihi 
i t ibariyle y e n i d e n d ü z e n l e n m i ş o l d u ğ u ; 

B a k a n l ı ğ ı m ı z kayıt larının i n c e l e n m e s i n d e n anlaş ı lmış t ır 

B i l g i l e r i n i z e arz e d e r i m . 

C e r f u T ç i Ç E l 
B a k a n -> 
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//.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, depremden etkilenen hizmet binalarına ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11284) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda, hasar oluşmuş bina sayısı ne 
kadardır? 

2. Hasar oluşmuş binalardan kaç tanesinde onarım ve güçlendirme çalışmaları 
yapılmıştır? 

3. Kullanılamayacak durumda olan bina sayısı ne kadardır? 
4. Tadilat ya da güçlendirme gerektiği halde kullanılan binalar hangileridir? 
5. Bu binalarda, hasarlarla bağlantılı olarak meydana gelebilecek, can ve mal 

kayıpları söz konusu olursa, bundan kim sorumlu tutulacaktır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B16SGM-090— / 2 . 2 S 3 3İ /Öf/2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 16/12/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02/17353 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL'in 7/11284-17353 Esas NoMu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. ^ 

Atilla KOÇ 
Bakan 

EK: 
Cevap 

- 9 6 -



TBMM B:57 1 .2 .2006 0 : 3 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'IN 7/11284-17353 ESAS NO'LU 
ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI: 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

SORU 1: Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda, hasar oluşmuş bina sayısı ne 
kadardır? 

CEVAP 1: Bakanlığıma bağlı merkez ve taşra teşkilatında 1999-2005 yıllan arasında 
meydana gelen depremler sonucu hasar oluşan bina sayısı 42 dir. 

İSTANBUL 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi 
Fatih-Millet Yazma Eser Kütüphanesi 
Ragıppaşa Yazma Eser Kütüphanesi 
Şemsipaşa Halk Kütüphanesi 
Mihrimah Sultan Çinili Çocuk ve Selimiye Halk Kütüphanesi 
Süleymaniye Kütüphanesi 
Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü 
Pendik İlçe Halk Kütüphanesi 
Kadıköy Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesi 
Ömer Faruk Toprak Halk Kütüphanesi 
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Kütüphanesi 
Silivri İlçe Halk Kütüphanesi 
Şile İlçe Halk Kütüphanesi 
Çeliktepe Halk Kütüphanesi 
Fatih İlçe Halk Kütüphanesi 

KOCAELİ 
Kocaeli İl Halk Kütüphanesi 
Karamürsel İlçe Halk Kütüphanesi 
Gölcük İlçe Halk Kütüphanesi 
Gebze İlçe Halk Kütüphanesi 
Körfez İlçe Halk Kütüphanesi 
Ogultürk Halk Kütüphanesi 
Zübeyde Hanım Halk Kütüphanesi 
Nazmi Oğuz Halk Kütüphanesi 
Kullar Halk Kütüphanesi 

YALOVA 
Safalı Yılmaz Tüzünataç İl Halk Kütüphanesi 
Merkez Çocuk Kütüphanesi 
Çınarcık İlçe Halk Kütüphanesi 

BOLU 
Bolu İl Halk Kütüphanesi 

DÜZCE 
Düzce İl Halk Kütüphanesi 
Konuralp Halk Kütüphanesi 
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ESKİŞEHİR 
Eskişehir İl Halk Kütüphanesi 

BURSA 
Gürsu İlçe Halk Kütüphanesi 
Hüsniye Bilsen Halk Kütüphanesi 
Gemlik İlçe Halk Kütüphanesi 

SAKARYA 
Geyve Ali Fuat Paşa Halk Kütüphanesi 
Sapanca İlçe Halk Kütüphanesi 
Hendek İlçe Halk Kütüphanesi 
Kocaali İlçe Halk Kütüphanesi 
Sakarya İl Halk Kütüphanesi 
Kemalettin Şemsi Paşa Çocuk Kütüphanesi 

BİNGÖL 
İl Halk Kütüphanesi 

HAKKARİ 
İl Halk Kütüphanesi 

Aynca, 12 Kasım 1999 depremi nedeniyle hasar gören Bolu Kültür Merkezinin 
onarımı yapılmıştır. Çok amaçlı kültür merkezi hizmet binası kültürel ve sanatsal 
faaliyetlerine devam etmektedir. 

SORU 2: Hasar oluşmuş binalardan kaç tanesinde onarım ve güçlendirme çalışmaları 
yapılmıştır? 

CEVAP 2: Ülkemizde yaşanan depremler sonucu hasar gören ve Bakanlığım 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı kütüphanelerin onarım ve güçlendirme 
çalışmaları yaptırılmış olup bunun için toplam 2.845.000.000.000 TL. ödenek kullanılmıştır. 

2003 yılında Bingöl'de meydana gelen depremde İl Halk Kütüphanesi ağır hasar 
görmüştür. Şu anda Ticaret Meslek Lisesinde hizmet vermekte olan kütüphane, Bakanlığımca 
yaptırılmakta olan kültür merkezi tamamlandığında, yeni binasında hizmet verecektir. 

Hakkari Depreminde hasar gören binanın onarımı için ise 19.200YTL ödenek 
kullanılmıştır. 

Aynca, depremler sonucunda hasar görmemesine rağmen güçlendirilmesi gerektiği 
tespit edilen Balıkesir- Ayvalık Danışma Bürosu ve İstanbul Çatladıkapı Turizm Eğitim 
Merkezinde güçlendirmeler yapılmıştır. 

SORU 3: Kullanılmayacak durumda olan bina sayısı ne kadardır? 

CEVAP 3: Kullanılamayacak durumda olan bina bulunmamaktadır. 

SORU 4: Tadilat ya da güçlendirme gerektiği halde kullanılan binalar hangileridir? 

CEVAP 4: Tadilat ya da güçlendirme gerektiği halde kullanılan bina 
bulunmamaktadır. 

SORU 5: Bu binalarda, hasarlarla bağlantılı olarak meydana gelebilecek, can ve mal 
kayıpları söz konusu olursa, bundan kim sorumlu tutulacaktır? 

CEVAP 5: Binalarımızın deprem tehlikesine karşı korunması amacıyla Bayındırlık ve 
tskan Bakanlığınca gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bu amaçla kamu binaları envanter 
çalışmalarında değerlendirilmek üzere, Bakanlığıma ait tüm binaların envanteri çıkartılarak 
ilgili Bakanlığa iletilmiştir. 
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12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, depremden etkilenen hizmet binalarına ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/11321) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sn. Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda, hasar oluşmuş bina sayısı ne 
kadardır? 

2. Hasar oluşmuş binalardan kaç tanesinde onarım ve güçlendirme çalışmaları 
yapılmıştır? 

3. Kullanılamayacak durumda olan bina sayısı ne kadardır? 
4. Tadilat ya da güçlendirme gerektiği halde kullanılan binalar hangileridir? 
5. Bu binalarda, hasarlarla bağlantılı olarak meydana gelebilecek, can ve mal 

kayıpları söz konusu olursa, bundan kim sorumlu tutulacaktır? 

T C . 
ADALET 13AK.ANLIGI ^ . / . / « ^ / 2 0 0 6 

Bakan 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 16/12/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/11321-17371/44863 sayılı yazınız, 

h) 27/12/2005 tarihli ve 1613 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Bursa Milletvekili Kemal Demirel tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11321 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. 

Sii/. konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize aıv ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Cemil 
Bakan 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI J/..0/J2OO6 

Bakan 

HH 
Sayın Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11321 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda ceza infaz kurumlarından ikisinde hasar 
meydana geldiği: 

Hasar meydana gelmiş binalardan; 
Sakarya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun tedbiren boşaltılarak kullanım dışı 

bırakıldığı ve 18/08/1999 tarihinde kapatıldığı, aynı yerde inşa edilen L Tipi Kapalı İnfaz 
Kurumunun 21/10/2005 tarihinde faaliyete geçtiği; 

Yalova Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun 21/08/1999 tarihinde boşaltılarak tadilat 
gördüğü ve 28/01/2000 tarihinde faaliyete geçtiği; 

Bakanlığımız, kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Sorumlulukları altında bulunan binalarla ilgili olarak envanter çalışması yapılmak 

suretiyle Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda tüm Cumhuriyet başsavcılıklarına yazı 
yazılmış olup. konuyla ilgili bilgiler toplandığında önergedeki diğer sorulara cevap 
verilecektir. x 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan 

13.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Emlak Vergisi birim değerlerinin belirlenmesine iliş
kin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/11421) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKTTAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. _ 

Enver ÖKTEM 
îzmir Milletvekili 

1. Emlak vergisinde baz alınacak metrekare birim değerlerini belirleyen taktir 
komisyonu üyeleri hangi kurumların temsilcilerinden oluşmaktadır? 

2. Emlak vergisinde 2006 yılından itibaren baz alınacak metrekare birim değerleri 
hangi ölçütler dikkate alınarak belirlenmektedir? 

3. Metrekare birim değerleri, iller arasındaki farklar dikkate alındığında bir 
adaletsizlik yarattığım düşünüyor musunuz? İstanbul'un Beylerbeyi Mahallesinde 
yalıların bulunduğu Yalıboyu Caddesi ile Hakkari'deki Cumhuriyet Caddesinin 
metrekare birim değerlerinin aynı olmasını nasıl izah edeceksiniz? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Sayı :B.07.1.GİB.0.82-8211-503 31.CH.Ü G*0 0 5 1 2 0 
Konu : Yazılı Soru önerges i 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 26/12/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-17250 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Enver Ö K l b M ' i n tarafıma tevcih ettiği 7/11421 esas no.lu 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

2006-2009 yıllarına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak 
uygulanmak üzere Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesi uyarınca 2005 yılında kurulan 
takdir komisyonlarınca Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesi ile 200S/1 Seri 
No ' lu Emlak Vergisi İç Genelgesinde yer alan esaslar çerçevesinde, gerekli takdirler 
yapılmıştır. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre, 
asgari ölçüde birim değer tespitinde; 

Arsalara ait takdir komisyonu, belediye başkanı veya tevkil edeceği memurun 
başkanlığı altında belediyenin yetkili bir memuru ile tapu sicil müdürü veya tevkil edeceği bir 
memur ve ticaret odasınca seçilmiş bir üye ile ilgili mahalle veya köy muhtarından; 

Arazilere ait takdir komisyonu ise, Valinin başkanlığı altında, Defterdar, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı il müdürü ile il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarından seçilmiş bir 
üyeden kurulmaktadır. 

Ayrıca, Vergi Usul Kanununun mükerrer 49/b maddesinde; 

Takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine 
ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirlerin, tarh ve tahakkuk işleminin (Emlâk Vergisi 
Kanununun 33 üncü maddesinin (8) numaralı fıkrasına göre yapılacak takdirler dahil) 
yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanarak, arsalara ait olanların 
takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili 
mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanların ise il merkezlerindeki 
ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verileceği, 

Büyükşehir belediyesi bulunan illerde takdir komisyonu kararlarının, vali veya vekalet 
vereceği memurun başkanlığında, defterdar veya vekalet vereceği memur, vali tarafından 
görevlendirilecek tapu sicil müdürü ile ticaret odası, serbest muhasebeci mali müşavirler odası 
ve esnaf ve sanatkârlar odaları birliğince görevlendirilecek birer Üyeden oluşan merkez 
komisyonuna imza karşılığında verileceği; merkez komisyonunun kendilerine tebliğ edilen 
kararları onbeş gün içinde inceleyerek, inceleme sonucu belirlenen değerleri ilgili takdir 
komisyonuna geri gönderecekleri, merkez komisyonunca farklı değer belirlenmesi halinde bu 
değerlerin ilgili takdir komisyonlarınca yeniden takdir yapılmak suretiyle dikkate alınacağı, 

Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, 
kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıklarının onbeş gün içinde ilgili vergi 
mahkemesi nezdinde dava açabilecekleri, vergi mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine 
onbeş gün içinde Damştaya başvurulabilecekleri, 

Kesinleşen asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerlerinin, ilgili belediyelerde ve 
muhtarlıklarda uygun bir yere asılmak suretiyle tarh ve tahakkukun yapıldığı yılın başından 
Mayıs ayı sonuna kadar ilân edileceği 

hüküm altına alınmıştır. 

Yukarıda yer alan kanun hükümlerinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere; bina ile arsa 
ve araziye ait değer takdirleri, ilgili takdir komisyonlarınca yapılmakta olup, bu konu ile ilgili 
olarak Bakanlığıma kanunlar ile verilmiş herhangi bir görev ve yetki bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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14.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, kayıtdışı ekonomiye ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/11424) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. A ' ' o^M 
Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 

ANAVATAN İğdır Milletvekili 

Basında yer alan haberlere göre; büyümenin artmasına karşın, petrol 
ithalatının % 6 oranında azalması buna bağlı olarak kayıt dişiliğin sürekli olarak 
artması, Türkiye ekonomisindeki bu büyük sorunu gözler önüne sermektedir. 

Bu bağlamda; 

1 . PetroI,sigara ve içkiye getirilen her zammın ekonomide ki kayıt dişiliği 
arttırdığı doğru mudur? 

2 . Avrupa Birliğine tam üye olmak için müzakerelere başladığımız bu> kritik 
günlerde; Türkiye'deki kayıt dişiliğin oranı ile, Avrupa.Birliğine üye ülkelerin 
kayıt dişilik oranı arasındaki fark ne kadardır? Müzakereler çerçevesinde 
ekonomideki kayıt dişilik çerçevesinde AB ülkelerinin normlarını 
yakalayabilmemiz için, yapmayı düşündüğünüz çalışmalar nelerdir? 

3 . Türkiye ekonomisindeki en büyük sorunun "kayıt dışı" olduğu yıllardan 
beri bilinmektedir. Türkiye ekonomisinin kalkınması ve çelişmesi açısından bu 
büyük sorunun çözülmesi için hükümetinizin yapmayı düşündüğü köklü 
değişiklikler var mıdır? Var ise bu değişiklikler nelerdir? 

4 . Kayıt dışı ekonomi ile mücadele veren, vergilerini tam olarak ödeyen, 
vergi rekortmeni olarak isimlerini her yıl duyduğumuz başarılı iş adamlarımıza 
karşın, vergilerini tam ödemeyen kayıt dışı ekonomiye sürekli katkıda 
bulunan bazı iş adamlarımız arasındaki farkı (ekonomi açısından) nasıl 
yorumluyorsunuz? Sizce bu durum serbest piyasa koşullarında haksız rekabet 
ortamı oluşturmuyor mu? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Sayı : B.07.1 .GİB.0.82-8211-504 31. «1- U G *v 0 5 1 2 2 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 26.12.2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-17250 sayılı yazısı. 

İğdır Milletvekili Sayın Prof.Dr. Dursun AKDEMİR'in tarafıma tevcih ettiği 7/11424 
esas no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Kayıt dışı ekonominin oluşmasına katkıda bulunan bir çok neden bulunmaktadır. 
Bunlar ülkemizin toplumsal ve ekonomik yapısı ile ilgili olduğu kadar vergi ve sigorta sistemi 
yapısı ile de ilgilidir. Vergi ve sosyal güvenlik reformlarının tamamlanması sonrasında bu 
konuda önemli mesafeler katedilmiş olacaktır. 

Bu çerçevede idari kapasitenin artırılması amacıyla vergi idaresi yeniden 
yapılandınlrnakta ve veri ambarı çalışmalarında son aşamaya gelinmiş durumdadır. 

Ayrıca, vergi sistemimizin iyileştirilebilmesi amacıyla çalışmalar başlatılmış ve ilk 
aşamada Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı Taslağı hazırlanarak Başbakanlığa gönderilmiş 
bulunmaktadır. Diğer vergi kanunlarının yazımı çalışmalarına da devam edilmektedir. Vergi 
kanunlarının yeniden yazılması neticesinde diğer tedbirlerle birlikte kayıt dışı ile mücadelede 
etkinlik sağlanmış olacaktır. 

Akaryakıt sektöründeki kayıt dışı satışları kayıt altına alabilmek ve karşılıksız belge 
kullanımının önüne geçmek amacıyla akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara (halk 
arasındaki yaygın adıyla yazar kasalara) bağlanmasının, bu kaçağın önlenmesine yönelik 
önemli bir tedbir olacağı düşünülmüş ve 30 Kasım 2003 tarihinde yayımlanan 58 Seri No.lu 
Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliği ile akaryakıt pompalarının kademeli olarak ödeme 
kaydedici cihazlara bağlanması mecburiyeti getirilmiştir. Gerekli incelemelerin 
tamamlanmasıyla birlikte, 2005 yılının ikinci yarısından itibaren söz konusu sistemlerin 
istasyonlara kurulmasına başlanılmış olup, çalışmalara hızlı bir şekilde devam edilmektedir. 

Kayıt dışı ekonominin oranına ilişkin olarak ülkemizde kamuoyuna sunulan rakamlar 
arasında da farklılıklar bulunmakta olup, bu oran hakkında şu aşamada kesin bir rakam 
söylenmesi mümkün değildir. Avrupa Birliğine üye ülkelerin kayıt dışı oranları hakkında ise 
Bakanlığımda veri bulunmamaktadır. 

Öte yandan, 20.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 01.01.2005 tarihinden itibaren 
akaryakıt ürünlerinin fiyatlandırılmaları serbest piyasa koşullarına bırakılmış olup, piyasa 
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koşulları içerisinde oluşan fiyata Bakanlığımızın bir müdahalesi olmamaktadır. Her bütçe 
döneminde alkol ve sigara üzerinden alman vergilerde yapılan artışlar Bütçe Kanununun 
öngördüğü gelir hedefleri göz önünde bulundurularak yapılmakta olup, bu artışların kayıt 
dişiliği arttırdığını destekleyen herhangi bir istatistik bulunmamaktadır. Hükümetimiz 
döneminde uygulanan bütçe disiplini de göstermektedir ki, bu artışların ekonomik istikrarın 
sağlanmasında olumlu katkısı olmuştur. 

Kaçak içki ve sigara üretim ve satışını engelleyecek tedbirler üzerinde de 
çalışmalarımız hızla devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

15.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Aksaray'daki bir köy yolunun onarımına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/11478) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.30.11.2005 

'Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Aksaray iii GÖlağaç ilçesi Süleymanhflyüğu Köyü ile Delihebil köyü arası stabilize yolun 
bakımsız olması nedeniyle ulaşım zor olmakta ve vatandaşlarımız mağduriyet yaşamaktadır. 

Yolun asfaltl&narak bakım ve onarımının yapılması konusunda herhangi bir çalışmanız 
var mıdır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B050MAH065000/3-vAş>-.<gSlo2-<y\ «M/..-(/2006 
7/11478 esas nolu 

KONU: Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 26.11.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02. 
17487-7/11478-17481/45084 sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Aksaray ilindeki bir köy yolunun 
onarımına ilişkin 7/11478 esas numaralı yazılı soru önergesi hakkında yapılan araştırma 
neticesinde elde edilen bilgilerden; 

Aksaray İli Gülağaç İlçesine bağlı Süleymanhüyüğü ve Delihebil köylerinin arasının 
stabilize kaplama yol olduğu, yolun bakım ve onarımının ihtiyaç oldukça yapıldığı, 

anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

îdülkadir AKSU 
Bakan 

16.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Aksaray'daki bir köy yolunun onarımına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/11479) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.O1.12.2005 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Aksaray ili Gülağaç ilçesi Akmezar ve Pınarbaşı Köyleri arasındaki yolun çok bozuk 
olması nedeniyle her iki köy arasındaki ulaşım sağlanamamakta, vatandaşlarımız mağdur 
olmaktadır. 

Akmezar ve Pınarbaşı Köyleri arasındaki yolun tamiratının yapılması konusunda herhangi 
bir girişimde bulunacak mısınız? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B050MAH065000/7qa_—<go2-?yb 2 s l / . .«f/2006 
7/11479 esas nolu 

KONU: Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 26.11.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02. 
17487-7/11479-17482/45085 sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Aksaray İli Akmezar ve Pınarbaşı 
Köyleri arasındaki yol onarımına ilişkin 7/11479 esas numaralı yazılı soru önergesi hakkında 
yapılan araştırma neticesinde elde edilen bilgilerden; 

Aksaray İli Akmezar ve Pınarbaşı Köyleri arasındaki yolun 4 km. stabilize kaplama 
yol olduğu, ihtiyaç oldukça program dahilinde yolun tamiratının yapıldığı, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdûlkadir AKSU 
Bakan 

17.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Aksaray'daki bir köy yolunun onarımına ilişkir, 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdûlkadir AKSU'nun cevabı (7/11481) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdûlkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.01.12.2005 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Aksaray ili Gülağaç ilçesi Dliğfiz Köyünü Nevşehir asfaltına bağlayan 4 km'lik yolun 
bozuk olması nedeniyle vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. 

Dûğüz Köyünü Nevşehir asfaltına bağlayan 4 km'lik yolun tamiratının yapılması konusunda 
herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B050MAHO65O0O/^^>T_- "&C>'2Jc,7_ <3İ/.:f./2006 
7/11481 esasnolu 

KONU: Yazılı soru önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 26.11.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02. 
17487-7/11481-17484/45087 sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Aksaray İli Düğüz Köyünün yol 
onarımına ilişkin 7/11481 esas numaralı yazılı soru önergesi hakkında yapılan araştırma 
neticesinde elde edilen bilgilerden; 

Aksaray İli Düğüz Köyünü Nevşehir asfaltına bağlayan 3 km. yolun afsalt olduğu ve 
yolun bakım ve onarımının ihtiyaç oldukça program dahilinde yapıldığı, 

anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

iülkadir AKSU 
Bakan 

18.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, teftiş kurulu başkanlığına ilişkin sorusu ve Sağ
lık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/11501) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sağlık Bakanı Sayın Recep A K D A Ğ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Turan TÜYSÜZ 
Şanlıurfa Milletvekili 

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığımdan 
soruşturma geçirerek müfettişlikten çıkarılan ve karar 
Resmi Gazete'de yayınlanan müfettiş var mıdır? Varsa 
ismi nedir? Hangi işlemden dolayı müfettişlikten 
çıkarılmıştır? 

Ankara Sağlık MüdurlOğu'nde 2003'den bu yana açılmış 
ihaleler le ilgili soruşturma var mıdır? Bu 
soruşturmayı yürütenler arasında şu andaki Teftiş 
Kurulu Başkanlığı'na yapan Muhammed Gedik mevcut 
mudur? 

Teftiş Kurulu Başkanlığı yürüten Fahrettin Dağlı neden 
görevden alınmıştır, yerine Ankara Sağlık 
MüdûrlOğü'ndeki soruşturmayı yürüten Muhammed Gedik 
neden atanmıştır? 

Teftiş Kurulu Başkanı Fahrettin Dağlı izindeyken, 
Muhammed Gedik'in ataması nasıl yapılmıştır. Kararname 
Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmış mıdır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tefti* Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B. IO.O.TKB.0.00.01.00/662/01/6S3 „„„«, 
Konu: 3 0 OCAK 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 26.12.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
17487 sayılı yazısı. 

ŞANLIURFA Milletvekili Turan TÜYSÜZ tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığı ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

EKLER: ProtDr.Recep AKDAĞ 
1-1 Soru Önergesi Cevabı Bakan 

ŞANLIURFA Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün Teftiş Kurulu Başkanlığı ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin 7/11501 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR : 

1-Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından soruşturma geçirerek Müfettişlikten 
çıkarılan ve karar Resmi Gazete'de yayınlanan Müfettiş var mıdır? Varsa ismi nedir? Hangi 
işlemden dolayı Müfettişlikten çıkarılmıştır? 

2- Ankara Sağlık Müdürlüğünde 2003 yılından bu yana açılmış ihalelerle ilgili soruşturma var 
mıdır? Bu soruşturmayı yürütenler arasında şu andaki Teftiş Kurulu Başkanlığını yapan 
Muhammet GEDİK mevcut mudur? 

3- Teftiş Kurulu Başkanlığım yürüten Fahrettin DAĞLI neden görevden alınmıştır, yerine 
Ankara Sağlık Müdürlüğündeki soruşturmayı yürüten Muhammet GEDİK neden atanmıştır? 

4- Teftiş Kurulu Başkam Fahrettin DAĞLI izinde iken, Muhammet GEDÎK'in ataması nasıl 
yapılmıştır? Kararname Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmış mıdır? 

CEVAPLAR : 

1- Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca hakkında soruşturma yapılarak 
düzenlenen rapora istinaden Başmüfettiş İsmail ALKIŞ Müfettişlikten çıkarılmıştır. 

2- Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce 2004 yılında ihalesi yapılan Kit Karşılığı Cihaz 
Edinme Yolu ile Laboratuar Kiti ve Laboratuar Sarf Malzemesi Alımı İşiyle ilgili olarak 
Bakanlığımız Başmüfettişi Muhammet GEDİK ile Müfettişi Ergin HAKVERDİ 
görevlendirilmiş olup, adı geçenler tarafından düzenlenen 30.09.2005 tarih ve 85/3, 47/16 
sayılı ön inceleme raporu adı geçen Müfettişlerin 30.09.2005 tarih ve 85/71, 47/121 sayılı 
yazılan ekinde Ankara Valiliğine intikal ettirilmiş, Ankara Valiliğince 4483 Sayılı Memurlar 
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca verilen 05.10.2005 
tarih ve 150 sayılı "Soruşturma İzni Verilmesine/ Verilmemesine" dair karar üzerine 
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haklarında Soruşturma tzni Verilmeyenler yönünden Ankara Sağlık Müdürlüğünce yapılan 
ihalelerle Mal ve Hizmet Alımlarında mevzuata aykırı durumla karşılaşılmadığı, menfaat 
temini ve kurum zarannm söz konusu olmadığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 13.10.2005 tarih ve Sor.No:2005/63985, Karar No: 2005/68306 sayılı 
tşlemden Kaldırma karan verilmiştir. 

Aynca, aynı konularla ilgili adı geçen Müfettişlerce Disiplin soruşturması da 
yapılmıştır. 

3-Fahrettin DAĞLI'nın " uhdesinde bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığı görevinden 
istifa ettiğine dair" dilekçesi tarafımızdan 26.10.2005 tarihinde işleme konulmuş, adı geçenin 
başka bir göreve, Muhammet GEDİK'in ise Teftiş Kurulu Başkanlığına atanmasına ilişkin 
Kararname Başbakanlığa sunulmuştur. 

4-Başmüfettiş Muhammet GEDİK 08.11.2005 tarih ve 12410 sayılı Bakanlık Makamı 
Onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkam olarak Vekaleten atanmıştır. 

Gösterilen ilgiye teşekkür eder, basanlar dilerim. 

19.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Avlan Gölündeki çevre sorunlarına ilişkin sorusu 
ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/11531) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE 
tarafından yazıh olarak yanıtlanmasını arz ederim. /^" \. k (~\\A 

Nail KAMACI 
. Antalya Milletvekili 

Antalya Elmalı'da bulunan Avlan Gölü'nün durumu her yıl daha.da kötüye 
gitmektedir. Son olarak, geçtiğimiz yıllarda gölün kurtanlması yönünde yapılan 
çalışmalara ek olarak göle bırakılan binlerce balık ölerek kıyıya vurmuş durumdadır. 
Yerel basında yer alan haberlere göre göl susuzluktan kuruma noktasına gelmiştir ve 
alınan önlemler yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda, 

1. Avlan Gölü'nde yaşanmakta olan çevre felaketi hakkında herhangi bir güncel 
çalışma yapılmış mıdır? 

2. Yapılmış ise sonuçlan ne olmuştur? Yaşanan bu çevre felaketinin nedenleri ve 
alınması öngörülen önlemler nelerdir? 

3. Bu gölün ortasından geçen ve gölü ikiye bölen yolun buradan gölün kıyısına 
taşınmasına yönelik herhangi bir plan var mıdır? 
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T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.18.O.SGB.O.03-02/610.O1- & O - 113 

Konu : Sayın Nail KAMACI'nm 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : TBMM'nin 27/12/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-17569 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın "Avlan Gölündeki çevre sorunlarına 
ilişkin" 7/11531 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi 
yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1- Cevabi yazı 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACI'NIN 
"AVLAN GÖLÜNDEKİ ÇEVRE SORUNLARINA İLİŞKİN" 7/11531 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3- Elmalı İlçesi Antalya İlinin 110 km batısında 1150 metre rakımlı geniş bir plato 
üzerinde kurulmuştur. Gerçekte bu plato, bölgenin hakim litolojisi olan karbonatlı kayaçların 
yoğun şekilde karstlaşmasıyla oluşmuş Elmalı Polyesidir. Polye dört tarafı karstlaşabilir 
kayaçlarla çevrili, birden fazla kınk sisteminin kesişme noktasından itibaren çökmeyle oluşan 
geniş düzlüklere verilen jeolojik addır. Genelde polye bir (veya birkaç) karstik kaynak 
tarafından beslenir. Bu kaynaklardan yüzeye çıkan sular yüzeyden akarak polyenin en düşük 
kotunda tekrar düdenlerden kaybolur ve daha düşük kutlardaki karstik sistemlerden çıkmak 
üzere yer altı drenaj sistemine dahil olur. Polyeyi kat eden bu küçük akarsu genelde 
mevsimliktir. Yoğun sellenme görülen dönemlerde düden ağızlarının rusubatla tıkanması 
sonucunda polye çukur kesimlerinden başlayarak GÖL haline gelmeye başlar. Ancak kurak 
dönemde bu suların düdenlerden drene olarak uzaklaşmasıyla göl kısmen de olsa ortadan 
kalkar. Kuruyan kesimlerde ise tarım yapılır. Bu nedenle polyeler halk arasında GÖLOVA 
olarak ta anılmaktadır. Yukarıda tanımlandığı şekliyle, Avlan Gölü Elmalı Polyesi' nin çukur 
kesimlerinde (en düşük kotunda), düdenler bölgesinde oluşmuş bir göldür. 

Elmalı Polyesi'nin güneydoğusunda yer alan Avlan Gölü, Gömbe' deki karstik 
kaynaklardan doğup, Polye'yi yaklaşık 30 km kat eden Akçay ile beslenmekteydi. Yılın 6 - 7 
ayında yaklaşık 850 ha lık bir sahayı işgal eden Avlan Gölü yaz aylarında doğu ve güney batısı 
ile göl tabanında yer alan düdenler ve göl yüzeyinden olan buharlaşma yoluyla 
daralmaktaydı. 10 ve 20 yıllık periyotlarla taşan Göğü Çayı ve Akçay'ın etkisiyle göl alanı 
daha da genişlemekteydi. Bu alanlar taban suyunun yüksek olması nedeniyle verimli tarım 
alanları ve meralık olarak kullanılmaktaydı. 

Ancak, antik dönemden bu yana çevresinde birçok uygarlığın kurulduğu, insanların 
balıkçılık, avcılık, hayvancılık ve çevresindeki tarlalardan nem durumuna göre çeşitli ürünler 
aldığı bu alanlar, biraz daha tarım toprağı elde etmek uğruna kurutulmuştur. 1970 yılında 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Karagöl - Avlan Projesi Taşkın 
Tesisleri Planlama Raporu"nun ardından başlatılan proje gereğince 1970 - 1975 yıllan 
arasında göl sularının akaçlanacağı düdenlerin ve Başgöz Dere Vadisinin ıslahı, Göğü Çayı ve 
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Akçay'ın aşağı kesimlerinin kanala alınması ve diğer kurutma kanalları ile Avlan Tüneİi'nin 
yapımı gerçekleştirilmiştir. 1976 - 1980 yıllan arasında kurutma tamamlanmıştır, önce suları 
bir kurutma kanalı ile Büyük Düden' e ve Avlan Gölü'ne akıtılarak Karagöl kurutulmuş, daha 
sonra güneydeki Avlan Beli'nde 5.5 km. uzunluğunda bir yer altı tüneli kazılarak Avlan 
Gölünün suları doruk hattının güneyindeki Başgöz Dere Vadisine verilmek suretiyle Avlan 
Gölü de drene edilmiştir. 

Göllerin kurutulmasıyla bu alanda yaşama ortamları bulunan bir çok canlı türü ortadan 
kalkmıştır. Bölgede zaman içerisinde iklim değişimi olmak üzere birçok çevresel 
olumsuzluklar görülmüştür, İklim daha karasal bir yapıya dönüşmüş, kışın yağışlar azalmış, 
yazlar ise kuraklaşmıştır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre yıllık 
yağış miktarı 1976 yılı öncesi 511,4 kg iken, 1976 yılı sonrasında 457 kg' a düşmüştür. 
Göllerin olduğu dönemde görülen sis ve çiğ, kurutmadan sonra görülmemeye başlamış, bunun 
neticesinde elma ağaçlarının çiçeklerime mevsiminde don olayları yaşanmıştır. Bu durumdan 
elma üretimi olumsuz etkilenmiştir. 

Tarımsal üretimdeki bu düşüşe sadece iklim değişiklikleri neden olmamıştır. Aynı 
zamanda bölgede yeraltısuyu seviyesinde de önemli düşüşler görülmüştür. Yöre çiftçilerinin 
ifadelerine göre daha önce 5-18 metreden (alüvyon örtüden) çıkan yeraltısuyu 60 - 90 
metrelere inmiştir. Kuyular emniyetli verim düşüncesi göz ardı edilerek açıldığından Polye 
genelinde statik seviye yaklaşık 50 m düşüm göstermiştir. Bunun neticesinde toprakta 
tuzlanma başlamıştır. Kuyu açma maliyetleri iki - üç kat artmıştır. Sonuçta halk elma 
üretimini terk etmiş ve binlerce elma fidanı sökülmüştür. Benzer sorunlar nohut ve şeker 
pancarı üretiminde de yaşanmıştır. 

Gölün kurutulması aynı zamanda birçok dolaylı olumsuzluğun da sebebi olmuştur. 
Gölde yaşayan su kuşlarının besin olarak kullandığı "sedir biti" denilen canlı türünün 
popUlasyonıındaki artış gölün yamaçlanndaki sedir ağaçlannın kurumasına yol açmıştır. Avlan 
Beli ile Finike kıyısı arasında akan Başgöz Dere'yi besleyen karstik kaynaklann da büyük 
ölçüde kurumasının ve Başgöz Deresi'nin suyunun yaklaşık % 50 oranında azalmasının da 
sebebi yine Avlan Gölünün kurutulmasıdır. 

Yaşanan bu olumsuz durumlann nedeninin, gölün kurutulması olduğu zaman 
içerisinde yöre halkı tarafından anlaşılmış ve gölün yeniden oluşturulmasına yönelik talepler 
artmaya başlamıştır. Yöre halkından gelen bu talepler üzerine 1994 yılında Mülga Çevre 
Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kurüluşlannın katılımı ile yapılan toplantı 
neticesinde, alanda yeniden su tutulmaya başlanması ve gölün yeniden oluşturulması karan 
alınmıştır. Alanda gerçek anlamda 1999 yılından itibaren su tutulmaya başlamış ve 
günümüzde alan tekrar göl haline gelmiştir. 

Ancak karst hidrojeolojisini kontrol eden temel faktörlerden birinin de yapısal 
süreksizlikler (kınklar, çatlaklar, faylar, vs..) olması nedeniyle, gölü çevreleyen kireçtaşı 
litoloj isindeki tepelerde açılan ocaklar gölden su kaçışında düzensizlikler yaratmaktadır. Bu 
ve buna benzer bazı belirsizlikler nedeniyle göl ne tam bir göl, ne de kurutulmuş bir alan 
olamamakta, bu nedenle sorun olduğu şekliyle ortada durmaktadır. 

Gölün kurutulduğu dönemde, göl alanının kıyısından geçmekte olan Elmalı - Finike 
Karayolu göl alanının ortasından geçirilmiş ve göl alanı bu yolla ikiye bölünmüştür. Bu 
durum, gölün ekolojik yapısındaki bütünlüğü bozarak olumsuz yönde etkilemektedir ve 
gelecekte alanın bölünmesine neden olabilecektir. 2003 yılı Ağustos ayında Bakanlığımız 
uzmanlannca yapılan arazi çalışmasında mevcut yolun su altında kalma tehlikesi nedeniyle 
yükseltme ve genişletme çalışmalarının yapıldığı görülmüştür. Avlan Gölü'nün ortasından yol 
geçirilmesi kararı, gelecekte alanın yeniden kazanılma ihtimali göz önüne alınmadan verilmiş 
bir karardır. Gölün ortasında geçirilen yol, hem alanın ekolojik dengesini bozmakta, hem de 
yapılan ilk yatınm giderlerinin yanında, alanın su seviyesinde olabilecek değişimler sonucu 
bakım ve onanm gerektirecek olup, bu durum ekonomik giderleri sürekli artıracaktır. Bu 
nedenle uzun dönemde bu yol, göl kıyısındaki yola göre ekonomik olma özelliğini 
kaybedecektir. 

Tüm bu sorunlann yanı sıra, yörede gölü "mevsimsel değil, sürekli" bir göl olarak 
istendiği bilinmektedir. Ancak düdenlerin tamamen kapanması ve gölden doğal işleyişle 
mevcut olan kaçakların durdurulması sonucunda, alt havzadaki (düdenlerden kaçan suyla 
beslenen komşu havza) durumun ne olacağı, bu durumun komşu ekosisteme bir zarar verip 
vermeyeceği düşünülmemiştir. 
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Elmalı Polyesi'ni drene eden temel hidrolik unsur Tüneldir. DSİ 13. Bölge Müdürlüğü 
Avlan Gölü maksimum kotu olarak 1026 metreyi belirlemiştir. Tüm Polye'yi Büyük Düden, 
Yakaciftlik Düdeni ve Tünel drene etmektedir. Bunların dışında, Avlan Gölü sahillerinde 
toplam 8 adet düden daha bulunmaktadır. 

İki büyük düden hava sıkışması nedeniyle devre dışı kaldığında, tüm polyenin drenaj 
yükünü sadece Tünel karşılayacaktır. Bu durumda, öngörülen 1026 kotu aşılacak, hatta seviye 
1030 metre mertebesine erişebilecektir. Bu durumda, kuzeydeki tarım arazilerinin su altında 
kalma riski ortaya çıkar. Ancak çok yoğun taşkınlarda Avlan Gölü kıyısındaki düdenler 
gurubu dolu savak niteliğinde işlev görebilir. 

Yağışlı dönem öncesi gölün sağ kısmında zengin bir ornitolojik varlık bulunmaktadır. 
Alanda çok sayıda Büyük Beyaz Balıkçıl, Küçük beyaz Balıkçıl, Gri Balıkçıl, Kaşıkçı, 
Sakarmeke, Angıt ve 4 adet Ak Pelikan gözlenmiştir. Çok dar bir alana sıkışıp kalmış 
durumdaki bu su kuşlarının yanı sıra çok sayıda Saka, İbibik, Kirazkuşu ve diğer ötücüler 
gözlenebilmektedir. 

"Göl'ün geri kazanılması" tanımlaması son derece hassas bir tanımlamadır. Çünkü bu 
sistemin doğal davranışı daha önce de belirtildiği gibi ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde su 
toplamak, yaz ve kış dönemlerinde ise düdenler vasıtasıyla drene olmak şeklindedir. Elmalı 
karst sisteminde sadece Avlan Gölü'nün bulunduğu çukur kesimin belirli bir kısmı sürekli su 
altında kalmaktadır. Bu kesimdeki sular ise daha düşük bir hızda da olsa, Avlan 
düdenlerinden drene olmaktadır. Drene olan sular ise güneyde Başgöz ve Çatallar 
kaynaklarından çıkmaktadır. 

Yukarıda özetlenen karmaşık hidrojeolojik ilişkiler göz önüne alındığında, Avlan 
Gölü'nü daimi şekilde teşkil etmek için Avlan düdenlerini tamamen kapatmak, Başgöz ve 
Çatallar kaynaklarını olumsuz etkileyebilir. Büyük Düden ve Yakaciftlik Düdeni devredışı 
kaldığında tek beslenimi Avlan düdenleri olan bu kaynaklara zarar verme ihtimali daima göz 
önüne alınmalıdır. Bir başka deyişle, bir ekosistemi geliştirmek için başka ekosistemlere zarar 
vermek söz konusu olabilecektir. 

Buna karşın, gölün tamamen drene edilmesi durumunda yörede elma yetiştiriciliği için 
gerekli nemi sağlayacak tek su kütlesi de ortadan kalkacak, meyvacılık ve buna bağlı sanayi 
kaybolacaktır. Çevredeki sedir ağaçlarının da göl ile birlikte yok olmakta olduğu bir gerçektir. 

Alan için 3 seçenek bulunmaktadır; 
Daimi Göl: (Olumsuzluklar) mansabdaki kaynaklarda su miktarında azalma 

gözlenebilir. (Olumlu Katkı) Sedir ağaçları için zararlı böceklerle beslenen su kuşlarının 
gelmesi Sedir Ormanı'nı rahatlatacaktır. Meyve üretimi için gerekli nem yeniden havzada 
oluşacak, tarımla uğraşan kesimin de beklentisi karşılanacaktır. Gölle birlikte su kuşları daha 
yoğun koloniler halinde gelecek, ekoturizm imkanları da oluşabilecektir. 

Gölova; Gerek olumlu gerek olumsuz açıdan belirsizlikler sürecektir. Taşkın 
dönemlerinde developmanı yapılmamış saha sürekli risk altında olacaktır. Kurak dönemlerde 
de tarımsal faaliyetler daimi bir sel tehdidiyle karşı karşıya olacaktır. Üretim belirli dönemlere 
sıkışacak, sahada atıl, kullanılmayan kesimler ortaya çıkacaktır. 

Daimi Ova: Sedir Ormanı süreç içerisinde zararlı böcek nedeniyle seyrelecek, hatta 
yok olacaktır. Meyva üreticileri de özellikle soğuk mevsimlerde sürekli don tehdidiyle ve 
daha çetin iklim koşullarıyla karşı karşıya bulunacaktır. Toprağın tuzlanma süreci 
hızlanacaktır. 

Yöre halkının, sivil toplum kuruluşlarının ve Bakanlığımızın "Daimi Göl" seçeneğini 
tercih etmesi üzerine, Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü bu sorunu çözmek amacıyla bir 
proje hazırlamıştır. 

Proje uyarınca Avlan Gölü sahilinde bulunan toplam 8 adet düden ve diğer olası kaçak 
noktalarım izole etmek amacıyla sahile 1026 m kotuna kadar taç genişliği 1,5 m olacak ve şev 
stabilizasyonunu sağlayacak bir eğimle kil blanketle kaplanacak, bu bantın üstüne ise dalga 
etkisiyle erozyonu önlemek amacıyla moloz tahkimat yapılacaktır. Gölün su kotu 1026 metre 
kotunu aştığı takdirde izolasyon banüm aşan fazla sular Avlan düdenlerinden drene 
olacaklardır. 
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Yapılan değerlendirme sonucunda, Avlan Gölü'nün sulak alan olarak rehabilitasyonu, 
tarım alanlarının taşkınlardan korunması ve komşu ekosistemlerin muhafazası için en uygun 
tercihin bu proje olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak DSÎ 13. Bölge'ye bağlı Elmalı Şube 
Müdürlüğü, bahse konu projeyi ödenek yetersizliği nedeniyle kendi öz imkanlarıyla 
yürütebilmekte, bu nedenle proje oldukça yavaş şekilde ilerlemektedir. DSİ Genel Müdürlüğü 
nezdinde girişimde bulunularak projenin hızlandırılması, Göl 'ün rehabilitasyonunun da daha 
hızla gerçekleşmesini sağlayacaktır. 

Bunun yanı sıra, Göl'ün halen ortasından geçmekte olan Elmalı - Finike yolu 
alternatifsiz değildir. Kıyıdan geçen eski yol standartları zemin olarak sağlamamakla birlikte 
kolaylıkla iyileştirilebilecek ve şebeke yolu haline getirilebilecek niteliktedir. Aynca mevcut 
kısa yol, eski yolu ancak 2,5-3 km. kısaltmaktadır. Mevcut yol su içerisinde kaldığından 
devamlı tahkimat ve bakım - onarım gerektirmektedir. 

Yukarıda anılan nedenlerle Karayolları Genel Müdürlüğü nezdinde Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek bu yolun kaldırılması ve eski yolun hizmete 
sokulması sağlanmalıdır. Mevcut yol, ava yasak bölge durumundaki alanın kontrolünü de 
güçleştirmektedir. Bu yol devre dışı bırakıldıktan sonra ekoturizm faaliyetlerinde kullanılabilir. 
Bir örnek vermek gerekirse yürüyüş parkuru olarak düzenlenebilir. DSİ Projesini müteakiben 
Göl'ün rehabilitasyonu tamamlandıktan ve yol hizmet dışı bırakıldıktan sonra mutlak surette 
Avlan Gölü için eko turizm planı hazırlanacaktır. 

Söz konusu Avlan Gölündeki sorunlarla ilgili olarak Antalya 11 Çevre ve Orman 
Müdürlüğümüzün O6/01/20O6 tarih ve B.18.İÇO.07.02/0123 sayılı yazısı ile belirtildiği üzere; 
15.12.2005 tarihinde Elmalı Kaymakamlığı başkanlığında çeşitli kamu kurumları ve sivil 
toplum örgütlerinin katılımlarıyla bir toplantı yapılmış ve bu toplantıda; 

- Avlan Gölü Havzasındaki su kaybına neden olan çatlakların kapatılması, 
• Su kaybına neden olan düdenlerin kontrol altına alınması, 
- Gölün ortasından geçen TCK karayolunun iptal edilerek gölün doğal görünümüne 

kavuşturulması, alternatif olarak gölün kenarından geçen eski TCK yolunun faal hale 
getirilmesi, 

- Gölü besleyen baraj ve kaynak sularının göle akışını kolaylaştırmak amacıyla ıslah 
çalışmalarının yapılması konusunda karar alınmıştır. 

20.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığının birleş
mesi sonrasındaki personel atamalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un 
cevabı (7/11551) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla K O Ç tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

^anan A R I T M A N 
CHP İzmir Milletvekili 

4848 sayılı yasanın kamuoyuna takdiminde ve 25 Şubat 2004 tarih ve 7/2081 esas 
numaralı yazılı soru önergeme Bakanlığınızca verilen cevapta. Kültür Bakanlığı ve Tur izm 
Bakanlığı 'nın birleştirilmesinde gerekçe olarak "israfın ön lenmes i " belirtilmişti. 
Oysaki; 4848 sayılı yasayla kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı 'nın hemen hemen tüm üst 
düzey yöneticileri Bakanlık dışından atanmış, mülga Bakanlıkların üst düzey yöneticileri ise 
geçici 2. maddenin kadrolaşma amacıyla kullanılması neticesinde hak kaybına uğradıkları için 
İdari Mahkemelere dava açarak bu davaları kazanmışlardır.Bu durumda kadro azaltılması 
suretiyle personel ödemelerinde tasarruftan çok bir artma söz konusu olmuştur. 
Bu itibarla: 

1. 4848 sayılı kanun ile amaçlanan tasarruf sağlanmış mıdır? Sağlanmışsa kanunun 
yayımlandığı tarihten bugüne kadar ne kadar tasarruf sağlanmıştır? 

2. 4848 sayılı yasanın geçici 2. maddesi personel atamalarında bîr düzensizliğe yol 
açarak kaos ortamı yaratmış mıdır? 

3. Taşra teşkilatında, mülga Bakanlıkların 11 Müdürlerinin İdari Mahkemelerde açtıkları 
davaları kazanmaları sonucunda tek bir 11 Müdürlüğü kadrosu için hem mülga 
Bakanlıkların İl Müdürleri hem de yeni kurulan Bakanlığın t i Müdürü hak sahibi 
o lmuş mudur? 

4. 4848 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana kaç bürokrat dava açmış , 
bunlardan kaçı hakkında göreve iade kararı çıkmıştır? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B16SGB061OAR-GE-090 / j l H . l+ 3\ I a\ I 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 27/12/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.O2/17569 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Canan ARITMAN'ın 7/11551-17614 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: S: J 
„ Atilla KOÇ 
C e v a P Bakan 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN CANAN ARITMAN'IN 7/11551-17614 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

4848 sayılı yasanın kamuoyuna takdiminde ve 25 Şubat 2004 tarih ve 7/2081 esas 
numaralı yazılı soru önergeme Bakanlığınızca verilen cevapta, "Kültür Bakanlığı ve Turizm 
Bakanlığının birleştirilmesinde gerekçe olarak "israfın önlenmesi" belirtilmişti. Oysaki; 4848 
sayılı yasayla kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığının hemen hemen üst düzey yöneticileri 
Bakanlık dışından atanmış, mülga Bakanlıkların üst düzey yöneticileri ise geçici 2. maddesinin 
kadrolaşma amacıyla kullanılması neticesinde hak kaybına uğradıkları için İdari Mahkemelere 
dava açarak bu davaları kazanmışlardır. Bu durumda kadro azaltılması suretiyle personel 
ödemelerinde tasarruftan çok bir artma söz konusu olmuştur. 

SORU 1: 4848 sayılı kanun ile amaçlanan tasarruf sağlanmış mıdır? Sağlanmışsa 
kanunun yayımlandığı tarihten bugüne kadar ne kadar tasarruf sağlanmıştır? 

CEVAP 1: Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığının birleştirilmesindeki amaçlardan 
birinin israfın önlenmesi olduğu, ancak bu birleşmenin önemli amaçlarından birinin de uzun 
yıllar yaşanagelmiş kültür ve turizm politikalarındaki aksaklıklar, tutarsızlıklar ve koordinasyon 
eksikliklerinin yol açtığı verimsizlik ve ataleti gidermek olduğu 7/2081 esas numaralı yazılı soru 
önergenize verilen cevapta da belirtilmiştir. 

Amaçlanan tasarrufu sadece personel ücretlerine endekslemek sağlıklı bir yaklaşım şekli 
değildir. Daha önce her iki bakanlık için ayn ayrı gerçekleştirilen pek çok hizmet birleştirilerek 
tek elden gerçekleştirilmiş, tek koordine altında yürütülen kültür ve turizm faaliyetlerinin 
birbirini desteklemesinden de önemli ölçüde kaynak artırımı, verimlilik ve tasarruf sağlanmıştır. 

SORU 2: 4848 sayılı yasanın geçici 2.maddesi personel atamalarında bir düzensizliğe 
yol açarak kaos ortamı yaratmış mıdır? 

SORU 3: Taşra teşkilatında, mülga Bakanlıkların İl Müdürlerinin İdari Mahkemelerde 
açtıkları davaları kazanmaları sonucunda tek bir İl Müdürlüğü kadrosu için hem mülga 
Bakanlıkların İl Müdürleri hem de yeni kurulan Bakanlığın İl Müdürü hak sahibi olmuş mudur? 
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CEVAP 2-3: Bakanlığımda herhangi bir konuda düzensizlik veya kaos ortamı söz 
konusu değildir. 

Yargı kararları sonucunda, bir il müdürlüğü kadrosu için hem mülga bakanlıkların hem 
de yeni kurulan Bakanlığın il müdürünün hak sahibi olması söz konusu olmuştur. Ancak bu 
durum tek ille sınırlıdır. Bu şekilde hak sahibi olan personelden fiilen il müdürlüğünü 
yürütmeyenler başka görevlerle görevlendirilmek suretiyle bu konumdaki personelden de 
yararlanılmaktadır. 

SORU : 4: 4848 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana kaç bürokrat dava 
açmış, bunlardan kaçı hakkında göreve iade karan çıkmıştır. 

CEVAP 4: 4848 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten buyana söz konusu kanun 
gereğince görevi sona eren personelden 147 personel dava açmış bunlardan 6 personel yürütmeyi 
durdurma kararı almış, 70 personel iptal kararı almış olup; 15 personelin yüriitmev^durdurma 
talebi reddedilmiş ve 24 personel hakkında herhangi bir karar çıkmamıştır. 3^*€rş(^TaF^a^ası 
ise ret edilerek Bakanlığım lehine neticelenmiştir. 

21.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya'daki hava kirliliği ölçüm
lerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/11609) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECIİSt 
Sn.Baskan)ığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe tararından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. ^ ^ S 
/ / 07.12.2005 

/ s ^ S Feridun F. BALOĞLÜ 
C^rfZ^ Antalya Milletvekili 

Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Metehan Akbulut, Antalya'daki hava 
kirliliğine ilişkin saptamalarını, kamuoyuna yansıtmıştır. 

1- Turizm sektörü açısından büyük önem taşıyan Antalya'da hava kirlliğinin hızla 
artması karşısında, Bakanlığınızın aldığı önlemler nelerdir? Antalya kent merkezinde 
yaşayan yaklaşık bir milyon yurttaşımızın sağlığını tehdit edici düzeye.gelen hava 
kirliliği önlenecek midir? 

2' Antalya'da hava kirliliği ölçümleri hangi nedenle sadece 4 mahallede (Dokuma, 
Soğuksu, Sanayi, Ermenek) yapılmaktadır? Kentin hızla büyüyerek geliştiği 
Konyaalb ve Lara bölgesinde, ayrıca kent merkezindeki Kalekapıst ve Yenikapı'da ya 
da benzeri bölgelerde neden ölçüm yapılmamaktadır? 

3- Kirlilik sınırı olarak kabul edilen 150 mikrogram sının yüksek değil midir? ABD'de 
60, Avrupa'da 50 mikrogram olarak belirlenen sınır, ülkemizde hangi gerekçe ile 150 
mikrogram olarak uygulanmaktadır? Kış aylarında ülkemizde üst sınırın 250 
mikrograma kadar normal kabul edilmesini, uygun buluyor musunuz? 

4- Hava kirliliği ölçümünün günün belirli saatleri yerine 24 saat yapılması gerektiğine 
ilişkin uzman görüşlerine katlıyor musunuz? 

5- ölçümler hangi yükseklikte yapılmaktadır? Ölçümün yapılacağı yükseklik 
belirlenirken, hangi bilimsel ölçülere dayanılmaktadır? 
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T. c . 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.18.0.SOB.0.03-CKWS10.01-8S-ff7- 0 ^ ^ 0 0 5 

Konu : Sayın Feridun Fikret BALOĞLU'nun 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 27/12/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17657 sayılı yazısı. 

Antalva Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU'nun "Anüüya'daki hava 
kirliliği Î S S L i T î i İ l n - 7/11609 esas sayıl, yazılı soru önergesi Bakanlığımızca 
incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1-Cevabi yazı 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN FİKRET BALOĞLU'NUN 
"ANTALYA'DAKİ HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMLERİNE İLİŞKİN" 7/11609 ESAS 

SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" çerçevesinde 
Valiliklerin İl Mahalli Çevre Kurulları kanalıyla ısınma dönemi(kış dönemi) için Yakıt 
Programlarını belirlemeleri, Yönetmelikle belirlenen yakıt özelliklerine uygun yakıtların 
kullamlmasmı sağlamaları ve Yönetmelikte belirtilen diğer hususlara uyulmasım temin 
etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede 2005/6 sayılı Bakanlığımız Hava Kirliliği Kontrolü 
Genelgesi İllere gönderilerek Yakıt Programlarının zamanında hazırlanması ve Yönetmelikte 
belirtilen hususlara riayet edilmesi istenmiştir. İllerde ti Mahalli Çevre Kurulları vasıtasıyla 
kararlar alınmakta olup alman kararlar, Valilik, Belediye Başkanlıkları, İl Müdürlükleri, 
Kaymakamlık ve ilgili birimlerce uygulanmaktadır. 

Konutlar ve endüstri gibi sabit emisyon kaynaklarından ileri gelen hava kirliliğinin 
yanı sıra motorlu taşıtlardan (otomobil, minibüs, ağır vasıta) kaynaklanan egzoz kirliliği de 
özellikle nüfiıs ve trafiğin yoğun olarak yaşandığı büyük kent merkezlerinde önemli bir 
sorundur. Bu çerçevede motorlu araçların yol açtıkları kirlenmenin önlenmesi ve gerekli 
tedbirlerin alınması amacıyla 8 Temmuz 2005 tarihinde "Trafikte Seyreden Motorlu Kara 
Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik" 
yürürlüğe girmiştir. 81 ilde halen Bakanlığımız tarafından yetki verilen Egzoz Emisyon 
Ölçüm İstasyonlarında egzoz emisyon ölçümleri yapılmaktadır. 

Antalya Valiliğince Mahalli Çevre Kurulu Kararları çerçevesinde 2005-2006 yakıt 
programı belirlenmiştir. Bu çerçevede İl merkezi ve mücavir alan sınırlan içinde kullanılan ve 
satılan yakıtlarla ilgili standartlar ve özellikler getirilmekte kömürler torbalarda satışa 
sunulmaktadır. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca denetimler gerçekleştirilmekte ve 
denetimlerde uygun olmayan kömürler tespit edildiğinde yasal işlem yapılmaktadır. Egzoz 
emisyon ölçümlerinin düzenli olarak yaptırılması sağlanmakta ve çevreyi kirleten işyerleri ve 
sanayi tesisleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca denetlenmektedir. 
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2- Antalya'da hava kirliliği ölçümleri ( S 0 2 ve PM ölçümleri), Antalya Hıfzısıhha 
Bölge Müdürlüğü tarafından dört istasyonda yarı otomatik cihazlarla yapılmaktadır. Ayrıca 
Bakanlığımız Hava Kalitesi İzleme Ağı çerçevesinde 2006 yılında kurulması planlanan hava 
kalitesi ölçüm istasyonlarından bir tanesinin de Antalya tline yerleştirilmesi düşünülmektedir. 

3- Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'ne göre S 0 2 ve PM için Uzun Vadeli Sınır 
Değer (UVS) 150 (ugr/m3 olarak belirlenmiştir. Kısa Vadeli Sınır Değer (KVS) ise S 0 2 için 
400ugr/m3, PM için 300ugr/m3 dür. Avrupa Birliği Hava Kalitesi Çerçeve Direktifinin Türk 
mevzuatına aktarılması çalışmaları çerçevesinde hazırlanan Hava Kalitesi Yönetmelik 
Taslağı'na göre parametreler için belirli bir geçiş sureci dahilinde AB limit değerleri 
benimsenmiştir. Buna göre A B limit değeri S 0 2 için saatlik 350ugr/m3, 24 saatlik 125ugr/m3, 
PM için 24 saatlik 50 ugr/m5 , takvim yılı için 40ugr/m dür. 

4- Bakanlığımız Hava Kalitesi İzleme Ağı çerçevesinde ölçüm yapan tam otomatik 
hava kalitesi ölçüm istasyonları 24 saat ölçüm yapmakta ve veriler merkez ağ sisteminden 
izlenmektedir. 

5- Bakanlığımız tam otomatik ölçüm cihazları kabin şeklinde olup yerden 3-4 m 
yükseklikte ölçüm yapmaktadır. 

22.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞIMŞEK'in, bir müsteşar yardımcısı hakkındaki iddialara 
in sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11665) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 12.12.2005 

Berhan ŞİMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

1- Sizin döneminizde Bakanlığınız Müsteşar Yardımcılığı görevine atanan Ahmet Kara 
ile birlikte geçmişte hangi kamu kurum ve kuruluşlarında birlikte çalıştınız? Adi geçen 
kişinin bu göreve atanmasında geçmişte sizinle birlikte çalışmış olmasının bir etkisi 
olmuş mudur? 

2- Ahmet Kara'nın Müsteşar Yardımcılığı görevi dışında Sümer Holding Yönetim 
Kurulu Başkanlığı, Kamu İşveren Sendikaları Yönetim Kurulu Başkan vekilliği 
görevleri ile Bakanlığınız Döner Sermaye işletmesine bağlı "Uluslararası Kongre 
Turizm A.Ş. (UKDAŞ), Turizm Altyapı A.Ş. (TURAŞ), Otel işletmesi A.Ş. (OTÎEM) 
adlı şirketlerin yönetim kurulu başkanlıkları görevlerini yürüttüğü iddiaları doğru 
mudur? 

3- Kendisine bu yürüttüğü bu görevler karşılığında ödenen maaş, harcırah, huzur hakkı 
miktarı nedir? Bir bürokrata yürüttüğü asli görevin .haricinde, Yönetim Kurulu 
üyelikleri ve Başkanlıkları için kaç yerden huzur, haktö .ödenebilir? Bu konuda bir 
sınırlama var mıdır? Bir sınırlama var ise, Ahmet Kara adlı Müsteşar Yardımcısı'na 
birden fazla yerden huzur hakkı ödenmesi hukuki midir? Hukuki değilse kendisine 
şimdiye kadar ödenen ücretlerin geri alınması için bir girişimde bulunacak mısınız? 

4- Bu görevlere getirilmesinde geçmişte sizinle çalışmış olmasının etkisinin yanı sıra 
"Fazilet Partisi Sakarya Teşkilatı Deprem Koordinasyon Komitesi" tarafından 
kendisine verilen teşekkümamenin etkisi olmuş mudur? 

5- Bir bürokratın bir siyasi partiden böyle bir belge alması ve aldığı bu belgeyi 
Bakanlığın resmi Internet sitesinde yer alan C V sinde kullanması doğru mudur? 

6- Sizin Bakanlığınız döneminde, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel 
MUdürlük ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerine getirilen isimlerden hangileri 
geçmişte sizinle birlikte çalışmışlardır? Daha önce birlikte çalıştığınız çalışma 
arkadaşlarınızı Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine atandıktan sonra bakanlık 
bünyesinde üst düzey göreve getirmiş olmanız, sizin tarafınızdan yapılan atamaların 
kişiye (size) bağlı atamalar olduğunun bir göstergesi midir? 

7- Bakanlığınızda birden fazla yerden huzur hakkı alan başka bürokrat var mıdır? Varsa 
bu bürokratlar kimlerdir? Huzur hakkı aldıktan kurumlar nelerdir? 
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T.C. 
K Ü L T Ü R V E TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B16SGB.09O— U9^-' 3 * / O t / 2006 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 04/01//2006 tarihli ve 
A.01.0.GNS.O10.0O.02/17705 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞtMŞEK'in 7/11665-17712 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim 

EK: 
Cevap 

İ S T A N B U L MİLLETVEKİLİ B E R H A N ŞİMŞEK'İN 
7/11665-17712 ESAS N O ' L U YAZILI SORU Ö N E R G E S İ N E İSTİNADEN 

H A Z I R L A N A N BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Sizin döneminizde Bakanlığınız Müsteşar Yardımcılığı görevine atanan 
Ahmet KARA ile birlikte geçmişte hangi kamu kurum ve kuruluşlarında birlikte çalıştınız? 
Adı geçen kişinin bu göreve atanmasında geçmişte sizinle birlikte çalışmış olmasının bir 
etkisi olmuş mudur? 

SORU 4: Bu görevlere getirilmesinde geçmişte sizinle çalışmış olmasının etkisinin 
yanı sıra "Fazilet Partisi Sakarya Teşkilatı Deprem Koordinasyon Komitesi" tarafından 
kendisine verilen teşekkUrnamenin etkisi olmuş mudur? 

CEVAP 1-4: Ahmet KARA Sümer Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü iken 08/04/200S tarihinde Bakanlığımın Müsteşar Yardımcılığına atanmıştır. 
Başbakanlıkta 1997'de ve Büyükşehir Belediyesinde 1999-2001 yıllarında beraber çalıştık. 
Adı geçenin Müsteşar Yardımcılığına atanmasında yöneticilik formasyonu ve ehliyeti göz 
önünde bulundurulmuştur. Başka hiçbir kriter dikkate alınmamıştır. 

SORU 2: Ahmet KARA'nın Müsteşar Yardımcılığı görevi dışında Sümer Holding 
Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kamu İşveren Sendikaları Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği 
görevleri ile Bakanlığınız Döner Sermaye İşletmesine bağlı " Uluslararası Kongre Turizm A.Ş 
(UKDAŞ), Turizm Altyapı A.Ş. (TURAŞ), Otel tşletmesi A.Ş. (OTİEM) adlı şirketlerin 
yönetim kurulu başkanlıkları görevlerini yürüttüğü iddiaları doğru mudur? 

CEVAP 2: İlgilinin Kamu İşverenleri Sendikası Başkan Vekili olarak 
görevlendirilmesi Bakanlığıma atanmadan önceki döneme rastlamaktadır. Alınan bilgiye göre 
16 Kasım 2003'ten itibaren 20 Kasım 2005 tarihine kadar Kamu İşverenleri Sendikası 
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapmıştır. 

UKTAŞ; Bakanlığımın %25, TURAŞ %48,5 ve ÖTEM %23 oranında hisse sahibi 
olduğu anonim şirketlerdir. Bahsi geçen kişi talimatım gereği söz konusu şirketlerin genel 
kurullarına Bakanlık temsilcisi olarak katılmış ve yönetim kurulu başkanlıklarına seçilmiştir. 
Adı geçen OTEM'deki görevinden ayrılmıştır. 

Bu şirketlerin %50'den fazlası özel sektöre aittir ve Bakanlığım bu şirketlerde kamu 
görevlileri tarafından temsil edilmektedir. 

SORU 3 : Kendisine yürüttüğü bu görevler karşılığında ödenen maaş, harcırah, huzur 
hakkı miktarı nedir? Bir bürokrata yürüttüğü aslı görevin haricinde, yönetim kurulu üyelikleri 
ve başkanlıkları için kaç yerden huzur hakkı ödenebilir? Bu konuda bir sınırlama var mıdır? 
Bir sınırlama var ise, Ahmet KARA adlı Müsteşar Yardımcısına birden fazla yerden huzur 
hakkı ödenmesi hukuki midir? Hukuki değilse kendisine şimdiye kadar ödenen ücretlerin geri 
alınması için bir girişimde bulunacak mısınız? 

4 -̂
Atilla K O Ç 

Bakan 
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CEVAP 3: Anonim şirketlerin yönetici ve denetçilerine ödenecek ücret çeşidi ve 
miktarı bu şirketlerin genel kurul kararıyla belirlenmektedir. Bu konu şirketlerin yetkili 
organlarının görevidir. 

S O R U 5 : Bir bürokratın bir siyasi partiden böyle bir belge alması ve aldığı bu belgeyi 
Bakanlığın resmi ınternet sitesinde yer alan CV'sinde kullanması doğru mudur? 

CEVAP 5: Böyle bir belgenin Bakanlık internet sitesinde yer alan öz geçmişte 
kullanılması doğru değildir. Bu belgenin söz konusu öz geçmişte kullanılmasının bir yanlışlık 
eseri olduğu ilgili tarafından ifade edilmiştir. 

SORU 6: Sizin Bakanlığınız döneminde, Daire Başkanlığı, Genel Müdür 
Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerine getirilen isimlerden 
hangileri geçmişte sizinle birlikte çalışmışlardır? Daha önce birlikte çalıştığınız çalışma 
arkadaşlarınızı Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine atandıktan sonra bakanlık bünyesinde üst 
düzey göreve getirmiş olmanız, sizin tarafınızdan yapılan atamaların kişiyi (size) bağlı 
atamalar olduğunun bir göstergesi midir? 

CEVAP 6: Sözü edilen görevlere atananlar arasında geçmişte benimle birlikte 
çalışmış görevli bulunmamaktadır. 

SORU 7: Bakanlığınızda birden fazla yerden huzur hakkı alan başka bürokrat var 
mıdır? Varsa bu bürokratlar kimlerdir? Huzur hakkı aldıkları kurumlar nelerdir? 

C E V A P 7: Bakanlığımda bu konuda bir bilgi bulunmamaktadır. 

23.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, HepatitB aşısı uygulamasına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/11683) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep A K D A ö tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

O*** Saygılarımla. 
Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 

ANAVATAN Partisi İğdır Milletvekili 

Malatya'da ve Şırnak'ta şehir su şebekesinin, büyük ihtimalle kanalizasyonla 
bulaşması sonucu ortaya çıkan bağırsak enfeksiyonuna, Hepatit B'nin de eşlik 
etmesi kaçınılmazdır.Ülkemizde çevre koşullarının olumsuzluğu sonucu yaygın 
olarak görülen Hepatit B enfeksiyonu, insanlarımızın yaklaşık %10'unu Hepatit B 
virüsü taşıyıcısı haline getirir. Karaciğer kanseri ve sirozunu hazırlayan en baştaki 
neden Hepatit B virüsüdür. 

Çevre sağlığı olumsuzluğu ve taşıyıcılar Hepatit B virüsünü sağlıklı insanlara 
bulaştırmaktadır. Sağlıklı insanların, Hepatit B aşısı yoluyla hastalık bulaşmasından 
korunması mümkündür. 

Bu bağlamda; 

1. Hepatit B aşısını, sağlıklı vatandaşlarımıza hangi kurallar çerçevesinde 
yapmaktasınız? Aşıya ulaşmayı kolaylaştırmayı düşünüyor musunuz? 

2. Risk altında olan kişilerin aşılanmalarını zorunlu hale getirmeyi 
düşünüyor musunuz? 

3. Hepatit B aşısını sağlık güvencesi kapsamına almayı düşünüyor 
musunuz? 

- 1 1 9 -



TBMM B:57 1 .2 .2006 0 : 3 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
Temel Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü 

Sayı :B100TSH0110005 
Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

26.Ul.0b 8 1 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04.01.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17705 sayılı yazınız 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR tarafından, "Hepatit B aşısına" ilişkin 
olarak verilen 7/11683 Esas sayılı Yazılı Soru Önergesi'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. / \ \ 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 

EKLER: 
EK-1: Önerge Cevabı 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR'in "Hepatit B aşısı 
uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

SORULAR 

"Malatya'da ve Şırnak'ta şehir su şebekesinin, büyük ihtimalle 
kanalizasyonla bulaşması sonucu ortaya çıkan bağırsak enfeksiyonuna, Hepatit 
B'nin de eşlik etmesi kaçınılmazdır. Ülkemizde çevre koşullarının olumsuzluğu 
sonucu yaygın olarak görülen Hepatit B enfeksiyonu, insanlarımızın yaklaşık % 
10'unu Hepatit B virüsü taşıyıcısı haline getirir. Karaciğer kanseri ve sirozunu 
hazırlayan en baştaki neden Hepatit B virüsüdür. 

Çevre sağlığı olumsuzluğu ve taşıyıcılar Hepatit B virüsünü sağlıklı 
insanlara bulaştırmaktadır. Sağlıklı insanların, Hepatit B aşısı yoluyla hastalık 
bulaşmasından korunması mümkündür. 

Bu bağlamda; 

1. Hepatit B aşısını, sağlıklı vatandaşlarımıza hangi kurallar çerçevesinde 
yapmaktasınız? Aşıya ulaşmayı kolaylaştırmayı düşünüyor musunuz? 
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2. Risk altında olan kişilerin aşılanmalarım zorunlu hale getirmeyi 
düşünüyor musunuz? 

3. Hepatit B aşısını sağlık güvencesi kapsamına almayı düşünüyor 
musunuz?" 

CEVAPLAR 

1.1998 yılında Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamına alınan Hepatit B 
aşısı 0 yaş grubu çocuklara, ilk dozu doğumda, ikinci dozu 2. ay bitiminde ve 3. 
dozu 9. ay bitiminde olmak üzere 3 doz halinde uygulanmaktadır. Hepatit B 
aşısı, Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamındaki diğer tüm aşılar gibi 
Sağlık Ocaklarımızda uygulanmaktadır. Ayrıca tüm aşılanınız bildirim 
yapılması ve ücret talep edilmemesi şartlan ile isteyen bütün kamu ve özel 
sağlık kuruluşlanna da verilmektedir. Dolayısıyla vatandaşlarımız aşıya 
kolaylıkla ulaşabilmektedir. Halen 1998 doğumlu çocuklann ilköğretim ikinci 
sınıfta okuduklan göz önüne alındığında kohort tamamlanana kadar ilköğretim 
8. sınıf öğrencilerine de Hepatit-B aşısının uygulanmasına Bağışıklama Danışma 
Kurulu tarafından karar verilmiştir. 2005-2006 eğitim ve öğretim yılından 
itibaren uygulama başlatılmıştır. 

2. Takip eden hekimin uygun görmesi durumunda, risk altında olan kişilere 
Hepatit B aşısı sağlık ocaklanmızda uygulanmaktadır. Hastalığa yakalanma riski 
yüksek olan ve aşı programımızda yer alan gruplar: 

•Sağlık çalışanlan, 
•Damar yoluyla uyuşturucu kullananlar 
•Çok sayıda cinsel eşi olanlar ve para karşılığı cinsel ilişkide bulunanlar 
•Sık kan ve kan ürünü kullanmak zorunda olanlar 
•Hemodiyaliz hastalan 
•Bağışıklama sistemi baskılanmış kişiler 
•Hepatit-B taşıyıcıları ile yakın teması olan kişiler 
•Hepatit-B taşıyıcısı annelerin bebekleri 
•Yetiştirme yurtlan, ıslahevi ve cezaevinde yaşayanlardır. 
Aynca kişinin risk grubunda olup olmadığına hekim karar vermekte ve 

hekimin aşı uygulanması gerekir dediği kişilere sağlık ocaklanmızda aşı 
uygulanmaktadır. 

3. Hepatit B aşısı 0 yaş grubu bebeklere, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerine ve risk 
altındaki kişilere yetecek miktarda Bakanlığımız tararından sağlanmakta ve 
ücretsiz olarak uygulanmakta olup, fiilen sağlık güvencesi kapsamında 
bulunmaktadır. 

İlginize teşekkür ederim. 
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24.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/11707) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Mili) Savunma Bakanı Sayın Vecdi GÖNÜL tarafıhdan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Mil letveki l i 

Ülkemizin savunma sanayi konusundaki malzeme ihtiyaçlarının karşılandığı tek 
kuruluş Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'dur. 
MKE Kurumu; 233 sayılı KHK hükümlerine tabi, özerk bütçeli, sorumluluğu tamamı 
devlete ait, 152 Trilyon TL olan sermayesi ile sınırlı, sermayeden başka hiçbir devlet 
desteği almadan, tamamen bir ticari kuruluş gibi kârlılık ve verimlilik ilkeleri ile 
faaliyet gösteren bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. 

Kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde, imalat sanayii alanında, 
her çeşit silah, mühimmat,, patlayıcı madde, makina, teçhizat ve malzeme İmalat 
kapasitelerini kârlılık ve verimlilik esastan göz önüne alınarak, savunma ve sivil 
savunma İhtiyaçlarına göre planlama ve ekonomik bir şekilde üretmek ve pazarlamak 
amacı ile; Her türlü silah, mühimmat ve patlayıcı maddelerle benzerlerini İve askeri 
ihtiyaçlara yarayan araç ve gereçleri, makina ve sistemleri İmal etmek veya.ettirmek, 
tadil ve tamir etmek, Makina, malzeme, tesisat, motorlu ve motorsuz araç ve gereç, 
alet ve yedeklerini ve benzerlerini İmal etmek veya ettirmek, tadil, ıslah ve tamir 
etmek, görevleri verilmiştir. 

Ancak son yıllarda kurumun çalışmalanyla ilgili sürekli -bir yavaşlamanın olduğu 
ve kurumun fabrikalarında kapasite düşürüldüğü yönünde basında yazılar 
çıkmaktadır. 

Kuruma ait lojman, bina ve fabrikalar kullanılmamaktan sürekli bir yıpranmayla 
karşı karşıya kalmaktadır, 

Ülkemizin en eski kuruluşlanndan olan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun 
zaman içerisinde yok olmakla yüz yüze kalmasının en kısa zamanda önüne 
geçilmelidir. Çünkü ülkemizin savunmasının sırtını dayadığı bu kuruluşta oluşacak 
aksaklıklar ülke savunmamızda yaşanacak sorunları da beraberinde getirebilecektir. 

1. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun işleyişi ile ilgili olarak en son 
düzenlemeler ne zaman yapılmıştır? Bu düzenlemeler neleri içermektedir? 

2. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun kapasitesinin azaltılması ya da bazı 
fabrikalannın kullanılmamasına yönelik kararlar alınmış mıdır? 

3. İşleyişini azaltan ya da durduran fabrikalarınızla ilgili olarak neler yapılması 
planlanmaktadır? 

4. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun kullanıma kapatılan lojman ve binadanyla 
ilgili olarak neler yapılması planlanmaktadır? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2006/7003-ŞŞY-CS O l V ) 3 ^ 0 C A K 2 0 0 6 
, ~ * İ V E D İ 

K O N U Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM.Bşk. l ığının 04 OCAK 2006 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/11707-17821/45847 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından veri len 7/11707 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz eder im. 

f V e c d i GÖNÜL 
Millî Savunma Bakanı 

EKİ 
(Yazılı Soru Önergesinin Cevabı) 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL TARAFINDAN VERİLEN 
7/11707 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun işleyişi ile ilgili olarak en son düzenleme 2003 
yılında yapılmıştır. Kurumun yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında 06/02/2003 tarih 
ve 2003/T-1 sayılı YPK kararı çerçevesinde Bağlı Ortaklıkların Anonim Şirket statüleri ve 
tüzel kişilikleri ortadan kaldırılarak, 01 Nisan 2003 tarihi itibariyle fabrika/işletme 
statüsünde faaliyetlerine devamları sağlanmıştır. 

Bu yapısal düzenleme ile; çok tüzel kişiliği olan Holding yapısından, tek tüzel kişilik 
altında toplanmış fabrikalardan oluşan KİT modeline geçilmiştir. Bu model ile bürokrasinin 
azaltılması, karar alma sürecinin hızlandırılması, KDV yükünün hafifletilmesi, finans 
yükünün azaltılması, şirketlerin birbirlerine yaptıkları satışlardaki kâr marjının ortadan 
kaldırılması sağlanmış olup böylece Kurum; daha etkin ve dinamik bir organizasyon 
yapısına kavuşturulmuştur. 
2. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun kapasitesinin azaltılması ya da bazı 
fabrikalarının kullanılmamasına yönelik herhangi bir karar alınmamıştır. Ancak Kurum, 
Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapmakta ve kapasitesini bu 
doğrultuda kullanmaktadır. Sipariş arttığı dönemlerde kapasite kullanımı artmakta, 
azaldığında kapasite kullanımı azalmaktadır. 

Ancak son dönemdeki siparişlerin gittikçe azalması, Türk Silahlı Kuvvetleri 
ihtiyaçlarının ve konseptin değişmesi nedeniyle BARUTSAN Elmadağ Barut ve Elmadağ 
Roket Fabrikaları "MKE BARUTSAN Yakıt ve Patlayıcı Fabrikası" adıyla birleştirilmiştir. 
3. Kurum tamamen stratejik askeri ürün üretmeye yönelik olarak yapılandırıldığından, 
sipariş alınmasa dahi bazı önemli hatların elde tutulma zorunluluğu vardır. 2 nci soruya 
verilen cevapta da açıklandığı üzere, birtakım önemli fabrikalar veya hatlar birleştirilerek 
daha etkin ve dinamik bir yapıya kavuşturulmaya çalışılmaktadır. 

- 1 2 3 -



TBMM B:57 1 .2 .2006 0 : 3 

4. Kurumun kullanılmayan veya kullanım dışı bıraktığı lojman ve binalar ile ilgili olarak; 
Çankırı'da bulunan lojmanların, şehirden uzaklığı ve lojman kiralarının yakıt dahil şehir 
içindeki konut kiralarına yaklaşması hatta eşdeğer olması nedeniyle, şehir içine servis 
konulması gibi imkânlarla lojmanlarda oturmaları teşvik edilmesine rağmen personelce 
gereken ilgi gösterilmemektedir. Lojmanların boş kalması sonucunda oluşan ek maliyetin 
kaldırılması amacına yönelik olarak, resmi kuruluşlara Kamu Konutları Kanunu 
kapsamında kiraya verilmesi çalışmalarından da bir sonuç alınamamıştır. Bu yönde 
girişimler devam etmektedir. 

Antalya'da yerleşik Anpil'in tasfiyesiz infisahı ile kapatılan fabrikada personel 
bulunmaması nedeniyle boş bulunan 19 lojmanın satış işlemi devam etmektedir. 

Kırıkkale'de bulunan 1925-1946 yılları yapımı, kullanım imkânı kalmayan boş 40 
konutun yıkım ihalesi yapılmış olup ihaleyi kazanan müteahhide yıkım için evler teslim 
edilmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 

fecdi GÖNÜL 
lillî Savunma Bakanı 

25.- İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in, TMSF yetkililerinin çelişkili bilgiler verdiği iddiasına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/11727) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Abdüllatif Ş E N E R tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 19.12.2005 

<2T 
E m i n ŞİRİN 

İs tanbul MİLLETVEKtİLİ 

TMSF'ye , 15.09.2005 tarihinde, 4982 sayılı Kanun kapsamında yaptığım 
bilgi edinme başvurusunda, 

" 1 - TMSF Avukatlarının, Nevvyork'ta Motorola avukatları ile peşin para ödeme 
pazarlıkları yaptığı ve ödenecek olan paranın 500 milyon dolar olduğu doğru 
mudur? 
2- ö d e m e konusunda bahsi geçen 500 milyon doların Bayındırbank'tan 
kredilendirildiği öne sürülmektedir. Bu iddia doğru mudur? 
3- İddia doğru ise, bu kredi hangi teminatlar gösterilerek kullanılmıştır?" 
sorusunu sormuştum. 

TMSF, bu sorularıma, Başkan Yardımsısı Ferruh Tunç imzası, 20.09i.2005 
tarih ve TMSF.01.HUK..02/38282 sayı ile, "Her halükarda borcun 'kredi ' ile 
ödenmesi yönünde bir çalışma sözkonusu değildir" cevabını vermiştir. 

Aynı konuyla ilgili olarak, 31.10.2005 tarihinde, T M S F ' y e yaptığım ibilgi 
edinme başvurumda,. "20.09.2005 tarihli yazınızdaki, "her halükarda borcun 
kredi ile ödenmesi yönünde bir çalışma sözkonusu değildir" ifadesi yanlış, hatta 
alan bir beyan mıdır?" sorusunu sormuş, bu soruya l l . i l .2005 tarihinde 
TMSF.Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Dr. Yusuf Adıgüzel imzası ile şu cevabı 
vermiştir: 

"20.09.2005 tarihli yazımızda yer alan, 'borcun kredi ile. ödenmesi 
yönünde bir çalışma sözkonusu değildir' ifadesi doğru bir beyandır. TMSF ve 
Telsim konu ile ilgili olarak herhangi bir kurumla kredi ilişkisine girmemiştir." 

02.11.2005 tarihli basında ise Ferruh Tunç'un aşağıdaki beyanları yer 
almıştır: 
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"Tunç, Motorola borcunun Bayındırbank tarafından verilen kredi ile 
Ödendiğine işaret ederek, "Ancak Motorola borcu Telsim bakımından varlığını 
sürdürüyor. Telsim'in bir borcu var. Eskiden Motorola borcu olan tutar, şimdi 
Bayındırbarik'a bir borç olarak duruyor" diye konuştu". 

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun, "gerçeğe aykırı beyanda bulunmak" 
başlıklı 155. maddesi şöyledir: 

"Bu kanun kapsamındaki kuruluşların, bu Kanunda gösterilen merciier ile 
denetim görevlilerine ve mahkemelere verdikleri Veya yayımladıkları 
belgelerdeki gerçeğe aykırı beyanlardan dolayı, bunları ve bunların 
düzenlenmesine esas teşkil eden her türlü belgeleri imza edenler, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis ve binbeşyüz günden az olmamak üzere adli para cezası 
cezalandı nl ir." 

Sorular: 

- TMSF'nin bilgi edinme başvurularıma verdiği cevaplar ile, Ferruh 
Tunç'un gazeteye verdiği beyanatlar arasında tutarlılık olmadığı ve 
TMSF'den verilen cevapların doğruluk payının bulunmadığı 
görülmektedir. 

Bu doğrultuda: 

a- Sorularıma gerçeğe aykırı cevap veren TMSF yetkilileri hakkında, 5411 
sayılı Kanun kapsamında nasıl bir işlem yapılacaktır? 

b- Bu kanun kapsamında TMSF yetkilileri hakkında suç duyurusunda 
bulunulacak mıdır? 

c- Konuyla ilgili olarak Bakanlığınız Müfettişleri görevlendirilecek midir? 
T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/©*- \<m& Si/©< /2006 

Konu : 7/11727-17872 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :04.01.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-17883 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlıgı'na 
sunulan 7/11727-17872 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu'nun 27.01.2006 tarih ve TMSF.BHI.223/2390 sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

2. 
Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
EKLER: 
l.TMSF'nun 27.1.2006 tarih ve 2390 sayılı yazısı ve eki. 
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TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU 

Sayı : TMSF.BHI.2230330 27/01/2006 

Konu: Soru Önergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI ve 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞIMA 
(Sn. Doç. Dr. AbdüUatif ŞENER) 

İlgi: 04/01/2006 tarih ve B.02.0.001/(01) 29 - 7/11727 sayılı yazınız. 

îlyi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in soru 
önergesinde cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili 
bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Motorola Grup Şirketleri'ne Baymdırbank 
A.Ş.'den 500 milyon USD kredi alarak peşin bir ödemede bulunmamıştır. 29 Ekim 2005 tarihli 
basında yer alan konu ile ilgili haberlerde zikredildiği gibi, söz konusu olan Baymdırbank 
A.Ş.'nin, Motorola Grup Şirketleri'nın Telsim A.Ş.'den olan alacağını 500 milyon Dolar 
karşılığında temlik almasıdır. 20.09.2005 tarihli yazımızda yer alan "borcun kredi ile ödenmesi 
yönüne bir çalışma söz konusu değildir" ifadesi doğru bir beyandır. TMSF ve Telsim A.Ş. konu 
ile ilgili herhangi bir kurumla kredi ilişkisine girmemiştir. Konu ile ilgili Telsim Yönetim Kurulu 
Başkanlığı'nca yapılan yazılı basm açıklamasında da (Ek:l) Baymdırbank A.Ş.'nin, Motorola 
Grup Şirketleri'nın Telsim A.Ş.'den olan alacağını 500 milyon USD karşılığında temlik aldığı 
açıkça ifade edilmiştir. 

02.11.2005 tarihli basında yer aldığı ifade edilen hususlar, Telsim Yönetim Kurulu 
Başkanı'nın yaptığı bir basın açıklamasına değil Telsim A.Ş. yöneticileri ile basın mensuplarının 
bir akşam yemeğinde yapmış oldukları Telsim faaliyetleri ve satış sürecine dair sohbete 
dayanmaktadır. Bu sohbette Telsim Yönetim Kurulu Başkanı veya diğer yöneticilerin evvelce 
yazılı olarak yapılmış basm açıklamasını (Soru ile sımrlı olarak; Baymdırbank A.Ş.'nin, Motorola 
Grup Şirketleri'nın Telsim'den olan alacağını 500 milyon Dolar karşılığında temlik alması 
hususunu) açık veya örtülü değiştiren bir beyanatları olmamıştır. Nitekim, herhangi bir basın 
organında soru önergesindeki iddiayı teyid eden bir habere rastlanmamıştır. 

Soru önergesinde, Telsim Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Tunç'a atfen zikredilen 
"Motorola Grup Şirketleri borcunun Baymdırbank tarafından verilen kredi ile ödendiğine işaret 
ederek, "ancak Motorola Grup Şirketleri'nin borcu Telsim A.Ş. bakımından varlığım sürdürüyor. 
Telsim A.Ş.'nin bir borcu var. Eskiden Motorola Grup Şirketleri'ne borcu olan tutar, şimdi 
Baymdırbank A-Ş.'ye bir borç olarak duruyor" ifadesindeki "Motorola Grup Şirketleri'nin 
borcunun Baymdırbank A.Ş. tarafından verilen kredi ile ödendiği" kısmı, basm mensuplarının 
"temlik" işlemi ile "kredi" işlemini okur algısı bakımından aynı saymalarından yola çıkarak tercih 
ettikleri, tarafımızca tekzibi gerekmeyen ve benzerleri basın yayın organlarında sıklıkla rastlanılan 
bir yorum olarak değerlendirilmiştir. Kaldıki, Motorola Grup Şirketleri'nın Telsim A.Ş'den olan 
alacağının Baymdırbank A.Ş. tarafından temlik alınmak suretiyle çözümlendiği hususunda 
kamuoyunda bir tereddüt gözlenmemektedir. 
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Resmi mercilere iletilen imzalı bir beyanın bulunmaması sebebiyle S411 sayılı Bankacılık 
Kanunu'nun 155. maddesi kapsammda değerlendirilebilecek bir fiil de oluşmamıştır. Oluşması 
hukuken mümkün olmayan bir suçun ise soruşturmaya konu edilemeyeceği tabidir. 

Yukarıda açıklanan hususlar dikkate alındığında, TMSF'nin bilgi edinme başvurularına 
verdiği cevaplar ile Telsim Yönetim Kurulu Başkanı'nın gazeteye verdiği beyanat arasında 
tutarsızlık bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak TMSF yetkilileri hakkında suç duyurusunda 
bulunmayı veya müfettiş görevlendirilmesini gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

~Xhmet rifcTÜRKT 
Başkan 

Ek: Basın açıklaması 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcılığı 

Taun 
Sayı 

^ 8 v ftl»T aflV 
-2^2.0. 

Basın Açıklaması 
Telsim, bugün yaptığı açıklamada borçlar konusunda Motorola'yla 
anlaşmaya varıldığını duyurdu. Telsim Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh 
Tunç imzasıyla yapılan basın açıklaması aynen şöyle: 

"Telsim, borçlarıyla ilgili olarak Motorola'yla kesin bir anlaşmaya varmıştır. 
Bu anlaşma aşağıdaki şartları içermektedir: 

• Motorola, TelsInVden, sözleşmelerden ve sözleşmelere dayalı aldığı 
tahkim kararından kaynaklanan tüm hak, alacak ve teminatlarını 
Bayındırbank'a temlik etmiştir. 

• Motorola, çeşitli ülkelerde Telsim aleyhine açtığı tüm davalardan ve 
Türkiye Cumhuriyeti aleyhine ICSID (Uluslararası Yatırım 
Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi) nezdinde açtığı davadan 
gayrıkabillrücu feragat etmiştir. 

4 

• Anlaşmaya göre, Motorola Telsim'den olan alacaklarını 5OO.000.OOQ 
USD karşılığı Bayındırbank'a temlik etmiştir. Motorola'ya Telsim 
varlıklarının satış bedelinin 2.500.000.000 USD'yl aşması halinde, 
aşan bedelin %20'sl civarında ilave ödeme yapılacaktır. 

• Motorola, Uzan Ailesi aleyhine New York'ta açtığı (RICO) davası 
kapsamında Uzan Allesi'ne yönelik dava ve takip haklarından Türkiye 
ve belirli ülkelerde feragat etmiştir. Bu feragat, yönetim ve denetimi 
TMSF'de bulunan Uzan Grubu şirketleri aleyhine olan takip haklarını 
da kapsamaktadır. 
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26.- İstanbul Milletvekili Onur OYMEN'in, Irak'tan ithal edilen hurdalardaki radyasyon id
dialarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/11743) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda kayıtlı sora önergemin Sanayi Bakanı Sayın Ali Coşkun tarafından poz/jt 
cevaplandınlması için gereğini saygılarımla arzederim. 

Onur ö y m e n 
İstanbul Milletvekili 

Irak'tan ülkemize ithal edilen hurdalar içinde radyasyon içeren bazı malzemeler tespit edildiği 
yolundaki bilgiler doğru mudur? 

İthal edilen bütün hurdaların radyasyon kontrolü kesintisiz olarak yapılmış mıdır? Ölçüm 
malzemelerinin arızalanması veya personel yetersizliği nedeniyle bir kısım malzemenin 
ithalatının denetimsiz yapıldığına dair iddalarda gerçek payı var mıdır? 

Irak'tan ithal edilen hurdalar ile üretilen bazı mutfak araç gereçlerinde veya halkın 
kullanımına sunulan başka madeni eşyada radyasyon bulunup bulunmadığı denetlenmekte . 
midir? 

Tespit edilen radyasyonlu hurdalar Irak'a geri gönderilmiş midir? Gönderilmedi ise, nerede 
muhafaza edilmekte ve bunların halk sağlığına zarar vermemesi için ne gibi önlemler 
alınmaktadır? 

T.C 
S A N A Y İ V E T İ C A R E T B A K A N L I Ğ I 
B a s ı n v e Halk la İl işkiler Müşav ir l iğ i 

S a y ı : B 14 O B H İ O 0 0 0 0 0 2 - £>> 
K o n u : Y a z ı l ı S o r u Ö n e r g e s i ^ y 2006 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ : 04.01.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/11743-17678/45571 sayılı 
yazınız. 

İstanbul Milletvekili Onur OYMEN'in, "Irak'tan ithal edilen hurdalardaki radyasyon 
iddialarına" ilişkin olarak tarafıma yönelttiği (7/11743) esas nolu yazıl, soru önergesindeki 
hususlarla HgHİ çalışmaların Çevre Bakanl.g. ve D.ş Ticaret Müsteşarlığınca yünJtüJ^es. 
nedeniyle konu ad. geçen kuruluşlara iletilmiştir. Söz konusu önerge bu kuruluşlardan 
alınacak görüşler çerçevesinde cevaplandırılacaktır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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27.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, 1987-2002 yılları arasında OHAL bölgesi dışına 
çıkarılan kamu personeline ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/11754) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sn. R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletekili 

Bilindiği gibi; 1987-2002 yıllan arasında uygulaması yapılan OHAL kapsamında; OHAL 
bölgesi dışına naklen görevlendirmesi yapılan 1000 civarında kamu görevlisi söz konusudur. Bu kişiler, o 
dönemdeki istihbarı bilgiler dayanak gösterilerek, OHAL bölgesi dışına gönderilmişlerdir. 

OHAL uygulaması Kasım 2002 tarihinde sona ermiştir. Bu süreç karşısında, OHAL bölgesi 
dışına idari işlemle gönderilen bu kişilerin, talepte bulunmaları halinde eski görev yerlerine veya görev 
yaptıkları illere dönmeleri gerekirken; 57. Hükümet bu uygulamayı yapmamıştır.Hukuk dışı olan bu 
uygulamayı. 58 ve 59. Hükümetler de sürdürmüşlerdir. 

İçişleri Bakanı Sn.Abdülkadir Aksu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sn.Mesut Değer'in 
bu konudaki ayrıntılı ve gerekçeli soru önergesine vermiş olduğu 30.12.2002 tarih-316 sayılı 
cevabında, özet olarak; bölge dışına çıkardan kama görevlileri ile ilgili olarak Bakanlıkça yapılan 
herhangi bir işlemin bulunmadığı yolunda cevap vermiştir. Diyarbakır Valiliği de 11.12.2002 tarihli 
cevabında; kamu görevlisinin bu yöndeki talebinin, yönetmeliğe aykın olması sebebiyle herhangi bir 
işlemin yapılamadığını ifade etmiştir. 

Görüldüğü gibi; Anayasa'nın temel ilkelerine ve hukuka açıkça aykın olan bir uygulama, 
OHAL uygulaması ortadan kalkmış olmasına rağmen, Siyasi İktidar tarafından her nedense ısrarla 
sürdürülmektedir. Tekrar ifade ediyoruz; OHAL uygulaması sona ermiş olduğuna göre, kamu 
görevlilerinin bölge dışına gönderilmesi yolundaki işlemin yasal dayanağı artık kalmamış olmaktadır. 30 
Kasım 2002 tarihinden sonra da aynı uygulamayı sürdürmenin hukukla bağdaşır hiçbir yönü olamaz. 657 
sayılı Devlet Memurları Yasasında da, bu tür uygulama yapılmasının hiçbir haklı dayanağı söz konusu 
değildir. 57 Hükümet döneminde yayınlanmış olan 2002/03 sayılı genelgenin de hiçbir hukuki dayanağı 
yoktur. 

Yasaların ve Anayasanın açık bir şekilde ihlâli söz konusudur. Bu ihlâle artık son verilmesi 
gerekir. 

Bu değerlendirmeler karşısında, aşağıdaki hususların 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştun 

1-1987-2002 yılları arasında OHAL bölgesi dışına çıkanları kamu görevlilerinin 
sayısı nedir? 

Bu kişiler hakkında herhangi bir yargfkaran söz konusu olmadığına göre, OHAL 
dönemi şartlan içinde hazırlanan ve hukuki hiçbir değeri olmayan istihbarı bilgilere, hangi hukuki 
gerekçeyle halen itibar edilebilmektedir? 

2-Hİçbir hukuki ve Anayasal dayanağı olmayan Ekim 2002 tarihli, genelgeye halen 
neden itibar edilmektedir? Bu genelge, hangi yaşajye takdiri gerekçeyle uygulanmaktadır? 

Hukuk devleti ve demokratikleşme Kirecinde, bölge insanının bu makûl ve haklı 
talepleri neden engellenmektedir? 
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T.C. 
tÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı 

SAYI :B050TıB00000001/M3 3 ' / 0 < / 2006 
KONU : Yazın Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 23.01.2006 gün ve 317 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Atilla KART'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/11754 esas sayılı 
yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

285 sayılı OHAL Bölge Valiliğinin İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/g 
maddesi ve 430 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Hal*in Devamı Süresince 
Alınacak İlave Tedbirler Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/a maddesi uyarınca OHAL 
Bölgesi dışına 855 kamu personelinin ataması yapılmıştır. 

Bölgede sağlanan barış ve huzur ortamı nedeniyle 30 Kasım 2002 tarihinden itibaren 
Olağanüstü Hal'in kaldırıldığı malumlarıdır. Olağanüstü hal uygulanan donemde, bölge dışına 
çıkartılan personelin, çalıştığı kurumun uygun görmesi (ihtiyaç, kadro gibi genel gereklere uygunluk 
açısından) ve ilgili valiliğin olumlu görüşünün sağlanması durumunda bölge illerinde 
çalıştınlmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. 

2709 sayılı Anayasamızın ikinci maddesinde söz edildiği üzere Türkiye bir hukuk devletidir. 
Vatandaşlarımızın kanunlar karşısında eşit haklara sahip olduğundan ve uygulamanın bu yönde 
sürdüğünden kuşku bulunmamaktadır. Bu çerçevede, kamuda bir iş akdiyle işçi yada memur 
statüsünde çalışan herkes, yasaların izin verdiği ölçüde tayin talep etme halt İt «wa sahiptir, idarelerin 
bu talebi kendi ihtiyaçlan çerçevesinde değerlendirmesini de doğal karşılamak gerekmektedir. 

Arz ederim. ^*** 

^ >Abdülkadir AKSU 
/ >r içişleri Bakam 

28.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'ye devredilen bankalara ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif SENER'in cevabı (7/11773) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Doç.Dr.AbdttlIatif Şener tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla.27.12.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

Sorular: 

1- TMSF'ye devrolan bankaların toplam listesi ve her bir bankanın teker teker 
TMSF'ye maliyeti ne kadardır? 

2- En yüksek maliyeti teşkil eden bankalar sıralamasında İmar Bankası, 
Pamukbank başta olmak üzere en yüksek on banka hangisidir? 

& : 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/O«i-<'H> 34/Of/2006 

Konu : 7/11773-18050 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18.01.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-18048 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanhğı'na 
sunulan 7/11773-18050 sayılı yazılı soru Önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu'mra 27.01.2005 tarih ve TMSFİBHI.223/2587 sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER: 
1-TMSF'nun 27.1.2005 tarih ve 223-2587 sayılı yazısı. 

TASARRUF MEVDUATI SIGORTA F O N U 

Sayı :TMSF.BHI.223aS»V 27/01/2006 

Konu: Soru önergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI ve 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI'NA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllaüf ŞENER) 

ligi: 18/01/2006 tarih ve B.02.0.001/(0î) 97 - 7/11773 sayılı yazınız. 

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in soru 
önergesinde cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile 
ilgili bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

TMSF'ye devredilen bankaların net maliyeti 30/06/2004 tarihi itibariyle 37,56 milyar 
USD civarındadır. Fona devrolan bankalar ve banka bazında maliyetlerine ilişkin bilgiler 
TMSF'niıı web sayfasında ve Fona ilişkin raporlarda yer almaktadır. 

Bügilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTÜRK""* 
Başkan 

T 
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29- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, ihracatla ilgili bazı verilere ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/11774) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşad TÜZMEN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

1. 1950 yılında ihracatımız ne kadardı? 1997 yılı sonu itibariyle kaç milyar 
dolara yükselmiştir? Aynı dönemde sanayi ürünlerinin ihracat içindeki 
p a y ı n a s ı l bir d e ğ i ş i m gös termiş t i r? 

2 . S ö z k o n u s u d ö n e m d e D ı ş Ticaret hacmi n e kadar artmışt ır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1.DTM.0.02.08.01/ 

v , c * 31.01.06 3 0 5 6 
Konu : Yazın Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 18/01/2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18048 sayılı yazılan 

İlgide kayıtlı yazılan ekinde yer alan Hatay Milletvekili Sayın Mehmet 
ERASLAN'ın 7/11774 Esas ve 17920/46128 Evrak Kayıt Numaralı yazılı soru önergelerine 
ilişkin cevaplar ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

Kürşad T Ü Z M E N 
Devlet Bakanı 

EKLER: 
1-Yazılı Soru Önergesi Cevabı 
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HATAY MİLLETVEKİLİ MEHMET ERASLAN'IN İHRACATLA İLGİLİ 
BAZI VERİLERE İLİŞKİN YAZILI SORU ÖNERGELERİNE CEVAP 

1. 1950 yılında ihracatımız ne\ kadardı? 1997 yılı sonu itibariyle kaç milyar dolara 
yükselmiştir? Aynı dönemde sanayi ürünlerinin ihracat içindeki payı nasıl bir değişim 
göstermiştir? 

Türkiye İstatistik Kurumu (TıÜİK) verilerine göre 1950 yılında ihracatımız 263,4 

milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve sanayi ürünleri 20,6 milyon dolar ile toplam 

ihracatın %7,8'ini oluşturmuştur, 1973 yılında bir milyar dolar seviyesini aşarak 1,3 

milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatımız, 1982 yılında 5,7 milyar dolar, 1987 

yılında ise 10,2 milyar dol]ar seviyelerinde gerçekleşmiştir. Bu yıllarda sanayi 

ürünlerinin toplam ihracatımız içindeki payı sırasıyla %32,5; %59,7 ve %79,1 

olmuştur. 1997 yılı sonunda ifce toplam ihracatımız, 1950 yılına göre yaklaşık yüz kat 

artarak 26,3 milyar dolara ulaşırken, sanayi ürünleri 19,8 milyar dolar ile toplam 

ihracat içinde %75,3 pay almıjştır. 

Yıl 

1950 

1973 

1982 

1987 

1997 

Toplam İhracat 
(Jnilyar dolar) 

263 J4 (milyon dolar) 

' 1,3 
5,75 

10,2 

26,3 

Sanayi Ürünleri 

İhracatının Toplam 

İhracat İçindeki Payı (%) 

%7,8 

%32,5 

%59,7 

%79,1 

%75,3 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere, ülkemiz ihracatının rakamsal olarak 

yakaladığı basan, aynı zamanda yapısal bir dönüşüm ile birlikte gerçekleşmiştir. 

1950'li yıllarda Türkiye'nin ihracat gelirleri mutlak olarak tanm ve hayvancılık 

ürünlerine bağlı olup, toplajn ihracat içindeki payı %92'dir. Genel ihracattan çok az 

bir pay alan sanayi ürünleri ise daha ziyade basit dönüşümden geçirilmiş tarımsal 

ürünlerdir. Madencilik ürünlerinin ihracattan aldığı düşük pay da göz önüne 

alındığında, Türkiye'nin 1950-1960 döneminde, tarımsal ve madensel hammaddeler 

ihracatçısı, yatırım malları ve ara mallan ithalatçısı ve henüz sanayileşme sürecinin 

başında bir ülke olduğu sonucu çıkartılabilir. 
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Bu yapı, özellikle Türkiye'nin 11980 yılında ithal ikameci politika yerine benimsediği 

"ihracata dayalı kalkınma" politikası ile birlikte bir dönüşüm sürecine girmiş ve bu 

yapısal dönüşüm sayesinde gjeleneksel ihraç ürünlerimiz olan tarımsal ürünlerin 

toplam ihracatımızdan aldığı p^y giderek azalmış ve yerini yüksek katma değerli olan 

sanayi ürünleri almıştır, özellikle 1980 yılında ihracatta sanayi mamullerinin payının 

artırılması amacıyla uygulamajya konan teşvikler (vergi iadesi, ihracatçıların döviz 

tutma yetkisi) etkili olmuş ve Söz konusu dönüşüm ivme kazanmıştır. Aym dönemde 

sanayi mallan ihracatının GSMH içindeki payının sürekli artış göstermesinin ardında 

yatan nedenler de iç talebin kontrol altında tutulması ve ihracatın parasal araçlarla 

teşvik edilmesidir. 

Bu süreç, ihracatımız son yıllarda gösterdiği yüksek performans sırasında da devam 

etmiş ve moda, marka ağırliklı ve yüksek teknoloji ihtiva eden ürünler, genel 

ihracatımızdan giderek daha yüksek paylar almıştır. 

2. Söz konusu dönemde Dış Ticaret Hacmi ne kadar artmıştır? 

1950 yılında 263,4 milyon dolar ihracat ve 285,7 milyon dolar ithalat ile 549,1 milyon 

dolar seviyesinde olan dış ticaret hacmimiz, 1973 yılında 1,3 milyar dolar ihracat ve 

2,1 milyar dolar ithalat ile 3,4 milyar dolar; 1982 yılında 5,7 milyar dolar ihracat ve 

8,8 milyar dolar ithalat ile 14,<j> milyar dolar; 1987 yılında da 10,2 milyar dolar ihracat 

ve 14,2 milyar dolar ithalat ilje 24,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 1997 yılına 

gelindiğinde ise ülkemiz 26,3 milyar dolar ihracatı ve 48,6 milyar dolar ithalatı ile 

74,8 milyar dolar dış ticaret hacmine sahip bir ülke olarak ön plana çıkmaktadır. Diğer 

bir deyişle 1950 ve 1997 yıllari arasmda ihracatımız %9.869; ithalatımız %16.898; dış 

ticaret hacmimiz ise % 13.526 oranlarında artmıştır. 

Yıl 

1950 

1973 

1982 

1987 

1997 

Toplam İhracat 
(milyar dolaft 

263,4 (milyon d|>lar) 

1,3 

5,7 

10,2 

26,3 j 
1 

Toplam ithalat 
(milyar dolar) 

285,7 (milyon dolar) 

2,1 

8,8 

14,2 

48,6 

Dış Ticaret Hacmi 
(milyar dolar) 

549,1 (milyon dolar) 

3,4 

14,6 

24,3 

74,8 
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30.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, boşanmalardaki artışa, 
-İzmir Milletvekili Erdal KARADEMIR'in, Altındağ Belediyesinin dağıttığı bir kitapçığa, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/11780, 11781) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLİSI BAŞKANLIĞINA 

Ülkemizde artış gösteren boşanmalar hakkındaki aşağıdaki sorularımın Aileden Sorumlu 
Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Atila Emek *-
Antalya Milletvekili 

Devlet istatistik EnstitUsU'nUn, Türkiye İstatistik Yıllığında ve içişleri Bakanlığı'nın internet 
sitesinde yayınlanan raporlarda, 2002 yılında 51.096 boşanan çiftlerin sayısı, Adalet ve 
Kalkınma Partisi iktidarı döneminde 2003 yılında 89.311 ve 2004 yılında 88.736 olmuştur. 

Sorular: 

l)Elinizde 2005 yılına ait boşanma rakamları var mı? Varsa nedir? 2002 yılından sonra 
50.000'lerden 90.000*lere ulaşan, %75'e yakın artış gösteren boşanmaların nedenleri 
araştırılmış mıdır? Araştırılmış ise aile kurumuna olumsuz etki ve boşanma sonucunu 
doğuran sebepler nelerdir? 

2)özell ikle, son yıllarda A K P iktidarı tarafından izlenen ekonomik politikaların neden olduğu 
işsizlik ve yoksulluğun, evliler Üzerinde ki olumsuz etkileri ne çeşitte ve ne miktarda 
olmuştur? Bu konularda Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma ve araştırma var mıdır? 

3) Bu araştırmalar ışığında, artan işsizlik ve yoksulluk, boşanmalarda ne oranda etkili 
olmuştur? Olmuş ise toplam boşanmaların yüzde kaçı bu nedenlerle olmuştur? 

TÜRKİYE BÜVÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz 
ederim. X 6.1a.. 3. ooT 

[zmır Milletvekili 

"...Çağdaş Devleti ilkel siyasal kuruluşlardan ayıran niteliklerden birisi de, toplum 
yaşamının uygulanan kuralların yasalaştırtlmış olmasıdır... Türkiye ^Cumhuriyeti 
yargıçları, derme çatma tüze Ifcitapların dan ve din ilkelerinden kural bulup çıkarmak 
yoluyla yargı görevi yapmaktadırlar... Çağdaş uygarlığa bağlı devletlerin ilk belirgin 
özelliği, din ile dünyayı ayrı görmektir. Bunun tersi, devletin benimsediği din ilkelerini 
kabul etmeyen kimselerin vicdanlarının baskı altında tutulması olur. Çağdaş devlet görüşü 
bunu kabul edemez. Din, devlet gözünde, vicdanlarda kaldıkça saygıdeğer ve 
dokunulmazdır. Dinin kural olarak yasalara girmesi, tarihin akışı içinde, çoğunlukla taçlı 
devlet başkanlarının, zorbaların, güçlülerin, keyif ve isteklerini doyurma aracı olması 
sonucunu doğurmuştur. Çağdaş devlet dini dünyadan ayırmakla insanlığı tarihin bu kanlı 
betasından kurtarmış ve dine 'gerçek ve sonsuz taht olan vicdanı özgülemiştir...Nitekim 
çağdaş uygarlıkla Mecelle kuralları, şüphe yok ki, bağdaşamaz..." ifadeleri, dönemin 
Adalet Bakanı merhum Mahmutj Esat BOZKURT tarafından, Türk Medeni Yasasının, TBMM 
kürsüsünden okunan gerekçeleriidir. 

Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma amacının gözetilmesini vurgulayan 
Anayasamızın 10. ve 41 maddelerinde de, "herkesin, kanun önUnde eşit" olduğu ve 
"ailenin eşler arasında eşitliğe dayandığı" vurgulanmıştır. 

Ayrıca, "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın ön lenmes i Sözleşmesi" taraf devletlere, 
kadınlara karşı ayırımcılık oluşturan yasa, yönetmelik, adet ve uygulamaları, 
değiştirmek ve kaldırmak için yasal düzenlemelerle birlikte gerekli uygun önlemleri 
almak, her iki cinsten biriSıin aşağılayıcı veya üstünlüğü fikrine dayalı önyargıların, 
geleneksel ve diğer bütün uygulamaların ortadan kaldırma görevi vermiştir. 

Ne yazık ki, Türkiye Cumhuriyetinin felsefesini ve esasını oluşturan ve 1926 yılında 
yürürlüğe giren Türk Medeni Yasasından, yaklaşık 80 yıl sonra, AKP'li Belediyenin yani bir 
kamu kurumunun, söz konusılı anayasa, yasa ve uluslar arası sözleşmelere aykırı olduğu 
bilinmesine rağmen "dini kuralları" öngören bir rehber kitapçık bastırılmış ve dağıtılmıştır. 

24 Aralık 2005 tarihli yazılı v* görsel basınımızda yer alan haberlerde, AKP* li bir Altındağ 
Belediyesinin 2 aydan bu yana evlenenlere ^Evlilik ve Nikah Rehberi" adında bir kitapçık 
dağıttığı öğrenilmiştir. 
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Söz konusu kitapçıkta; "Alacağın kimsenin soyu, sopu ve ailesi iyi olsun, kendisinin de 
haya (namus) ve takva sahibi( İslam'ın şartlarını yerine getiren, şeriata uyan), temiz 
olmasına dikkat eti Alacaksan e\l değmemiş ve senden başka erkek yüzü görmemiş bir aile 
kızını almaya çalış; 
kendi statünden daha düşük statüde biriyle evlen; 

Kadında 4 özelliği sebebiyle evlenilir. Malı, soyu, güzelliği ve dini, sen dindar ve ahlaklı 
olanı al; 
örf, adet ve ananelerimize g$re hayırlı bir neslin bekası için, Özellikle evliliğin ilk 
gecesinde çiftler, ikişer rekat namaz kılarlar. Namaz sonrası dünya ve ah ire t saadetleri ve 
birbirleri ile iyi geçinmeleri için \dua ederler; 
Gelinler, eşlerinin, ana-babalârırıın bazı nahoş sözlerini dııymamalı.ara sıra ellerini 
öpmeli; 
Erken kalkmayan avrat, söz dinlemeyen evlat, mahmuzla gitmeyen at, kapında varsa kaldır 
at; 
Kadının şamdanı altın olsa, muiftu dikecek erkektir; " şeklinde tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Bu doğrultuda, 

1- Laik, demokratik ve sosyal hukuk devlet anlayışını kabul etmiş Türkiye 
Cumhuriyetinde dini kuralların önerilmesi sizce doğru mudur? 

2- Bakanlığınızdan söz kokusu kitapçığın hazırlanması aşamasında herhangi bir görüş 
alınmış mıdır? 

3- Evlilik Rehberliği konusu, Bakanlığınıza bağlı, aile ve sosyal araştırmalar genel 
mUdUrlüğU görev alanı Içindemidir? Şayet öyle ise, bu konuda Bakanlığınızın bir 
çalışması var mıdır? 

4- Kadından ve aileden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Bakanı olarak, Kadını 
aşağılayan ve kadını İkinci sınıf yurttaş yerine koyan söz konusu kitapçığı 
hazırlayanlar ve dağıtanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak mısınız? 

5- "Anayasa, Türk Medejni Yasası ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi SözlcşmesiTne aykırı olduğu görülen bir kitabın kamu kurumu eli ile 
dağıtılmasının AB'ye ; girme sürecinde Türkiye'yi ne gibi olumsuzluklar 
beklemektedir? 

. T.C. 
I DEVLET BAKANLİĞİ 

SAYI : B.02.0.007/00./rj 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

J/.J./.J200B 

TÜRKİYE SUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİ 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı'nın 8.01.2006 tarih ve KAN. KAR.MD.A01 0.GNS.0.10.00.02-
18048 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Antalya Miletvekili Sayın Atila EMEK ve İzmir Milletvekili Sayın Erdal 
KARADEMİR'e ait Yazılı Spru Önergeleri hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederirrj. 

'Bakanı 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLA EMEK'İN 
7/11780 SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Devlet İstatistik Enstitüsünün, Türkiye İstatistik Yıllıöında ve İçişleri 
BakanlığYnın internet sHesinae yayınlanan raporlarda, 2002 yılında 51.096 boşanan 
çiftlerin sayısı, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidan döneminde 2003 yılında 89.311 ve 
2004 yılında 88.736 olmuştur. 

SORU 1 : 

Elinizde 2005 yılına ait boşanma rakamlan var ıra? varsa nedir? 2002 yılından 
sonra 50.000'lerden 90.000'lere ulaşan % 75'e yakın artış gösteren boşanmalann 
nedenleri araştınlmış mıdır? Araştmlrmş ise aile kurumuna olumsuz etki ve boşanma 
sonucunu doğuran sebepler nelerdir? 

CEVAP 1 : 

Ülkemizde boşanmaya ilişkin en son veriler MERNİS'in yayınladığı 2004'e ait 
rakamlardır. Ülkemizde hayati istatistiklere ilişkin verilerin derlenmesi ve yayınlanması 
bugüne kadar düzenli olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yürütülmekte idi. TÜİKİn 
önergeye konu olan boşanma istatistiklerinin kaynağı mahkemelerden intikal eden dava 
kayıtlarına ait bilgiler olmuştur. Bu şekliyle boşanma rakamlan 2000 yılında 34.862, 2001 
yılında 50.402, 2002 yılında 51.096, 2003 yılında da 50.108'dir. Boşanma konusunda en 
son yayınlanan veriler 2003'e ait olup, 2004 ve 2005 yılı rakamları henüz 
yayınlanmamıştır. Ancak kayda geçirilemeyen ya da mahkemelerden zamanında intikal 
edilmeyen kayıt bilgileri boşanma konusunda veri kaybına yol açtığı düşüncesi ile bu 
sorunların ortadan kaldınlması ve sağlıklı verilerin elde edilmesi amacıyla TÜİK ile İçişleri 
Cûkanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir protokolle 
boşanma gibi hayati istatistiklerin MERNİS (Merkezi Nüfus idare Sistemi)'de kayıt altına 
alınmasına karar verilmiştir. Bu sistemde, bireylerin kimlik numarası ve kimlik bilgilerinin 
doğrudan kayıt altına alınması yoluyla evlenme, boşanma, ölüm gibi hayati istatistiklere ait 
güncel verilerin derlenmesi ve yayınlanması hedeflenmiştir. 

MERNİS verilerine göre ise boşanma rakamlarının yıllara göre seyri 2001 yılında 
£0.215,2002 yılında 90.454,2003 yılında 89.311 ve 2004 yılında 88.736 dır. Her iki kurum 
arasında dikkati çeken rakam farkı kullanılan yöntem ve tekniklerden kaynaklanmaktadır. 

TÜİK verileri açısından boşanma oranlarına bakıldığınoa ülkenizde 2001'de ani bir 
yükselme eğilimi olduğu, daha sonraki yıllarda ise boşananlann sayısında istikrarlı bir seyir 
gözlenmektedir. Bu istikrar 2001 yılından 2004 yılına kadar MERNİS'in boşanma 
istatistiklerinde de vardır. Dünyanın birçok ülkesiyle karşılaştırıldığında Türkiye'deki 
boşanma oranlan hala çok düşük düzeylerdedir. Boşanmalann yüksek düzeylere ulaştığı 
ülkelerde boşanmalann neden olduğu olumsuzluklar çözümü en zor sosyal problemler 
arasında sayılmaktadır. Ülkemizdeki boşanmaların neden olduğu olumsuzluklar hala ciddi bir 
sosyal sorun olma aşamasına gelmemiştir. Ancak son yıllardaki artışlar boşanmalann 
ülkemiz için de ciddi bir sosyal sorun potansiyeli taşıdığını tartışmaya mahal vermeyecek bir 
biçimde ortaya koymuştur. Özellikle kadınlar ve çocukların boşanmanın psiko-sosyal ve 
ekonomik güçlükleriyle muhatap olan kesimlerdir. 
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Bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de boşanma hakkında bir çok çalışma yapılmış 
ve boşanmanın nedenleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bilindiği gibi boşanma olayının 
gerçekleşmesine neden olan çok sayıda sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik faktör 
bulunmaktadır. Türkiye gibi hızlı bir değişim süreci yaşayan bir ülkede boşanmaya etki eden 
bu faktörlerin detaylı bir şekilde ele alındığı çalışmaların sık aralıklarla gerçekleştirilmesi 
boşanmanın nedenlerinin anlaşılabilmesi açısından hayati öneme sahiptir. 

Bakanlığıma bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından 1998 
yılında yaptırılan Boşanma Sebepleri Araştırmasının sonuçlarına göre, sağlıksız bir 
evliliğin altı sebebi vardır. Bunlar sırası ile eşlerin doğrudan diğerine yönetmeyen ve 
önemli toplumsal tepki de doğurmayan genel nitelikli yanlış davranışları, eşlerin diğer 
eşe ya da çocuklara yönelen ve fakat yoğun toplumsal tepki doğurmayan yanlış 
davranışları, eşlerin birbirini yeterince tanımadan evlenmesinin sonucu olarak ortaya çıkan 
çeşitli türde uyumsuzluk halleri, eşlerin kusurundan kaynaklanmayan ancak evliliğin 
yürümesini zor hatta imkansız hale getiren haller, eşlerin önemli toplumsal tepki doğuran 
ve ahlaksızca sayılan halleri, eşler arasında temelde geleneksel rol dağılımının 
reddinden kaynaklanan ve çeşitli konularda kendini gösteren otorite tartışması hali 
(beklendiği ölçüde yüksek oranda birinci öncelikli boşanma sebebi olarak 
karşılaştlmamıştır). Araştırmada boşanma davası açmış ya da bu davaya muhatap olmuş 
7GC kimiyle görüşrrıs yapılmıştır. 

SORU 2 : 

özellikle, son yıllarda AKP iktidarı tarafından izlenen ekonomik politikaların 
neden olduğu işsizlik ve yoksulluğun, evliler üzerinde ki olumsuz etkileri ne çeşitte ve 
ne miktarda olmuştur? Bu konularda Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma ve araştırma 
var mıdır? 

CEVAP 2 : 

Hükümetimizin uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalar toplumla geleceğe yönelik 
güven duygusu oluşturmuştur. Temel hedefimiz, geçmiş iktidarlar döneminde yitirilen güven 
ve istikrar ortamını sağlamaktadır. Birinci soruda verilen cevaplarda boşanmanın 
sebeplerinin farklı dinamiklere bağlı olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel müdürlüğü tarafından 2006 yılında yapılması hedeflenen araştırmalardan 
biri Boşanmanın Sebepleri başlığını taşımaktadır. Bu araştırmanın konusunu boşanma 
nedenlerinin yorumsamacı bir yaklaşımla ortaya çıkarılması oluşturmaktadır. Sonuçları 
itibariyle ciddi sosyal sorunları ortaya çıkarma potansiyeli olan boşanma vakıaları 
nedenlerinin bilinmesi ve uygun önlemlerin alınmasıyla azaltılabilme imkanı olan bir 
problemdir. Bu nedenle boşanmalardaki 2000den sonra ortaya çıkan hızlı yükselişin 
nedenlerinin detaylı bir biçimde tespit edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü ancak bu 
tespitlerin yapılmasıyla boşanmaların azaltılabilmesine yönelik alınabilecek önlemler için 
sağlıklı bir zemin oluşturulabilecektir. 

Boşanma istatistiklerinde boşanma nedeni olarak ifade edilen geçimsizlik boşanma 
nedenleri arasında %90'ları aşan en büyük grubu oluşturmaktadır. Geçimsizliği oluşturan 
faktörlerin bazılarının bir çok ailede değişik düzeylerde de olsa bulunması mümkündür. Bu 
araştırmada bu kategorinin altında yatan asıl sebeplerin (ekonomik, sosyo-psikolojik, 
yoksulluk vb.) yorumlanması amaçlanmaktadır. Eşler arasında şiddetli geçimsizlik 
yaşanmasına neden olan faktörlerin henüz boşanma aşamasına gelmemiş ailelerdeki 
durumunun tespit edilmesi de araştırmanın diğer hedefini oluşturmaktadır 

SORU 3 : 

Bu araştırmalar ışığında, artan işsizlik ve yoksulluk, boşanmalarda ne oranda 
etkili olmuştur? Olmuş ise toplam boşanmaların yüzde kaçı bu nedenlerle olmuştur? 

CEVAP 3 : 

Boşanma sebeplerinin ekonomik kaynaklı olup olmadığına dair herhangi bir veri 
bulunmamaktadır. Bunun sebebi boşanma sebeplerinin hukuki tanımlamasında ekonomik 
sebeplere ilişkin bir sınıflandırmanın bulunmamasıdır. 

Saygılarımla. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYİN ERDAL KARADEMİRİN 
7/11781 SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

"...Çağdaş Devlet ilkel siyasal kuruluşlardan ayıran niteliklerden birisi de 
toplum yaşananın uygulanan kurailann yasallaştırılmış olmasıdır... Türkiye 
Cumhuriyeti yargıçlan, derme çatma tüze kitaplarından ve din İlkelerinden kural 
bulup çıkarmak yoluyla yargı görevi yapmaktadırlar... Çağdaş uygarhga bağlı 
devletlerin ilk belirgin özelliği, din ile dünyayı ayn görmektir. Bunun tersi, devletin 
benimsediği din ilkelerini Kabul etmeyen kimselerin vicdanlannın baskı altında 
tutulması olur. Çağdaş devlet görüşü bunu Kabul edemez. Din, devlet gözünde, 
vicdanlarda kaldıkça saygıdeğer ve dokunulmazdır. Dinin kural olarak yasalara 
girmesi, tarihin akışı içinde, çoğunlukla taçlı devlet başkanlarının, zorbalann, 
güçlülerin, keyif ve İsteklerini doyurma amacı olması sonucunu doğurmuştur. 
Çağdaş devlet dini dünyadan ayırmakla insanlığı tarihin bu kanlı belasından 
kurtarmış ve dine gerçek ve sonsuz taht olan vicdanı özgülemiştir... Nitekim çağdaş 
uygarlıkla Mecelle kurallan, şüphe yok ki, bağdaşamaz...'' ifadeleri, dönemin Adalet 
Bakanı merhum Mahmut Esat BOZKURT tarafından, Türk Medeni Yasasının, TBMM 
kürsüsünden okunan gerekçeleridir. 

Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma amacının gözetilmesini 
vurgulayan anayasamızın 10. ve 41. maddelerinde de "herkesin, kanun Önünde eşit" 
olduğu ve "ailenin eşler arasında eşitliğe dayandığı" vurgulanmıştır. 

Ayrıca, "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi" taraf 
devletlere, kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan yasa, yönetmelik, adet ve uygulamaları, 
değiştirmek ve kaldırmak için yasal düzenlemelerle birlikte gerekli uygun önlemleri almak, 
her iki cinsten birinin aşağılayıcı veya üstünlüğü fikrine dayalı önyargıların, geleneksel ve 
diğer bütün uygulamaların ortadan kaldırma görevi vermiştir. 

Ne yazık ki, Türkiye Cumhuriyetinin felsefesini ve esasını oluşturan ve 1926 yılında 
yürürlüğe giren Türk medeni Yasasından, yaklaşık 80 yıl sonar, AKP'li Belediyenin yani bir 
kamu kurumunun, söz konusu anayasa, yasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu 
bilinmesine rağmen "dini kurallan" öngören bir rehber kitapçık bastırılmış ve dağıtılmıştır. 

24 Aralık 2005 tarihli yazılı ve görsel basınımızda yer alan haberlerde, AKP'li bir 
Altındağ Belediyesinin 2 aydan bu yana evlenenlere "Evlilik ve Nikah Rehberi" adında 
bir kitapçık dağıttığı öğrenilmiştir. 

Söz konusu kitapçıkta; "Alacağın kimsenin soyu, sopu ve ailesi iyi olsun, 
kendisinin de haya (namus) ve takva sahibi (islam'ın şartlannı yerine getiren, şeriata 
uyan), temiz olmasına dikkat eti Alacaksan el değmemiş ve senden başka erkek 
yüzü görmemiş bir aile kızını almaya çalış; 

Kendi statünden daha düşük statüde Diriyle evlen; 

Kadında 4 özelliği sebebiyle evlenilir. Malı, soyu, güzelliği ve dini, sen dindar 
ve ahlaklı olanı al; 

Örf, adet ve ananelerimize göre hayırlı bir neslin bekası için, özellikle evliliğin 
ilk gecesinde çiftler, ikişer rekat namaz kılarlar. Namaz sonrası dünya ve ahiret 
saadetleri ve birbirleri ile iyi geçinmeleri için dua ederler; 
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Gelinler, eşlerinin, ana-babaJannın bazı nahoş sözlerini duymamalı, ara sıra 
ellerini öpmeli; 

Erken kalkmayan avrat, söz dinlemeyen evlat, mahmuzla gitmeyen at, kapında 
varsa kaldır at; 

Kadının şamdanı attın olsa, mumu dikecek erkektin'' şeklinde tavsiyelerde 
bulunulmuştur. 

Bu doğrultuda, 

SÛRU 1 : 

Laik, demokratik ve sosyal hukuk devlet anlayışını Kabul etmiş Türkiye 
Cumhuriyetinde dini kurallann önerilmesi sizce doğru mudur? 

CEVAP 1 : 

Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2.maddesinde 'Türkiye 
Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına 
saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir." hükmü yer almakta denmekte ve 4.madde 
ile de Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki 
hükmü, Cumhuriyetin niteliklerini tanımlayan 2 nci maddesi ve 3 üncü maddesinin 
hükümleri, değiştirilemez ve değiştirilmesinin teklif edilemez olduğu belirtilmektedir. 

Ayrıca Türkiye, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesini (CEDAVV) 1985 yılında onaylamış ve Sözleşme 19 Ocak 1986'da 
yürürlüğe girmiştir. 

CEDAVV Sözleşmesinin temel hedefi, toplumsal yaşamın her alanında kadın-erkek 
eşitliğini sağlamak amacıyla, tüm ayrımcılık içeren uygulamaların ortadan kaldırılmasını 
temin etmektir. Bu doğrultuda, Sözleşme ile gerekli tüm geçici ve özel önlemlerin alınması 
hükme bağlanmaktadır. Sözleşme kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek için var olan tek 
yasal ve bağlayıcı dokümandır. 

17.5.2004 tarihinde, Anayasanın 90'ıncı maddesinde yapılan değişiklik ile CEDAVV 
Sözleşmesi de dahil olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu temel hak ve özgürlükleri hedef 
alan uluslararası belgeler tüm kanunların üzerine çıkarılmıştır. Bu düzenleme ile CEDAVV 
Sözleşmesi normlar hiyerarşisi bakımından kendisine aykırı düşebilecek düzenlemeler 
karşısında üstün konuma gelmiştir. Artık birbiriyle uyumlu Anayasa ve CEDAVV 
kombinasyonu ile kadın-erkek eşitliği yönünde daha güçlü bir hukuki zemin oluşmuştur. 
Böylece, yasaların CEDAVV ışığında yorumlanması Anayasanın bir gereği haline gelmiştir. 

CEDAVV Sözleşmesi ve ükemizin taraf olduğu kadının insan haklarına ilişkin tüm 
uluslararası kararlar ve belgelerde yaşamın her alanında kadın-erkek eşitliğinin 
sağlanması ise devletlerin sorumluluğuna verilmiştir. 

Sonuç olarak, ülkemizdeki Belediyeler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşları gerek 
Anayasa, gerekse CEDAVV Sözleşmesinin maddelerini uygulamakla sorumludurlar 
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SORU 2 : 

Bakanlığınızdan söz konusu kitapçığın hazırlanması aşamasında herhangi bir 
görüş alınmış mıdır? 

CEVAP 2 : 

Söz konusu kitapçığın hazırlanması aşamasında adı geçen belediyenin 
Bakanlığımdan herhangi bir görüş ve işbirliği talebi olmamıştır. 

SORU 3 : 

Evlilik Rehberliği konusu, Bakanlığınıza bağlı, Aile ve Sosyal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğü görev alanı içlndemidir? Şayet öyle ise, bu konuda Bakanlığınızın 
bir çalışması var ıradır? 

CEVAP 3 : 

Aile Pöitimi konusu Bakanlığıma bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğünün görev alanı içinde olup, bu konuda 2005 yılında AHe Rehberi çalışması 
tamamlarla.o* iigiii bilimlerde dağıtımı yapılmaktadır. 

SORU 4: 

Kadından ve aileden sorumlu Türkiye Cumhuriyetinin bir Bakanı olarak kadını 
aşağılayan ve kadım ikinci sınıf yurttaş yerme koyan söz konusu kitapçığı 
hazırlayanlar ve dağıtanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak mısınız? 

SORU 5: 

"Anayasa/Türk Medeni Yasası ve Kadınlara Karşı Her Türlü Aynmcılığın 
önlenmesi Sözleşmesi" ne aykırı olduğu görülen bir kitabın kamu kurumu eli ile 
dağıtılmasının AB'ye girme sürecinde Türkiye'yi ne gibi olumsuzluklar beklemektedir? 

CEVAP 4-5: 

Bahsi geçen kitapçığın kamu eli ile hazırlanıp dağıtılması münferit bir 
uygulamadır.ilgiti Belediye Başkanlığından edinilen bilgiye göre; söz konusu kitapçığın kısa 
bir sure dağıtımı yapıldıktan sonar, içeriğindeki bir takım bilgilerin yanlış anlaşılmaya 
neden olabileceği düşüncesiyle uygun bulunmayarak dağıtımdan kaldırıldığı ve akabinde 
ilgili Basın Mûdürû'nün görevinden alındığı bildirilmiştir. Ülkemizde Avrupa Birliğine giriş 
sürecinde gerçekleştirilen başarılı çalışmalar ile ilgisi olmayıp, AB Müktesebatına Uyum 
Türkiye Ulusal Programındaki taahhütlerimizin yerine getirilmesi doğrultusunda 
çalışmalarımız devam etmektedir. 

Saygılarımla. 

iımdtçoÇUJ 
Devlet Bakâlfı 
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31.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYÎĞİTin, yurt dışına çıkarılan tarihî eserlere ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11806) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın, Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Muhsin KOÇYIOÎT 
Diyarbakır Milletvekili 

1- Yurtdışına çıkarılan eserlerle ilgili olarak, hükümetiniz döneminde hiç 
dava açılmış mıdır? 

2- Daha önce açılan davaların son durumu nedir? 

3- Bu konuda mağdur durumda olan bizim gibi ülkelerle (Mısır, Yunanistan 
v.b) ortak hareket etme ve tavır konusunda bir işbirliği gidilmekte midir? 
Gidilmiyorsa bu hususta bir çalışma yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

4- Türkiye'den yurtdışına kaçırılan ve çeşitli müzayedelerde satılan eserlerle 
ilgili olarak bir çalışma ve araştırma yapılmakta mıdır? Yapılıyor ise 
ortaya çıkarılması sonrası ne gibi işlemler yapılmaktadır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B16SGB610-090 / \1115 ^ 10\l 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜY ÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
18/01/2006 tarihli ve 18048 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Muhsin KOÇYİĞİT'in 7/11806-18061 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: Atilla KOÇ 
1 Cevap B a k a n 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHSİN KOÇYİĞİT'İN 7/11806-18061 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

SORU 1: Yurtdışına çıkarılan eserlerle ilgili olarak, hükümetiniz döneminde hiç dava 
açılmış mıdır? 

CEVAP 1: Yurtdışına çıkarılan eserlerle ilgili olarak bu dönemde dava açılmamıştır, 
ancak yurtdışmda olduğu tespit edilen ve diplomatik yoldan ikili görüşmelerle iadesi istenen 
eserlerin ülkemize iadesine ilişkin girişimlerimiz devam etmektedir. 

SORU 2: Daha önce açılan davaların son durumu nedir? 

CEVAP 2: İtalya Interpolü tarafından bir adet Lidya yazıtının ele geçirildiği 14/11/1997 
tarihinde tçişleri Bakanlığınca bildirilmiştir. Eserin fotoğrafının uzmanlarımızca incelenmesi 
sonucunda Anadolu kökenli olduğu tespit edilmiş ve ülkemize iadesinin sağlanması için açılan 
davaya 1998 yılında bir avukatla anlaşmak suretiyle taraf olunmuştur. 

Dışişleri Bakanlığınca 2005 yılında Büyükelçiliğimiz aracılığıyla taraf olduğumuz hukuki 
sürecin devam ettiği, Prato Sulh Hakimliğine sevk edilen dava ile ilgili herhangi bir karar 
aşamasına vanlamaması nedeniyle dosyanın savcılık tarafından ceza mahkemesine sevk 
edileceği bildirilmiştir. Aynca, eseri elinde bulunduran Galcotti'nin Prato Mahkemesine eserin 
yasal sahibi olduğunun tespiti amacıyla yaptığı başvuru sonucunda duruşmanın ilk oturumunun 
2005 yılında yapılacağı ve söz konusu davaya katılmamızın gerekli olduğu bildirilerek başından 
beri Büyükelçiliğimizi temsil eden avukatın davayı izlemesinin yararlı olacağı belirtilmektedir. 

Söz konusu davanın aynı avukatla bundan sonra da devam etmesi uygun görülmüş ve 
avukata ücret gönderilmiştir. Dava devam etmektedir. 

SORU 3 : Bu konuda mağdur durumda olan bizim gibi ülkelerle (Mısır, Yunanistan vb.) 
ortak hareket etme ve tavır konusunda bir işbirliğine gidilmekte midir? 

CEVAP 3: Kültür varlıklarının kanunsuz dolaşımını önlemek amacıyla, eski eser 
kaçakçılığına ilişkin uluslararası sözleşmeler, yasal düzenlemeler takip edilerek ilgili uluslar 
arası toplantı ve faaliyetlere katılınmaktadır. Bu toplantılarda, özellikle Kültür Varlıklarının 
Yasadışı Trafiğinin Engellenmesine ilişkin 1970 UNESCO Sözleşmesinin, tüm üye ülkelerin 
katıldığı yıllık toplantılarında kültürel miras açısından zengin ve kültür varlığı kaçakçılığından 
mağdur durumda olan Mısır ve Yunanistan gibi ülke temsilcileri ile işbirliği yapılmaktadır. 

SORU 4: Türkiye'den yurtdışına kaçırılan ve çeşitli müzayedelerde satılan eserlerle ilgili 
olarak bir çalışma ve araştırma yapılmakta mıdır? Yapılıyor ise ortaya çıkarılması sonrası ne gibi 
işlemler yapılmaktadır? 

CEVAP 4: Ülkemizden yasadışı yollarla yurtdışına kaçırılan Anadolu kökenli eserlerin 
iadesi amacıyla; 

Dışişleri Bakanlığı ve tçişleri Bakanlığı tnterpol Dairesi ve yurtdışı temsilciliklerimiz 
kanalıyla gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. 

Eser, kaçak kazılarla bulunup kanunsuz yollarla yurtdışına çıkarılmışsa, ülkemizin taraf 
olduğu 1970 UNESCO Sözleşmesi ve Avrupa Arkeolojik Mirasın Korunması Sözleşmesi ve ikili 
anlaşmalar ile iadesi sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Eserin kanunsuz yollarla yurtdışına çıkarıldığının belgelerle ispat edilmesi halinde iadesi 
talep edilmekte, isteğin kabul edilmemesi durumunda yurtdışında bulunan avukatlık firmaları 
aracılığıyla davalar açılmaktadır. 

Yurtiçi ve yurtdışı müzayedeler takip edilerek sağlanabilen ilgili kataloglar incelenmekte, 
ülkemizden çalındığı tespit edilen eserler için gerekli girişimler Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla 
yapılmaktadır. 

Örneğin; Münih'deki Gomy-Mosch sanat galerisinde 14/12/2005 tarihinde açık artırmaya 
konacağı öğrenilen Hitit kabartmasının Anadolu kökenli ve Maraş yöresine ait olduğunun bilim 
adamlarımızca tespit edilmesi üzerine eserin ülkemize iadesi ile ilgili gerekli girişimler Dışişleri 
Bakanlığı aracılığıyla yapılmıştır. Bavyera Kriminal Polisince söz konusu eserin müzayedeye 
konmasının engellenerek yasal Koruma altma alındığı öğrenilmiştir. Eserin iadesine ilişkin resmi 
girişimlerimiz devam etmektedir. 
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32.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, müze ve kütüphanelerin güvenliğine ve en
vanter çalışmalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11807) 

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 P N A 

Aşağıdaki sorularımın, Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Muhsin KOÇYÎĞÎT 
Diyarbakır Milletvekili 

1- Açık veya kapalı olan müzelerimiz veya kütüphanelerimizde en son ne 
zaman "kayıtlı eser envanteri" çalışması ile kontrolü yapılmıştır? 

2- Bu kontroller sonrası eksik veya zarara uğramış eserler nelerdir? 
Sorumlular hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır? 

3- Bu eserlerin tahmini değerleri ne kadardır? 

4- Müze ve kütüphanelerimizin ne kadarında elektronik güvenlik sistemleri 
uygulanmaktadır? Güvenlik personeli olarak kaç kişi çalışmaktadır? 

5- öze l l ik le açık müze şeklinde yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret 
edilen tarihi miraslara söz konusu şahısların verdiği zararlar hakkında son 
20 yılda herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Yaptırmayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B16SGB610-090 | \2'2 > 3 'h\ I o\ I 2006 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
18/01/2006 tarihli ve 18048 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Muhsin KOÇYÎĞİT'in 7/11807-18062 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: 
1-Cevap 

M 
Atilla KOÇ 

Bakan 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHSİN KOÇYİĞİT'İN 7/11807-18062 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Açık veya kapalı olan müzelerimiz veya kütüphanelerimizde en son ne 
zaman "kayıtlı eser envanteri" çalışması ile kontrolü yapılmıştır? 

CEVAP 1: Açık ve kapalı müzelerimizde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu kapsamında çıkarılan Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliği, Korunması Gerekli 
Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Müzelere Alınmaları, Envanteri Korunması ve Ayniyat 
İşlemleri ile Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve 
Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikler uyarınca eser envanter çalışmaları müze 
müdürlüklerinde çalışan uzman personelin asli görevi olup sürekli olarak yapılmaktadır. 
Ayrıca her yıl sonu itibari ile oluşturulan sayım komisyonlarınca envantere kayıtlı eserlerin 
sayımlan yapılarak sayım sonucu tutanakla tespit edilir. 

Kütüphanelerde de her yıl mevzuat doğrultusunda, demirbaş, eşya ve kitap sayımı 
yapılmaktadır. Ayrıca yıllık istatistik formlarında da eser sayılan bildirilmektedir. 

SORU 2: Bu kontroller sonrası eksik veya zarara uğramış eserler nelerdir? Sorumlular 
hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır? 

CEVAP 2: Açık ve kapalı müzelerde yapılan eser sayımı sonucu istanbul Topkapı 
Sarayı Müzesi Müdürlüğüne kayıtlı olan 9/20 ve 9/22 envanter numaralı iki adet levha, 10/15 
ve 4/17 envanter numaralı iki adet tuğra, 5/8 ve 5/14 envanter numaralı iki adet şal; 4/11 ve 
4/12 envanter numaralı iki adet tuğralı levha olmak üzere toplam 8 adet eserin ve İsparta 
Yalvaç Müze Müdürlüğüne kayıtlı olan 1780 envanter numaralı medusa başı tasvirli mimari 
eserin eksikliğine ilişkin tutanaklar düzenlenmiştir. Eksik eser için bir komisyon kurularak 
bedel tespiti yaptmlmış, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler yürütülmektedir. 

21 Temmuz 2005 tarihinde, Darende Sadrazam Mehmet Paşa ilçe Halk 
Kütüphanesinde meydana gelen hırsızlık olayında 3 yazma eserin çalındığı, 5 adedinin de 
tezhipli sayfalarının kesilip alındığı belirlenmiştir. Konu; Bakanlığım Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı ve Dışişleri Bakanlığınca takip 
edilmektedir. Eserlerin bulunması ve bulunduktan takdirde ülkemize iade edilmeleri için, 
ulusal ve uluslararası düzeyde duyurusu yapılmıştır. Antalya Akseki ilçe Halk 
Kütüphanesindeki eserlerin Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesine nakli sırasında üç 
risaleden oluşan bir cilt eserin yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Eserin ulusal ve uluslararası 
düzeyde aranması için gerekli duyurular yapılmıştır. 

SORU 3: Bu eserlerin tahmini değerleri ne kadardır? 

CEVAP 3: Değer Takdir Komisyonunca; istanbul Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü 
envanterine kayıtlı toplam 8 adet eserin çalınması sonucunda 1.180 YTL ve İsparta Yalvaç 
Müze Müdürlüğüne kayıtlı olan 1780 envanter numaralı eserin çalınması sonucunda 1.300 
YTL değer takdiri yapılmıştır. 

Darende Mehmet Paşa tice Halk Kütüphanesinden çalman eserlerin değeri ise 25.000 
YTL'dir. 
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SORU 4: Müze ve kütüphanelerimizin ne kadarında elektronik güvenlik sistemleri 
uygulanmaktadır? Güvenlik personeli olarak kaç kişi çalışmaktadır? 

CEVAP 4: Müzelerimizde 270 koruma ve güvenlik görevlisi, 505 bekçi 
bulunmaktadır. Aynca 95 müze müdürlüğü ve bu müdürlüklere bağlı 92 birimimiz 
bulunmaktadır. Bunlardan 99 unda elektronik güvenlik sistemleri bulunmaktadır. 

Bakanlığıma bağlı yazma eser bulunan kütüphanelerden 19'unda güvenlik sistemi 
bulunmaktadır. Güvenlik donanımı olmayan kütüphanelerden Malatya İl Halk, Malatya 
Darende İlçe Halk, Antalya Akseki İlçe Halk ve Hacı Belctaş îlçe Halk Kütüphaneleri 
koleksiyonları, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesine nakledilmiştir. Diğer 
kütüphanelerimizde güvenlik sistemi 2006 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Aynca yazma eser 
kütüphanelerimizde toplam 26 kişi gece bekçisi ve güvenlik kadrolarında çalışmaktadır. 

SORU 5: özellikle açık müze şeklinde yerli ve yabancı turistler tarafindan ziyaret 
edilen tarihi miraslara söz konusu şahıslann verdiği zararlar hakkında son 20 yılda herhangi 
bir çalışma yapılmış mıdır? Yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 5: Yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafindan ziyaret edilen müzelerimizde 
ziyaretçilerin kontrollü olarak giriş ve çıkışları sağlandığından ziyaretçilerin eserlere ilişkin 
herhangi bir zaran söz konusu değildir. 

33.- İstanbul Milletvekili Göksal KÜÇÜKALI'nin, bütçe görüşmelerindeki bir ifadesine ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakam Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/11818) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 28.12.2005 

^>Goksal KÜÇÜKALİ 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Bütçe görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkanı Sayın Deniz BaykaFın 
Tempo Dergisini göstererek, Ofer görüşmenizle ilgili yapmış olduğu 
açıklamalar üzerine, bu hadiselerin doğru olmadığını ve bütün bu meselelerin 
"malum bir- kişi" tarafından organize edildiğini söyledikten sonra, "bu işin 
arkasında kim var ben biliyorum ama açıklamıyorum" ifadesini kullandınız. 

Sorular: 

1- Bahsettiğiniz kişi veya kişiler kimlerdir? 
2- Bu şahıs Erhan Göksel midir? 
3- İtham ettiğiniz şahıslar, sizin ifadenize göre Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetinin bir bakanına, yalan söyleyerek zan altında bıraktıklarına 
göre, haklarında savcılığa suç duyurusunda bulundunuz mu? 
Bulunmadıysanız nedeni nedir? Suç duyurusunda bulunmadıysanız 
bulunmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.BMK.0.113/6 
31.01.06* 1 3 3 i 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 18.01.2005 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18048 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan İstanbul Milletvekili Sayın Göksal KÜÇÜKALİ'ye ait 7/11818 
esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiş ve Bakanlığımız 
görüşü aşağıda belirtilmiştir. 

Konu hakkında tarafımca gerekli açıklamalar yapılmış ve bu açıklamalar Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tutanaklan ile basın ve yayın organlarında yer almış 
bulunmaktadır. 

Bu safhada, konuyla ilgili olarak başka bir açıklama yapmaya ihtiyaç 
duyulmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

ÜNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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GÜNDEMİ 
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57 NCİ BİRLEŞİM 
1 ŞUBAT 2006 ÇARŞAMBA 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

01 
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08 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R ALACAK İŞLER 

SEÇIM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA D A İ R ÖNGÖRÜŞMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLIFLERİ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

E G E M E N L İ K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D İ R 



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 1.2.2006, 2.2.2006, 7.2.2006, 8.2.2006 ve 9.2.2006 tarihli birleşimlerinde; 

çalışma sürelerinin 15.00-20.00 saatleri arasında olması, 1.2.2006, 7.2.2006 ve 8.2.2006 tarihli bir
leşimlerde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek, bu birleşimlerde Kanun 
Tasarı ve Tekliflerinin görüşülmesi önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 31.1.2006 tarihli 56 ncı Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Adalet Komisyonu 
1.2.2006 Çarşamba Saat: 11.00 

* Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
1.2.2006 Çarşamba Saat: 11.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
1.2.2006 Çarşamba Saat: 15.00 

* Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
2.2.2006 Perşembe Saat: 10.30 

* Dışişleri Komisyonu 
2.2.2006 Perşembe Saat: 10.30 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
2.2.2006 Perşembe Saat: 15.30 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihi Milli 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 - 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) 

3. - İzmir Milletvekili Fazıl Karaman ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 178 
Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/614) (S. Sayısı: 
1055) (Dağıtma tarihi: 25.12.2005) 

4. - Kırşehir Milletvekili Hacı Turan'ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/675) 
(S. Sayısı: 1070) (Dağıtma tarihi: 25.1.2006) 

5. - T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir 
Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya 
Gelir Almakta Olanlara ödenen Gelir ve Aylıklarda 2006 Yılında Yapılacak Artışlar ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/1165) (S. Sayısı: 1076) (Dağıtma tarihi: 31.1.2006) 

6. - 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) 

7. - Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Sosyal 
Güvenlik Barışı Yasa Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Hakkında Prim Barışı Kanunu Teklifi; Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, 
1479 ve 2926 Sayılı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Önerisi; Erzurum Milletvekili 
Mustafa Nuri Akbulut'un, İş ve Sigorta Barışı Kanunu Teklifi, Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 
42 Milletvekilinin, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununa Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; Muğla Milletvekili 
Fahrettin Üstün ile 28 Milletvekilinin, Bağ-Kur ve SSK'ya Ait Birikmiş Prim Borçlarına Ödeme 
Kolaylığı Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın, Sosyal 
Güvenlik ve Prim Barışı Kanunu Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/1122, 2/116, 2/124, 2/137, 2/147, 2/379, 2/399, 2/457) (S. Sayısı: 1066) 
(Dağıtma tarihi: 20.1.2006) 

8. - 28.12.2005 Tarihli ve 5440 Sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine 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 (1/1161) (S. Sayısı: 1068) 
(Dağıtma tarihi: 24.1.2006) 

9. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu ve 3 Milletvekilinin; 406 Sayılı Telgraf ve 
Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı: 1074) (Dağıtma tarihi: 27.1.2006) 

10. - 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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11. - 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) 

12. - Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları 
Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/1017) (S. Sayısı: 1064) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

13. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 4 Milletvekilinin, Türk Tabipleri Birliği 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 
ve 35 Milletvekilinin, 23.1.1953 Tarihli ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 3224 
Sayılı Yasa ile Değişik 60 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/672, 2/604) (S. Sayısı: 
1069) (Dağıtma tarihi: 25.1.2006) 

14. X - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/499) 
(S. Sayısı: 949) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

15. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/988) 
(S. Sayısı: 922) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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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23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. 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) 

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

35. 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) 

36. 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) 

37. X - 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) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde 
İmzalanan Sosyal 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) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu 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) 

40. X - Türkiye Hükümeti ile Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla 
İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/956) (S. Sayısı: 908) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

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

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/982) (S. Sayısı: 910) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

43. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve 
Bağışıklıklarına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1014) (S. Sayısı: 935) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1015) (S. Sayısı: 936) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

45. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 
Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1020) (S. Sayısı: 938) 
(Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

46. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1023) (S. Sayısı: 939) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 
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47. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1016) (S. Sayısı: 937) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

48. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

49. X - WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1021) (S. Sayısı: 964) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

50. X - WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S. Sayısı: 966) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

51. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1037) (S. Sayısı: 967) 
(Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

52. X - Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/967) (S. Sayısı: 976) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

53. X - (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/968) (S. Sayısı: 977) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

54. - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. 
Sayısı: 945) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

55. - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin, Memurlar ile Diğer Kamu 
Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/994, 2/321, 2/474) (S. Sayısı: 952) (Dağıtma tarihi: 22.6.2005) 

56. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 
Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

57. - 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) 

58. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

59. - 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) 

60. - 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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61. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 

Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 
62. - 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) 

63. - 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) 

64. - 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) 

65. - 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) 

66. - 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) (*) 

67. - 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) (*) 

68. - 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) (*) 

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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) 

73. - 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) 

74. - 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) 

75. - 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) 
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76. - 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) 

77. - 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) 

78. - 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) 

79. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

80. - 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) 

81. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'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 (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

82. - 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) 

83. - 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) 

84. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 49l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

85. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 
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86. - 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) 

87. - 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) 

88. - 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) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91. - 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) 

92. - 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) 

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

94. - 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) 
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95. - 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) 

96. - 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) 

97. - 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) 

98. - 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) 

99. - 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) 

100.- 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) 

101. - 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) 

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

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

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

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - 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) 

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 (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

109.- 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) 

110. - 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) 

111.- Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

112.- 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) 
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113.- 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) 

114.- 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) 

115.- 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) 

116. - 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) 

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

118.- 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) 

119.- 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) 

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

121. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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122. - 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) 

123. - 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) 

124. - 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) 

125. - 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) 

126. - 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) 

127. - 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) 

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 (3/273) (S. Sayısı: 521 "e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

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

130. - 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) 
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131. - 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) 

132. - 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) 

133. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

134. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

135. - 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) 

136. - 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) 

137. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

138. - 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) 
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139. - 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) 

140. - 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) 

141. - 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

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 (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 
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148. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

149. - 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) 

150. - 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) 

151.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

152.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S.Sayısı: 543'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

153.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kars Milletvekili Selami Yiğit'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310) (S.Sayısı: 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

154. - 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) 

155.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'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 Ustün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

156.- 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) 

157.- Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

158. - 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) 

159.- 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) 

160. - 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) 

161. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

162. - 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) 

163. - 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) 

164. - İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

165. - 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) 
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166. - 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) 

167. - 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) 

168. - 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) 

169. - 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) 

170. - 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) 

171. - 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) 

172. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'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) 

173. - 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) 

174. - 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 
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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) 

175. - 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) 

176. - 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) 

177. - 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) 

178. - 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) 

179. - 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) 

180. - 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) 

181. - 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) 

182. - 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) 

183. - 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 

- 2 1 - 57 NCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
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) 

184. - 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) 

185. - 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) 

186. - 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) 

187. - Erzurum Milletvekili 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) 

188. - 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) 

189. - 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) 

190. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

191. - 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) 

192.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün 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 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S. Sayısı: 575'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

193. - 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) 

194. - 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) 

195. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'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 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) 

196. - 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) 

197. - 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) 

198. - 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) 

199. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S. Sayısı: 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

200. - 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) 
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201.- 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) 

202. - 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) 

203. - 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) 

204. - 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) 

205. - 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) 

206. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'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 Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

207. - 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) 

208. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/498) (S.Sayısı: 604'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

209. - 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) 

- 2 4 - 57 NCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
210.- 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) 

211.- 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) 

212. - 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) 

213.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) 

214. - 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) 

215. - 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) 

216. - 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) 

217. 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) 

218. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, 
Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

219. - 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) 

220. - Tekirdağ Milletvekili Tevfik 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) 

221.- 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) 

222.- 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) 

223. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

224. - 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) 

225. - 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) 

226. - 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) 

227. - 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) 

228. - 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) 

229. - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549) (S. Sayısı: 746'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

230. - 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) 

231.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

232. - 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) 

233. - Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'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 
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) 

234. - 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) 

235. - 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) 

236. - 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) 

237. - 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) 

238. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S. Sayısı: 770'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

239. - 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 
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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) 

240. - 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) 

241.- 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) 

242. - 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) 

243. - 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) 

244. - 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) 

245. - 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) 

246. - 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) 

247. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/638) (S. Sayısı: 779'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

248. - 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 
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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) 

249. - 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) 

250. - 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) 

251. - 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) 

252. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'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 Muharrem Toprak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

253. - 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) 

254.- 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) 

255. - 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) 

256. - 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) 

257. - 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) 

258. - 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) 

259.- Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları 
Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1018) (S. Sayısı: 
913) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 
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260.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663, 1/738) 
(S. Sayısı: 917) (Dağıtma tarihi: 31.5.2005) 

261.- Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/795) (S. Sayısı: 923) (Dağıtma 
tarihi: 7.6.2005) 

262.- Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 924) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

263. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

264. - Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/998) (S. Sayısı: 926) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

265. - Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1041) 
(S. Sayısı: 931) (Dağıtma tarihi: 13.6.2005) 

266. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S. Sayısı: 954) 
(Dağıtma tarihi: 24.6.2005) 

267.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ile 10 Milletvekilinin ve Samsun Milletvekili 
İlyas Sezai Önder ile 6 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifleri ile Adalet Komisyonu Raporu (2/480, 2/483) (S. Sayısı: 968) (Dağıtma tarihi: 
29.6.2005) 

268. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1044) (S. Sayısı: 1001) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

269. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1071) (S. Sayısı: 
1002) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

270. X - Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/891) 
(S. Sayısı: 1003) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

271.X - İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu 
Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1022) (S. Sayısı: 1007) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

272. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1046) (S. Sayısı: 1008) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

273. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1058) (S. Sayısı: 1011) (Dağıtma 
tarihi: 9.11.2005) 
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274. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1065) (S. Sayısı: 1012) (Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

275. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'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 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/579) (S. Sayısı: 979'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

276. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/691) (S. Sayısı: 980'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

277. - 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 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/694) (S. Sayısı: 98l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

278. - 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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/695) (S. Sayısı: 982'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

279. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'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 Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/696) (S. Sayısı: 983'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
10.11.2005) 

280. - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz'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 Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/697) (S. Sayısı: 984'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

281.- Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'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 Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/698) (S. Sayısı: 985'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

282.- Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç'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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 2 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/719) (S. Sayısı: 986*ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

283. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/731) (S. Sayısı: 987'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

284.- Ardahan Milletvekili Kenan Altun'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 Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 
5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/732) (S. Sayısı: 988'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

285. - Zonguldak Milletvekili Fazlı 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 Tekirdağ 
Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/747) (S. Sayısı: 989'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

286. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'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 Tekirdağ 
Milletvekili Mehmet Nuri Saygun v 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/748) (S. Sayısı: 990'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

287. - Zonguldak Milletvekili Fazlı 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 Tekirdağ 
Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/749) (S. Sayısı: 991'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

288.- 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 Ertelen
mesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/750) (S. Sayısı: 992'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

289. - İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/764) (S. Sayısı: 993'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

290. - 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 Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/788) (S. Sayısı: 994'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

291.- Mardin Milletvekili Selahattin Dağ'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 Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/718, 3/789) (S. Sayısı: 995'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 
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292. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 

Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1099) (S. Sayısı: 1013) (Dağıtmatarihi: 10.11.2005)* 

293. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 46 Milletvekilinin; 222 Sayılı İlköğretim Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 1016) (Dağıtma tarihi: 11.11.2005) 

294. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1129) (S. Sayısı: 1019) (Dağıtma tarihi: 21.11.2005) 

295. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; Yeniceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/130) 
(S. Sayısı: 1020) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

296. - Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile 
İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1061) (S. Sayısı: 1021) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

297. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1080) (S. Sayısı: 1024) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

298. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Büyükelçilik 
Binasının Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Satışına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1110) (S. Sayısı: 1026) 
(Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

299. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1116) (S. Sayısı: 1027) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

300. X - Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) 
Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1075) (S. Sayısı: 1022) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

301. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1077) (S. Sayısı: 1023) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

302. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1060) (S. Sayısı: 
1032) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

303. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1062) (S. Sayısı: 1033) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

304. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1064) (S. Sayısı: 1034) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 
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305. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 

İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1079) (S. Sayısı: 
1035) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

306. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1059) (S. Sayısı: 1031) (Dağıtma tarihi: 6.12.2005) 

307. X - Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1081) (S. Sayısı: 1036) (Dağıtma tarihi: 6.12.2005) 

308. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

309. - Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/431) 
(S. Sayısı: 1038) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

310. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/905) (S. Sayısı: 933 ve 933'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 16.6.2005 ve 21.12.2005) 

311.- Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/1073) (S. Sayısı: 1040) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

312.X - Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (1/835) (S. Sayısı: 1041) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

313.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1087) (S. Sayısı: 1044) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

314. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1090) 
(S. Sayısı: 1045) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

315. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1091) 
(S. Sayısı: 1046) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

316. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sanayi 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1096) (S. Sayısı: 1047) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

317.X - Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1072) (S. Sayısı: 1043) 
(Dağıtma tarihi: 23.12.2005) 

318.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1131) (S. Sayısı: 1054) (Dağıtma tarihi: 25.12.2005) 

319.- Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/977) (S. Sayısı: 1052) (Dağıtma tarihi: 27.12.2005) 
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08 - KANUN TASAM VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
320. X - Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 

Komisyonu Raporu (1/1120) (S. Sayısı: 1057) (Dağıtma tarihi: 5.1.2006) 
321. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 36 Milletvekilinin; 4207 Sayılı Tütün 

Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/382) (S. Sayısı: 1062) (Dağıtma tarihi: 17.1.2006) 

322. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/887) (S. Sayısı: 1063) 
(Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

323. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 
İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/214) (S. Sayısı: 1065) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

324. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1089) (S. Sayısı: 1067) (Dağıtma tarihi: 
24.1.2006) 

325. X - Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yücesan, Mehmet Cevdet Selvi ve Mehmet 
Ali Arıkan ile 25 Milletvekilinin; Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkı Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 1071) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2006) 

326. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ile 12 Milletvekilinin; 3797 Sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/443) 
(S. Sayısı: 1072) (Dağıtma tarihi: 26.1.2006) 

327. - Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 2863 
Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/461) (S. Sayısı: 970 ve 970'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.6.2005 ve 27.1.2006) 

328.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ekj 
Cetvellerin Yargıtay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1105) (S. Sayısı: 1075) (Dağıtma tarihi: 30.1.2006) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1070) 

Kırşehir Milletvekili Hacı Turan'm; Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/675) 

Not: Teklif; Başkanlıkça Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri komisyonlarına havale 
edilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Hacı Turan 
Kırşehir 

GENEL GEREKÇE 

Teklif ile Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen temel niteliklere ve demokratik hukuk dev
letine yönelik ciddi bir tehlikenin varlığı halinde Devlet güvenliğinin sağlanması, casusluk faaliyet
lerinin ortaya çıkarılması, Devlet sırrının ifşasının tespiti ve terörist faaliyetlerin önlenmesine iliş
kin olarak, gerekli dinlemenin yapılabilmesi ve kayıtların tutulabilmesi için Telekomünikasyon 
Kurumu bünyesinde Kurum başkanına doğrudan bağlı "Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı" 
adıyla kurulacak tek bir merkez amaçlanmıştır. Oluşturulan bu başkanlık bir başkan ile teknik, 
hukuk ve idari olmak üzere üç uzmandan oluşur. Bu Başkanlıkta MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimlerinden birer temsilci bulundurulur. Telekomünikas
yon İletişim Başkanı, Telekomünikasyon Kurumu Başkanının teklifi üzerine Başbakan tarafından 
atanır. Ulaştırma Bakanlığı bu iletişim merkezinin alt yapısını hazırlamakla yükümlüdür. Ancak, 
altyapı çalışmaları çerçevesinde ihaleler bitirilememiştir. Ayrıca anılan yasada kadro ihdası yapıl
madığından, kadro temini için 15 yeni üniversite kurulmasıyla ilgili 5447 sayılı yasaya eklenen baş
kanlık personeline ilişkin kadro cetveli anılan yasanın veto edilmesi nedeniyle yasalaşmamıştır. 
Merkezin kurulması için, 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde belirtilen süre (en geç altı ay) 
yeterli olmadığından dolayı yukanda belirtilen işlemlerin yerine getirilebilmesi için daha fazla 
süreye ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu Kanunla, 23.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere altı ay daha süre verilerek merkezin 
kurulması hedeflenmiştir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 25/1/2006 
Esas No.: 2/675 
Karar No.: 31 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
19/1/2006 tarihinde Başkanlığınıza sunulan, "Kırşehir Milletvekili Hacı Turan'ın Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi," 
20/1/2006 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna havale edilmiş ve Komisyonumuz, 25/1/2006 tarihli 28 inci 
toplantısında İçişleri, Adalet bakanlıkları ile Telekomünikasyon Kurumu temsilcilerinin de 
katılımıyla Teklifi inceleyip görüşmüştür. 

5397 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü 
İstihbarat Teşkilatı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Teşkilatlarına iletişimin dinlenmesi 
konusunda yetki verilmiş ve bu işlemlerin denetimi için Başbakanlıkta bir merkez oluşturulmasına 
olanak tanınmıştı. Ancak bu merkezin kurulması için Kanunda öngörülmüş olan altı aylık süre 
çeşitli nedenlerle yetersiz kalmıştır. Teklif ile bu merkezin kurulması için altı aylık yeni bir süre 
tanınmaktadır. 

Komisyonumuz, Teklif ile gerekçesini benimsemiş ve maddelerinin görüşülmesine geçilmesini 
kararlaştırmıştır. 

Teklifin söz konusu ek süreyi öngören 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 
3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur. 
Başkan 

Tevfık Ziyaeddin Akbulut 
Tekirdağ 

Üye 
Şevket Gürsoy 

Adıyaman 
Üye 

Ali Yüksel Kavuştu 
Çorum 

Üye 
Fuat Geçen 

Hatay 

Üye 
Ali Oksal 

Mersin 
(Çekimser) 

Üye 
Mehmet Kartal 

Van 
(Çekimser) 

Başkanvekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 
Üye 

Nur Doğan Topaloğlu 
Ankara 

Üye 
Ali Ay ağ 
Edirne 
Üye 

Hakkı Ülkü 
İzmir 

(Çekimser) 
Üye 

Nurettin Sözen 
Sivas 

(Çekimser) 

Üye 
Ali Küçükaydın 

Adana 
Üye 

Şevket Orhan 
Bursa 
Üye 

Muharrem Tozçöken 
Eskişehir 

Üye 
Mehmet S. Kesimoğlu 

Kırklareli 
(Çekimserim) 

Üye 
Selami Uzun 

Sivas 

Üye 
Nadir Saraç 
Zonguldak 
(Çekimser) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1070) 
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KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ 
HACI TURAN'IN TEKLİFİ 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPIL
MASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 3/7/2005 tarihli ve 5397 sayılı 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE - 2559 sayılı Kanunun 
ek 7 nci maddesinde düzenlenen merkez, en 
geç altı ay içinde kurulur. Merkez kuruluncaya 
kadar 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 
2803 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi ve 2937 
sayılı Kanunun 6 nci maddesi hükümleri 
uyarınca verilen iletişimin dinlenmesi, tespiti, 
sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda 
alınmasına dair karar veya yazılı emirler, 
telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve 
kuruluşlar tarafından derhal yerine getirilir; il
gili istihbarat kurumlarının mevcut sistem
lerinin kullanılmasına devam olunur." 

MADDE 2.- Bu Kanun 23/1/2006 tarihin
den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPIL
MASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- Teklifin 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3.- Teklifin 3 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1070) 




