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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak dört oturum yaptı. 

Bir ila Üçüncü Oturumlar 
Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyonkarahisar çevre yolu ödeneğinin artırıla

rak inşaatın bir an önce tamamlanmasının bölgedeki trafik kazalarının azaltılmasındaki önemine; il
de, kara yolları bölge müdürlüğü kurulmasının yararlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Bayın
dırlık ve İskân Bakam Faruk Nafiz Özak cevap verdi. 

Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, özellikle Irak'ın kuzeyinde yaşanan son siyasi gelişmeler 
ve Türkiye'nin bu konuda izleyeceği tutum, 

Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu, Türkiye ile Suriye arasında yaşanan gelişmeler ve iş 
birliği, 

Konusunda gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
İspanya Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve beraberindeki parlamento heyetinin ülkemizi 

ziyaretinin TBMM Başkanlık Divanınca uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın Hindistan'a, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Letonya'ya, 
Yaptıkları resmî ziyaretlere katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri kabul 

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

Teklifı'nin (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 (1/1030) 
(S. Sayısı: 904), 

3'üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti Arasında Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırıl
ması İçin İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/1115) (S. Sa
yısı: 1147), 

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından; 

Ertelendi. 
4'üncü sırasında bulunan, Samsun Milletvekili Ahmet Yeni'nin, 15/11/2000 Tarihli ve 4603 Sa

yılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak 
Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifı'nin (2/901) 
(S. Sayısı: 1278) görüşmeleri tamamlanarak, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 

5'inci sırasında bulunan ve Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen, 
15/11/2006 Tarihli ve 5556 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Ka
nunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nunun (1/1268) (S. Sayısı: 1276) tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 
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Saat 19.06'da toplanmak üzere, üçüncü oturuma 19.01'de son verildi. 
Nevzat Pakdil 

TBMM Başkanı Vekili 
Harun Tüfekçi 

Konya 
Kâtip Üye 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 
Kâtip Üye 

Dördüncü Oturum 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 5'inci 

sırasında bulunan ve Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen, 15/11/2006 
Tarihli ve 5556 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un (1/1268) 
(S. Sayısı: 1276), görüşmelerine devam olunarak, 2'nci maddesine kadar kabul edildi. 

11 Ocak 2007 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 
19.53'te son verildi. 

Sadık Yakut 
Başkan Vekili 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Kâtip Üye 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 
Kâtip Üye 
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11 Ocak 2007 Perşembe 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49'uncu 
Birleşimi'ni açıyorum. 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Konuşma süreleri be'-er dakikadır. Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir. Hükümetin cevap 

süresi yirmi dakikadır. 
Gündem dışı ilk söz, '"'kemizde kadınların siyasete katılmalarıyla ilgili söz isteyen İzmir Mil

letvekili Canan Arıtman'a aittir. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Arıtman, buyurun. 
Süreniz beş dakika. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1.- izmir Milletvekili Canan Antman'ın, kadınların politik yaşama eşit katılımlarının, ülkenin 

ilerlemesine, demokratikleşme ve çağdaşlaşma hedeflerine ulaşmaya ve sürdürülebilir kalkınmaya 
sağlayacağı yararlara ilişkin gündem dışı konuşması 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tüm dünyada yüzyıllar bo
yu süren, uğrunda can verilen kadın hakları mücadelesinde ilk talep edilen hak, daima siyasal hak 
olmuştur. Yani, kendi geleceğini tayin edebilme, kendi geleceği üzerinde söz söyleyebilme hakkı. 
Bu, kadının birincil insan hakkıdır ve demokrasi talebidir. 

Türk kadını, bugün üyesi olmaya çalıştığı AB ülkelerinin pek çoğundan önce ve onlara öncü
lük ederek Atatürk ve cumhuriyet devrimleri sayesinde 1934'te siyasal haklarını kazandığında, dün
yada sadece 17 ülke kadınının bu hakkı vardı. Peki, bunca yıl sonra Türk kadını ülke siyasetinin ne
resinde? Siyaset biliminde kadının yerinin göstergesi, parlamentolarındaki kadın oranıdır. Dünya 
parlamentoları sıralamasında, ülkemiz, 189 ülke arasında 160'ıncı sıradadır. Avrupa parlamentola
rında en sondayız. Meclisteki oranımız yüzde 4,4'tür. AKP'de kadın parlamenter oranı yüzde 3 iken, 
CHP'de yüzde 7,14'tür. Seksen altı yıl boyunca ancak 186 kadın milletvekili seçilebilmiştir, ortala
ması yüzde 2'dir. Bu kadınların yüzde 45'i Cumhuriyet Halk Partisinden seçilmiştir. Cumhuriyet Se
natosuna seçilen kadınların da yüzde 50'si CHP'den seçilmiştir. 

Kadın adayların, listelerde seçilebilecek yerlerde olmaları çok önemlidir. Kadınların listelerde 
ilk üç sırada aday gösterilmesini baz alırsak, son seçimlerde AKP sadece tek 1 kadını aday göster
miştir, CHP ise 7 kadını. Bu konudaki genel oran yüzde 3,7'dir. 

Dünya parlamentolarında kadın parlamenter oranlarının en yüksek olduğu bölge Kuzey Avru
pa'dır. Genel ortalaması yüzde 40 olan Kuzey Avrupa ülkelerinden İsveç'te kadın parlamenter ora
nı yüzde 45,3'tür. Türk kadınının ilk kez Parlamentoya girdiği 1934'te oran bizde yüzde 4,6 iken İs
veç'te yüzde 5 idi; bugün bizde yüzde 4,4, İsveç'te yüzde 45,3'tür. En düşük bölgesel oran ise yüz
de 7,7 ile Arap ülkeleridir. Türkiye, Arap ülkelerinin bile gerisindedir. 

Kadın temsili açısından Batılı ülkelerden çok geri durumda olan Türkiye, Müslüman ülkeler ve 
Türki cumhuriyetlerle de mukayese edildiğinde geri durumdadır. Tunus ve Pakistan'da kadın parla-
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menter oranı bizim 5 katımızdır, Afganistan'da ise 6 katımızdır. Türki cumhuriyetlerin oranı da bi
zim en az 4 katımıza çıkmaktadır. 

Türk kadınını 21'inci yüzyılda Türki cumhuriyetlerin, Müslüman ülkelerin bile gerisine götü
ren, dünyada en geri durumda olan Arap ülkelerinin bile gerisinde bırakanların ellerini vicdanları
na koyma zamanı gelmedi mi dersiniz? 

Gelelim yerel parlamentolara: Durum, kadınlar açısından daha da içler acısıdır. Belediye baş
kanlıklarında binde 5; belediye meclis üyeliklerinde yüzde 2,3; il genel meclisi üyeliklerinde yüz
de 1,7; yerel parlamentoların ortalaması yüzde 1 olup, bir önceki seçimlere göre kadınlar açısından 
bir geriye gidiş söz konusudur. Bu oranla da, Avrupa'da sonuncuyuz. 

Son yerel seçimlerde 3.225 belediye başkanından sadece 18'i kadındır, çoğu da ancak belde 
başkanıdır. Yerel seçimlerin açık ara galibi AKP'den sadece 2 kadın belediye başkanı seçilebilmiş
tir. Cumhuriyet Halk Partisinin ise 5 kadın belediye başkanı vardır. 81 ilimizin 54'ünün il genel 
meclisinde hiç kadın üye yoktur. Seçilebilen il genel meclisi üyesi kadınların partilere göre dağılı
mında AKP'de oran sadece yüzde 1,3'tür, CHP'li kadın üyelerin oranı AKP'nin 3 katıdır. AKP Tür
kiye ortalaması altında kalırken, CHP ülke ortalamasının üstündedir. Son yerel seçimlerde 6 ilimiz
deki belediyelerin, ilçeleri dahil hiçbirinde kadın belediye meclis üyesi seçilmemiştir. Belediye 
meclis üyesi seçilebilen kadınların siyasi partilere göre dağılımına bakarsak, ülke ortalamasının al
tında kalan AKP'de yüzde 2,1'lik, ortalamanın üstündeki CHP'de ise yüzde 3,5'lik bir oran söz ko
nusudur. 

Sayın Bakan Nimet Çubukçu, bütçe görüşmelerinde, son seçimlerde kadın sayısını çok art
tırdıklarını, CHP'den çok ileri olduklarını iddia etmişti. İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel 
Müdürlüğünden alınan bu gerçek rakamları, doğruları Sayın Bakanın dikkatine sunarım. Bütçe 
görüşmelerinde "La Fontaine'den masallar anlatıyorsunuz" dediğimde ne kadar haklı olduğumun 
belgeleri, işte devletin bu rakamlarıdır. O gün gülenler bugün Meclis toplantısına bile geleme-
mektedirler. 

Ülkemiz siyasetinde kadının yeri bu oranlarla ancak semboliktir. Nüfusun ve seçmenlerin ya
rısını oluşturan kadınların temsil edilmediği, siyasi katılımların ancak göstermelik olduğu parla
mentolarımızla demokrasimiz, kadınsız demokrasi veya erkek demokrasisi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayınız. Ek sürenizi veriyorum. Bir dakikalık süre içinde... 
Buyurun. 
CANAT ARITMAN (Devamla) - Evet. 
...dolayısıyla, eksik demokrasi veya bir başka deyişle ayıplı demokrasidir. Kadının siyasette 

temsil edilememesi, onların eğitimden sağlığa, iş yaşamından aile yaşamına ve şiddete maruz kal
masına kadar bir dizi ağır sorunlara, eşitsizliğe neden olmaktadır. 

Kadınların politik yaşama eşit katılımı, onların ve ülkenin ilerlemesinde, demokratikleşme ve 
çağdaşlaşma hedeflerine ulaşmada ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında anahtar konumda
dır. Kadınların siyasete katılımının önünde bir dizi aşılması güç engel vardır. Ben de şu anda bir en
gelle karşı karşıyayım. Sayın Başkan, ilave bir dakika daha rica ediyorum. Zaten bu parlamentolar
da çok azız. Bu konuda biraz olumlu bir ayrımcılık rica ediyorum. İlave bir dakika daha. 

Çözüm, bizden sonra gelip bizi fersah fersah geçen çağdaş, demokratik ülkelerin uyguladığı 
yoldur. Bu ülkeler, kadınlar aleyhine oluşan siyasi temsil eşitsizliğini gidermek için, kadınlar lehi
ne olumlu ayrımcılık anlamına gelen cinsiyet kotasını uygulamışlardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Sadece bir dakika Sayın Başkan... 
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BAŞKAN - Sayın Arıtman, lütfen konuşmanızı tamamlayın. 
Lütfen, ikinci defa uzatmaya fırsat vermeyelim. 
Buyurun. 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum. 
Cinsiyet kotası, halen dünyada 81 ülkenin yasalarında yer alan evrensel bir destek politikası

dır. Bizim de cinsiyet kotasını zorunlu hale getirecek yasal önlemleri bir an önce gerçekleştirmemiz 
gerekir. 

Kadınların siyasi temsilde eşitliğini sağlayacak yasal değişikliklerin yapılması, Cumhuriyet 
Halk Partisinin Parti Programı'nda yer almaktadır ve kadınlarımıza verdiğimiz sözdür. Bu sözümü
zü gerçekleştirmek adına, bu dönemde, Anayasa değişiklikleri çerçevesinde gerekli yasal teklifi 
yaptık, ama ne yazık ki AKP tarafından reddedildi. Bunun için kadınlar sizi affetmeyecektir ve bu
nu hararetle savunan milletvekilini de, sanki kadınlara inat kadından sorumlu Bakan yapmanızı da 
asla unutmayacaklardır. 

AKP'nin siyasal anlayışında kadınlar her açıdan aşağılanmakta ve geri götürülmektedir. Aksi
ni iddia ediyorsanız, kadınların siyasette eşit temsilini sağlayacak yasal düzenlemeleri getirin, CHP 
olarak tam destek vermeye hazınz. Bu işler lafla, niyetle, talimatla olmaz. Ya yasal düzenlemeleri 
yaparsınız ya da çağdaş Türkiye'nin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CANAN ARITMAN (Devamla) - ...çağdaş kadın ve erkekleri, gençleri bunun hesabını san

dıkta sizden sorar. 
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Efendim, artık gündem dışını geçti, bir kısım şeyleri eleştirmeye yönelik hâle geldi. 
Teşekkür ederim. 
Evet, gündem dışı ikinci söz, Türkiye'de doğrudan küresel sermayenin gelişimiyle ilgili söz is

teyen, Batman Milletvekili Afif Demirkıran'a aittir. 
Sayın Demirkıran, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
2.-Batman Milletvekili Afif Demirkıran'ın, dünyada ve Türkiye'de yatırım yapmakta olan ulus

lararası sermayenin gelişiminin ve Türkiye'ye daha fazla uluslararası sermaye çekebilmek için ya
tırımcının önündeki engellerin kaldırılması çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşması 

AFİF DEMİRKIRAN (Batman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugünkü gündem dışı 
konuşmamda, dünyada ve Türkiye'de yatırım yapmakta olan uluslararası sermayenin gelişimini ve 
Türkiye'ye daha fazla uluslararası sermaye çekebilmek için, yatırımcının önündeki engellerin kal
dırılmasına yönelik çalışmalardan kısaca bahsedeceğim. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selam
larken, birkaç gün önce elim trafik kazalarında vefat eden Konya Milletvekilimiz Nezir Büyükcen-
giz ve eski bakanlarımızdan Mustafa Taşar'a Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır 
diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, uluslararası sermaye ülkeleri seçer iken, sadece o ülke
lerdeki üretim artışını, istihdam artışını, sermaye eksikliğini gidermekle kalmamaktadır. Uluslara
rası rekabet gücü elde eden ülkeleri bir analiz ettiğimizde, bunların uluslararası sermayeden çok cid
di şekilde istifade ettiklerini görüyoruz. 

Uluslararası sermaye, teknoloji transferinden yönetim kültürüne, verimlilik artışından kapasite 
artışına, üretim ve pazarlama ağlarına ulaşıma ve ar-ge çalışmalarına kadar birçok değişik konuda 
çeşitli ülkelere faydalar sağlamaktadır. Bu nedenledir ki, sermaye birikimini ve üretim kapasitesini 
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artırmak isteyen ülkeler, yatırımcının önündeki engelleri kaldırmak için ciddi bir çaba içindedirler. 
Dünyada istikrarlı bir liman ve iyi bir, güvenilir bir yatırım ortamı arayışında olan yabancı serma
ye veya yeni tabiriyle uluslararası sermaye, özellikle 1990'lı yıllardan sonra büyük bir artış göster
miştir ve 2000 yılında peak yaparak 1,4 trilyon dolara kadar ulaşmıştır. Daha sonraki yıllarda, 2001, 
2002, 2003 yıllarında düşüşe geçen uluslararası sermaye, 2003 yılında 550 milyar dolarlara kadar 
düşmüş, bilahare 2004'te 700 milyar doların üstüne çıkarak 2005 yılında 900 milyar doları aşmıştır 
ve en fazla yabancı sermaye çeken ülkelere baktığımız zaman, İngiltere'yi başta görüyoruz 165 mil
yar dolarla. İngiltere'yi ABD, Çin ve Fransa izlemektedir. Türkiye 2005 yılında 22'nci sıradaydı, bir 
önceki yıl 35'inci sıradaydı ve 2006'da Türkiye'nin çekmiş olduğu yabancı sermaye miktarı -biraz 
sonra değineceğim- dikkate alındığında, henüz uluslararası istatistikler çıkmadığı için sırasını vere
miyorum, ama, ciddi bir şekilde yukarılara doğru çıktığım görüyoruz Türkiye'nin. 

En fazla yabancı sermaye ihraç eden, uluslararası sermaye ihraç eden ülkelere baktığımız za
man, karşımıza Hollanda çıkıyor, 116 milyar dolarla; bunu Fransa, İngiltere ve Japonya takip et
mektedir ve özellikle Avrupalı ülkelerin tercih ettiği 7 tane ülkeye baktığımız zaman, Çin, Hindis
tan, Brezilya, Rusya, Endonezya, Meksika ve Türkiye gelmektedir, ancak, İtalyanlar, Çin'den ve 
Hindistan'dan da daha fazla Türkiye'yi tercih etmektedirler. İtalyan sermayesi için, Türkiye birinci 
sırada yer almaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde Yabancı Sermaye Kanunu 1954 yılında çıka
rıldı ve Kanun, esas itibarıyla, o günün şartlarına göre liberal bir içerikte olduğu hâlde, maalesef -
çeşitli sebeplerden dolayı, gerek ekonomik gerek politik gerek mantalite olarak- 1954'ten 1980 yı
lına kadar Türkiye'ye gelen yabancı sermaye miktarı sadece 228 milyon dolar olmuştur. 1980 yılın
dan sonraki Türk ekonomisindeki bazı yapısal değişiklikler, dışa açılma sonucunda, belli bir trend
le bir artış söz konusu olmakla beraber, 2002 yılına gelinceye kadar (1980-2002) yani, AK Parti İk
tidarına gelinceye kadar, ortalama 500 milyon doları aşmamıştır. Ancak, AK Parti İktidarıyla bera
ber Türkiye'nin elde etmiş olduğu ekonomik ve politik istikrar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Demirkıran, Sayın Antman'a verdiğim 2 dakikalık süreyi size bir defada ve

reyim de bir daha sözünüzü kesmeyeyim. 
Buyurun, tamamlayın. 
AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) - Peki, tamamlamaya çalışacağım Sayın Başkan. 
Türkiye'nin yakalamış olduğu ekonomik ve politik istikrar ve çeşitli makroekonomik gösterge

lerde elde edilmiş olan olumlu neticeler, büyüme ve enflasyondaki olumlu neticeler, Avrupa Birli
ğiyle katılım müzakerelerinin başlaması gibi birçok değişik etkenler dikkate alındığında, yabancı 
sermayenin, uluslararası sermayenin bir cazibe odağı hâline geldiğini görüyoruz. 2005 yılında 9,8 
milyar dolar, 2006 yılında -henüz istatistikler netleşmemekle beraber- 18 milyar dolar civarında bir 
rakama ulaşmış bulunuyoruz ve bu da, 18 milyar dolar da gayrisafı millî hasılanın yüzde 4,6'sı ci
varındadır. 80 öncesi veya bizim iktidarımızdan önceki yıllara baktığımız zaman gayrisafı millî ha
sılanın bindeleri seviyesinde ölçülen uluslararası sermaye, bugün, artık, yüzde 4-4,6'dır -ki, dünya 
ortalamasına yaklaşmaktadır- çok önemli bir gelişmedir. Tabii, bunlar durup dururken olmuyor. Çe
şitli tedbirler sonucu bütün bu uluslararası sermayenin Türkiye'ye gelişi sağlanabiliyor. Özellikle 
yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar ve Yatırım Danışma Konseyi, çeşitli 
uluslararası büyük firmaların üst seviye yöneticilerinin yılda bir kere Türkiye'de bir araya gelerek 
Türkiye'nin önündeki engellerin asılmasıyla ilgili müzakerelerde yapmasıyla oluşan Yatırım Danış
ma Konseyi, öte yandan, yine, malumunuz -bu Parlamentodan geçti- bir Yatırım Promosyon Ajan
sı kuruldu. İnşallah, bundan sonra daha fazla da uluslararası sermayeyi çekebilme imkânımız olabi
lecek. Yetmiş ülkeyle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması yapmışız. Yetmiş beş ülkeyle yatırım
ların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması yapmışız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) - Bütün bunlar hem Türkiye'ye gelen sermayeyi hem Türki
ye'den yurt dışına giden sermayenin özendirilmesi ve belli bir güvenceye kavuşması için alınmış 
olan tedbirlerdir. 

Yüce Parlamentoyu saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demirkıran. 
Gündem dışı üçüncü söz, kültür ve sanat büyük ödülü ve Sezai Karakoç hakkında söz isteyen 

Kütahya Milletvekili Alaettin Güven'e aittir. 
Sayın Güven, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3.- Kütahya Milletvekili Alaettin Güven'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2006 Yılı 

Kültür ve Sanat Büyük Odülü'ne layık görülen şair ve düşünür Sezai Karakoç'un edebî kişiliğine ve 
eserlerine ilişkin gündem dışı konuşması 

ALAETTİN GÜVEN (Kütahya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından 2006 yılı Kültür ve Sanat Büyük Odülü'ne layık görülen büyük şa
ir ve düşünür Sezai Karakoç hakkında gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, yüce 
Meclisi ve yüce Türk milletini saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
1979 yılından beri verilmekte olan Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün, 2006 yılı, sahibi şair, düşü
nür ve sanatçı Sezai Karakoç oldu. Bakanlığın açıklamasına göre, bu ödül, Türk kültür ve sanatının 
gelişmesine, yurt ve dünya çapındaki çalışmalarıyla kültür ve sanatımızın yücelmesine katkıda bu
lunan şahıs, topluluk ve müesseseleri devlet adına ödüllendirme gayesini taşımaktadır. Bu anlamda, 
"Sezai Karakoç, insanda insani duyguların canlı algılar hâlinde yaşayarak gittiği büyük şiir yatağın
da akması, insanlık macerasında, ruhun ve milletimiz özelinde yüksek bir ifadeye kavuşmuş olan 
tarihi yeniden yapılanma fırtınalarını şiirlerinde yansıtması sebebiyle ödüle layık görüldü. Şiirlerin
de çarpıcı benzetme ve imgelerle, daha önce denenmemiş sentezlere ulaşan bir sanatçı olarak tanı
nan Karakoç, Türk edebiyat dünyasında mümtaz bir yere sahip bulunmaktadır." ifadeleri bir hakkı 
teslim ve kadirşinaslığın özeti olsa gerek. 

Karakoç, 1933 Diyarbakır Ergani doğumludur. Nüfus kayıtlarında adı Ahmet Sezai. Ergani'de 
ilkokul, Maraş'ta ortaokul, Gaziantep'te lise öğreniminden sonra Siyasal Bilgiler Maliye Bölü-
mü'nden 1955'te mezun oldu. 1950'li yılların ilk yarısında Mülkiyede öğrenciyken çıkardığı "Şiir 
Sanatı" dergisiyle edebiyat dünyasında adını duyuran Sezai Karakoç, yine aynı yıllarda yazdığı 
"Mona Roza" şiiriyle dikkatleri üzerine çekti. 1960'lı yıllarda "Diriliş" dergisini çıkarmaya başla
yan Sezai Karakoç dergide ve yayınladığı kitaplarda Doğu medeniyetinin yeniden dirilişini işledi. 
O, edebiyatın pek çok türünde yetmişe yakın eser verdi. Şiirlerinin yanı sıra hikâyeler, piyesler, dü
şünce, deneme, inceleme ve günlük yazılar yazdı. 

Sezai Karakoç, modern şiirimizde birçok yönüyle ilktir. Şiirinin geleneğe bağlanan damarı sü
reklilik ve içerik planında çok derindir. Çünkü, şiirimizin evrimi ilk defa onunla ciddi bir metafizik 
açılım kazanır ve taa Şeyh Galip'e bağlanma imkânı bulur. Böylece modern şiirimiz, bir ölçüde geç
mişiyle arasındaki mesafeyi kapamış olur. 

Düşünce dünyasını "diriliş" kavramı üzerinde inşa eder ve dirilişi bir sevgi devrimi olarak ta
nımlar. Onun yaklaşımıyla diriliş, yeniden inanmak, yeniden düşünmek ve yeniden duymaktır. Baş
ka bir ifadeyle, kendine dönüş ve kendi uygarlığını diriltmektir. O, şiiri, yaşanmış olandan ve ken
di hayatından süzer. Popülizme ve ideolojik alana kapalı durur. Şiirle kavga vermez, ama şiiri, kav
gasını yüklenir. Sonuçta insanlığın ortak tecrübesine bağlanabilecek bir şiiri ortaya koyar. 

Bir yazarımızın belirttiği gibi, Sezai Karakoç'un şiirlerini hangi dilden okursanız okuyun, öz
günlüğünü yitirmediğini, özünde daima Doğulu bir soluğu sakladığını göreceksiniz. Onda, Mona 
Roza'dan Leyla ile Mecnun'a, beşerî olandan ilahî olana doğru bir eğilim söz konusudur. 
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Gelenekten beslenme, bir kültürün statik unsurlarının korunması değil, dinamik unsurlarının 
geliştirilmesidir. Geçmişte yaşanmış tecrübeyi dilde yakalamak ve oradan günümüze bir açılım sağ
lamaktır. Ona göre sanat eseri, yaratışın taklididir, yaratılanın değil. Bu görüşünü de, sanatçı işi, 
Tanrı'nın yaratışını taklide yeltenme cinsinden bir iş olmakla birlikte onun gibi yoktan var edici de
ğildir elbet... Ona göre, gelenek, şairin ilk dünyasıdır ve yeteneği ilk uyandıran, bilinçlendiren, kı
mıldatan, onu harekete geçiren tarihî, sosyolojik birikimdir. 

Sezai Karakoç, kültür coğrafyası ve iklimine yabancılaşmamış saf bir Anadoluludur. Psikolo
jik yapısının temelinde Anadolu ikliminin etkileri görülür. Çocukluğu Dicle kıyılarında geçer, Ana
dolu'nun yoksul, garip ve hüzünlü havası içinde büyür. Bununla birlikte, bir İstanbul tutkunu ve İs
tanbulludur o. Gözlem ve yorumlarıyla dönemine, kuşağına ve topyekûn bir tarihe tanıklık eder. 

Sezai Karakoç, baştan sonra özlem dolu bir arayışın insanıdır. Arayışının inanç, insan ve top
lum olmak üzere üç ana boyutu vardır. Sezai Karakoç, şiiri, düşünce dünyası ve kişiliğiyle yüzyılı
mızın bilgesidir. Tanıklıkları, açtığı ufuklar ve ortaya koyduğu ürünler daha birçok nesle yol göste
recek özelliktedir. Bu yüzden Kültür ve Turizm Bakanlığının ödülü yerinde ve isabetli bir ödüldür. 
Aslında, Sezai Karakoç, ödülünü okuyucusundan almış gerçek bir aydın ve sanatçıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Güven, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun efendim. 
ALAETTİN GÜVEN (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; sonuçta, Sezai Karakoç, son yarım yüzyı

lın sürekli diri, anafor güç kaynaklarından birisidir. Hakkında birçok doktora, yüksek lisans ve aka
demik çalışma yapılması, bunu açıkça göstermektedir. İleri sürdüğü düşünceler, insanı ve insanlığı 
yüceltmek üzerine bina edilmiştir. Bu ödüle vesile olan herkesi saygıyla selamlamak gerekir ve say
gıyla selamlıyorum. 

Son olarak, sözlerimi onun bir şiiriyle sizleri baş başa bırakarak bitirmek istiyorum. O şöyle diyor: 
"Sevgili 
En sevgili 
Ey sevgili 
Uzatma dünya sürgünümü benim 
Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır 
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır 
Aşk celladından ne çıkar mademki yar vardır 
Yoktan da vardan da ötede bir Var vardır 
Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır 
O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır 
Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır 
Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır 
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır 
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır 
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır 
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır 
Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır 
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Senden ümit kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır 
Sevgili 
En sevgili 
Ey sevgili" diye bitiriyor. 
Ben, bu münasebetle, tekrar, sizleri saygıyla selamlıyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sırala

rından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Biz de büyük şair ve yazar Sezai Karakoç'u tebrik ediyor, kendisine ödül veren Kültür ve Tu

rizm Bakanlığımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

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

BAŞKAN - l'inci sırada yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon ra
poru gelmediğinden teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 

2'nci sırada yer alan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
3'üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 

Hükümeti Arasında Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştı
rılması İçin İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Yayılma
nın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması için İşbirliğine İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/1115) (S. Sayısı: 1147) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
4'üncü sırada yer alan, 15/11/2006 Tarihli ve 5556 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 

Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasa'nın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhur
başkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

4.-15/11/2006 Tarihli ve 5556 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğre
tim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
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Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Millî Eği
tim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1268) (S. Sayısı: 1276) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Yakup 

Kepenek. 
Sayın Kepenek, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA YAKUP KEPENEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu'nda değişiklik yapılması konusundaki tek
lifin 2'nci maddesi üzerine CHP Grubu adına söz aldım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, 
yeni dönemde iyi çalışmalar diliyorum. 

Yasa teklifi, bildiğiniz gibi, 30 Aralık 2005'te 5447 sayılı Yasa'yla kanunlaştı ve on beş yeni 
kurulan üniversiteye rektör atanmasını düzenleyen bir maddedir. 

Sözlerime başlarken, benden önce konuşan iktidar partisi sözcülerinin kimi görüşlerine değin
mek istiyorum. İktidar partisi sözcüleri önce 1992'deki uygulamayı örnek gösteriyorlar, diyorlar ki: 
"1992'de benzer bir uygulamada Hükümet belli bir tutum izledi, şimdi neden biz bunu yapamıyo
ruz?" Şimdi burada bir önemli nitelik farkı var. 1992'deki uygulamada iktidar ve muhalefet tam bir 
görüş birliği içindeydi, uzlaşma içindeydi. Aynı durum Cumhurbaşkanı için de geçerliydi. Bir baş
ka şey daha var. O uygulama suimisaldir, yani yanlış örnektir ve yanlış örnek izlenmek durumunda 
değildir, örnek olmaz. İktidar partisi sözcüleri, özellikle Sayın Bozdağ, Anayasa'dan ve YÖK'ten 
haklı olarak şikâyet etti. 

Değerli arkadaşlar, 1982 Anayasası'nın demokrasiyle uyuşmayan ve değiştirilmesi gereken çok 
maddesi var ve bizim dönemimizde 3'ü bu dönemde olmak üzere, son on yılda 11 kez değiştirilme
sine karşın, 1982 Anayasası'nın nitelikleri baskıcı, tutucu, yasaklayıcı, demokrasi dışı özellikleri 
varlığını, üzülerek söyleyeyim ki, sürdürüyor. 

Değerli arkadaşlar, burada birkaç kez dile getirdik, getirildi. Anayasa değişikliği için sizin ola
nağınız var, yeterli milletvekili sayınız var, ama dokunulmazlıklardan başlayarak, yargı bağımsızlı
ğından giderek, bilimsel özerklik, çalışma hakkı, ekonomik ve sosyal haklar ve benzeri konularda 
kapsamlı bir Anayasa değişikliğini gündeme getirmede, üzülerek belirteyim ki, iktidar partisi, ma
alesef, Sayın Bozdağ'ın görüşlerinin tersine hiç de başarılı bir sınav vermedi. Son yılımıza geldik, 
vermemeyi de sürdürüyor. 12 Eylülün uygulamalarının üzerindeki sis perdesinin kaldırılması konu
sunda, Anayasa'da daha demokratik açılım yapılması konusunda katılımcı bir anlayışla siyasi par
tiler ve seçim yasalarının yeniden düzenlenmesi konusunda, iktidar, elindeki gücü kullanmıyor, kul
lanamıyor. Neden kullanamıyor? Çünkü, iktidar, demokrasi havarisi olarak iş başına gelen bu par
ti, üzülerek belirteyim ki, kendi niteliğinden doğan, kendi yapısından, düşünce sisteminden doğan 
başarısızlığın, tutuculuğun etkisi altında kalıyor. Uzlaşmacı bir tutum izleyemiyor, cumhuriyetin te
mel niteliklerini ve değerlerini koruyarak hak ve özgürlüklerin geliştirilebileceği konusunda ikircik
li davranıyor, laiklik ilkesini benimseyemiyor, kadm-erkek eşitliğini esas alamıyor ve ekonomide ne 
kadar liberal, özgürlükçü, serbest piyasacı görünüyorsa da, siyasette tam tersine tutucu, bağnaz, de
mokrasiden uzak bir tutum izliyor. Bugünkü konuştuğumuz konu, 15 rektör atanması meselesi, tü
müyle bununla ilgilidir. İşin düğümü, Hükümetin, hak ve özgürlük, bilim özgürlüğü, akademik öz
gürlük, üniversite özerkliği anlayışındaki çağ dişiliktir, yetersizliktir, ilkelliktir. 

(x) 1276 S.Sayılı Basmayazı 10/1/2007 tarihli 48'inci Birleşim tutanağına eklidir. 
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Şimdi, muhafazakâr demokrat olunmuyor. Demokrat olmanın belli kuralları var. Maalesef bu 
fırsat beş yıldır kaçırıldı. İktidarınız döneminde başka bir şey oldu, değerli arkadaşlar, toplumun ya
pısı adım adım bilimsellikten uzaklaşıyor. Bakın nasıl uzaklaşıyor? Burada ben çoğu kez dile getir
dim, ders kitaplarından özgürlük tablosunun çıkarılmasına varıncaya kadar, yapılan yeni düzenle
melere kadar bir çok konuya yeniden değinmeyeceğim, ama, şunlara, şu noktalara dikkatinizi çeke
yim: Kamu ihalelerindeki teknik şartnameler bilimsel kurallara uygun hazırlanmıyor. İhaleler için, 
çevreyi, doğayı, yasaları dikkate alan düzenlemeler yapılamıyor. Ayrıca, kamu kurumlarının yayım
ladığı sayısal veriler, işsizlik, enflasyon ve benzeri sayılar güvenilir bulunmuyor. Şimdi, kamuoyu
nun güvenmediği bir kamu yönetimi yapısı doğuyor. Bu, çok büyük bir eksikliktir, yanlıştır. 

AKP'li belediyeler, resmen cinsiyet ayırımcılığı yapıyor kimileri. Bu çerçevede, bakın ne olu
yor: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, kalkıyor, bugünlerde, çağımızda, Almanya'dan asfalt 
dökmek için teknik yardım talep edecek bir düzeyde olduğumuzu kanıtlıyor. Bu, büyük bir eksik
liktir, yetersizliktir. O öyle yaparken, bir profesör arkadaşımız, tırnak içinde, trenlerde kıble arama
ya kalkıyor. Şimdi, bu durum neyi gösteriyor? Ha, son bir şey daha söyleyeyim: Akaryakıt kaçak
çılığını önlemek için getirilen marker olayında da uygulama hiç de başarılı gitmiyor. Toplum, bütü
nüyle, bilimsellikten hızla uzaklaştırılıyor. 

Gelelim bu Yasa'ya. 
Değerli arkadaşlar, bu Yasa'nm çektikleri, herhalde, pişmiş tavuğun başına gelmedi. Bu Yasa, 

çok çekti, dört kez gitti, geldi, ateş topu gibi, Cumhurbaşkanlığı -Meclis- Anayasa Mahkemesi ara
sında dolaşıp duruyor. Bu teklifin çektiklerinin birçok nedeni var. Asıl nedenlere gelmeden şunu 
söyleyeyim: Bu Yasa, sanıyorum, gelecek yıllarda, hukuk fakültelerinde, bu Yasa'yla ilgili görüş
melerimiz, sanıyorum, hukuk fakültelerinde, yanlış yasa yapmanın, inat etmenin, ısrar etmenin so
mut, muhteşem, mücessem, müşahhas, mükemmel bir örneği olarak okutulacaktır. Bu, hiç de uy
gun olmayan bir durumdur. Ayrıca, yanlış yönetimin, kısır, kötü ve başarısız bir yönetimin, hukuk 
dişiliğin somut bir sonucudur. 

Değerli arkadaşlar, hayat devam ediyor. Bir yıldır, biz, bu Yasa'yı bir türlü düzenleyemedik, on 
beş rektör nasıl atanacak konusunu çözemedik. Ama, hayat devam ediyor. YÖK bu üniversitelere 
sahip çıktı. Bu yeni üniversiteleri kuran asıl üniversitelerin rektörlerini tedviren atadı. Dün, iktidar 
partisi sözcüleri buna itiraz ettiler. Değerli arkadaşlar, kamu bürokrasisinde dört yüze yakın üst dü
zey yönetim yeri vekâletle yönetilirken hiç itiraz etmeyen değerli arkadaşlarım, kendilerinin kuru
cu olduğu, yarattığı, oluşumuna katkı yaptığı üniversitelerin rektörlerinin tedviren, kısa bir süre için 
bu görevi yapmalarına neden karşı çıkıyor, anlaşılır gibi değil ve tam bir çelişki durumu var. 

Ayrıca, burada, bu kürsüde, kurulan on beş üniversitenin dördünde, o zaman, bir yıl önce, ye
terli öğretim üyesi vardı ve öbür üniversiteler gibi oralarda seçim yapılsın önerisini ben buradan 
yaptım, ama, maalesef, o dört üniversite dışarıda tutuldu. Peki, ne oldu tutuldu da? Şöyle oldu: Si
ze bir haber vereyim. Düzce, Ordu, Tekirdağ, Uşak ve bir başka üniversitemiz, beş üniversitemiz
de rektörlük seçimleri yapıldı, listeler Cumhurbaşkanına sunuldu. Bugünlerde bu atamalar gerçek
leşecek. Peki, biz bu kadar birbirimizden habersiz miyiz? Bu teklif buraya geldiği vakit, bu teklif 
burada görüşülürken Sayın Bakan, neden, bu cümleden bu beş üniversiteyi dışarıda tutalım arkadaş
lar diyerek bir uzlaşma, bir iyi niyet tavrı bile sergileyemiyor? 

Değerli arkadaşlar, bunlar yapılırken, başka bir şey oluyor. Bu gelişmeler yok sayılıyor ve so
nuç, ülkenin ve toplumun gidişine... 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Meclisi yok sayanlar var! 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Çok doğrudur. Yok sayılmayı hak ettiğiniz zaman, yok sayı

lırsınız. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Biz mi? 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Yok sayılmayı hak etmeyeceksiniz. 
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MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Biz mi hak ediyoruz? Meclis mi hak ediyor? 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Yok sayılmayı hak ederseniz, yok sayılırsınız. 
Ben, bu kürsüden... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Türkiye Büyük Millet Meclisi mi hak ediyor? 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Öyle bir şey demedim. Lütfen... 
BAŞKAN - Sayın Kepenek konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun efendim. 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Umarım, iki dakika 

hak ettim. 
BAŞKAN - Verdim, buyurun. 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben, bu kürsüden, hiçbir zaman YÖK'ün 

yanlışlarını, eksiklerini savunmadım, ama, her zaman, YÖK'ün varlığının nedenini ve başka nokta
larının güçlenmesi için Hükümetin neler yapması gerektiği konusunda olumlu şeyler söyledim. 
Ama, bu Hükümet hiçbir zaman böyle uzlaşmacı, çözüm arayıcı bir yöne gitmedi. YÖK'ün son yük
seköğretim raporunu da Hükümetin doğru dürüst değerlendirdiğini, burada değerlendirdiğini hiç 
sanmıyorum. Peki, neden bu böyle oluyor? 

MEHMET S. TEKELİOĞLU (İzmir) - Değerlendirdik Hocam, konuştuk burada. 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Bu şunun için böyle oluyor: Hükümet, üniversitelerin bilim

sel ve yönetsel özerkliği kavramını bir türlü içine sindiremiyor. İşin özü, temeli budur. İkinci bir 
nokta var: Hükümet, bilim dünyasını siyasete bağımlı kılmak istiyor. Değerli arkadaşlar, bu çok bü
yük bir tehlikedir. 

MEHMET S. TEKELİOĞLU (İzmir) - Hocam, sizden bunları beklemezdim. 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Devletin görevi, bilimsel araştırma... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum. 
BAŞKAN - Efendim, bitiriyorsunuz da, arkadaşlar, şimdi konuşmaları önceden... 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Teşekkür ederim, bitiriyorum, son cümlem. 
BAŞKAN - Sayın Hocam, Sayın Kepenek, önceden ayarlayınız ve ona göre yapınız. Yani, her 

defasında bütün hatiplere göre bir konuşma üslubu belirlersek olmaz. 
Buyurun efendim, lütfen tamamlayınız. 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Devletin görevi, bilimsel çalışma alanına saldırmak değil, 

o alanı her türlü dış etkiden uzak tutmaktır; dinsel, siyasal, ekonomik çıkar ve başka etkilerden 
uzak tutmaktır. Üzülerek belirteyim ki, bu Hükümetin gündeminde böyle bir şey yoktur ve bilim 
alanına, bilimsel araştırma alanına saldırılmaktadır. Bu, yanlış bir gidiştir, yanlış bir süreçtir. Bu
nun düzeltilmesini diliyorum ve bu anlayışla toplumumuzun gelişmesine, bilim dünyasına ve üni
versitelere zarar vermeyecek açılımların yapılması umuduyla ve dileğiyle hepinize saygılar, sev
giler sunuyorum. 

Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Muzaffer Kurtulmu-

şoğlu. 
Buyurun Sayın Kurtulmuşoğlu. 
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ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUZAFFER R. KURTULMUŞ OĞLU (Ankara) -
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla se
lamlarım. 

Aşağı yukarı bu Kanun ne zaman kanunlaştı? 30/12/2005'te Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
kanunlaştı. 9/1/2006'da Cumhurbaşkanınca veto gördü, Meclise gönderildi, 1/3/2006'da görüşüle
rek Mecliste aynen kabul edildi. Neden Cumhurbaşkanı veto etti? Bir eksiği var diye veto etti. Bu
raya geldiğinde, niçin burada bu eksikler tamamlanmadan tekrar aynen geri gönderildi? Sonra, Sa
yın Cumhurbaşkanı ve siyasî partiler Anayasa Mahkemesine müracaat etti, Anayasa Mahkemesi 
tekrar iptal etti. 

Şimdi bir kanun üç defa veto yiyor. Bugün burada hiçbir değişikliğe uğramadan aynen geri 
gönderiliyor. Bu Mecliste, hep, bu kürsüye çıktığımda söylemiyor muyum, bir konsensüs yaratılsın, 
eksikleri hep birlikte görelim, "Ben yaptım olur" demeden yapılsa idi... On beş tane üniversite şu 
anda rektörünü bekliyor, kaç aydır sürüncemede. 

Evet, dün, iktidara mensup milletvekili arkadaşım Hasan Aydın Bey dedi ki: "Ben, Giresun'da 
caddelerde yürürken 'bu Üniversite Kanunu niye çıkmadı?' diyorlar, ben de söylüyorum, engelle
yenler var diyorum. Onlar sandıkta görürler gününü dedim" dedi. Hakikaten doğru, engelleyenler 
var, ama bir yanlışlık var, engelleyen iktidar. Doğru, bu Yasa'nın bugüne kadar çıkmamasının tek 
sebebi iktidardır arkadaşlarım. Eğer iktidar, bir rektör seçimini kısa bir zamana, bir ay gibi bir za
mana yaymasaydı, bugün, YÖK Yasası'ndaki görülen gibi hareket etseydi, bugünkü YÖK Yasası'na 
göre hareket etseydi, çoktan bu üniversitelerin rektörleri atanmamış mı olacaktı? Çoktan atanmış 
olacaktı, bu kadar kadrosu beklemeyecekti, bu kadar insan mağdur olmayacaktı diye düşünüyorum. 

Kim olursa olsun doğruyu bulmak, doğruyu söylemek benim vazifem. Ben buraya çıkıp da, 
iktidarı kötülemekle hiçbir şey kazanmam. Şunu bilirim: Hiçbir kimseyi ayaklar altına alarak bir 
kimse yükselemez, bunu ben yapmam, ama doğruyu söyleyeceğim. Doğru bir tanedir, doğru on ta
ne değildir. 

Sayın Bakan, çok ince ve zarif olduğunuzu biliyorum, ama bu Kanun'da bu kadar diretmesey-
diniz, "illa da benim dediğim olur" demeseydiniz, ne olurdu kanunların dediği olduğunu kabul et
seydik, Anayasa'nm dediğini kabul etseydik daha güzel değil miydi? Ne kazanacağız söyler misi
niz burada? Ne olur? Neden bu bir aya sıkıştırıp da rektör seçme şeyini, seçilmediğinde, illa Millî 
Eğitim Bakanı olarak ben atayayım demenizdeki sebebe ne lüzum var buna? YÖK atasın, ne olur, 
bugüne kadar atamış. 80'e yakın üniversite rektörleri bugün vazifesini yapmıyor mu? Eksik mi ya
pıyor? İlla iktidar tarafından atanan bir rektör mü olması lazım? 

Ayrıca, şunu söylüyorum: Geliniz, iktidardaki arkadaşlarıma söylüyorum, kurum ve kuruluş
larla lütfen kavga etmeyiniz. Bu kurum ve kuruluşlarla kavga ederek hiçbir yere varamayız, vara
mazsınız. Onun için, bugün YÖK, yarın Anayasa, yarın başka bir yer, yarın başka bir kurum... İk
tidarın görevi, kurum ve kuruluşları koordine etmektir, onların koordineli bir şekilde çalışmasını te
min etmektir. İktidarın görevi, kurum ve kuruluşlarla kavga etmek değildir. 

Sevgili arkadaşlarım, yanlışım varsa söyleyin, lütfen çıkın buraya söyleyin, ama, ben, bugüne 
kadar bu ülkede otuz küsur sene de yöneticilik yaptım, her iktidarla çalıştım, ama nedense bu ikti
darlar, bugüne göre değil dün de öyleydi, ama, bugün biraz daha fazlalaştı, benden olmayan adama 
yaşama hakkı yok. Şık değil bu. Şık değil ve yanlıştır. Ülkenin temel kurum ve kuruluşlan hepimize 
lazım, 70 milyon insana lazım, bugün de lazım, gelecekte de lazım; onlar bizim temel taşlanmızdır. 

Yani, ne olur 14 çoğunluk olsaydı da, dörtte 3 değil, 16 olacağına, 14 olup 7'yle toplansaydı, 
şimdi 8'le toplandı, toplansın değil. Ne fark eder? Sana ne, neyle toplanırsa toplansın, sen adamın 
kanununu çıkar. Sen adama bilimsel öğretim yapabilmesi için kadroyu çıkar, kadrolarını ver, özerk
liğini ver, eğitim özerkliğini ver. Personel alıp çıkarmalarda, onlara, eğitim yaptırmakta, yetiştir
mekteki yetkiyi ver. Orada karış işte, orada ilim yapan adamaların kadrolarını ver. Ne kadar kadro 
eksikse onları verelim. 
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Amerika'da bugün 3 bin tane üniversite var derken, bizde daha 80'i bulamadığımız bir yerde 
sayıyı, bunu 100'e, 150'ye çıkarsak, ama onların işine karışmadan, bilimsel özgürlüğünü kısıtlama
dan, maddi özerkliğini kısıtlamadan gerekli mali yardımını versek, bilimsel özerkliğini versek, on
lara kadrolarını versek, işte, o zaman, Millî Eğitim Bakanı, ben bakanım diye, çok daha rahat, çok 
daha huzurlu, göğüs gererek ortalıkta daha iyi dolaşır diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum, 
ama benim de yanlışım olabilir, ama bunun yanlış olduğunu zannetmiyorum. Bir ülkenin gelişmiş
liği, o ülkenin eğitimiyle ölçülür, eğitim seviyesiyle ölçülür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kurtulmuşoğlu, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun efendim. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Bir ülkenin geri kalmışlığı, eğitimsizliğiy-

le ölçülür. İşte eğer biz bu bilim ve irfan yuvalarını engeller isek, işte biz hiçbir zaman çağın gerek
lerine uyamayız, çağı yakalayamayız. Yakalamadığımızda da böyle her şeyimizle dışa bağımlı ka
lırız. Bir ülkenin dışa bağımlılığı... Sadece siyasi bağımsızlığı yetmez diyor Yüce Atatürk, ekono
mik bağımsızlığın da olması lazım diyor. Ne zaman demiş ta bunu? 1923'lerde. Ya biz oradan beri 
ne yaptık bu ülkede? Hep geriye gittik. Niye? Böyle yanlış yapmalardan. 

Ben, iktidara tekrar buradan bir uyarıda bulunuyorum: Kurum ve kuruluşlarla kavga etmek hiç 
kimseye iyilik getirmez. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Hepinize, iyi olabilmesi için, ülkenin mut

luluğu hepimizin mutluluğu, ülkemizin bağımsızlığı hepimizin mutluluğu, ülkemizin geleceği he
pimizin geleceği. 

Ben sabrınıza teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Şahsı adına, Kastamonu Milletvekili Sinan Özkan. 
Sayın Özkan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SİNAN ÖZKAN (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhurbaşkanınca bir 

daha görüşülmek üzere Parlamentomuza iade edilen 5556 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi üzerinde 
şahsım adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, 30/12/2005 tarihinde 5447 sayılı Kanunla 15 ilde 15 yeni üniversite ku
ruldu. Buna dair Hükümetimizin tasarısı, bu Parlamentoda, 22'nci Parlamentoda kabul edildi ve ül
kemizin hayrına bir icraat gerçekleştirilmiş oldu. Bu üniversitelerin kurulmasıyla ülkemizin ve 
özellikle bu üniversitelerin kurulduğu 15 ilin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınması yo
lunda önemli bir adım atılmış oldu. 

Bu illerimiz, yıllardır hasretini çektikleri, hayalini kurdukları üniversitelerine kavuşmanın se
vinciyle bir bayram coşkusu yaşamaya başladı. Ne var ki, bu sevinç ve coşku kısa bir süre sonra ye
rini endişeye bıraktı. Bunun nedeni, hepinizin bildiği gibi, Kanun'un kurucu rektörlerin atanması 
usulünü belirleyen geçici l'inci maddesinin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkeme
sine götürülmesi ve Anayasa Mahkemesinin, maddeyi "Yükseköğretim Kurulunun atama süreci dı
şında tutulması" gerekçesiyle iptal etmesiydi. 

İşte, Türkiye Büyük Millet Meclisi de, bu iptal kararı üzerine, geçici l'inci maddeyi, karar ge
rekçesinde belirtilen eksikliği gidererek yeniden düzenlemiş ve kabul etmiştir. Yani, Yükseköğre
tim Genel Kurulu da kurucu rektörlerin atama sürecinde rol almıştır. 
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Buna göre, Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde, Yükseköğretim Ge
nel Kurulu, üye tamsayısının 3/4 çoğunluğuyla 6 profesör rektör adayı belirleyecek, Millî Eğitim 
Bakanı on beş gün içinde bu 6 adaydan 3'ünü seçip Cumhurbaşkanına sunacak ve rektör Cumhur
başkanınca bu 3 aday içinden atanacaktır. Şayet, YÖK Genel Kurulu bir ay içinde 6 adayı belirle
nen usulle seçemezse, Millî Eğitim Bakanı doğrudan 3 adayın ismini Cumhurbaşkanına sunacaktır. 

İşte, bu düzenlemeyi de tekrar görüşülmek üzere Parlamentoya iade eden Sayın Cumhurbaşka
nının itirazı bu noktada olmaktadır. Ancak, bu itiraz tamamen sübjektif, tahmine dayanan bir yar
gıyla yapılmıştır. Zira, YÖK Genel Kurulu belirlenen çoğunlukla 6 adayı bir aylık sürede seçemez 
ve yetki doğrudan Millî Eğitim Bakanına geçer, Yükseköğretim Kurulu devre dışı kalır düşüncesi 
tamamen tahmine dayalı bir düşüncedir. 

İkinci olarak: Değerli milletvekilleri, bu düzenleme yasama organının takdir yetkisinde olan bir 
düzenlemedir. Zira, Anayasa, rektörlerin atanmasıyla ilgili sadece "Cumhurbaşkanınca atanacağı" 
amir hükmünü getirmiş, seçim usulünün kanunla, yasa koyucu tarafından belirleneceğini ifade et
miştir. Yasa koyucu da, Anayasa Mahkemesinin eksik gördüğü hususu da gidererek düzenlemeyi 
yapmış, yani, Anayasa'nın tanıdığı yetkiyi kullanmıştır. Dolayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanının tah
mine dayalı düşüncelerle ve zorlayıcı yorumlarla yasama organının yetki alanını belirleme ya da da
raltma gibi bir hakkı ve yetkisi kesinlikle yoktur. 

Bir diğer husus, Sayın Cumhurbaşkanı, geri gönderme tezkeresinde, kurucu rektörlerin belir
lenmesi yetkisinin siyasal iktidarın tercih ve takdirine bırakıldığını ifade ederek, düzenlemeye iti
raz etmektedir. Ancak, baktığımızda, Anayasa koyucu, yükseköğretim üst kuruluşlarını düzenledi
ği 131'inci maddede, Yükseköğretim Kurulu üyelerinin seçiminde siyasal iktidara, Bakanlar Kuru
luna açık yetki tanımıştır. Yani, Anayasa bütün olarak değerlendirildiğinde görülecektir ki, Anaya
sa koyucu siyasi iradeyi üniversitelerin yönetiminde hiçbir şekilde söz sahibi olmaması gereken bir 
organ olarak görmemiştir. Anayasa, bu yönüyle, demokrasi, üniversite özerkliği yönünden eleştiri
lebilir. Ancak, beğenelim, beğenmeyelim, yürürlükteki mevcut Anayasa'nın getirdiği düzenleme 
budur. Dolayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanının "rektörlerin belirlenmesinde siyasal iktidarın takdiri 
ve tercihinin olması Anayasa'ya aykırıdır" itirazı hiçbir şekilde Anayasa koyucunun iradesine uy
gun düşmemektedir. Kaldı ki, uygulamalara baktığımızda da, teoride tarafsız Cumhurbaşkanının, 
yüksek yargı organlarına ve anayasal bazı kurumlara Anayasa'nın kendisine yüklediği sorumluluk 
çerçevesinde yapması gereken atamalarda, zaman zaman, maalesef, siyasi tercihler yaptığına da şa
hit olduk. Yani, siyasal iktidarın yaptığı atamalar mutlaka taraflı olur, liyakat ilkesi göz ardı edilir, 
ama, siyasal iktidarın da katkısıyla seçilen Yükseköğretim Kurulunun ya da bizzat siyasal bir organ 
tarafından... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özkan. 
SİNAN ÖZKAN (Devamla) - ...yani, Parlamento tarafından seçilen Cumhurbaşkanının yaptı

ğı atamalar tarafsız, liyakat esasına göre olur düşüncesi ve anlayışı, uygulamalarla çok fazla örtüş-
memektedir. 

Netice itibarıyla, bugün, burada görüştüğümüz bu Kanun'a getirilen itirazlar doğru değildir. 
Anayasa bütün hâlinde değerlendirildiğinde, düzenlemenin Anayasa ile çelişir bir tarafı yoktur di
ye düşünüyorum. 

Tekrar, AK Parti İktidarı döneminde kurulan bu üniversitelerimizin, illerimize ve ülkemize ha
yırlı olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özkan. 
Şahsı adına ikinci konuşmacı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Faruk Unsal. (AK Parti sıraların

dan alkışlar) 
Sayın Unsal, buyurun. 
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AHMET FARUK UNSAL (Adıyaman) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; yeni kurulmak
ta olan üniversitelerin kurucu rektörlerinin nasıl atanacağına ilişkin prosedürü belirlemek üzere ya
zılmış olan bir kanun metninin ilgili maddesinde, kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bu
lunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçmiş Kurban Bayramı'nın ve yeni yılın hayırlara 
vesile olmasını ve bütün insanlığa hayır getirmesini temenni ediyorum. 

Bu arada, çok değerli, kıymetli milletvekili arkadaşımız, Konya Milletvekilimiz Nezir Bey'i ve 
Mustafa Taşar Bey'i ve bayramda hayatını kaybeden diğer vatandaşlanmızı ve ayrıca, geçtiğimiz 
gün Kuzey Irak'ta, uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum ve aile
lerine başsağlığı diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu Kanun, benden önceki konuşmacıların da defalarca ifade ettiği gibi, dör
düncü kez Meclisin gündemine gelmekte. Şimdi, tabii, kısa bir özet yapmak gerekir ise tıpkı, 
1992'de, o günkü Hükümetin 22 üniversite kurmak üzere Meclise getirmiş olduğu yasada, rektörün 
nasıl atanacağına, kurucu rektörlerin nasıl atanacağına ilişkin prosedürün aynısını, bugünkü 
Hükümet de, 2005 yılının on ikinci ayında çıkartmış olduğu yasada, aynısıyla belirtmiş idi. Yani, 
bakın, ben şimdi 1992'de Meclisin kabul ettiği, Cumhurbaşkanının, o günkü Cumhurbaşkanının ka
bul ettiği yasa metnini okuyorum, diyor ki burada: "Kurulacak olan üniversitelerin kurucu rektörle
rini on beş gün içerisinde iki yıllığına olmak üzere Millî Eğitim Bakanı ve Başbakan teklif eder ve 
Sayın Cumhurbaşkanı bunlardan birini atayarak göreve getirir." 

Şimdi değerli arkadaşlar, tabii ki, Anayasa Mahkemesinin kararını şu anda tartışmanın pratik 
hiçbir yararı yok. Sonuç itibarıyla, Anayasa Mahkemesinin bir kararı var ve bu kararına dayalı ola
rak da Hükümet, bir uzlaşı metni getirmek suretiyle, rektör atamasında YÖK kurulunun da devre
ye girmesini sağlayacak bir düzenleme getirdi. 

Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanımız, bizim, şu anda üzerinde konuştuğumuz ve ikinci defa konuş
makta olduğumuz bu düzenlemeyi de doğrusu Anayasa'ya aykırı bulduğunu ifade ederek, 130'uncu 
ve 131 'inci maddesine aykırı bulduğunu ifade ederek, bunu da, tekrar, bir kez daha, Meclise, görü
şülmek üzere gönderdi. 

Şimdi, tabii ki, bu ikinci, şu anda görüşmekte olduğumuz metinde ortaya konulan prosedür, 
YÖK Genel Kurulunun tespit edeceği 6 isimden 3'ü Sayın Millî Eğitim Bakanımızca seçilecek ve 
bu 3'ten 1 tanesi de gene Sayın Cumhurbaşkanınca atanmak suretiyle kurucu rektör olacak. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız, tabii, kendisi de aslen bir siyasi kurul olan 
Meclis tarafından seçilmiş ve seçimi de bir siyasi tasarruf olan, seçiminin kendisi de siyasi bir ter
cih olan bir cumhuriyet, en üst cumhuriyet görevlisidir. O bakımdan, gerek bu yasaya gerekse daha 
önce Hükümetin çıkartmış olduğu yasalarda, müteaddit defalar, siyasi iradenin yer alıyor olmuş ol
masını bir kabahat gibi göstermiş olmasını, gerçekten, kendi konumuyla, kendi seçimiyle izahı gay
ri kabili mümkün olan, ontolojik olarak tenakuz arz eden bir durum olarak gördüğümü ifade etmek 
istiyorum. O bakımdan, mutlaka, siyaset, nasıl, cumhurbaşkanını da seçmeye muktedir ise siyaset 
Türkiye'de bütün işleri nasıl tedvir edecek ise bu işleri de öyle yapacaktır. Kaldı ki, bizim yaptığı
mız iş 1992'de yapılandan farklı değil. 

Ben, ayrıca, burada, kendisi de bir profesör olan, benden önce Cumhuriyet Halk Partisi adına 
konuşan Yakup Bey'i de ciddi anlamda hayretle izlediğimi ifade etmek istiyorum. Şimdi, düşünebi
liyor musunuz, 1992 yılında çıkartılan kanun maddesinin aynısını 2005'te biz çıkartıyoruz; ama, Sa
yın Kepenek diyor ki: "1992'de çıkartılan kanun metni Anayasa'ya aykırı değildi. Çünkü, muhale
fet ve iktidar, bu konuda uzlaşı içerisindeydi." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET FARUK UNSAL (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum, müsaadenizle. 
BAŞKAN - Sayın Unsal, buyurun. 

- 1 5 9 -



TBMM B:49 11 . 1 . 2007 0 : 1 

AHMET FARUK UNSAL (Devamla) - Ee şimdi, arkadaşlar, insaf etmek lazım. Yani, bir met
nin Anayasaya aykırılığı o metin üzerinde muhalefetin ve iktidarın mutabık olmasına bağlı olmasa 
gerek. Anayasa bağımsız bir metindir, sizin ihdas ettiğiniz, sizin çıkarttığınız yasa metni, muhale
fet ve iktidar tarafından ortaklaşa olabilir veya olmayabilir, bu metin Anayasanın özüne aykırı ve
ya aykırı olmayabilir. Bu ikisi, tamamıyla farklı olan şey. O bakımdan, bu kıyasın yapılmış olması
nı, burada, ciddi anlamda yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. 

Zamanımın bittiğinin farkındayım. 
Tekrar, bu Yasa'nın çıkartılarak üniversitelerin kurumsallaşması önündeki en büyük engelin or

tadan kalkmasını ve 15 ilde -Adıyaman'da da- büyük bir heyecan ve sevinç uyandıran üniversitele
rin bir an önce kurulmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, on dakika süreyle soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hayır, soru-cevap yok. 
BAŞKAN - Sayın Anadol, var var, benim önümdeki ekranda var efendim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Tamam. 
BAŞKAN - Sayın Ekmekcioğlu, buyurun efendim. 
HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Antalya'nın Serik, Manavgat ilçelerinde kız ve erkek öğrenci yurdu, Elmalı ilçemizde de erkek 

öğrenci yurdu yoktur. Bu ilçelerimizde Akdeniz Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulları bulun
maktadır. Antalya'nın turistik bir il olduğu düşünülürse, öğrencilerimizin, barınmada büyük bir sı
kıntı içinde olduğu ortadadır. Bu sorunun çözülmesi için Bakanlıkça bir çalışma yapmayı düşünü
yor musunuz? 

Ayrıca, Serik ilçemizde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı boş bir yurdumuz bulunmaktadır. Bu 
yurdun YURTKUR'a devri yapılıp bu sorunun ortadan kalkması için düşüncelerinizi öğrenmek is
tiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Işık. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, Devlet Planlama Teşkilatınca hazırlanan Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Ku

rulunca onaylanan Dokuzuncu Kalkınma Planında, YÖK'e yönelik olarak, merkeziyetçi yapının 
üniversitelerle daha alt akademik birimler için özgür ve rekabet edebilir bir ortamı yaratmadığı, öğ
rencisinden çalışanına, araştırma görevlisinden öğretim üyelerine kadar tüm katman ve kademele-
riyle üniversitelerin katılıma ve demokratik bir yönetim anlayışına kavuşamadıkları ifade edilmek
te, yine, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası'nda yer alan hedeflerin, sistemin farklılıklarına izin ver
memesinden dolayı akademik özgürlüğü ortadan kaldırdığı ifade edilmektedir. İşbu raporla ilgili 
değerlendirmenizi almak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Tütüncü, buyurun. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Birinci sorum: Kurucu rektör adaylarının seçiminde dörtte 3'lük karar yeter sayısı Türk huku

kunda hiçbir kamu görevlisi için aranmış değildir, şu ana kadar aranmış değildir. Bu Yasa'da bu ıs
rar ediliyor, ısrarla getiriliyor. Bunun gerçek nedeni nedir? Bunun açıklanmasını istiyorum. 
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İkinci olarak: Anayasa Mahkemesi karannda, Yükseköğrenim Kurulunun, kurucu rektör aday
larını belirleme sürecinden kesinlikle dışlanamayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Sayın Bakanı
mızın, bu Yasa'yı tekrar getirmekle ısrar ettiği bu yöntemi, bu çerçevede ne kadar doğrudur? Yani, 
YÖK'ün dışlanmaması için acaba neler yapılması gerekir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Özyurt. 
MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanıma bir soru yö

neltmek istiyorum. 
Yasa metninin içinde, YÖK Genel Kurulunun kurucu rektörleri seçmesinde dörtte 3 çoğunluk 

isteniyor ve bu sağlanamadığı takdirde de bir ay içerisinde YÖK'ün devre dışı kalacağı ve Millî Eği
tim Bakanının otomatik olarak devreye gireceği açıkça belirtiliyor. Bir yıldan beri Anayasa Mahke-
mesi-Cumhurbaşkanı-Parlamentoya gidip gelen Yasa bir yıldan beri sürüncemede kalırken, bu kadar 
ısrar etmediğiniz hâlde Yasa'nın bir an evvel uygulanması için, acaba, bu bir aylık süre içinde gere
ken seçim yapılamazsa hemen devreye girmenizi nasıl açıklayacaksınız? Onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Sıvacıoğlu, buyurun. 
MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakanımıza bir iki 

soru yöneltmek istiyorum. 
Sayın Bakanım, 2003-2004 öğretim yılında Kastamonu Fen Lisesi ve aynı tarihlerde Kastamo

nu Fen ve Edebiyat Fakültesi açıldı. Onun için, Kastamonu halkı olarak sizlere müteşekkiriz. Yeni 
kurulan üniversitemizin rektörlük binasına da "Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü" tabelasını da 
asmış bulunuyoruz. Yalnız, o binanın, büyük bir tamir ve onarıma ihtiyacı var, yüz yirmi yıllık bir 
tarihî binadır. O binanın tamiri için ne gibi kaynaklarımız var veya ne gibi kaynaklar ayırdık? Bu, 
birinci sorum. 

İkinci sorum da: Kadıdağı'nda daha önce temelleri atılan Eğitim Fakültesi inşaat halindedir. 
Yalnız, orada, yanlış birtakım yapılanmadan dolayı, şu anda da inşaatı devam etmiyor. 2006 yılın
da ayrılan paranın da başka yerlere harcandığı şeklinde bilgilerimiz var. Bu binanın da bir an önce 
eğitime kazandırılması için ne gibi kaynaklarımız mevcuttur? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Sıvacıoğlu teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkanım, arkadaşlarımızın soru

larına yazılı cevap vereceğiz. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı... 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum ve karar yeter sayısını arayacağım: Kabul eden

ler... Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı yoktur. 
Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.13 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.27 

BAŞKAN : Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER :Harun TÜFEKÇİ (Konya), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49'uncu Birleşimi'nin İkin
ci Oturumu'nu açıyorum. 

1276 sıra sayılı Kanun'un görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Kanun'un 2'nci maddesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. 
Şimdi, 2'nci maddeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 
2'nci maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 
3'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Yalova Milletvekili Mu

harrem İnce. 
Sayın İnce, buyurun. 
CHP GRUBU ADINA MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Öncelikle, görüştüğümüz konunun işlem sırasına bir bakalım. Hükümet 15 yeni üniversite ku

rulması için 30 Aralık 2005'te kanun tasarısı getiriyor, Sayın Cumhurbaşkanı iade ediyor. Bu sefer... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Lütfen arkadaşlar, uğultudan ses anlaşılmıyor. 
Buyurun. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Sayın Başkanım, bu koşullarda konuşma şansım yok diye 

sanıyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Kimsenin dinlediği yok Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Ben dinliyorum Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın İnce buyurun. 
Böylece, yerinden müdahalelerle buradaki hatibin neler çektiğini siz de yakinen görmüş oldu

nuz. Bazen kimseyi konuşturmuyorlar burada biliyorsunuz. 
Buyurun. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Bazıları öyle yapıyorlar galiba. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Evet. Mesela kürsüdeki arkadaş. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Yanılmıyorsam, zamanımı da ekleyeceksiniz Sayın Başkanım. 
1 Martta, tekrar, Meclis aynen kabul ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı geçici l'inci madde için 

Anayasa Mahkemesine gidiyor. 4 Mayısta, Anayasa Mahkemesi, bu maddeyi, Anayasa'nın 130 
ve 13l'inci maddelerine aykırı buluyor. Olmadı kanun tasarısı, yerine kanun teklifi verelim olu
yor. Bu sefer, kanun teklifi olarak geliyor. Önce 6 aday, Millî Eğitim Bakanlığı YÖK'e bildire
cek, YÖK 3 tanesini Cumhurbaşkanına bildirecek. Hadi, önergeyle vazgeçtik, böyle olmasın, 
başka türlü olsun... 

- 1 6 2 -



TBMM B:49 1 1 . 1 . 2007 O: 2 

Değerli arkadaşlarım, geldiğimiz noktada, bu iş, artık, vatana, millete hizmet boyutunu aştı; bu 
bir inatlaşma. Nasıl bir kurnazlıkla bunu geçiririz... Yani, böyle bir şey olamaz. 

Bakınız, ben, fizik öğretmenliği diplomasıyla, Sayın Cumhurbaşkanının gerekçelerini okudum, 
yani hukuk fakültesi birinci sınıfında okuyan birisi, bu gerekçeleri okuduğunda anlayabilir. Diyor 
ki: "YÖK Genel Kurulu 21 kişi, 14 üyeyle toplanır, salt çoğunlukla karar alır." Yani, 8 kişiyle YÖK 
Genel Kurulu karar alabiliyor. Kurucu rektörler için, siz, dörtte 3 çoğunluk diyorsunuz, yani 16 
üyeyle. Ee, 7 tanesini Hükümet atıyor, 21'den 7'yi çıktığınızda 14. Böyle bir karar alma şansları var 
mı? Yok. Ve diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı: "Toplam üye sayısına göre getirilen karar yeter sayısı 
çok yüksektir ve seçimin sonuçlanmasını olanaksız kılar bu. Ayrıca, yasa koyucu bu seçimin sonuç
lanmasının olanaksız olduğunu gördüğü için 'bir ay içinde yapamazsan, yetki Millî Eğitim Bakan
lığına geçer' diyor. Yasa koyucu da görüyor bunu yapamayacağını." 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Anlaşsınlar! 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Şimdi, Sayın Bakan dün bu kürsüye geldi, Sayıştaydan ör

nek verdi. Şimdi, Sayıştayla ilgili kanuna bakıyorum... Sayın Bakan, "Sayıştayda da var" dediniz; 
hadi, bu Kanun'u Sayıştaydaki gibi yapalım, hepimiz kabul edelim. Sayıştayda salt çoğunluk var, 
burada dörtte 3 çoğunluk var. Sayıştayı örnek veriyorsunuz, Sayıştaydaki gibi yapalım, biz de ka
bul edelim. Yanlış bilgilendiriyorsunuz. Baktım Sayıştayla ilgili kanuna, hiç de öyle değil. 

Yine, Sayın Cumhurbaşkanının gerekçesinde diyor ki: "Böyle bir düzenleme, Türk hukukunda 
hiçbir kamu görevlisi için yapılmamıştır. Ne yüksek yargı organlarının başkanları ve üyeleri ne ba
ğımsız kurullar için hatta ne de cumhurbaşkanlığı seçimi için." Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk iki 
turda nitelikli çoğunluk, sonra salt çoğunluk yetiyor. 

Bakın, sizin mantığınıza göre, kurucu rektörleri YÖK Genel Kurulu bir ay içinde dörtte 3 ço
ğunlukla seçecek ya, yani, 21'de 16 oy. Ben hesap yaptım; 21'de 16 olursa, 550'de 416 yapar. O za
man, bu Meclisin de cumhurbaşkanını 416 oyla seçmesi gerekir. (CHP sıralarından alkışlar) Yani, 
siz diyorsunuz ki, siz diyorsunuz ki, biz, cumhurbaşkanını salt çoğunlukla seçeriz, kurucu rektörle
ri ise dörtte 3 çoğunlukla seçeriz. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Biz demiyoruz, Anayasa diyor. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Hayır, canım, işte, kanun getiriyorsunuz. 
Sizin burada, bilime verdiğiniz önemi gösteriyor bu. Yani, diyorsunuz ki, rektör seçmek cum

hurbaşkanı seçmekten bile önemlidir. Böyle demediğinize göre, kurnazlık yapıyorsunuz. Bir devlet 
kurnazlıkla yönetilmez. Hepimiz biliyoruz, bu kanun da Mahkemeden dönecek. 

Değerli arkadaşlarım, hatta hatta rektörler salt çoğunlukla atanıyor, kurucu rektörler nitelikli 
çoğunlukla atanıyor ve hatta YÖK Genel Kurulu, kurucu rektör atamasından daha da önemli bazı 
konuları yine dörtte 3 çoğunlukla yapmıyor ve diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı gerekçesinde: "Bu 
yaptığınız düzenleme, bu geçici l'inci madde, bir; hukuk devleti ilkesine, Anayasa'nın 2'nci madde
sine aykırıdır" diyor. "İki; 130 ve 13l'inci maddelere aykırıdır" diyor. "Bu yetki YÖK'e verilmiş. Siz 
'bir ay içinde yapmazsan alırım senin elinden bu yetkiyi' diyerek anayasal yetkisini elinden alamaz
sınız." Sonra diyor ki, üçüncü olarak da: "Anayasa Mahkemesinin kararlarının bağlayıcılığına iliş
kin 153'üncü maddeye de aykırıdır. Burada kamu yararı yoktur. Hizmetin gerekleriyle bağdaşma
maktadır." Bunları göre göre, tekrar getiriyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, bu yapılan, kurnazlık. Ben burada şunu yapmak isterdim aslında, bu 
Mecliste şunları tartışmak isterdim: Üniversiteleri nasıl geliştiririz, sorunları nasıl çözeriz, eğitimi 
nasıl nitelikli hâle getiririz? 

Üniversitelerin döner sermayelerine el koyuyorsunuz, araştırma fonlarını kaldırıyorsunuz, üni
versitelere asılsız soruşturmalar açıyorsunuz. Amacınız sorun çözmek değil, amacınız burada ger
ginlik yaratarak, militan tabanınıza mesaj verip, militan tabanınızı diri tutmak, "bak, biz yapıyoruz, 
ama, birileri engel oluyor" dedirtmek. Bunu yapıyorsunuz, topluma hizmet etmiyorsunuz. 
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İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Çok doğru konuşuyorsun Muharrem. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Bu tartışma, böyle bir inatlaşma, artık, aklın dışına taşmış

tır bu, bilimin dışına taşmıştır. 
Ben, size, daha önce bu Meclisin kürsüsünden, 1400 yılında Semerkant Medresesinden örnek 

verdim: Rektör yardımcısını zamanın hakanı görevden aldı diye, rektör istifa ediyor, hakan özür di
liyor, rektör yardımcısını geri atıyor. 1587 yılında, Buhara Medresesinde, gizli oyla rektör seçimi 
yapılıyor. Beş yüz yıl geriden takip ediyorsunuz dünyayı, beş yüz yıl, altı yüz yıl geriden takip edi
yorsunuz dünyayı. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - O günün rektörünü getir de, biz de özür dileyelim. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Şimdi, tabii ki, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Millî Eğitim 

Bakanıyla ilgili, bazı şeylerde istemeyebilir devreye girmesini. 
Bakın, ben size bazı yazılar okuyacağım: "Atatürk'ü sevmek için bütün geçmişi ayaklar al

tına almak zorunda olmadığımız gibi, bu ülkede yaşayan herkesi ille de Atatürk'ü sevmek zo
runda bırakmak gibi bir mecburiyetimiz de yoktur. Zorladığınız zaman, o insanları münafık 
edersiniz." 

İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Kim demiş bunu? 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Okuyacağım daha. 
"Fatih'e, Yavuz'a, Abdülhamit'e, Vahdettin'e, hatta Mevlânâ'ya küfretmenin serbest olduğu, 

hatta fazilet sayıldığı bir ülkede, siz, insanlara 'Atatürk'e küfretme' dediğiniz zaman samimiyetini
ze inanmazlar." 

Bu ülkede Mevlânâ'ya, Fatih'e, Yavuz'a, bunlara küfreden yok; yok bunlara küfreden. Kimse 
küfretmez bu ülkede Fatih'e. Bu ülkede Mevlânâ'ya kim küfreder! 

Bakın, çok ilginç, okuyacağım şimdi: "Atatürk, bir asker ve devlet adamıydı. Onun altı okta 
topladığı prensiplerin hiçbiri kendi icadı değildi. Bize anlatıldığına göre, bir zamanlar kapkara bu
lutlar ülkemizi sarmıştı. Gökler gülümsemek bilmiyordu. Samsun'dan bir güneş doğmuştu ve bu gü
neş bütün düşmanların gözünü kamaştırıp kaçırdığı gibi, padişahı ve halifeyi de kovmuştu. Çocuk
luğumda, dümeni kırık, pusulasız, sisten yararlanarak İngiliz zırhlılarını atlatacak kadar becerikli 
olan Bandırma Vapuru'nda kaptanla baş başa soğuktan titreyen bir Mustafa Kemal düşünürdüm; 
çünkü, bana böyle anlatılmıştı. Çocuklara, tarihi, destanlaştırarak, romantize ederek anlatabilirsiniz; 
ancak, çocuk, büyüyünce anlatılanları sorgulamaya başlar -bak, dikkatinizi çekerim- İngilizlerin, 
Fransızların ve İtalyanların, hiç de öyle, ordularla, silah zoruyla çıkarılmadıklarını öğrendiği zaman 
tarih kitaplarında anlatılan millî mücadele şaibe altına girmez mi? Atatürk büstlerinin önünde esas 
duruşa geçip saygı duruşunda bulunurken, özel defterlere yazdığımız yazılarda neredeyse onun ru-
haniyetinden yardım isterken, istimdat ederken bizim yaptığımızın adı nedir Allah aşkına?" 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın İnce, konuşmanızı tamamlayınız. Konuşmadığınız süreyi de ilave ettim. 

Buyurun. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Bu metin, Türkiye Günlüğü, 28 Mayıs 1994. Yazarı 

Hüseyin Çelik. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet! 
ATİLA EMEK (Antalya) - Pes doğrusu, pes! 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Bravo! 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Takdirlerinize sunarım. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Bakan, yazıklar olsun! 
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MUHARREM İNCE (Devamla) - Tabii ki rektör atamayacak. Tabii ki Millî Eğitim Bakanı bu 
rektör atamalarında görev almayacak. Bundan daha doğrusu olabilir mi? Bu ülkenin mahkemeleri 
de, bu ülkenin Cumhurbaşkanı da en doğrusunu yapıyor. 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Hüseyin Çelik, yazıklar olsun! 
HASAN ANĞI (Konya) - Türk parasından Atatürk resmini kim kaldırdı, onu söyle. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, yine, bakın yasaya nasıl aykırı iş ya

pıyorsunuz: İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü diyor ki: "Okullarda spor kulübü kurun." 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Bakan, eğer söylediysen istifa et, eğer bunu söyle-

mişsen yazıklar olsun! 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, oysa, burada, biliyorsunuz ki, hepimiz 

Dernekler Kanunu'nda "Kamu kurumlarının adıyla dernek ya da vakıf kurulamaz..." Bu konuda ce
za getirdik. Ne yazık ki, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü okullara yazı yazıyor, "Dernek statüsün
de spor kulübü kurun." diyor. Yani... Ve valilik onayı var bu konuda, valilik onayı var. Böyle bir... 
Bütün belgeler elimde. Bu Bakanlık ilk kez böyle yönetiliyor arkadaşlar. 

Yine, Vakfıkebir'de meşhur "Adnan Hoca" olarak bilinen... 5 kilogram kitabın bir tanesi, 5 ki
logram, birinci hamur kâğıda basılı. Bunların parası nereden geliyor? Bilimsel midir, değil midir? 
Hangi bakanlığın hangi birimi buna izin vermiştir? Bütün öğretmenlere her yerde dağıtılıyor bun
lar, Türkiye'nin her yerinde. Ama, Sayın Bakanın bunlardan haberi var mı, yok mu, doğrusu çok 
merak ediyorum. 

İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Var tabii... 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz günlerde, burada, bakın 

Yüzellilikler'den bir şiir okudu Sayın Bakan. Yüzellilikler'den ben de bir şey okuyayım. Onlardan 
birisi de Refik Hal it Karay'dır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın İnce, süreniz tamamlandı. Ek süreyi de vermiştim. Teşekkür ederim. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Sayın Başkan, dört cümle... 
BAŞKAN - Başka bir defasında okuyun o zaman. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Dört cümle Sayın Başkan. Şunu okuyabilir miyim? 
BAŞKAN - Yok. 
Evet... 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Sayın Başkan, çok eksik kalıyor. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın İnce, tamam. Süre tamamlandı, söylemiştim. 
İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Teşekkür etsin bari Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet adına, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; öncelikle, görüşülmekte olan yasa tasarısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yüce 
Meclisinizi, heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

NURİ ÇİLİNGİR (Manisa) - Senin olduğun yerde hayır mı kalır? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, önce, bazı mil

letvekili arkadaşlarımızın "Birçok karar salt çoğunlukla verilirken, şu anda iş başında olan, daha 
doğrusu kurulmuş olan üniversitelerin rektörleri atanırken salt çoğunlukla Yükseköğretim Kurulu 
karar veriyor da niçin kurucu rektörler dörtte 3'lük bir çoğunlukla atanıyor" sorusuna müsaade eder
seniz cevap vereyim. 
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Bildiğiniz gibi, şu anda Yükseköğretim Kurulunun 3'e indirerek Sayın Cumhurbaşkanına arz 
ettiği 6 rektör adayı üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilerek oraya geliyor. Onlar seçime gi
riyorlar, öğretim üyelerinin oylarıyla 6 kişi Yükseköğretim Kuruluna gönderiliyor, Yükseköğretim 
Kurulu salt çoğunlukla bunları 3'e indiriyor, 6 olan adedi 3'e indirerek Sayın Cumhurbaşkanına arz 
ediyor. Ancak, kurucu rektörler, kurucu, üniversitelere rektör atanmak üzere belirlenen adaylar hiç
bir şekilde seçime tabi tutulmayacağı için, tamamen YÖK üyeleri tarafından belirleneceği için, on
ların nitelikli bir çoğunlukla seçilmesi akla, mantığa uygun olan bir, kesinlikle, uygulamadır. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisindeki milletvekillerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
cumhurbaşkanını seçmesini eğer bununla karıştırırsanız yanlış bir sonuca varırsınız. Buradaki 550 
milletvekili, tesadüfler sonucu toplanıp buraya gelmiş olan rastgele bir çoğunluk değildir... 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Profesörler tesadüfen mi geliyor Sayın Bakanım? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - ...milletin oylarıyla seçilmiş gel

miş insanlardır. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Herhalde, herhalde öyle geliyor yani. 
CANAN ARITMAN (İzmir) - YÖK nasıl oluşuyor Sayın Bakan? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Milletin oylarıyla buraya seçilmiş 

gelmiş olan insanların nitelikli çoğunlukla Cumhurbaşkanını seçmesinde de bir gariplik yoktur. 
Şimdi, bir arkadaşımız, burada konuşulan mevzu ne olursa olsun, üzerinde konuştuğumuz ya

sa tasarısı veya teklifi ne olursa olsun, bir yerlerden bir şeyler buluşturarak buraya gelip sizlere, siz
lerin huzurunda bunu ifade ediyor. Buna bir şey demiyorum. 

Sevgili arkadaşlar, bakın, sözü edilen makale, evet, benim tarafımdan yazılmış, 1994 yılında 
Türkiye Günlüğü dergisinde yayımlanmış. Ben, doçentlik sınavına girerken, bunu bilimsel bir eser 
olarak 5 üniversite profesörüne göndermişim ve bu, bir bilimsel makale olarak orada değerlendiril
miş. Bütün makalenin -mademki arkadaşımız almış- bütün detaylarını da ben bütün arkadaşlarıma 
şimdi dağıtmaya hazırım, sizlere arz edeceğim. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Ben de dağıtacağım. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, önünü arkasını keserek, 

cümlelerin önünü arkasını keserek eğer bir değerlendirme yaparsanız... 
Bakın, değerli arkadaşlar, ben diyorum ki, Atatürk'e saldırmanın, Atatürk'ün Türkiye Cumhu

riyeti devletinin millî lideri olduğunu inkâr etmenin, Atatürk'ün, millî mücadelenin komutanı oldu
ğunu, başkomutanı olduğunu inkâr etmenin büyük bir densizlik olduğunu ifade ediyorum o yazım
da. Ancak "sevmek" fiilinin kanunlarla mümkün olmayacağını "sevmek" fiilinin gönülle ilgili oldu
ğunu, insanlara zorla bir şeyi sevdirmeye kalkıştığınız zaman, onları maskeli, ikiyüzlü hâle getire
ceğinizden söz ediyorum ve bu dünyadaki bazı uygulamaları da buna örnek veriyorum ve orada şu
nu diyorum: Bakın, sevginin yatağı olan, sevginin mekânı olan gönüller, bütün tarihimizi kucakla
mak için yeterlidir. Atatürk'ü sevmek adma geçmişe ve tarihe saldırmanın veya tarihi yükseltmek, 
yüceltmek adına Atatürk'e saldırmanın büyük bir yanlışlık olduğunu, ben, bu makalede ortaya ko
yuyorum. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Makale burada ya! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, benim anlattığım şey şu

dur: İlkokul çocuklarına, ilkokul kitaplarında tarihi romantize ederek anlatırsanız, üniversite yılla
rına geldikleri zaman, tam manasıyla gerçekleri gördüklerinde, eğer gerçek tıpatıp böyle değilse -
bakın, her millet, kendi tarihini sevdirmek için uğraşır- o zaman, hayal kırıklığına uğrayabilirler. 
Atatürk'le birlikte Samsun'a giden Bandırma Vapuru içerisinde birçok kurmay subayın olduğunu 
hepimiz biliyoruz. 
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Şimdi, özellikle bazı şairlerin, bazı yazarların zamanında meseleyi ifade etme biçimini eleştir
mek üzere yazdığım bir yazıdır. Burada Atatürk'le, Atatürkçülükle ilgili bir sıkıntının olmadığını ki
şinin kendisi de biliyor aslında. Dolayısıyla, buralardan... 

Bakın, değerli arkadaşlar, tekrar bir şeyin altını çizmek istiyorum, bütün milletin huzurunda 
ifade ediyorum: Ben, hep söyledim arkadaşlar, gerçekten, Atatürk'ün devlet adamı kişiliğini, Ata
türk'ün komutan kişiliğini, Atatürk'ün gerçekten dünya liderleri arasında saygın yere sahip olan bir 
insan olarak yerini, bu milletin mensupları takdir eder, bunu bilirler; ancak, daha önce bu Meclis 
kürsüsünden bir şey söylemiştim, demiştim ki: Türkiye'de Atatürkçüler var, Atatürkçü geçinenler 
var, bir de Atatürk'ten geçinenler var. Atatürk'ten geçinmenin kimseye faydası yoktur. (AK Parti sı
ralarından alkışlar) 

ATİLA EMEK (Antalya) - Bırak! Bırak! Bırak bu lafları ya! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sevgili arkadaşlarım... 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Dindarlar var, dindar geçinenler var, bir de dinden geçinenler var. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Siz hangi gruba giriyorsunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sevgili arkadaşlarım, bir şey daha 

söyleyeyim... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Bu tartışma, bir Sayın Bakan olarak... 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Bir de dindar geçinip malı götürenler var. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Türkiye'nin Millî Eğitim Bakanı olarak... 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Yakışmadı Bakan, hiç yakışmadı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Hayır, bundan... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ayıp, ayıp! 
ATİLA EMEK (Antalya) - Ayıp ya! 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Dindarlar var, dindar geçinenler var, bir de dinden geçinenler var. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, sevgili arkadaşlar, bir daki

ka. .. Bir dakika canım... Bir dakika... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Rahatsız olmanıza gerek yok de

ğerli arkadaşlarım. 
Bakın, sevgili arkadaşlar, ben bir akademisyenim. Akademisyen olarak bir meseleye bakarken, 

siz ortaya bir bakış açısı koyabilirsiniz, bir şeyi sorgulayabilirsiniz, şu taraflarını da görün diyebi
lirsiniz. 1994 yılında ben bu makaleyi Türkiye Günlüğü dergisinde yazmışım. Burada bir suç unsu
ru olsa, bir yanlış olsa... 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Suç var demedim zaten. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, suç unsuru olsa... 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Suç var demedik. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - ...bu memleketin savcıları var, bu 

memleketin hukuku var. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Hınç var, hınç. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Hınç var, suç yok. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Ben bunu bilimsel bir makale olarak... 
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İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Kin var. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, bilimsel bir makale olarak 

öğretim üyelerine, YÖK tarafından, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen 5 öğretim üyesi
ne bunu bir bilimsel makale olarak göndermişim, bunlar, bunu bilimsel bir bakış açısı olarak değer
lendirmiş ve netice itibarıyla, burada herhangi bir itiraz söz konusu olmamış. 

Hepimiz, bakın, altı ok... 
Değerli arkadaşlar, laiklik prensibi, buna ister laiklik, laisizim deyin ister sekülarizm deyin, se-

külarizmin Türkiye'de icat edilmesi ne Atatürk'le birlikte olmuştur ne de Atatürk'ten sonra olmuş
tur, bu, yeryüzünde olan bir şeydir. Benim üzerinde durduğum şey budur. O altı ok ilkesi dediğimiz 
ilkeler ilk defa icat edilmiş şeyler değildir. 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Biz icat ettik demiyoruz, bizim değerimiz, vazgeçilmezimiz di
yoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Benim söylediğim bu, ama, siz bu
nu kabul etmiyorsanız kabul etmeyebilirsiniz, benim her... Bakın, değerli CHP'li arkadaşlar, benim 
veya bizim bütün fikirlerimize, bütün fikirlerime şüphesiz ki katılmak zorunda değilsiniz, biz de si
zin bütün fikirlerinize, görüşlerinize katılmak zorunda değiliz. Zaten mesele şudur değerli arkadaş
larım: Eğer hepimiz aynı fikirde olsaydık, bütün hepimiz meselelere aynı şekilde bakmış olsaydık, 
hepimiz aynı partide olurduk. Biz sizinle farklı partilerde olduğumuza göre... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Atilla Yayla gibi düşünüyorsunuz, Atilla Yayla gibi. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - ... bu meselede farklı kulvarlarda 

olduğumuza göre... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Biraz daha açık olalım. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - ...biz fikirlerimizi söylerken siz

den izin falan almayacağız. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Herhalde yani. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Biz yazarken, çizerken de sizden 

izin almayacağız. Bu, gizli saklı... 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Biz de yazıları okurken sizden izin almayacağız. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, bu, gizli saklı yapılmış bir 

şey değil. 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Çarpıtmayın, takiye yapmayın. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Türkiye Günlüğü dergisi herkesin 

bildiği bir dergidir. Meselenin bu şekilde değerlendirilmesini arz ediyorum. 
Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Millî Eğitim Bakanlığının tarifi bu! 
BAŞKAN - Şahsı adına Çorum Milletvekili Murat Yıldırım. 
Sayın Yıldırım, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MURAT YILDIRIM (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz Ka-

nun'un 3'üncü maddesi üzerine şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 
15 ile üniversite kurulmuştur; bunlardan birisi de, benim seçim bölgem olan Çorum'daki Hitit 

Üniversitesidir. Sabahlara kadar çalışarak 15 ile üniversite kuran Meclise, milletimizin takdirini ka
zanmış bu Meclise teşekkür ediyorum. 
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Yeni üniversiteler kurulmasına ilişkin olarak çıkardığımız yasa, milletin beklentileriyle örtüşen 
bir düzenleme idi. Bu illerimize üniversite kurulması konusu her zaman birinci öncelikli mesele ol
muştur. Son yirmi-yirmi beş yıldır gelip geçen iktidarın tamamı bu illere üniversite sözü vermiş, an
cak AK Parti iktidarı zamanında gerçekleşmiştir. Meydanlarda ne söylendiyse gereği yapılmıştır; 
fakat, milletimizin üniversite sevinci âdeta kursaklarında kalmıştır. Gelgitler, yapbozlar milletimize 
üniversite sevincini doyasıya yaşatamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, bunun müsebbibi olanlar milletin vicdanında yargılanacaktır. Milleti
mizin tepkisini çekmektedirler. Her platformda bu konu dile getirilmektedir. Öğretim üyesinden 
okutmanına, hizmetlisinden tüm üniversite personeline ve on binlerce öğrenci rektör seçimine iliş
kin bu yasayı dört gözle beklemektedir. 

Birileri çıkıyor "Hükümet rektörleri atarsa taraf olur, YÖK atarsa taraf olmaz." diyorlar. Otur
dukları koltukları milletin aleyhine, kendilerinin ve ideolojilerinin lehine kullanma hastalığından 
vazgeçmelidirler. 

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözünü hatırlatmak isterim. Egemenliği makamlara, 
kurumlara bırakmak, millet iradesine karşı olmak demektir. Makamlarını milletin aleyhine kulla
nan, kendilerini koltuklara hapseden düşünce sahipleri, milletin vicdanında yargılanmaktan kurtu
lamayacaklardır. Hâlâ kendi zihinsel düşüncelerini milletten üstün görenleri, milletin istek ve arzu
larına göre hareket etmeye davet ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Meclisin üniversite kurmasına karşı olmayan zihni
yet, o üniversitenin yönetilmesine sıra gelince neden şaşmaktadırlar? "Rektörü YÖK atasın" diyor
lar. Aslında bunu söyleyenler, arkalarını döndüklerinde YÖK'e en büyük eleştiriyi getiren insanlar
dır. Sırf ideolojik bakışlarının ürünü olarak bu sözü söylemektedirler. 

Millet YÖK'ü eğitimin önündeki en büyük engel ve kambur olarak görmektedir. Bırakın rek
törleri atamayı, millet, YÖK'ün bir an önce kaldırılmasını talep etmektedir. Buna rağmen, bu yasa, 
YÖK'ün belirleyeceği 6 profesör arasından, Millî Eğitim Bakanlığınca seçilecek 3 kişiden Tinin 
Cumhurbaşkanınca atanmasını öngörmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; rektörlük seçiminde yaşanan belirsizlik sebebiyle, üni
versiteye destek veren halkımızın şevki kırılmaktadır. Milletin menfaatleri birilerinin heva ve he
veslerine göre şekillenmemelidir. Çorum'da bugüne kadar açılan fakülte ve yüksekokulların tüm iç 
donanımını milletimiz sağlamıştır. Kampus alanı, yeni yatırımlar ve kurumsallaşma gibi önemli iş
ler rektörü beklemektedir. 600 bin nüfuslu Çorum halkı da, Meclisten ve ilgili makamlardan bu ya
sanın bir an önce çıkarılması ve onaylanmasını istemektedir. 

Malum üniversite yapısı ve sistemi Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmamaktadır. Bu yapıyla or
taöğretimden mezun olan yüz binlerin üniversite kapılarında yığılmasının önüne geçilmesi mümkün 
gözükmemektedir. Yükseköğretimde kronikleşen sorunların başında binlerce gencin üniversite eği
timine devam imkânı bulamaması gelmektedir. Devam edenler ise gerekli imkânlar sağlanmadığı 
için yeterli eğitim alamamaktadır. 

Bazı üniversiteler, bilimsel gelişmenin adresi olmaktan çıkmış, kavgaların ve huzursuzlukların 
mekânı hâline gelmiştir. Yine bazı üniversitelerimiz, ihaleye fesat karıştırma, yolsuzluk, usulsüzlük 
ve keyfî uygulamalarla ülke gündemini meşgul etmektedir. Yandaş, akraba ve ideolojik ilişki zin
cirleri, bazı üniversitelerimizin ismiyle birlikte anılır olmuştur. 

Gelecekleri ve konumları rektörlerin iki dudağı arasına sıkışmış insanlardan bilim üretmeleri
ni bekleyemeyiz. Maalesef, bu denli olumsuz görüntünün birinci nedeni, olağanüstü bir dönemin 
ürünü olan YÖK'tür. Mevcut yapıyla, özgür, çağdaş üniversiteye kavuşmak mümkün gözükmemek
tedir. YÖK, yeniden yapılandırılmalıdır. Bilime ve emeğe öncelik verecek bir düzenlemeyle üniver
siteler özgürleştirilmelidir. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yıldırım, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
MURAT YILDIRIM (Devamla) - İnsanların kılık kıyafetleri, siyasi görüşleri, rektörlük seçim

lerinde verdikleri oyun rengi, bilim üretiminin önünde set olmamalıdır. Muasır medeniyet idealine 
ve hedefine ulaşmak için, gelin, hep birlikte ortak bir konsensüs sağlayalım, üniversite reformunu 
da gerçekleştirelim. Bu Parlamento, bu iradeyi gösterebilecek durumdadır. Tarih, tarihin seyrini de
ğiştiren insanlarla yazılır. Sizleri, tarihin seyrini değiştirmeye davet ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, milletimize verdiğimiz sözü yerine getirdik ve on 
beş üniversiteyi kurduk. Bu konuda milletimizin takdir ve teveccühlerine mazhar olan Başbakanı
mız ve Millî Eğitim Bakanımıza, emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Rektörlerle ilgili ko
nunun bir daha Meclis gündemine gelmemesi dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Şahsı adına ikinci konuşmacı, Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu. 
Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özü itibarıyla, yeni ku

rulacak, yeni kurulmuş olan 15 üniversitenin kurucu rektör adaylarının seçim usullerini tanzim eden 
1276 sıra sayılı Yasa'nın 3'üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesi
leyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; AK Parti İktidarı olarak eğitim ve öğretime 
verdiğimiz önem doğrultusunda, dönemimizde çağdaş uygarlığın temel direği olan gençlerimizin 
eğitimi için gerçekleştirdiğimiz reformlar ortadadır. Hükümetimiz, 15 devlet üniversitesi, 2 vakıf 
üniversitesi ve meslek yüksekokulları hariç olmak üzere, 145 yükseköğretim biriminin kurulması
na vesile olmuştur. 5 vakıf üniversitesi de kurulma aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Buna ilaveten, 
geçmiş iktidar dönemine kıyasla yurt dışı burs ve kontenjanlarının sayısı çok yüksek oranda artırıl
mıştır. 2006 yılından başlamak üzere, her yıl 1.000 öğrencinin yüksek lisans ve doktora öğrenimle
rini görmek için yurt dışına gitmesi planlanmış ve bizzat uygulamaya geçirilmiştir. Yine, önceden 
yurt dışı eğitimleri alan öğrencilerimizin veya dış ülkelerde akademik hayatlarını devam ettiren de
ğerli bilim adamlarımızın ülkelerine dönmeleri için teşvik verilmiş, ödemede büyük zorluklar için
de bulundukları burs miktarlarının faiz borçları silinerek bu sorun da çözüme kavuşturulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de, hâlen 15 yeni kurulmuş üniversiteyi hariç bı
rakırsak, 53'ü devlet, 24'ü vakıf olmak üzere toplam 77 üniversitemiz bulunmaktadır. 73 milyon nü
fusa sahip olan ülkemizde, her yıl 1 milyon 800 bin öğrencinin üniversite sınavına girdiğini, ancak 
bunların 1 milyon 500 bininin üniversite kapılarından dönmek zorunda kaldığını düşünecek olur
sak, büyük bir özveri ve gayretle çalışarak 30/12/2005 tarihinde, 5447 sayılı Yasa'yla, 15 ilimizde 
15 yeni üniversitenin kurulması ve bunun kanunlaştırılmasının ehemmiyetini daha iyi idrak etmiş 
oluruz. Nitekim, vaat edilen üniversitelerimizin inşası en kısa zaman dilimi içerisinde tamamlan
mıştır. Bu sayede, binlerce gencimize eğitim ve öğretimde güzel bir fırsat doğmuştur. Kendilerinin 
geleceği için bir umut ışığı ufukta belirmiştir. Yine, kendilerinin geleceği için umut ışığı ufukta be
lirmişken, yeni kurulan üniversitelerimizle birlikte 20.305 akademik, 8.426 idari ve 175 döner ser
maye olmak üzere, toplam 28.906 gencimizin ve vatandaşımızın da üniversitelerimizde görev yap
masına imkân tanınmış olmaktadır. Lakin, gençlerimizden, akademisyenlerimizden ve kamuoyun
dan büyük takdir gören ve sevinçle karşılanan bu husus, maalesef rektör atamalarına takılmış ve 
sekteye uğramıştır. Böyle, bir yıldır tartışılan 15 yeni üniversitenin kurucu rektör atanmasına ilişkin 
düzenleme hükme bağlanamamış ve üniversitelerin fiilen ve resmen kurulmalarına rağmen rektör 
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atamaları maalesef bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. Yükseköğretimin geliştirilmesi ve yay
gınlaştırılması konusunda iktidarımızın bütün çalışmalarının rektör seçimlerine kilitlenmesi gerçek
ten büyük bir talihsizlik ve zaman kaybı olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1981'de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'yla 
tüm yükseköğretim kurumlan YÖK çatısı altında toplanmıştır. Zira, Anayasa'nın 131 'inci maddesi 
açık ve net bir şekilde üniversitelerin planlamasını, denetlenmesini ve kurulmasını YÖK kurumuna 
devretmiştir. Ancak, yirmi altı yıldan bu yana faaliyet gösteren bu kurumun üniversitelerimizi ne 
kadar iyi düzenlediği ve denetlediği maalesef belirli değildir. 

YÖK'ün kendi içerisinde bile uzlaşamaması, ikili standart uygulaması, antidemokratik bir ya
pıya sahip bulunması, mevcut YÖK Kanunu ve yapısının üniversitelerin bilimsel ve idari özerkli
ğini kısıtlaması gibi sert eleştiriler yalnız bizim iktidar dönemimize ait olmamıştır. Bilakis, uzun za
mandan beri devam eden sistem hatası ve YÖK'ün inatla bu değişime direnmesi bugün Türkiye'nin 
çağdaşlaşmasına ve ilerlemesine yönelik en büyük engellerden biri olarak algılanmaktadır. YÖK'ün 
sadece yeni üniversitelerin rektör atamalarına ilişkin değil, kendi içerisindeki atamalarında ve de
kanlarla ilişkilerinde bile konsensüs sağlayamaması hayret vericidir. Bilim adamları ve yöneticiler, 
başhekimler, dekan yardımcıları, başhekim yardımcıları ve benzeri görevde bulunanlar mücadele 
etmekten, gerilimden bıkmışlardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kaşıkoğlu, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
METİN KAŞIKOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Geçtiğimiz günlerde, hepimizin malumu olduğu üzere, YÖK'ün kararını protesto ederek 20 yö

netici istifa etmiş, Ankara Üniversitesi Rektörü Nusret Araş, YÖK Başkanıyla arasındaki gerilimi 
net bir şekilde kamuoyuna duyurmuştur. Gördüğümüz üzere, YÖK'ün kendi içerisinde bir iç savaş 
yaşandığı herkesin takdirindedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; diğer bir husus ise Sayın Cumhurbaşkanı Necdet Sezer'in 
vetolarıdır. Kendisinin vetolarını bizim Hükümet dönemimizde yoğunlaştırdığı artık herkesin kabul 
ettiği bir gerçektir. Önceki döneme kıyasla bizim dönemimizde bu sayı neredeyse 2'ye katlanmıştır. 
Lakin, Sezer'in öne sürdüğü mevcut veto gerekçelerinin sağlam dayanakları mevcut değildir. Hepi
mizin bildiği gibi, bizim hazırladığımız yasa önerisi yeni olmadığı gibi, Anayasaya ve uygulamaya 
aykırı bir tarafı da bulunmamaktadır. 

Evvelce kurulan 22 üniversitenin kurucu rektör atamaları, YÖK'ün dâhil edilmediği sistemle 
atanmasına rağmen, aynı mevzuata dayalı yeni kurulan 15 üniversitenin kurucu rektörünün atanma
sına ilişkin geçici l'inci madde, vetolar ve Anayasa Mahkemesinin iptali ile uygulanamamış... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kaşıkoğlu, metni değil de... Lütfen, Genel Kurula teşekkürünüzü alayım. O 

hususlar izah edilmişti biraz. 
Buyurun efendim, Genel Kurula hitap ediniz. 
METİN KAŞIKOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa'nın 2'nci maddesi uyarınca, demokratik, laik, sosyal bir hukuk 

devleti olarak tanımlandığına göre ve bu ülkede tüm kurum ve kuruluşlar da bütün mesnedini ka
nundan alan düzenlemeleri hayata geçirmekle görevli olduklarına göre, bugün, YÖK'ün 4 üniversi
tenin seçimlerini yapıp, buraya rektör atamasının kanuni dayanağı bulunmadığını sizlerle paylaşı
yor, en kısa zamanda yeni kurulan üniversitelerimizin rektörlerinin atanma usullerinin belirlendiği 
bu Yasa'nın hayata geçirilerek 15 yeni üniversitemizin gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlaması 
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amacıyla, bu Yasa'nın, ülkemize, milletimize, üniversitelerimize hayırlı olması dileğiyle tüm yüce 
heyetinizi saygıyla selamlıyor, hayırlı olsun diyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 
Sayın Ahmet Işık, buyurun. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, üniversitelere özerklik veren, bir ölçüde de olsa kurumsallaşmayı getiren re

formlardan sonra Anadolu'ya yayılmaya başlayan üniversiteler toplum üzerinde çok olumlu etkiler 
bırakmış, üniversite bulunmayan vilayetlerdeki halk, kendi bölgelerinde bir üniversite veya yükse
köğretim kurumunun açılmasını talep etmeye başlamışlar, ancak ülke insanının çok büyük çoğun
luğunun yükseköğrenim yapmasını hedefleyen politikalar sonucunda artan üniversite sayısı, bir da
ğınıklığı ve kalite sorununu da beraberinde getirmiştir. Bu dağınıklığı gidermek, kalite ve verimli
liği artırmak, koordinasyonu sağlamak, eğitim, öğretim, araştırma, bilim adamı yetiştirme konula
rında uzun vadeli planlar yapmak ve uygulamak amacıyla 1981 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu çıkarılmış ve bütün bu görevler Yükseköğretim Kuruluna verilmiştir. Yirmi altı yıllık bu 
süreçte, Sayın Bakanım, hedefler hangi oranda tutturulmuştur? Bununla ilgili değerlendirmelerini
zi almak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Tütüncü... 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu Yasa pratikte kurucu rektör atamasının Millî Eğitim Bakanına devredilmesi sonucunu do

ğuracaktır. Bu durumun, Anayasa'nın üniversitelere tanıdığı bilimsel özerkliğin sağlanması ilkesiy
le bağdaşır bir yönü var mıdır? 

İkinci sorum: Bu yasa tasarısı ile getirilen yeni düzenleme, Anayasa Mahkemesinin iptal gerek
çelerine, ne yazık ki, uygun değildir. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesince, büyük bir olasılıkla, ye
niden iptal edilecektir. Bu durumda, eğer yeniden iptal edilir ise, Sayın Bakanımız buraya aynı çer
çevede, yani Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı yeni bir yasa getirmek iddiasında olacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Ayvazoğlu... 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakanımıza şu soru

yu sormak istiyorum: Şimdi, görülüyor ki, aralarında Çorum ilimizin de bulunduğu 15 üniversiteye 
kurucu rektör atanacaktır. Bütün tartışmalar, kurucu rektörün atanmasına ilişkin, Anayasa'ya da ay
kırı bir şekilde hazırlandığı aşikâr olan böyle bir Yasa'da Hükümetin ısrar etmesi şeklindedir. Bu du
rumda, diyelim ki, iyi niyetli olarak bu Yasa'nın da geçeceğini, Anayasa Mahkemesinden dönme
yeceğini kabul etsek -ama bize sorarsanız, biz döneceği iddiasını tekrarlıyoruz- gerçekten, diğer 
üniversitelerin içerisinde tıp fakültesinin de olmadığı, Çorum'da tıp fakültesinin de açılacağı ve bü
yük bir altyapı gereksinimi olan Çorum ilindeki üniversitelerimizin yer alacağı fakültelerin kampüs-
lerinin altyapı şeklinde Bakanlık tarafından ne zaman ve nerede yapılacağı konusunda somut bir ça
lışması var mıdır? Bu konuda Sayın Bakandan bilgi almak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bayındır... 
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HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Bakan, siz, Türkiye Cumhuriyeti'nin Millî Eğitim 
Bakanısınız. Biraz evvel Sayın İnce, Haziran 1994 tarihli, sizin bir makalenizi, yazınızı okudu. Me
tin de şu anda elimde. Okuduğum zaman tüylerim diken diken oldu. Atatürk'e ve onun tarihine, 
onun devrimine bir Millî Eğitim Bakanının, bu kadar hakaret etmiş bir insanın, hâlâ sizin o koltuk
ta oturmanızı doğru bulmuyorum. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? 

DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - O senin görüşün. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

öncelikle şu hususa açıklık getirmek istiyorum: Burada görüşülmekte olan yasa tasarısı, kesinlikle 
bu yetkiyi Millî Eğitim Bakanına veya Bakanlığına devretmiyor. Eğer, bir ay içerisinde YÖK Ge
nel Kurulu dörtte 3'lük bir çoğunlukla adayları belirleyemezse o zaman yetki Millî Eğitim Bakan
lığına geçiyor. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Pratikte öyle olacak. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Değerli arkadaşlarım, bakın, YÖK Ge

nel Kurulunun 21 üyesi var. Bunun 7'si hükümet kanadından, 7'si Üniversitelerarası Kuruldan, 7'si 
de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Eğer, Üniversitelerarası Kurul veya hükümet on beş 
gün içerisinde bir kişiyi seçip bildirmezse bu yetki Sayın Cumhurbaşkanına geçiyor. Bu ve benzeri 
uygulamalar ilk defa olmuş bir şey değil. 

Bir de, arkadaşlarımın şöyle bir kehaneti var, onu da yadırgıyorum: Sanki YÖK Genel Kuru
lunda, hükümet kanadından 7 kişi, onlar bir blok, kesinlikle şaşmaz, her meselede aynı düşünüyor
lar; Üniversitelerarası Kuruldan seçilen 7 kişi, onlar her meselede bir blok, bir pakt gibi ayrı düşünü
yorlar veya Sayın Cumhurbaşkanı tarafından atanmış olan 7 kişi ayrı bir partiymiş gibi hareket edi
yorlar şeklindeki yaklaşım, doğru bir yaklaşım değil. Bugüne kadar görülen pratik odur ki, makul... 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Dörtte 3 çoğunluk nerede var Sayın Bakan? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - ...mantıklı ve meşru her meselede... 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Yüksek yargı organlarında var mı, bağımsız kurullarda var mı, 

nerede var dörtte 3? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Bakın değerli arkadaşlar, hükümet ka

nadından seçilen 7 üyeden... Şimdi, bizim Hükümet tarafından bugüne kadar 6 üye tayin edildi... 
MUHARREM İNCE (Yalova) - 7 tane askeri gönder oraya, ondan sonra seç! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - . . .makul bütün meselelerde YÖK Genel 

Kuruluyla birlikte hareket ediyorlar, böyle bir ayrım kesinlikle söz konusu değil, bunu siz üretiyor
sunuz. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Önergeyle değiştirin, salt çoğunluk deyin, biz de kabul ede
lim. Niye salt çoğunluk demiyorsunuz? 

BAŞKAN - Sayın İnce, lütfen efendim, Sayın Bakanın cevap vermesine fırsat veriniz. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Bana da çok laf attılar Sayın Başkanım. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Burada, dediğim gibi, meseleyi sağa so

la çekmenin anlamı yok. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Siz de sağa çekiyorsunuz Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Buradaki 21 kişi, bunlar, gerçekten 

kendi alanlarında ehliyet sahibi olan insanlardır. Türkiye'nin menfaatlerini gözeterek bu karan 
vereceklerdir. 

Diğer arkadaşlarımın sormuş oldukları sorulara yazılı cevap vereceğim. 
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Yapılan yorumlarda ifade edilen bazı kelimeler var, o kelimelerin benimle ilgisi yok, o arka
daşların kendisine aittir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

II. -YOKLAMA 
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkanım, oylamadan evvel yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN - Kim istiyor yoklamayı? 
Tespit edelim arkadaşları: Sayın Anadol, Sayın Özyürek, Sayın İnce, Sayın Bayındır, Sayın Kı

lıç, Sayın Ekmekcioğlu, Sayın Kamacı, Sayın Gülçiçek, Sayın Sözen, Sayın Arıtman, Sayın Yüce-
san, Sayın Seyhan, Sayın Ayvazoğlu, Sayın Kartal, Sayın Tütüncü, Sayın Uzunbay, Sayın Akyüz, Sa
yın Özcan, Sayın Ercenk, Sayın Değerli, Sayın Aslanoğlu, Sayın Atalay, Sayın Oral, Sayın Özbek. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Niye 4 tanesini yazıyorsunuz? 
BAŞKAN - Hayır, ayağa kalkmış olan 24 arkadaş vardı, 24 arkadaşı yazdım ben. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - 4 tane fazlayı niye yazıyorsunuz? 
BAŞKAN - Yazdım efendim, 24 arkadaşı yazdım. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Niye 4 tanesini yazıyorsunuz? 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - 4 tane fazlayı niye yazıyorsun, 4'ü? 
BAŞKAN - 4 tane fazla yazmıyorum, ayakta olan milletvekilleri yoklama istediği için onları 

yazıyorum. Bu normal, İç Tüzük'e uygun Sayın Anadol. 
Evet, ismini okumuş olduğum üyelerin yoklamaya girmemelerini istirham ediyorum ve yokla

ma için dört dakikalık süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır. 

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

4.- 15/11/2006 Tarihli ve 5556 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğre
tim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Millî Eği
tim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1268) (S. Sayısı: 1276) (Devam) 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı'nın tümünün oylamasından önce, oyunun rengini belirtmek üzere, aleyhte iki söz talebi 
vardır -Sayın Ümmet Kandoğan, Denizli Milletvekili; Sayın Osman Coşkunoğlu, Uşak Milletveki
li- ama, bir kişiye söz vereceğim. 

Sayın Kandoğan, buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla se

lamlıyorum. 
Dünyadaki hiçbir parlamentoda görülmedik ölçüde, bir kanunu dördüncü kez Türkiye Büyük 

Millet Meclisinde görüşüyoruz. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Ne kadar çalıştığımızı anla. 
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ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Ve kuvvetle muhtemel, buradan, biraz sonra, sizlerin oyla
rıyla geçecek olan, kabul edilecek olan bu Kanun, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından tekrar Anayasa 
Mahkemesine ve oradan da, kuvvetle muhtemel, tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gelecek. 

Bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum: Anayasa Mahkemesinin daha önce ka
bul etmiş olduğumuz Kanun'la ilgili olarak, geri gönderme, yürütmeyi durdurma ve iptal etme ge
rekçesinde, üniversitelerin bilimsel ve idari özelliklerinin birlikte düşünülmesi gerektiğini ve yine, 
YÖK'ün, rektör seçimlerinde, atanmasında süreç dışına çıkarılmaması gerektiğinden yola çıkarak, 
iptal gerekçesi önümüzde. 

Değerli milletvekilleri, bir YÖK-Hükûmet gerginliği, bir YÖK-Millî Eğitim Bakanlığı gergin
liğinden dolayı bir yıldan beri 15 üniversiteyi hayata geçiremedik. Şimdi, burada değerli iktidar par
tisi milletvekilleri dediler ki: "YÖK, üniter yapıyı tehdit ediyor. YÖK, eğitimin önündeki en büyük 
engel." Ve daha buna benzer birçok söylemde bulundular. 

Şimdi, ben size sormak istiyorum: YÖK'e bu kadar karşı iseniz, YÖK üniter yapıyı tehdit edi
yorsa, eğitimin önündeki en büyük engel ise, Acil Eylem Planı'nızda altı ve on iki ay içerisinde 
YÖK'ün yeniden yapılandırılmasıyla ilgili, millete bir taahhütte bulundunuz. Geliniz, o taahhüdü
nüzün karşılığı YÖK ile ilgili hangi düzenlemeyi yapmak istiyorsanız, buyurun getirin. Biz de, 
Doğru Yol Partisi olarak sizi destekleyeceğiz. Diğer siyasi partiler de YÖK'ten şikâyetçi oldukları
nı söylediler, onlar da destekleyecekler. Geliniz, Anayasayı değiştirecek çoğunluğu biz sizlere ve
receğiz. Geliyorsunuz, dört buçuk yıl sonra hâlâ bu kürsülerden, YÖK'ten şikâyetçi oluyorsunuz. 
Siz, 355 kişilik bir Parlamento çoğunluğuna sahipsiniz. Şimdiye kadar söylemiyordunuz, ama, bu
gün "Bu Kanun'u AK Parti Hükümeti çıkardı, bu üniversiteleri AK Parti Hükümeti kurdu." diye onu 
da söylemeye başladınız. Kurarken siz kuruyorsunuz da, bu Kanun'u ısrarlı buradan geçirip, sonra 
da Sayın Cumhurbaşkanından veya Anayasa Mahkemesinden dönme karşısındaki sorumluluğu ni
ye üzerinize almıyorsunuz? 

Tutanaklarımı getirdim. Her geri dönüşte ben konuşmuşum, ikaz etmişim, yalvarmışım, geli
niz bu üniversiteleri hayata geçirelim, bu üniversitelerin, milletimiz, dört gözle, sabırsızlıkla, haya
ta geçmesini bekliyor dediğimiz hâlde, maalesef, kuru bir inat uğruna, hâlâ bu üniversitelerimiz ha
yata geçmemiştir. Efendim, YÖK Kanunu'nda yokmuş, Anayasa'da yokmuş, o nedenle hem Sayın 
Cumhurbaşkanının hem de Anayasa Mahkemesinin geri gönderme gerekçeleri havada kalıyormuş. 

Değerli milletvekilleri, hukukun temel kuramları vardır, kuralları vardır. Bunu, hukuk fakülte
lerinin birinci sınıfında okuturlar. Çıkarılan kanun objektif hukuk kurallarına uygun olmak mecbu
riyetindedir. Evet, biz yasa koyucuyuz. Ama, yasa koyucu da kanunları yaparken belirli sınırlar içe
risinde davranmak mecburiyetindedir. O zaman yasa koyucu... Her şeyi buradan geçiriyorsak, ge
tirseydiniz o zaman "21 kişinin oyuyla geçici rektörler seçilebilir" diye bir hüküm getirseydiniz. 

Değerli milletvekilleri, şikâyet ediyorsunuz "En çok kanun bu dönemde, Sayın Cumhurbaşka
nı, Anayasa Mahkemesinden döndü." diye. Ama, hepsinde çıkıp söylemişiz. Azıcık hukuk bilgisi, 
nosyonu olan herkes bilir ki, bu Kanun da oralardan dönecek. 

Değerli milletvekilleri, biraz sonra parmaklarınızı kaldıracaksınız, parmaklarınızı indireceksi
niz ve bu Kanun hayata geçecek. Ama, ne olacağı belli değil. Vuslat yine bir başka bahara kalma
sın, bu illerde yaşayan vatandaşlarımızın üniversite özlemi ve arzusu bir başka bahara kalmasın. 

Değerli milletvekilleri, YÖK'ün bundan çok daha önemli konularda karar verme yeter sayısı... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - YÖK'ün bundan çok daha önemli konularda karar ver

mek için toplantı yeter sayısı 14 ve çoğunluk sayısı 8. Geçici rektörler dışında bunların çok önem-
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li görevleri var. O görevleri yerine getirirken istemediğiniz bir sayıdaki oranı, niçin sadece geçici 
rektörlerin seçiminde istiyorsunuz? 

Bu husus, burada Kanun görüşülürken Sayın Grup Başkan Vekilinin bir önerisi olarak geldi ve 
550 kişilik Türkiye Büyük Millet Meclisinde biraz sonra, sonu meçhul olan, ne olacağı belli olma
yan bir kanunun kabulü yönünde oylarınızı kullanacaksınız. Ama, ben bir milletvekili olarak, bura
dan bir kez daha sizleri ikaz etmek istiyorum: Geliniz, bu yanlışlıktan dönünüz. Bu üniversiteler -
iddia ediyorum ki tekrar- hayata geçmeyecek. Çünkü, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı açık, 
Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme kararı açık ve Sayın Cumhurbaşkanı ve Anayasa Mahke
mesi ihsası reyde bulunduklarına göre, bu Kanun da mutlaka diğerlerinde olduğu gibi geri gelecek. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, görüşmeler tamamlanmıştır. 
Kanun'un tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kanun kabul 

edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 5'inci sırada yer alan, Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ti

caret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 
5.- Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Ko

misyonu Raporu (1/835) (S. Sayısı: 1041) (x) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon Raporu 1041 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince bu tasarı İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında 

görüşülecektir. Bu nedenle, tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi 
kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oy
lanacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde, şu ana kadar Başkanlığımıza, AK Parti Grubu adına Kütahya Millet
vekili Soner Aksoy, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Adana Milletvekili Tacidar Seyhan; şa
hısları adına, Konya Milletvekili Hasan Anğı, Aydın Milletvekili Ahmet Rıza Acar, Adana Millet
vekili Tacidar Seyhan, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan, Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan, 
Düzce Milletvekili Fahri Çakır talepte bulunmuşlardır. 

İlk söz, AK Parti Grubu adına Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un. 
Buyurun Sayın Aksoy. 
AK PARTİ GRUBU ADINA SONER AKSOY (Kütahya) - Muhterem Başkanım, çok kıymet

li arkadaşlarım; Petrol Kanunu -sıra sayısı 1041- hakkında grubumuz adına konuşmak için söz al
mış bulunuyorum. Grubumuzun görüşlerini arz etmeye çalışacağım. Sözlerime başlarken, hepinize 
sevgiler, saygılar sunarım. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, petrol dünyada son derece önemli, stratejik bir konu. 
Pek çok siyasi angajmanlann, siyasi hadiselerin, ihtilafların da anlaşmaların da kaynağında yatan 
çok önemli bir madde. Ayrıca, petrokimya sanayiinin, yakıt sanayiinin, enerjinin ve dünyada kul
landığımız pek çok saha ve alanı işgal eden çok önemli bir hidrokarbon. Petrolün ne olduğu hak
kında herkeste çok önemli bilgiler, şuur ve bilincin olduğuna inanıyoruz. Pek çok savaşlann da, pek 
çok banş ve anlaşmaların da altında petrolün yattığını biliyoruz. Petrol sahibi ülkelerin zenginliği 
hakkında da bilgimiz var. Petrolü olmayan ülkelerin de enerjiyle alakalı sıkıntıları olduğunu biliyo
ruz. Petrolün yeryüzünde dağılımının farklı coğrafyalarda olması dolayısıyla da... 

(x) 1041 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Sayın Aksoy, birkaç saniyenizi rica edeyim. 
Saygıdeğer arkadaşlarım, Genel Kuruldaki konuşmalar Sayın Hatibin konuşmasının duyulma

sını engelliyor. Lütfen, istirham ediyorum, sükûneti muhafaza edelim. 
Buyurun. 
SONER AKSOY (Devamla) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım. 
Petrolün yeryüzü coğrafyası üzerinde farklı olarak dağılmış olması da, temini noktasında, güç

lü ve güçsüz devletler arasında da çok önemli askerî ve siyasi, sosyal ve kültürel münasebetlerin ol
masına, ticari münasebetlerin olmasına sebep oluyor. Dünyadaki bütün ülkelerin ihtiyacı olan bir 
enerji kaynağı olması dolayısıyla da, ayrıca çok önemli bir ticari meta durumunda olup, dünyanın 
her köşesinde bu metanın ve buna ait, bu metanın türevleriyle alakalı pek çok, binlerce malzeme
nin, binlerce metanın da sınai ve ticari faaliyetleri oluyor. 

Dolayısıyla, günlük hayatımızda, yaşantımızda son derece önemli olan petrolün, bugün, aran
masıyla, jeofizik araştırmalarıyla ve istihracıyla, çıkartılmasıyla ilgili olarak, bunu teşvik eden, yön
lendiren, değerlendiren çok önemli bir yasayı görüşeceğiz. Bu da, Meclisimiz için sanıyorum çok 
önemli, tarihî bir görev. Bugüne kadar, böyle önemli bir, enerjiyle alakalı böyle önemli, çok değer
li yasaları Meclisimiz çıkarmış bulunuyor. Bu da, Hükümetimizin enerjiyle alakalı politikasında 
toplumla entegre ve kalıcı yasaları çıkarmak suretiyle enerji politikasını oturtma girişiminin bir so
nucu olarak da değerlendirilebilir. Çünkü, eğer, enerjiyle alakalı kalıcı ve entegre politikaları oturt
mak istiyorsanız, bununla ilgili yasaları ortaya koymanız gerekir. Bundan önceki dönemlerde oldu
ğu gibi, birtakım kararnamelerle, yönetmeliklerle, tebliğlerle bir meseleyi, özellikle enerji gibi bir 
politikayı yürütmeye kalkarsanız, bunlar da, hükümetlerin veyahut da bakanların inisiyatifinde, sık 
sık değişen mevzuatlarla ilerlemesi mümkün olmayan bir enerji politikası olarak kalır ve yine, bu
gün, bundan önceki dönemde olduğu gibi, ülkemizde ciddi bir politika ortaya konmamış olur. Ama, 
dikkat ederseniz, 2003 yılından itibaren, Adalet ve Kalkınma Partisi, enerji konusunda ciddi bir po
litika ortaya koyabilmek için, enerjiyle alakalı bütün yasaları ortaya koymuş ve bu yasaları adım 
adım çıkarmıştır. Bu yasalar, biliyorsunuz, Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanu-
nu'ndan sonra, Petrol Piyasası Kanunu, Bor Enstitüsü kuruluşuyla ilgili Kanun, Maden Kanunu'nda 
değişiklik, Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknoloji Merkezinin kurulması, LPG Piyasası Yasası, 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanılmasıyla İlgili Yasa ve 
bugün görüştüğümüz petrol yasası ve şu anda Komisyonumuzda görüşülmekte olan enerji verimli
liği yasası ve yine, Meclisin gündeminde bekleyen jeotermal enerji ve mineralli sular yasası ve yi
ne, Komisyonumuzda şu anda bekleyen nükleer enerji yasası. Bütün bunları, bir bütün olarak bak
tığımızda, Hükümetimizin, gerçekten, enerjiyle alakalı bir politikayı ortaya koymak istediğinin ve 
politikayla alakalı da çok ciddi yasaları, değerli Meclisimizin katkılarıyla yasalaştırdığını görmüş 
oluyoruz. Bu, cumhuriyet tarihinde ilk defa olan, bütüncül bir enerji politikasının, ortaya, şeffaf, 
herkese açık, hukukî bir metin olarak ortaya konması anlamında, gerçekten takdire şayan bir olay
dır. Bu bakımdan, Hükümetimize ve bu organizasyonu yapan değerli Bakanlığımıza teşekkür etme
miz gerekir. 

Enerji politikasının ortaya konmasıyla ilgili bu yasaların içerisinde, hepsi, Türkiye içerisinde 
uygulanacak veya dünyayla olan münasebetlerimizde enerjiyle alakalı kalıcı ve entegre politikaları 
ortaya koyan esaslardır. 

Ben, buradan, bugün konumuz olan petrol yasasına geçiş yaparken, biraz, petrolle alakalı ta
rihî, küçük bazı bilgiler de sizlere aktarmak istiyorum. 

Petrol, insanlık tarihiyle alakalı başlangıcın olduğu günlerden itibaren insanların yakinen bil
diği ve günlük hayatlarında kullandıkları, hatta sağlıkla alakalı hususlarda kullandıkları ilk doğal 
malzemelerden birisi. Hatta, bazı kayıtlarda da mevcuttur, Hazreti Nuh'un gemisinin kalafatlanma 
işleminde bu ziftin kullanıldığı da ifade edilmektedir. O günden bugüne yakıt olarak, ilaç olarak, çe
şitli şekillerde aydınlatma vasıtası olarak kullanılmış ve günümüze kadar gelmiştir. 
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Bu süreç içerisinde, Osmanlı döneminde (1512) Yavuz Sultan Selim'in tahta geçtiği dönemden 
itibaren de Osmanlı sultanlarının nizamnamelerinde ve Osmanlı sultanlarının fetvalarında "neft" 
adıyla yer almıştır. Neft, Osmanlıca, bugünkü kullandığımız "petrol" anlamınadır ve kayıtlarda, 
neftle alakalı Osmanlı nizamnamelerinde pek çok esasların, layihaların, kayıtların olduğunu görü
yoruz. 

1512 yılından itibaren günümüze kadar, petrolle alakalı dünyada büyük gelişmeler olmuş, pet
rolün kıymeti ve alakası her gün geçtikçe anlaşılmış ve daha sonra da insanlar, bunu, demin arz et
tiğim şekilde, hayatlarının en önemli unsuru olarak kaydetmişlerdir. 

Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde de petrolle alakalı yasalar çıkartılmış, 
önemine binaen konu ele alınmıştır. İlk yasa 792 sayılı Yasa olup, 1926 yılında çıkartılmıştır ve 
Hükümete petrolle alakalı yetki veren, aramayla alakalı yetki veren bir yasadır. Daha sonra 20 Ma
yıs 1933'te Altın ve Petrol Arama İdaresi kurulmuştur 2189 sayılı Kanun'la. Bu, 1939 yılında 
MTA'nın kurulması şeklinde devam etmiş, 2804 sayılı Kanun'la MTA kurulmuş ve Altın ve Petrol 
Arama İdaresi de MTA'nın emrine verilmiştir. Daha sonra, 14 Şubat 1941'de Petrol Ofisi kurulmuş 
ve petrolle alakalı işlemler Ticaret Bakanlığına bağlı olan bu Petrol Ofisiyle beraber yapılmaya baş
lanmıştır. Ancak, bu arada, MTA sondaj işlerine ağırlık vermiş, Petrol Ofisi de ithal, dağıtım, depo
lama, rafinaj ve satışla görevlendirilmiştir. Bu, tamamen, gördüğünüz gibi, devletin o günkü 
imkânlarla ele almış olduğu, özel sektörün pek yer almadığı bir eylemdir. 

Daha sonra, tabii, savaşların yapılışı, petrolün otomotiv sanayisinde kullanılır olması, yakıt sa
nayisinde, elektrik üretiminde kullanılmış olması ve petrokimya sanayisinin gelişmiş olması, pet
rolle alakalı daha teferruatlı yasalara olan ihtiyaç nedeniyle 1954 yılında 6326 sayılı Yasa çıkarıl
mış ve bu Yasa'yla beraber Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kurulmuştur. Arkasından TÜPRAŞ, 
Petrol Ofisi, BOTAŞ, DİTAŞ, Denizcilik İşletmeleri ve İGSAŞ gibi kurumlar, bu sahada taşımadan 
üretime kadar çeşitli safhalarda görev almıştır ve bunlar bağlı ortaklıklar hâlinde çalışmışlardır. Da
ha sonraları, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sadece arama ve sondaj işleriyle görevlendirilmiş, 
bağlı diğer ortaklıklar da rafinaj, taşıma, dağıtım, pazarlama gibi hizmetlere yönlendirilmiştir. 

1954'te yürürlüğe giren 6326 sayılı Yasa, bugüne kadar 106 defa değişikliğe uğramıştır. Pek 
çok maddeleri defalarca değiştirilmiş, 1957, 1973, 1983, 1994, 1995 ve en sonunda da 2003 yılın
da, bizim, burada, Sayın Meclisimizle beraber yapmış olduğumuz değişiklikle, 106 defa değişikli
ğe uğramıştır. 

İşte, bizim 2003 yılında yapmış olduğumuz değişiklikle, biz, 6326 sayılı Yasa'daki son nokta
yı koymuş ve 6326 sayılı Yasa'yı artık petrol aramaya yetemeyecek bir noktaya getirmiş ve onun 
içerisinden bazı maddeleri de alarak, yepyeni Petrol Piyasası Yasası'nı 2003 yılında çıkarmış bulu
nuyoruz. 

Petrol Piyasası Yasası, sadece rafinaj, taşıma, nakliye, dağıtım, pazarlama hizmetleri ve bun
larla alakalı piyasa hizmetlerini yapan çok önemli bir sektörün yasası olduğu için, esas petrolün ara
ma ve çıkartılmasıyla ilgili olan 6326 sayılı Yasa âdeta tamamen boşaltılmış, içi boşaltılmış bir 
hâlde kaldığından dolayı, bu Yasa'ya yeniden hayatiyet vermek ve bu Yasa'yı yeniden kullanılır hâle 
getirebilmek için biz, işte bu, bugün gündeminizde olan Petrol Yasasını getirerek, petrolün aranma
sını, petrolün çıkarılmasını göz önüne getirmiş ve huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 

Petrol arama ve üretimi yapmak üzere ülkemizde bu arada yapılan, gerçekleştirilen birtakım 
yatırımlar ve gelişmeler de olmuştur. Bunların arasında 2002 yılı ile 2006 yılları arasında geçen sü
reçte şöyle bazı faaliyetler yapılmıştır, kısaca bunlardan bahsedeyim: 

2002 yılında 21 adet arama ve tespit kuyusu açılmış, 2006 yılında açılan petrol arama ve tes
pit kuyusu sayısı yüzde 257 oranında artmış ve 75 adet olmuştur. 2002 yılında 14 adet petrol ve do
ğal gaz üretim kuyusu açılmışken, 2006 yılında yüzde 57 artışla 22 adet kuyu açılmıştır. Şirketlerin 
aldıkları ruhsat sayıları dikkate alınacak olursa, 2002 sonunda 302 adet arama ruhsatı sayısı, 2006 
sonu itibarıyla da yüzde 24 artışla 324 adede ulaşmıştır. 
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Bu ve buna benzer, petrol aramalarında bu noktada çok ciddi ve dikkate değer artışlar olmuş
tur. Ancak, bütün bu artışlar istenildiği şekilde netice vermediği için, bu Petrol Yasası'ndaki bazı 
maddelere ihtiyaç olduğundan dolayı, böyle önemli bir yasayı getirerek Türkiye'de yeniden petrol 
aramada bir patlamaya, bir gelişmeye, önemli bir hamleye vesile olur ümidi içerisinde bu yasayı hu
zurunuza getirmiş bulunuyoruz. 

Bundan evvel Maden Yasası'ndaki değişikliği getirdiğimizde de aynı şeyleri söylemiş, maden
cilikte önemli patlamaların olacağını söylemiştik. Hakikaten, maden aramasında da şu anda elimiz
deki rakamlara göre çok önemli patlamalar, çok önemli gelişmeler olmuştur. 

Yukarıda bahsettiğim bu küçük açıklamaların dışında, 2002 yılında 378 milyon metre küp olan 
doğal gaz üretimimiz de 2006 yılında yüzde 140 oranında artmış, 900 milyon metre küp seviyele
rine çıkmıştır. Biliyorsunuz, petrol ve doğal gaz bazen aynı kaynakta beraber olabiliyor. Trakya ve 
Batı Karadeniz'de devreye alınacak yeni üretim sahalarıyla, doğal gazdaki üretimimiz bugünlerde 
1,5 milyar metre küp/yıl seviyesine, belki de bu yılın sonuna doğru 2 milyar metre küp/yıl seviye
sine kadar kendi öz kaynaklarımızdan çıkacak durumdadır. 

Öte yandan, ülkemizdeki petrol sahalarındaki üretim maliyetleri ile petrol üretici olarak bilinen 
bazı ülkelerdeki üretim maliyetleri ortalamalarının karşılaştırılması durumunda da çarpıcı rakamlar 
ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, 1 varil ham petrolün üretim maliyeti, uluslararasında ortalama 3 ile 6 
dolar civarındadır. Ancak, bunun bazı kategorileri ve sınıflandırmaları vardır. Mesela, birinci kate
gori, İran'da, Suudî Arabistan'da ve Libya'da olan petrol kuyularıdır ki, burada 1 varil petrolün çı
kartma maliyetleri 2 dolar civarındadır. İkinci kategoride ise, Venezuela gibi ve ülkemizde olan yer
de 6 ile 16 dolar mertebelerindedir. 

Değerli arkadaşlarım, 2006 yılında toplam 23,8 milyon ton ham petrol ithalatı yapmıştır Tür
kiye ve 2007 yılında bu miktara yakın yine bir ham petrol ithalatı yapılacak ve bizim kendi rafine
ri imkânlarımızla da belki 25 milyon ton civarında ham petrol işlenerek kullanıma hazır hâle geti
rilecektir. Geçen sene, 23,8 milyon ton ham petrol karşılığı olarak da 11 milyar dolar ödenmiştir. 
Bu, petrole vermiş olduğumuz döviz miktarındaki artışlar, son zamanlarda, bildiğiniz gibi, çok bü
yük rakamlara ulaşmış... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aksoy, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun efendim. 
SONER AKSOY (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
...2002 yıllarında 30 dolar civarında olan petrolün, bildiğiniz gibi, son zamanlarda 60 doların 

üstünde olması, 65 doların üstüne çıkmış olması Türkiye'deki ödemeler dengesi ve cari açık yönün
den önemli miktarda sorunlar yaratmış; büyüme hızını yüzde 1 aşağıya, enflasyonu yüzde 1,5 yu
karıya çekme gibi bir özelliğe sahip ve bunu da başarmıştır. Ancak, stabil bir ekonomi, güçlü bir 
ekonominin ve mali disiplinlere riayet eden bir ekonominin bulunduğu bir ortamda bu mertebeler 
yüzde 1 mertebelerinde kalmış ve daha fazla bir etkinlik sağlayamamıştır. Petrolde, biz, 2020 yılı
na kadar sadece petrolde, yani, önümüzdeki on üç yıl içerisinde takriben 250 milyar dolar kadar, do
ğal gazda da belki 100 milyar dolar kadar bir parayı petrokimyaya vermek durumundayız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aksoy, lütfen, teşekkürünüzü alayım. 
Buyurun efendim. 
SONER AKSOY (Devamla) - Muhterem arkadaşlarım, bu değerli ham maddeyi ülkemizde 

gerçekten daha fazla aramak, daha fazla keşif yapmak, daha fazla üretim yapmak ve daha fazla is
tihdam sağlamak istiyorsak bu yasayı çıkartmamızda yarar vardır. Yasayla birlikte daha fazla yatı
rımcının ülkemize gelmesini istiyorsak, bu yasa üzerinde Büyük Millet Meclisinin, diğer, enerjiyle 
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alakalı yasalara karşı gösterdiği hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Bu yasayla beraber ülkemiz
de çok önemli gelişmelerin olacağına inanıyorum. 

Yasanın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Tacidar Seyhan. 
Sayın Seyhan, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
TACİDAR SEYHAN (Adana) - Tasarının tümü üzerinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Tümü üzerinde. Affedersiniz, düzeltiyorum. 
Buyurun. 
CHP GRUBU ADINA TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Petrol Kanunu üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Ancak, 

Petrol Kanunu üzerinde değerlendirmelere geçmeden önce, Irak'ta düşen, Adana'dan havalanan An-
tonov tipi uçakta hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine 
başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Bu konudaki bir üzüntümü de Meclis kürsüsünden Ulaş
tırma Bakanlığına bildirmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, ilgili uçaklar "An-26" diye açıklandı. Mevcut uçağın sitesine girebilirseniz, şir
ket sitesine, An-26'ların bir kargo uçağı olduğunu görürsünüz. Kargo uçakları, muhtelif dönemler
de yolcu kapasitesi belirlenerek yolcu uçağı şeklinde düzenlenmiş, ancak, beş trafik kuralına uyma
sı hususiyeti, hassasiyeti aranmıştır. Maalesef, Antonov tipi bu uçağın beş trafik kuralına uyduğu 
söylenemez. 

Daha önce, Adana'dan valiliğin ilgili amiri tarafından iki kez uçağın kalkış ve inişleri sırasın
da -Antonov tipi uçakların- çatlamalar ve cam kırılmalarına rastlandığı iddiasıyla ve tespitiyle Sivil 
Havacılık Kurumuna başvuru yapılmış olmasına rağmen, Sivil Havacılık Kurumu bu konuda hiçbir 
gerekçe ileri sürmemiş ve önlem almamıştır. Bunların araştırılmasını istiyoruz Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına ve RJ-100 tipi uçakları uçuş ömrünü doldurdu diye uçuştan kaldıran iradenin, 
uçuş ömrünü tamamlamış diğer uçakların da Türkiye'de ticari faaliyet göstermeleri önünde gerekli 
engeli koymalarını istiyoruz. Toplum adına beklediğimiz budur, vatandaşlarımız adına ve Meclis 
adına beklediğimiz budur. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. 

Kanuna gelince değerli arkadaşlarım, bu kanun temel yasa olmaz. Bir kere kanuna bu yönüy
le karşıyız. Bu bir ticari kanun değil, ticaret kanunu değil, bu bir ceza kanunu değil. Teknik özellik 
içermektedir. Her maddenin detaylı olarak ayrı ayrı görüşülmesi gerekir. Buna bir kapsam çizerek, 
genel bir şekil vererek kamuoyunun önünde, kanunu geçirdik diyemezsiniz. Buradaki tartışmaları, 
önerileri enine boyuna ortaya koymanın çok ciddi faydası vardır. Bu nedenle, biz, kanunun temel 
yasa olarak getirilmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. 

Şimdi, geliyoruz kanuna. Ben size kanun hakkındaki görüşlerimi teknik olarak anlatayım de
ğerli arkadaşlar. Sonra enerjideki olumsuzluğunu anlatacak çok ciddi eleştirilerim var. 

Birincisi, değerli arkadaşlar, Türkiye petrole bakarken cumhuriyetten bu yana ulusal ticaret an
layışını öne çıkarmak, kamu kuruluşlarını korumak, stratejik varlığını bunların sürdürebilmek, ka
musal rekabet gücünü özel rekabet gücüyle eşdeğer hâle dönüştürebilmek için üretim, taşıma, rafi
naj ve dağıtımda kamunun kurumlarını oluşturmuş ve yıllarca bu kurumlar Türkiye'nin en kârlı ku
rumları olarak hizmete devam etmiştir. Bunlarda ne var? BOTAŞ var, POAŞ bunun bir parçası, Dİ-
TAŞ var, PETKİM var, TÜGSAŞ var. Şimdi, siz zaten bu kanunda yapacağınız değişikliğin teme
lini bir önceki uygulamalarda atmıştınız. Bu kurumlar içerisinde bir tek özelleştirilmeyen BOTAŞ 
kaldı. Türkiye'de çıkarılan petrolü rafine eden tesisi kapattınız, kapattınız, sonra açtınız. Kapatma 
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durumuna geldiği için öyle diyorum. Verimi düşürdüler, düşürdüler, "bu tesis kâr etmiyor" dediler, 
özelleştirdiler. Böyle şey olmaz! 

Petrol Ofisi özelleşti, o tartışılabilir, ama, diğer kurumları da özelleştirerek, Türkiye'de kamu
nun üretimden başlayarak dağıtım, taşıma ve rafinaj bölümünde var olmasının önüne geçtiniz. Şim
di, kamu, bu petrolü çıkaracak, rafine edecek. Düşük graviteli ise zaten başına bela. Bu sorunları 
hepiniz biliyorsunuz. Rafineri bunu alacak, rafine edecek, ondan sonra satışa sunulacak. Bu işi yap
mak çok zorlaştı. Serbest piyasa diye, kamunun elini ayağını bağladık. Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı, şimdi, kamu adına arama yapıyor. Bir çelme de ona takıyoruz arkadaşlar. 

Şimdi, geçmiş kanunun... Bundan bir önceki kanunumuz, sanıyorum, 6326 sayılı Kanun. Bu 
Kanun'un 4'üncü maddesinde, "Türkiye Petrolleri kamu adına hareket eder," deniliyordu. Bu ibare
yi kaldırdığınız zaman, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının önünde, özelleştirilmesi önünde bü
tün engelleri kaldırmış oluyorsunuz. Yani, bu bir, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının arama ve 
üretim faaliyetlerinin önüne geçmek için hazırlanmış bir yasadır. Bu, onun çalışmasını engeller. 
Hiçbir TPAO yetkilisi, bundan sonra ben rahat çalışabilirim, rekabet edebilirim, diyemez. En büyük 
sıkıntı budur. 

İkincisi, değerli arkadaşlar, çok önemlidir: Yabancı ülkelerde üretim yapan bütün petrol şirket
leri, kendilerini halka arz etmişlerdir çıkamadıkları yerde, devlet adına faaliyet gösteren anonim şir
ketler halka arz edilmiştir, halk bunun sahibi yapılmıştır. O noktada bir çaba gösterirseniz, bunu tar
tışırız, ama, sadece özelleştirmenin önünü açalım, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da bir özel
leştirmeye gitsin diye bir yasa düzenlemesi yaparsanız, bu, Türkiye'ye fayda getirmez. 

Peki, kamu çekilirse ne olur? Kamu çekildi, bitmiyor değerli arkadaşlarım. Sayın Bakanım, bu
raya dikkat edin. Hadi buradaki aksaklığı bir şekilde çözebiliriz. 

Bakın, ikinci bir şey daha yaptınız siz burada. Millî menfaatlerin korunması adlı 12'nci mad
deyi ve onun ardından gelen 13'üncü maddeyi yeni kanuna koymadınız. Millî menfaatlerin korun
ması maddesi, bir başka kamu kuruluşunun Türkiye'de arama ve üretim yapabilmesi için Bakanlar 
Kurulu iznine bağlıyordu üretim yapmasını. Neden konulmuştu bu? Bakanlar Kurulu, Türkiye'nin 
stratejik üretimini değerlendirir ve gerektiğinde Türkiye'nin çıkarlarına göre bir başka kamu kuru
munun mülk ve arama yapmasına izin vermezdi. Şimdi biz ne yaptık? Bakanlar Kurulunun yetki
sinden bunu çıkardık. Yetki kime kaldı? Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, PİGM'e kaldı. Müracaat 
ettiğinde artık hissesinin büyük bir bölümü kamu elinde olan şirketler de, tamamı kamu elinde olan 
şirketler de, Bakanlar Kurulu kararına gerek duymaksızın, gelip, Türkiye'de arama, üretim, mülk 
edinme faaliyetlerinde bulunabilecek. 

Peki, bunun zararı ne? Sayın Bakanım, dünyayı tehdit eden en büyük şey, büyük kamu şirket
lerinin -kamu şirketlerinden büyük özel şirketler de var- bu şirketlerin diğer şirketler üzerinde mo
nopolü uygulamasıdır, sektörü tek başına eline geçirip pazar politikalarını belirlemesidir. Ben bütün 
yabancı şirketlerin temsilcileriyle konuştum, bu sizi tehdit eder, dedim. En son konuştuğum şirket 
yetkilisi dedi ki: "Bu maddelerin çıkarılması doğru değildir. Biz de bir başka ülkenin Türkiye'de 
monopolü uygulamasına karşıyız." Büyük uluslararası şirketler rahatsız oluyor da, siz bu ülkeyi yö
neten siyasi irade olarak niye rahatsız olmuyorsunuz? Arkadaşlar, ne Türkiye Petrolleri kalır ne bu
rada uluslararası tekellerin, özellikle kamu tekelinin yerleşmesinin önüne geçebilirsiniz ne de böl
gede stratejik bir duruş gösterebilirsiniz. 

Geriye kalan üçüncü eleştirimiz, denizdeki sahalar. Türkiye'deki hedef denizdir. "Karada mali
yet düşük, denizde fazla." diyorlar, ama bu kanunun amacı da zaten... Biz kanunda çok direndik. 
Burada kamu hakkı yüzde 12,5'tu. Kademeli olarak bu yüzde l'lere kadar düşüyordu. Komisyonda
ki itirazlarımız üzerine 1, 2'ye; 2, 4'e; 4, 6'ya çıkarılarak devlet hakkı biraz artırıldı, ama bir teşvik 
daha geldi, o teşvik de derinliklere göre geldi. Burada devletin kazanacağı paradan, cebinden, hem 
devlet hissesinden kayba uğradı kamu. Bu fayda yatırımcı şirketler adına yüzde 50 ile yüzde 80 ara
sında onların lehine bozulmuştur. Kamu aleyhine bozulmuştur bu. 
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Değerli arkadaşlar, şöyle düşünün: Bir ülkede 1 milyon varil petrol üretiyorsunuz 100 lira ka
zanıyorsunuz, 500 bin varil petrol üretiyorsunuz yine 100 lira kazanıyorsunuz. Peki, ben aynı para
yı kazanacaksam, bu ülkeden 2 katı, 3 katı, 5 katı petrolü hangi mantıkla çıkarıp yurt dışına vere
ceğim? Sürdürülebilir yaşam anlayışının, sürdürülebilir enerji altyapısının varlığını nasıl koruyaca
ğım, nasıl oluşturacağım? Siz kamu olarak nerede duracaksınız? Kamu yararı burada nerede? 

Az sonra anlatacağım, değişik bölümlerde KDV uygulamalarında indirim de getiriyoruz. Bu 
bir tercihtir tabii. "Aramalarda teşvik edeceğiz." Diyorsunuz, sadece aramalarda teşvik etmiyorsu
nuz; o, işletme safhasında da teşvik demektir. Bu bir arama teşviki değildir. Aramada kullandığı ci
hazı, yatırım bedellerinin tamamını teşvik kapsamı içerisinde geri ödeyelim üretim sırasında, vergi
den düşelim derseniz, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak katılırız buna. Bu bir arama teşvikidir, 
ama siz, arama teşviki vereceğiz diye KDV indirimi yapın, kurumlar vergisinde devlet hakkını çık
tıktan sonra bu bölümü almayacağız deyin, ondan sonra da işletme safhasında ürettiğiniz petrolden 
alacağımız payı yüzde 12,5'tan yüzde 2'ye indireceğiz deyin, derinliklere göre bir daha indirim ya
pacağız deyin... Bütün yabancı şirketler can atıyor. Şimdi, bu kanun çıktığında bayram edecekler. 
Niye? Çok kâr edecekler. 

"Yabancı şirkete karşı mısınız?" Hayır. Türkiye'de kamusal yarar gösteren, kamusal menfaat
leri koruyan, ulusal rekabet gücümüzü ayakta tutan Türkiye Petrollerini, siz, bir başka ülkeye kar
şı, monopol uygulamasını ortadan kaldırmak için koruyun, yapısını koruyun, rekabet gücünü artı
rın, arama faaliyetlerini yapabilir hâle getirin, biz de o zaman, bu liberal ekonomidir, serbest piya
sadır, burada kamunun yeri de belirlenmiştir, biz de burada bir yerde duracağız diyebilelim, ama, 
bu mantıkla sizin de duracağınız yer belli değil, kafanız karışık. 

Diğer uygulamalarda, bakın, bu kürsüden neyi, biz ne konuda uyardıysak, siz onu geri çekti
niz. Bas bas bağırdım iki kez: Elektrik dağıtımını özelleştiremeyeceksiniz, çünkü, kendi doğrultu
nuzda bir dağıtım ihalesi yapacak durumda değil; yasada değişik boşluklar var, bu yasa sizin başı
nıza iş açar dedim. Siz Bakan olarak geldiniz, defalarca elektrik dağıtımı özelleştirmesini burada sa
vundunuz, ama, Sayın Başbakan, bir kelimeyle sizin bütün savunmanızı yerle bir etti: "Elektrik da
ğıtımını özelleştirmiyorum." Ve çok kötü bir üslupla, sektörün de güldüğü Meclisin de güldüğü va
tandaşın da güldüğü bir gerekçeyle, seçime giderken zam yaparlar, dediler, denildi. Siz, başka bir 
gerekçenin altına sığındınız, ama, o gerekçenin yanlış olduğunu siz de biliyorsunuz. Topu, Özelleş
tirme İdaresi Başkanlığına attınız, sadece, bu, ertelemedir, dediniz. Siz, onun nasıl yapılıp nasıl ya
pılmayacağını benden iyi biliyorsunuz. Bari, bu konuda yanlış yapmayın, bunun vebali büyüktür. 

Sektörlere, siz, devlet hakkı yönünden bir teşvik verecekseniz aramada, karşı değiliz. Burada 
getirdiği aletleri, işletme anında kullandığı aletleri, cihazları, edevatları yeniden aramada kullanı
yorlarsa, onu ispat etsinler, işletmedeki araçlannın aramada kullanıldığında harcadığı, yaptığı bütün 
masraflarını vergilerinden düşelim. Ama, siz, aramayı teşvik etmiyorsunuz; siz, işletme anında üre
tilen bütün petrolü veriyorsunuz, sıkıntı buradadır değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlar, önemli bir madde daha konmuştu, deniliyordu ki, üretilen petrolün karada 
yüzde 45'i, denizde de yüzde 35'i memleket ihtiyaçlarına ayrılır. Siz, 13'üncü maddeyi kaldırmakla, 
memleket ihtiyaçlarına ayrılan miktarın da ihraç edilmesini serbest bıraktınız. Peki, off-shore piya
sada siz yabancı şirketleri kontrol etmenin kolay olmadığını bilmiyor musunuz? En azından, diğer 
bölümlerdeki arkadaşlarımız bilmeyebilir, ama, siz, Enerji Bakanı olarak bunu bilmelisiniz. Sıkıntı 
olduğu anda, bu ülkede üretilen petrolün yüzde 45'ini karada, yüzde 35'ini denizde, memleket men
faati için iç piyasaya vermesinden neden rahatsızlık duyuyorsunuz? Nasılsa dünya piyasaları üze
rinden almıyor musunuz bunu? Ee, peki ne olacak Sayın Bakanım? Doğal gaz çıkarsa yüzde 
100'ünü onlar ihraç edecek, siz, buradan, 1 metre küp doğal gaz fazla harcanıyor diye vatandaşa üst 
üste iki kazak mı giyin diyeceksiniz? Görevinizi yapmayın, ondan sonra vatandaşa kazak önerin. 
Böyle bir sorumluluk duygusu, böyle bir yönetim anlayışı olur mu! Kurumlarınız yavaş yavaş çö
kecek, kurumları birbiri içerisine sokacaksınız, hepsini birbirine borçlandıracaksınız, ödeme sıkın
tısıyla arz güvenliği yaşanacak, siz yerinizden "Hazinenin her tür gücü var, ben Hazineden para öde-
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rim." diyeceksiniz. Sizin böyle düşünmediğiniz birçok konu var. Ama, bakın, yenilenebilir enerji 
geliyor; siz, katıldığınız konularda dahi size hem Hazine hem EPDK müdahale ediyor, bir türlü çı
karamıyorsunuz. "Dağıtım ihalelerini özelleştireceğim, ben inanıyorum." diyorsunuz -ki, özelleşti-
rilmediği çok iyi oldu- ama, Başbakanın sözüyle yapamıyorsunuz. Ee, peki bu kadar mı önemli bu 
koltuk? Madem siz düşündüğünüzü, inandığınızı yapamayacaksınız, o koltuğa niye sarılıyorsunuz? 
Sizin bir icranız yok mu? 

HALİL AKYÜZ (İstanbul) - İnisiyatif... 
TACÎDAR SEYHAN (Devamla) - İnisiyatifiniz yok mu? Siz, ülkenin en önemli bakanlıkların

dan birindesiniz. 
Değerli arkadaşlarım, bu kanunda da böyle. Göz göre göre yanlışa gidiyoruz, stratejik olarak. 

Sayın Bakan çıkıyor, bazen yapılması gerekenlerde önü kesiliyor hiçbir şey demiyor, ondan sonra 
İsrail'e gidiyor anlaşma imzalıyor. Orada imzaladığı anlaşma, göreceksiniz, ona girmek istemiyo
rum, yıllarca başını ağrıtacak Türkiye'nin. Bazen, artık, enerji politikası öyle bir yere geldi ki de
ğerli arkadaşlar, millî güvenlik sorunudur, hazine sorunudur, enerji politikası sorunudur, bunlarla 
entegre dış politika sorunudur. Siz, artık, enerji politikalarınızı dış politikadan ayıramazsınız. Bunu 
yaparsanız, bir yandan bir ülkeyi kazanacağım diye, diğer yandan üç tane ülke kaybedersiniz. Ben, 
burada, İran bu gazı kesecek iç piyasaya yetmediğinde dediğimde, siz "Hayır, ben konuştum, kese
mez." dediniz. Ne oldu Sayın Bakan? İç piyasaya yetmediğinde Çin'in gazını kesemiyor, ama, sizin 
gazınızı kesiyor. Yani, Çin mi çok yetenekli, biz mi çok yeteneksiziz; bunu düşünmek lazım. 

Aynı arz güvenliğini Rusya'da yaşayacaksınız. Bari Petrol Kanunu'nda, bu ülkenin millî men
faatlerinin korunabilmesi için sağduyuyla bize anlayış gösterin, hiç değilse birkaç maddede, Türki
ye'nin ayakta durmasını, kendi kaynaklarını korumasını, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
ayakta durmasını sağlayalım. 

Bakın, ben size, yine bu kürsüden, bu EPDK, petrol piyasasının ve doğal gaz piyasasının, LPG 
piyasasının altından kalkamaz dedim, branşlaştırın dedim... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Seyhan, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 
Şahsım adına bölümde devam edeceğim konuşmama, ama, bu bölümü tamamlamak istiyorum. 
... Petrol Piyasası Düzenleme Kurulunu kurun dedim, bu Kurum bunun altından kalkamaz de

dim. Şimdi sizin temsilcileriniz bunu söylüyor. 
Bu ülkede doğru bir şey yapmak istiyorsanız, Cumhuriyet Halk Partisinin önüne, kamu kurum

larının özelleştirilmesi yerine, özellikle stratejik konularda özerkleştirmeyi getirin, sonuna kadar 
destekleyelim. Özerkleştirin bu kurumları. Petrol Bakanlığını kurmak için girişimde bulunun. Ma
demki yüzyılın en büyük kaynağı petrol, bunun için gayret gösterin. Göstereceğiniz gayret, ulusal çı
karlarımızın korunması ve çocuklarımızın sürdürülebilir bir enerji politikasında yaşayabilmesi, gele
cekten bir şeyleri umut etmesi için altın anahtar olacaktır. Bunu yapmadığınız sürece- diğer madde
lerdeki görüşlerimi şahsım üzerine konuşmada söyleyeceğim- Türkiye'yi sıkıntıya sokarsınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Seyhan. 
Sayın milletvekilleri, birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.12 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.30 

BAŞKAN : Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Harun TÜFEKÇİ (Konya), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49'uncu Birleşimi'nin 
Üçüncü Oturumu'nu açıyorum. 

1041 sıra sayılı Tasarı üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Anavatan Partisi Grubu adına Kars Milletvekili Selami Yiğit. 
Sayın Yiğit, buyurun efendim. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA SELAMİ YİĞİT (Kars) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Petrol Kanunu Tasarısı üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, Bağdat'ta düşen uçakta hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyo
rum, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz, jeopolitik konumu nedeniyle uluslararası ve bölgesel petrol ve 
enerji politikalarının odağı durumundadır. Bu açıdan, petrol ve doğal gazın uluslararası piyasalara 
pazarlanmasında anahtar rol oynamasının yanında, petrol rezervlerinin yüksek olduğu Orta Doğu 
ile bazı Türki cumhuriyetlere ilişkin uluslararası platformlarda oluşturulan stratejiler, ülkemiz gü
venliğini yakından ilgilendirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanının bir süre ön
ce açıkladığı Orta Doğu'nun yeniden yapılandırılması planının hayata geçirilmesi yönünde... 

BAŞKAN - Sayın Yiğit, bir saniyenizi rica edeceğim. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanım, arkadaşlar, uygun bir yerde konuşsanız, 

yahut... Ayakta şık olmuyor. 
Buyurun Sayın Yiğit. 
SELAMİ YİĞİT ((Devamla) - ...bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanının açıkladığı ye

ni Irak stratejisiyle ilgili bir adım daha atılmıştır. Irak harekâtının başarısızlığa uğradığını belirten 
Bush, mezhep ve etnik çalışmaların kucağına itilen Irak'ta çözüm olarak sadece daha fazla asker 
gönderme formülünü önererek İran ve Suriye'yi tehdit etmektedir. 

Saddam'ın idamıyla birlikte tırmanan iç savaş, daha da vahim gelişmelerin başlangıcıdır. Irak, 
artık fiilen ortada yoktur ve parçalanmıştır. Sayın MİT Müsteşarının da işaret ettiği gibi, ülkemiz 
güvenliği açısından her zaman ciddi bir tehdit oluşturan Kuzey Irak'taki gelişmeler, ülke güvenliği
miz açısından iyimser olmamızı imkânsız hâle getirmektedir. Bugünlerde Irak Meclisinde de görü
şülmesi beklenen petrol yasasıyla görülmektedir ki, artık savaş lobileri yerine petrol lobileri devre
ye girmiştir. Irak operasyonuyla amaçlananın bölgeye demokrasi getirmek olmadığı, dev uluslara
rası şirketlerin petrol üzerindeki çıkarlarını uzun vadede güvenceye almak olduğu anlaşılmıştır. 
Irak'ta çıkarılması istenen yasayla, Irak'tan petrol çıkarma ruhsatı alan şirketler, ürettiği petrolden 
Irak devletine çok düşük oranda pay verecekler, çıkarılan petrolün yüzde 70'ini kendileri paylaşa
caklardır. Yani, Irak petrollerinden sağlanan yıllık 75 milyar dolar, otuz yıl boyunca British Petro
leum, Shell, Exxon gibi Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz petrol devlerinin kasasına aktarıla
caktır. 

Petrol konusu bir ülkenin geleceğinde bu kadar önemlidir. Bizler, şimdi, bölgemizdeki bu ge
lişmelerin paralelinde petrol yasasını tartışıyoruz, ancak Hükümet, bu kadar önemli bir yasa görü-
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şülürken bölgemiz ve dünyadaki bu gelişmeleri dikkate alıp değerlendirebilmiş midir? Doğrusu 
Hükümetin Orta Doğu'daki bu yeniden yapılandırma sürecini gereken ciddiyetle değerlendirebile
ceği ve buna uygun stratejiler geliştirebileceği kanısında değilim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; enerji alanında dünya devlerinin bir bölge coğrafyasını 
kendi çıkarları doğrultusunda yeniden yapılandırmak için, askerî müdahaleler dâhil her türlü strate
jiyi uygulamaya koyduğu bir süreci yaşıyoruz. Görüştüğümüz petrol yasasının yeniden değerlendi
rilmesi gerektiği kanısındayım. Geçtiğimiz mayıs ayındaki dalgalanmalar sonrası ülkemizden kaç
masınlar diye stopajı sıfırladığımız yabancı yatırımcılar, 8 Ocak 2007'de, Sayın Şener, Sayın Baba
can ve Sayın Unakıtan'a tehdit dolu birer mektup göndererek, mukimlik belgesinden, yani Türki
ye'de oturmakta olduklarını gösteren ikametgâh belgesinden vazgeçilmesini istemişlerdir ve yaban
cı yatırımcılar diyorlar ki: "Sıfır vergiden yararlanmak isteyen yatırımcılar için mukimlik belgesi 
zorunluluğunu kaldırmazsanız, piyasalar karışacak." Mektubun gönderildiği tarihin üzerinden daha 
üç gün geçmeden, Maliye Bakanımız Sayın Unakıtan bir açıklama yapıyor ve diyor ki: "Yabancı 
yatırımcılardan ikametgâh belgesi istenmeyecek." 

İşlerine geldiği zaman sermayenin rengi olmaz savunmasına sığınan Hükümetin yabancı ser
mayeye olan düşkünlüğü, Petrol Yasa Tasarısı ile ilgili kaygılarımızı da artırmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde stratejik ürün olan petrol faaliyetleri yıllardır 
ihmal edilmiştir. Tükettiğimiz petrolün ancak yüzde 8'i, doğal gazın ise yüzde 3'ü iç üretimimizle 
karşılanmaktadır. Eğer yeni kaynaklar bulunmazsa, 2013 yılında petrolün yüzde 99'unu, doğal ga
zın ise yüzde 100'ünü ithalat ile karşılamak zorunda kalacağız. Ülkemiz arazi yüzeyinin yüzde 83'ü 
petrol bakımından ayrıntılı etüt edilmemiştir. Yani, topraklarımızın dörtte 3'ünde petrol araması ya
pılmamıştır. Kara sularımız petrol arama faaliyetleri açısından göz ardı edilmiştir. Bugüne kadar ka
ra sularımızda ancak otuz dokuz sondaj yapılabilmiştir. Ülkemizde arama yapması gereken kurum
ların bütçeleri sürekli kısılmış, 1954 yılında çıkarılan Petrol Kanunu dışında, petrol arama ve işlet
me faaliyetlerini teşvik edecek hiçbir yasal düzenleme yapılmamıştır. 

Ülkemizde, halen, beşi yerli, on sekizi yabancı, toplam yirmi üç petrol şirketi arama ve üretim 
faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu petrol şirketlerinin açtıkları kuyu sayısı altmış ikidir, ama bunlar 
çok büyük rezervler içermemektedir. Yabancı şirketler, derin sondajlara ihtiyaç duyulması, yasal kı
sıtlamalar ve bıktırıcı bürokratik engeller nedeniyle ülkemizde petrol arama faaliyetlerine ilgi gös
termemekte, açtıkları kuyuları da kapama yoluna gitmektedirler. Bu şirketler yatırımlarını petrol 
arama yerine, daha kârlı olan rafinaj ve pazarlama gibi alanlara kaydırmışlardır. Bu açıdan baktığı
mızda, ülkemizi petrol aramasında yabancı şirketlerin cazibe merkezi hâline getirilmesine katkı sağ
layacak bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. Ancak bu konuda düzenleme yaparken ülkenin gü
venliği göz ardı edilmemelidir. 

Bölgemizde ülkemizin geleceğini çok yakından ilgilendiren gelişmeler olurken, Hükümet ne 
yazık ki bir enerji politikası oluşturamamıştır. Doğal gaz depolama tesisleri tamamlanamamıştır. 
2004'te kabul edilen elektrik enerjisi stratejisi bir türlü hayata geçirilememiştir. 

Enerji Bakanı Sayın Güler bir gazeteciye verdiği demeçte şunları söylüyor: "Enerji politikası
na uygun stratejileri uygulamaya çalışıyoruz, ama belge soruyorsanız, böyle bir belge yok. Ama 
böyle bir belgenin hazırlanması lazım idi ve şu anda da böyle bir çalışma üzerinde gayretlerimiz 
var." demektedir. 

Sayın Bakanın ifadesinden de anlaşılacağı üzere, cumhuriyet tarihinde ilk kez tek başına dört 
yılını aşan AKP Hükümeti, ülkemiz güvenliğini ve geleceğini yakından ilgilendiren enerji konusun
da henüz bir strateji oluşturamamıştır. 

Enerji konusunda ulusal bir strateji oluşturmadan Petrol Yasa Tasarısı Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin gündemine getirilmiştir. Giderek artan cari açığı kapatmada yabancı sermaye girişini tek 
çıkış yolu olarak gören Hükümet, Petrol Kanunu Tasarısı'nı da bu bakış açısıyla hazırlamıştır. 
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Tasarı, Avrupa Birliği sürecine uyum ile gerekçelendirilmektedir. Ancak Avrupa Birliği ülke
lerinde enerji sektörü tümüyle o ülkelerin millî çıkarları ve kamu yararı gözetilerek yapılandırıl-
maktadır. Oysa, bir ulusal enerji stratejisinin bile henüz oluşturulamadığı ülkemizde, görüştüğümüz 
Petrol Yasa Tasarısı ile petrol sektöründeki tek kamu kuruluşu olan Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı etkisizleştirilmiştir. Bu tasarı yasalaştığında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, petrol ara
ma ve üretme faaliyetlerinde ruhsat için başvuran herhangi bir şirket konumuna gelmiştir. Mevcut 
yasadan millî menfaatlere uygunluk kriteri çıkarılarak petrol arama ve üretme faaliyetlerinde, Irak 
sürecinde görüldüğü gibi, uluslararası güçlerin etkili olduğu petrol devlerinin önü açılmıştır. Ülke
mizde üretilecek ham petrolden alman devlet hissesi üretim durumuna göre kademeli olarak düşü
rülmüştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; enerji konusunda yıllardır bir keşmekeş yaşanmaktadır. 
Elektrik dağıtımının özelleştirilmesi buna somut bir örnektir. Elektrik dağıtımının özelleştirilmesi 
1997'den beri gündemimizdedir. On yıl önce, dağıtımın özelleştirilmesi için Türkiye yirmi yedi böl
geye ayrılmış, büyük beklentilerle elektrik dağıtımının özelleştirileceği duyurulmuş, ihaleye çıkıl
mıştır. Ama, ihaleler, gerek Danıştaya açılan davalar gerekse siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle bir 
türlü yapılamamıştır. 

Geçen yıl, burada, bazı noktalarına muhalefet etmemize karşın, iktidar partisinin oylarıyla 
Elektrik Piyasası Kanunu yasalaştı. Hükümet, öncelikle, İstanbul, Ankara ve Adapazarı'nda elektrik 
dağıtımının özelleştirileceğini duyurdu, hatta, ihale sonuçlarının 19 Ocak 2007'de açıklanacağını 
ilan etti. Elektrik dağıtımıyla ilgili yerli ve yabancı yatırımcılar da ön tekliflerini verdiler. Yatırım
cılar 90 milyon dolara yakın da teminat yatırdılar. Devletin yıllardır ihmal ettiği elektrik dağıtım 
alanına özel sektörün 3 milyar dolara yakın yatırım yapması beklenirken, Sayın Başbakan, elektrik 
dağıtım ihalelerinin durdurulduğunu açıkladı. Sayın Başbakanın gerekçesi, böylesine önemli bir ko
nuda yapılan siyasi hesaplan su üzerine çıkarması açısından bir itiraf niteliğindedir. Sayın Başba
kan, elektrik dağıtımının özelleştirilmesi hâlinde ihaleyi kazanacak şirketlerin elektriğe zam yapa
caklarını, bunun faturasının da AKP'nin üzerinde kalacağını söylemektedir. Açıkça Sayın Başbakan 
demek istiyor ki, seçim öncesi elektrik zam faturasının üzerimizde kalmasını göze alamayız. O za
man, ne diye elektrik dağıtımının özelleştirilmesini seçim bildirgenize ve acil eylem planınıza yaz
dınız? İhale ertelendiğine göre, özel sektörden elektrik dağıtım alanında yapılması beklenen 3 mil
yar dolarlık yatırımı şimdi kim üstlenecektir? Elektrik dağıtım ihalelerinin bizzat Başbakan tarafın
dan seçim gerekçesiyle süresiz olarak dondurulabildiği bir ülkeye, yabancı yatırımcıyı nasıl çeke
ceksiniz? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu görüş ve düşüncelerle yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yiğit. 
Şahsı adına Adana Milletvekili Tacidar Seyhan. 
Sayın Seyhan, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Diğer önerilerime geçmeden önce, kanun üzerindeki, maddeler üzerindeki çekincelerimi bura

da ifade etmeye devam ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, mevcut kanunun 29'uncu maddesi diyor ki: "Ham petrolün veya doğal 

gazın bir başka ülkeye tevcihen bir milletlerarası andlaşmaya dayanmaksızın Türkiye üzerinden 
transit geçişini veya Türkiye'ye gelişini sağlayacak bir boru hattı kurulmasına bu Kanunun 17 nci 
maddesinde belirtilen sürelerle Bakanlar Kurulunca karar verilir." 

Neye göre karar verilecek? Milletlerarası bir anlaşma olmaksızın. 
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Şimdi, bir petrol üretiliyor... Burada bir açıklık yok. Bu maddeye bir açıklık hazırlayın Sayın 
Bakanım. Üretilen petrolü, Türkiye'den bir boru hattı geçirip bir başka yerden ihraç edeceğim diye
rek kendine özgü bir boru hattı kuruyor olması uluslararası anlaşmalara girer mi girmez mi? Burada 
çok ciddi bir kargaşa çıkacak ortaya. Ben, sizi şimdiden uyarıyorum. Bunun önüne geçemezsiniz. 

İkincisi: Değerli arkadaşlar, 20'nci maddesinde bir aykırılık var. Diyor ki: 
"Bir petrol hakkı sahibi; arazinin kullanma hakkını, arazi özel mülkiyet konusu ise anlaşma ve

ya kamulaştırma yoluyla, arazi Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında ise Maliye 
Bakanlığından bedeli karşılığında kiralamak, irtifak veya kullanma hakkı almak ve ruhsatnamesine 
kaydedilmek suretiyle elde edebilir. Anlaşmaya dayanan kullanma hakkı üç yıldan fazla sürdüğü 
takdirde özel mülkiyet konusu arazinin kamulaştırılması, arazi sahibi veya petrol hakkı sahibi tara
fından istenebilir. 

Kamu yaran niteliğindeki kamulaştırma kararı talep üzerine Genel Müdürlükçe yapılır." 
Değerli arkadaşlar, buradaki kamulaştırmanın, ben, Anayasa'ya aykırı olduğunu düşünüyorum 

ve arkadaşlarım öyle düşünüyor. 
Anayasa'nın 35'inci maddesi: 
"Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. 
Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. 
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz." diyor. 
Yine, bir diğer madde var ki, bu da 46'ncı madde: 
"Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını pe

şin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, ka
nunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurma
ya yetkilidir." 

Nasıl bir kamu yararı varsa bu kanunda ve bu paragrafla nasıl bir özelleştirme yapılacaksa, 
onun farkında olmak lazım. 

Bu kanun, sadece bu maddeden dolayı, Anayasa Mahkemesinden döner Sayın Bakanım; sizle
ri bir kez daha uyarıyorum. 

Şimdi geliyorum politikalar içerisindeki yerine Sayın Bakanım. 
Unutmadan söylemek istiyorum, mademki petrol sektörünü konuşuyoruz: Bu ulusal marker so

runu çözülmedi Sayın Bakanım, hâlâ Türkiye'nin önünde sorun olmaya devam ediyor. Yeterli mar
ker olmaması ve kalite sorunu olan markerlann noter onayıyla TÜBİTAK'a iade edilmesi ve hatta 
marker'ın yeterli açıklık olmaması nedeniyle sigortalanamaması sektörün başında büyük bela. Lüt
fen, bu konuda -uygulamada mı çözeceksiniz, yasada yeni düzenlemeler mi yapacaksınız- bir öne
riyle gelin. Yoksa, Türkiye'deki bu marker meselesi havaya uçmuştur. Madem marker'ı getirdiniz, 
madem komisyondan petrol kaçakçılığı kanununu geçirdiniz, lütfen o petrol kaçakçılığı kanununu 
da getirin, şurada görüşelim de, Türkiye'yi 6 milyar dolar seviyesinde bir zarara uğratan kaçakçılı
ğın önüne geçelim. O yasa hâlâ niye bekliyor, anlamış değilim. Yani, hem kaçakçılığı önlemek is
teyeceksiniz hem Komisyonda "Aman, iki saatte çıkaralım bunu." diyeceksiniz hem de Türkiye Bü
yük Millet Meclisine getirip orada bekleteceksiniz!.. 

Sayın Bakanım, yoksa, bu dağıtım özelleştirmelerine bir anda böyle engel olan zihniyet akar
yakıt kaçakçılığına da engel mi oluyor? Bize söyleyin bunun engelinin ne olduğunu. 

Hep dağıtım özelleştirmelerine geliyorum, sanki buna tarafmışız gibi. Çok iyi oldu. Böyle özel
leştirilmesi Türkiye'nin başına belaydı. Tarattığımdan söylemiyorum. Ama, onu size yaptırmaya
caklarını ben biliyorum, siz nasıl farkında olmuyorsunuz? Petrol kaçakçılığının neden beklediğini 
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ben biliyorum, siz nasıl bilemiyorsunuz? Bari Komisyonda görüşüp buraya indirmeyin bunları ya 
da yasalaştırıp, daha sonra erteleme yoluna gitmeyin. 

Değerli arkadaşlar, yine bu kürsüden uyarmak istiyorum: Hani, Sayın Bakanın, işte "Al ya da 
öde anlaşmalarında Türkiye'ye servet kazandırdık." falan dediği batı hattı var ya, o batı hattı da -sa
yın ki öyle olsun; o öyle değil, kendisi de biliyor, biz de biliyoruz da- 2011'de bitiyor ve aynı za
manda Cezayir Anlaşması da 2008'de bitiyor. Bunun yerine ne koyacak, merak ediyorum. 

Şahdeniz Projesi'ni öve öve bitiremedi. Oradan aldığı gaz Türkiye'ye yetmez. Bu anlaşmaları 
yenileyecek misiniz, yoksa farklı alternatifleriniz mi var, bunu da ortaya koymak zorundasınız. 

Gelelim Şahdeniz'e: Şahdeniz Projesi'ni anlattınız, ballandırdınız. 278 dolara biz Rusya'dan 
gaz alıyoruz, 120 dolara Şahdeniz'den gelen gazı, Amerika'nın baskısıyla, götürdü, başka bir devle
te, bir yıllığına devretti. Gerekçesi de nedir, biliyor musunuz? Biz kompresörlerimizi tamamlaya-
madık yurt içinde. Bir yerden 120 dolara alıyorsunuz, bir yerden 278 dolara. 

Şimdi, diyecek ki... Ne diyeceğini kendisi de bilmiyor. "Al ya öde anlaşması var mı? Rus
ya'dan almazsanız ödeyecek misiniz?" diyorum, "Bugüne kadar para ödemedik." diyor. Madem 
ödeyemediyseniz, 120 dolara gelen gazı başka bir ülkeye verip, 278 dolara, bu ülkeye, 2 katından 
fazla bir gazı neden getiriyorsunuz? Bu çelişkiyi bir türlü anlayamadım. 

Daha şu kartları bitiremedim, kartları! Önümde altı tane dosya var. Hepsi çelişki. Bu ülkenin, 
gerçekten, enerji politikasının tutarlı hiçbir yanı kalmadı değerli arkadaşlar, herkes el attı. 

Sanayi Bakanım da burada. Bakanlık, kurumlar kendi arasında anlaşamıyor. Sayın Bakan çıkı
yor ama... Bir taraf diyor ki: "8 milyar kilovat saat enerji açığı var." Bir bakan diyor ki: "Biz ener
ji ihraç ediyoruz." 

Hangisi doğru? Açığınız mı var, yoksa fazlanız mı var? Yoksa, birbirinizle telefonda mı konuş
muyorsunuz? Bakanlıklar ayrıldı mı, ne oldu Sayın Bakan? 

Bunun arkasından birkaç şey daha hatırlatmak istiyorum. Bunlar, çok önemli şeyler değerli ar
kadaşlarım. Deniliyor ki: "Türkiye her şeyde çağ atladı." Biz de Türkiye'nin çağ atlamasından ya
nayız. Ama, mademki Türkiye çağ atladı, siz, "Türkiye'de elektrik enerjisi üretiminde doğal gazın 
oranını dört yıldır düşüreceğim" dediniz; dört yıl önce söylediğiniz şey bugün ne durumda Sayın 
Bakanım? Bir şey değişti mi? Dört yıllık süre içerisinde yerli kaynaklan artırıp, elektrik enerjisinin, 
doğal gazın payını ne kadar düşürdünüz? 

"Bir ülkeye bağımlılığı azaltacağım." dedi Sayın Bakanım, "Tek ülkeye bağımlılığı azaltaca
ğım." dedi. Rusya'ya bağımlılığınız düştü mü? En çok gurur duyduğumuz mesele, Bakû-Tiflis-Cey-
han boru hattıdır. Orada Türkiye'nin aldığı hisse ne, biliyor musunuz arkadaşlar? Bir hattın üçte 2'si 
Türkiye'den geçecek, sizin gurur kaynağınız olacak, ama, siz oradan yüzde 6 alacaksınız ve bunu 
kamuoyuna... 

AHMET RIZA ACAR (Aydın) - Buçuk... Buçuk... 
TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Bir buçuk da sizin için verelim Sayın Acar. Sizi kurtarıyor

sa biz veririz. Bundan rahatsız olmadan bunu "başarı" diye sunacaksınız! Evet, Türkiye'nin, strate
jik olarak, kendi topraklarını enerjide bir entegre akış sistemi olarak kullanması doğrudur. Ama, siz, 
bu hatlar içerisinde Türkiye'nin menfaatlerini de koruyun. Madem üçte 2'si bende, Türkiye'nin ya
tırım gücü... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Seyhan, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun efendim. 
FİKRET BADAZLI (Antalya) - Çok eskiden gelen bir anlaşma o. 
BAŞKAN - Sayın Badazlı, lütfen. 
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TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Tabii ki, eğer, Sayın Bakan derse ki, eskiden gelen anlaşma 
içerisinde bizim dönemimizde bir azalma olmadı, bunu ayrı konuşuruz. Ama, eskiden gelme anlaş
ma içerisinde bu dönemde de bu hisselerde azalma olmuşsa, hiçbir şeyde bu söylenmiyorsa, Türki
ye'nin bu projelere ihtiyacı olduğu ve bu projelerde kamunun temsilinin, ekonomik olarak, siyasi 
olarak üstün ve yüksek oranda olduğunun doğru olduğunu beyan ederek bunu tanıtmış olsalar ben 
de alkışlayacağım. Onu da yapmıyorlar. 

Arkadaşlar, bakın, rica ediyorum, ne olursunuz, Türkiye enerji programına bütün bakın. Bu ül
keyi karanlığa götürüyorsunuz. İki üç yıl sonra bu ülkenin enerji sorununu çözemeyeceksiniz, arz 
güvenliği tehdidini ortadan kaldıramayacaksınız. 

Ben, bu duygularla, vereceğimiz önergelere duyarlılık bekliyor, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Hükümet adına Enerji Bakanı Mehmet Hilmi Güler. 
Sayın Bakan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Sayın Baş

kan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Normal olarak, bir Enerji Bakanından beklenen şey, elektriğiniz var mı, doğal gazınız var mı, 

suyunuz var mı, kömürünüz var mıdır; bu dört soruya cevaptır. Şu anda, dar gelirli vatandaşlarımız 
dâhil, dört senedir dağıttığımız 4,5 milyon ton kömür bir kere herkesin evinde. Soğuk kış günlerini 
sıcak odalarında geçiriyorlar. Bu, bir kere, bizim için mutluluk veren bir şeydir. Bir Enerji Bakam 
için daha evvel yapılmamış, şimdi yapılan bir uygulamadır. Hükümetimizin bir uygulamasıdır. Sos
yal politikalarımızın bir gereğidir ve sosyal politikaları savunan bir Bakanlık olarak, Hükümet ola
rak, bir parti olarak da bundan mutluluk duyuyoruz. Birincisi bu. 

Elektrik: Şu anda, dört yılda yüzde 35 elektrik üretimini artırmışız. Yani, cumhuriyet tarihin
den günümüze kadar gelen elektriğin neredeyse üçte l'ini sadece şu dört yılda artırmışız. Bu bize 
yetiyor. 

AHMET ERSİN (İzmir) - Kaçaklar ne oldu Sayın Bakan? Kayıp-kaçaklar... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Kaçak

larla, hızsızlarla da uğraşıyoruz, sahtekârlarla da uğraşıyoruz, o soysuzlarla da uğraşıyoruz, dediği
niz gibi, onların hepsiyle uğraşıyoruz. (AK Parti sıralarından alkışlar) Ayrıca, o da bizim görevimiz. 
Tabii, sözüm Meclisten dışarı 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - O soysuzlardan birini siz göreve getirdiniz Sayın Bakanım. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Şimdi, 

burada, şunu ifade etmek istiyorum: İşte gördünüz, yani, cesaretle üzerine gidiyoruz, hepsinin ipi
ni kesiyoruz. Yaptığımız bu. Hortumunu kesiyoruz. Bir Enerji Bakanı, aynı zamanda geçmişin pis
likleriyle de uğraşıyor. Onları da temizliyoruz, faraşla süpürüp süpürüp bir yerlere atıyoruz onları. 

Ayrıca, doğal gaz: On yedi senede, bizden önce, Türkiye, doğal gazla tanışalı, 9 vilayette do
ğal gaz varken, biz dört yılda 43'e ulaştırmışız. Bütün ilçeler, iller, doğal gaz almak için yarışıyor
lar. Eğer bu pahalı olmuş olsaydı, eğer sizin iddianız gibi olsaydı, kimse bu doğal gazı alır mıydı, 
bana bir söyler misiniz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İktidarımız ne? Ne alakası var? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Bunlar 

lafı güzaf, bunlar boş şeyler. Ben boş şeylere cevap vermeyi aslında sevmiyorum ama, bunlan da 
söylemek durumundayım. Çünkü, bir Enerji Bakanının, su konusunda da gayet iyi bir vaziyeti var, 
elektrik konusunda da öyle, doğal gazda da öyle, kömürde de öyle. Yani, bir Enerji Bakanından bu
nun dışında başka ne istenir? Bunları, çok şükür, hepsini yerine getiriyoruz. 

- 1 8 9 -



TBMM B:49 11 . 1 . 2007 O: 3 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bizim iktidarımız hangisi Sayın Bakan? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Onun 

dışında, yatırımlar yapılıyor. Üretimde, sadece üretimde kurulu güç olarak yüzde 25 artırmışız. 
Doğal gazda, petrolde aynı şekilde. Hiç yapılmayan şeyler yapılıyor. Karadeniz'de petrol aranı
yor. Bu, olacak şey değildi daha evvelden. Konumuz petrol olduğu için söylüyorum, demin her 
şey söylendi de. 

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Cide ne oldu, Cide? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Ve ora

da, bir ara dalga iki tane direği devirdi diye, platform devrildi, şöyle oldu, facia oldu, battı, gitti fi
lan diye bir sürü şeyler söylendi. Çok şükür doğal gaza ulaştık orada. İnşallah, bu kış, oradan doğal 
gazımızı alacağız. Biz sonuçların adamıyız, biz sonuçların adamıyız, biz yaptıktan sonra konuşuyo
ruz. Çok şükür Allah da bizi mahcup etmiyor, çünkü gece gündüz biz samimiyetle çalışıyoruz. İn
şallah, o gaz, belki Kastamonu'ya da gelecek, oraya da gelecek 

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Bekliyoruz Kastamonu'ya da. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Merak 

etme, gelecek, gelecek. Evet, sarımsakla beraber, orada da bunu konuşacağız. 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Sarımsağın faydalan çok önemlidir. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Onu da 

borla artırmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz, borlu gübreyi kullanmaya başlayacağız. İnşallah, bor ek
sikliği olan yerde hem sarımsağı hem de doğal gazın miktarını birlikte artıracağız. 

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Bekliyoruz efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Şimdi, 

sonuç olarak şuraya gelmek istiyorum... 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Petrol, petrol... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Bir 

Enerji Bakanı dört konuda imtihan edilir: Elektrik, su, doğal gaz, kömür. Çok şükür, buralarda va
ziyetimiz gayet iyi. 

Diğer taraftan, yatırımlarımız yürüyor ve biz, inşallah, aramalara verdiğimiz ağırlıkla, sadece 
kendimiz için değil, çocuklarımıza, torunlarımıza bir gelecek hazırlıyoruz ve öyle ümit ediyorum 
ki, bu kanunun da hızlandırmasıyla, petrol ve doğal gaz aramalarımıza verdiğimiz ağırlıkla, inşal
lah, çocuklarımıza bugünleri yaşatmayacağız. Yani, dışa bağımlılık noktasında öyle bir ümidimiz 
var. Ama, bu ümidi gerçekleştirmek için mutlaka bu sondajlardan sonuç almamız lazım, ama görü
nen o ki bu kadar yatırımı biz boşuna yapmıyoruz. 

Şurada, ben, size bazı rakamlar göstereyim. Çünkü, deminden beri bir sürü yanlış, çarpık şey
ler söyledi. Şu grafik her şeyi gösteriyor: Bakınız, daha evvel şurada olan bir yatırım şuraya kadar 
çıkmış, 7 kat artmış. Bu 7 kat artma, bizim, para konusunda hassas olduğumuz, yatırım konusunda 
hassas olduğumuz bir noktada bu kadar nasıl artar? Ümit etmesek, sonuç alacağımıza güvenmesek, 
biz, bu parayı boşuna atar mıyız, sondajlara gömer miyiz? Gömmeyiz. İnşallah, hem Karadeniz'de 
hem Güneydoğu'da hem de birkaç yer daha var, onları, şu anda etüt ediyoruz, buralardan, hem pet
rol hem doğal gaz ümidimiz var, ama, dediğim gibi, matkabın ucu değmedikten sonra da, var veya 
yok demiyoruz, ama, ümitliyiz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu petrol kanunu, inşallah, bunu bi
raz daha kolaylaştıracak ve biz, bu yatırımları, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da sürdürüyo
ruz. Hem Azerbaycan'da hem de Kazakistan'da ve bunun dışında, Mısır'da, Libya'da, Irak'ta çalış
malarımızı sürdüreceğiz. Daha yeni, Ekvador'la, bir ön anlaşma imzaladık. Bizim yaptığımız çalış
malarda sadece komşularımız yok. Bunların içinde Brezilya var. Brezilya'nın firması Petrobras, Ka-
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radeniz'de petrol arıyor, doğal gaz arıyor. Bunları, biz, güvenmesek, bunların altına imza atma ce
saretini gösteremesek, bunlar gerçekleşmez. 

Bunları çok şükür yapıyoruz ve bunu yaparken de, Türkiye Petrollerinin bazı rakamlarını size 
vereyim: 2002'de göreve başladığımızda günde 50 bin varil petrol üretiliyordu, şimdi 70 bin varile 
ulaştı ve önümüzdeki yıllarda, bunu, 100 bin varile ulaştıracağız ve çalışan sayısı da, 6 bin kişiyken 
5 bin kişiye düştü. Yani, bizim, bu, çalışmalarda verimimizi de aynı zamanda gösteriyor. Yani, biz, 
yoğun bir çalışma içindeyiz ve bu çalışma, Trakya'da özellikle, doğal gaz aramaları, her geçen gün, 
ufak da olsa, kendi kaynaklarımızı buluyoruz. Kendi kaynaklarımızı kullanarak dışa bağımlılığımı
zı azaltmaya çalışıyoruz. 

Biraz önce, enerji stratejimiz var mı diye bir şeyler söylendi. Gayet tabii ki var. Koskoca bir 
devletin, hem de Türkiye Cumhuriyeti gibi güçlü bir devletin hem de böyle stratejik bir bölgede bu
lunan bir devletin enerji politikası, stratejisi olmaz mı? Gayet tabii ki var. En azından, size şunu söy
leyeyim: Mevcut kanunlarımız var. O kanunlar, zaten, politikayı da oluşturan kanunlar. Ayrıca da, 
gayet tabii ki, hem Partimizin hem Hükümetimizin hem devletimizin, bu yüce devletin, gayet tabii 
ki bir politikası var ve bu politikayı, biz enerji diplomasisiyle, çok başarılı bir enerji diplomasisi uy
gulayarak, ülkemizin konumunu çok etkin bir hâle getirdik; dış politikanın en önemli unsurlarından 
bir tanesi, artık, Türkiye olmadan enerji konuşulmuyor... 

HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Çok abarttınız Sayın Bakan, çok abarttınız! 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - ...ve 

bunu da, sizlerle beraber bizler getirdik, yani bu Meclisle birlikte getirdik. Sizlerin de katkısı oldu, 
size de teşekkür borçluyuz. 

Ama, bu devlet güçlü bir devlettir. Bu devletin vizyonu, bizi, çok rahatlıkla, dünyanın en bü
yük on ekonomisi arasına sokacaktır ve burada da, şu anda takip ettiğimiz enerji politikasının, siz, 
etkinliğini ve verimliliğini, isabetliliğini, çok daha sonra göreceksiniz. Tıpkı rahmetli Özal'ın, dö
neminde, Telekom'da yaptıkları gibi, telekomünikasyonda yaptığı gibi. Biz çok sonradan gördük 
bunları. Bizim de yaptığımız... Kömürde yaptığımızı, yenilenebilir enerjide yaptığımızı, suda yap
tığımızı, jeotermalde yaptığımızı, belki şimdi göremeseniz, ileride göreceksiniz. 

HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Sayın Bakan, kömürde ne yaptınız? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Kö

mürde şu anda yok satıyoruz. (AK Parti sıralarından alkışlar) Soma'ya gidin, Soma'ya beraber gide
lim; yanıma alayım, hem yolda konuşuruz, size bunları anlatırım hem de Soma'da görürsünüz. So-
ma'da şu anda işsiz adam kalmadı kömür konusunda. Aynı şekilde aramalara ağırlık verdik. Sade
ce 800 bin ton kömür bulduk, yeni, rezerv bu, ispat edilmiş kömür bulduk. Yani, bunlar yerli kay
naklar. Bunlar hakikaten böyle lafla sözle olmuyor, ben rakamları konuşturuyorum size. Yani, ben 
öyle yuvarlak laflar söylemiyorum ve olan biteni söylüyorum, öyle "cek" "cak" da değil, yani yapı
lacak, edilecek değil, biz bulduk diyorum, şu kadar tesisi açtık diyorum, şu şu şu kanunları yaptık 
diyorum. Rüzgâr enerjisini dün görüştük Sayın Seyhan, dün görüştük sizinle beraber. Yenilenebilir 
enerjide yaptığımız çalışma üç yılın bir ürünüdür ve Türkiye'nin her noktasında hangi hızda rüzgâr 
var, bunun kapasitesi nedir, yatırım imkânı nedir, bunları yaptık. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Bakan, bir yıl Meclise getiremediniz tasarıyı. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Şimdi 

geldi işte, şimdi geldi. Beraber dün de konuştuk. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bir yıl sonra... 
TACİDAR SEYHAN (Adana) - Yine gelmeyecek! 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Şimdi 

bakınız, diğerlerinde de... Enerji verimliliği yasası... Enerji verimliliği yasasında bir devrim olacak. 
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Bütün beyaz eşya üreten fabrikalar kendini buna ayarlayacak, bina, inşaat malzemeleri buna göre, 
mimarisi buna göre ele alınacak. Bunlar devrim, bunlar lafla sözle olmuyor ki, çalışmayla oluyor. 
Bunların üzerinde bir sürü bürokrat arkadaşlarımız bizlerle beraber çalışıyorlar. 

Şahdeniz'den bahsettiniz, Şahdeniz gazı ucuzmuş da, ben onu bırakmışım da, daha yüksek gaz 
almışım da... Böyle şey olur mu? Buna çocuklar bile güler. 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Niye gelmiyor? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Yani, 

şu anda bu gazı, bu yatırımı, Şahdeniz Projesi'ni dörtte 1 fiyata gerçekleştirdik. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Nerede? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Bun

dan dolayı BOTAŞ adına gururluyum ve bundan gurur duyuyorum böyle bir kurum bana bağlı ol
duğu için. BOTAŞ, şu anda dünyanın en başarılı kuruluşlarından bir tanesidir. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Efendim, gaz gelmiyor. Nerede getirdik diyorsunuz? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Şu an

da kırk yerde şantiyesi vardır, dağları, tepeleri aşarak, sizler böyle sıcak odalarda otururken, onlar 
dağları, karlı dağları aşarak boruları geçiriyor, taa dağları aşırıyor, ırmakların yerini değiştiriyoruz. 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Bakan geliyor mu bu gaz? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Öbür 

tarafta, Bakû-Tiflis-Ceyhan gibi bir projeyi bitirdik. Bakû-Tiflis-Ceyhan Projesi, sadece hazineye 
katkımız 300 milyon dolardır biliyor musunuz? 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Onu mermerciler de kazanıyor. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - 300 

milyon dolar. Bu parayı kullanmadık biz. (AK Parti sıralarından alkışlar) Ve ayrıca, 338 milyon do
lar da claim aldık biz müteahhitlerimize ilave olarak... 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Bunu küçük bir işletme de kazanıyor. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Ve bu

nu bitirdik. Şu anda tankerler yükleniyor. Belki orada göremiyorsunuz. Tankerler dolup dolup gidi
yor. 60 tanker geçti şu anda. 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Parası başka devletlere gidiyor. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Bunlar, 

dünyanın bütün yerlerine Azeri petrolünü, o kardeş Azerbaycan ülkesinin petrollerini dağları, tepe
leri aşırarak Ceyhan'a indiriyoruz, oradan da dünyaya gönderiyoruz. Bundan daha büyük diploma
tik atak olur mu aynı zamanda? Bu, bizim jeostratejik önemimizi artırmış oluyor. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - 300 milyon dolar bekçiliğin karşılığı. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Öbür 

tarafta, Şahdeniz Projesi'ni anlatıyorum. Şahdeniz Projesi bitti. Boruların hepsi tamamlandı, ancak, 
Azerbaycan'daki kuyularda arıza çıktığı için durdu. Bizim oradaki hakkımız baki. Bir yıllık, bizim, 
oradan ucuz gaz alma hakkımız var. O anlaşmayı da biz, kronometre çalışmaya başlayınca alacağız. 
Kimseye neyi bağışlıyoruz? Böyle bir şey olur mu? Ben bir kuruşun hesabını verecek bir adamım. 
Ve bunu... 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Bağışladınız demedim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Hayır 

öyle bir şey yok, milleti yanıltmayın. Yanıltmayın milleti. 
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TACİDAR SEYHAN (Adana) - Başka ülkeye verilmesine izin verdiniz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Bu mil

let yalan veya yanlış ifadelerle aldatılmaya layık bir ülke değil. Ben doğruyu söylüyorum size burada. 
TACİDAR SEYHAN (Adana) - Yalan yok efendim. Siz doğru söylemiyorsunuz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - İnce

lersin. Zaten bütün belgeler elinizde, her şeyimiz şeffaf. Bizim bilgilerimiz, belgelerimiz zaten el
lerinizde. Değişik şekilde elinize geçtiğini de biliyorum. 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Biliyorsunuz tabii. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Evet, 

öyleyse, bizim saklayacak bir şeyimiz yok. Her şeyimiz açık bizim. Saklamaya da gerek duymuyo
ruz zaten. Dolayısıyla, doğal gazda yaptığımız çalışmalar, petrolde yaptıklarımız, kömürde yaptık
larımız, jeotermalde yaptıklarımız, rüzgârda yaptıklarımız, hakikaten, eğer şimdi anlaşılmıyorsa ile
ride anlaşılacak. Neticede, gerçekler hiçbir zaman gizlenemez. 

Petrol Yasası'nda da... Bakın, arkadaşlar, konumuz içinde olsun dışında olsun, neyi sorarsanız 
ben yirmi dört saat sizin emrinizdeyim. Ben, muhalefet veya iktidar ayrımı yapmıyorum. Bu bir 
millî konu. Petrol meselesi hepimizi ilgilendiriyor, hepimizin geleceğini ilgilendiriyor. İsterseniz ar
kadaşlarımla isterseniz tek gelip ben size anlatayım. Burada, ben klasik bir politika yapmıyorum, 
size gerçekleri anlatmaya çalışıyorum. 

Mevcut kanunlarla ilgili yatırımlar konusunda şöyle bir durumumuz var: Biz, daha evvelki 
yap-işlet-devretlerden, yap-işletlerden çok çektiğimiz için, şu anda alım garantisi "take or pay" ve
ya "al ya da öde" gibi maddeleri gündeme getirmemek için, biz yatırımlarda kılı kırk yarıyoruz. 
Yoksa alım garantisi alsak, şu anda üç ay içinde bütün enerji yatırımlarını zıplatabiliriz, ama çocuk
larımız, torunlarımız bundan çeker, çünkü enerji yatırımları yirmi- yirmi beş yılı kapsıyor, en azı 
otuz yılı kapsıyor. Bunun etkileri var, ihracata, sanayiye, işsizliğe etkileri var. Bunları yapabilirdik, 
atarım ben imzayı, alım garantisi de koyarım, almadığım gazın da parasını veririm, almadığım elek
triğin parasını da veririm, böyle bir yatırımı yaparız, bizim dönemimizde de şunlar şunlar yapıldı 
diye de ballandıra ballandıra anlatırız, ama kim inanır buna? En azından iki üç sene sonra foyası çı
kar, ama, biz, şu anda kendi yerli kaynaklarımıza, öz kaynaklarımıza girerek bunu yapıyoruz. 

Kömür, şu anda, sizin, daha evvelden, hepimiz hayattaydık, hepimizin yaşadığı dönemlerde bu 
kömür madenleri kapatılmış. Zarar ediyor diye kapatılmış. Biz, bunları açtık, çalıştırdık. Kömürü 
çıkarıyoruz yerin altından, kırıyoruz, yıkıyoruz, paketliyoruz, dar gelirli vatandaşlarımıza götürüp 
veriyoruz. Enerji Bakanlığı yapıyor bunu. Alıyoruz Soma'dan ta Van'a kadar, Ağrı'ya kadar götürü
yoruz. Orada ev ev dağıtılıyor. 

HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Sayın Bakan, Antalya'da hava kirliliğinden göz gö
zü görmüyor! 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Ev ev 
dağıtılıyor. (AK Parti sıralarından alkışlar) Ve burada, fakir fukara, dar gelirli vatandaşlarımız da, Sos
yal Dayanışma Yardımlaşma Fonu'ndan bunun parası da karşılanıyor, bu bize mutluluk veriyor. Bu pa
ralan da nereden buluyoruz? Bu paralan hortumlardan keserek veriyoruz. Hortumlardan kestik. 

Ayrıca, anlaşmaları düzelttik. Bugün Rus anlaşmasında, doğal gaz anlaşmasında, 14 milyar do
lar, sadece "al ya da öde"den kazandığımız bir kazanç bu. Ayrıca, 700 milyon dolar da hesap far
kından dolayı, yani bu işi yapıp yapmama arasındaki fark. Bunlar rakamlarıyla söylüyor. Eğer bu
nu yapmamış olsaydık, şu anda TKİ falan da zarar ediyor olacaktı. Suları harekete geçilmemiş ola
caktık. Suyun yüzde 35'ini kullanıyorduk biz, şu anda 9'u harekete geçti. Şu anda suyu, akan suları 
biz özel sektöre vererek yatırımlara geçtik. Şu anda herkes su yatırımı yapıyor, kömür yatınmı ya
pıyor. Kömür bitti; bir tek Afşin-Elbistan C ve D'nin ihalesi kaldı. Bu da bitince kömür konusu da 
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inşallah bitmiş olacak, yeni sahalar, bulacaklarımız hariç, bitecek. Jeotermali harekete geçirdik. Si
zin milletvekilleriniz dâhil onlarla beraber oturuyoruz, Ege Bölgesi'ne nasıl doğal gaz, belediye baş
kanı ayrımı yapmadan jeotermali nasıl götürürüz, dışa bağımlığımızı azaltmak için gidiyoruz. Ya
ni, bu, hepimize mutluluk veriyor. Bunun nesi yanlış, yani, nesini tenkit ediyorsunuz burada? Ben, 
onu anlayamıyorum yani. Yani, eğer, iş, tipik bir muhalefet-iktidar meselesiyse oturalım onu konu
şalım 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Böyle bir şey yok. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI HİLMİ GÜLER (Devamla) - Ama, ben size ra

kamlarla konuşuyorum. Verdiğim rakamlar belli. Üstelik denetlemeler açık açık yapılıyor. Üstelik, 
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanımızın denetleme kurulu da bizi denetliyor, BOTAŞ'ın TPAO'nun mü
fettişleri de bizi denetliyor. Yani, zaten, biz bundan da kaçınmıyoruz. Bunu da bir yadırgayıcı ola
rak söylemiyoruz, denetim de daima olacak. Bunlar varken, sizde de bütün bilgiler elinizde, sizden 
de bir şey saklamıyoruz. Değişik isimler altında zaten belgeler, bilgiler size geliyor. Her şey açık ol
duktan sonra, zaten, benim ufacık bir hatam olsa dumanımızı atarsınız, zaten atarsınız yani. 

Böyle bir şey de, bu kanunu da şunun için yapıyoruz. Bu kanunu çıkarmamızın amacı şu: Bi
zim Türkiye'mizde de, denizlerimizde de, biz, petrolün de doğal gazın da olduğuna inanıyoruz. Bu
nun çıkarılması için yatırımcının gelmesi lazım. Buraya sondajın vurulması lazım. Ama sondaj vu
rulana kadar ne kadar var, ne kadar yok bunu söyleyemiyoruz, ama olduğuna inanıyoruz, belirtiler 
bunu gösteriyor. Onun için, şimdi, daha evvel gelmeyen yatırımcıyı buraya getirelim istiyoruz. Bu
nun içinde de yabancı da var, yerli de var. Gelelim, bunu çıkaralım, üzerinde şu anda petrolün fiya
tı da, doğal gazın fiyatı da bu yatırımları yapmaya müsait. Bunun için bunu yapıyoruz. Üstelik siz
ler de bu komisyonlarda çalışıyordunuz; yani, buralarda da katkılarınız var. Hepinizin güzel katkı
ları da var. 

Şimdi, bu kanunu çıkarırsak, ülkemiz dışa bağımlılığını azaltmış olacak, dışa bağımlılığımız 
azalacak. Ne kadar yerli olduğunu da söyleyeyim size: Biraz önce elektrikle ilgili soru sordunuz. 
Geldiğimizde 38'e 62 idi, yerli oran 38'di, ithal oran 62'ydi elektrik üretiminde. Biz bunu şimdi 45'e 
55 yaptık, 38'i 45'e çıkardık. 62'yi de 55'e düşürdük. Bu, güzel bir şey. Neticede de dört yıldır elek
triğe zam yapmadan hem de hazineye yük olmadan, tekrar tekrar söylüyorum, hazineye yük olma
dan, hiçbir sübvansiyon yapmadan, görev zararı yapmadan, vergimizi de çatır çatır vererek yatırım
larımızı da yapıyoruz, bunu da sürdürüyoruz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Burada 1 milyon 130 bin de elektrik kaçağı yakaladık, 1 milyon 130 bin abone bu. Bunu da ya
kaladık. Bunun da parasını yine dürüst vatandaşımıza aktardık. Bunu yapmamamızın sadece katkı
sı, o 300 kilovat/saat kullanan her aileye günde beş ekmektir. Günde beş ekmek bunun katkısı var. 
Kömürü de bu şekilde hallediyoruz. Daha ne istiyorsunuz? Yani, bu, Enerji Bakanlığı; suyu tamam, 
elektriği tamam, doğal gazı tamam. İran gaz kesiyor, biz kriz yaşamıyoruz. Elektrikte biz kesintiye 
uğramıyoruz. Kömürler vatandaşımızın evinde, evine teslim ediyoruz. Kapısında, evine getiriyoruz, 
imza karşılığında veriyoruz hiçbir ayırım yapmadan. Bunlar sosyal politikalar aynı zamanda. Bunu 
yaparken yatırımlarımızı da çok şükür sürdürüyoruz. Servisi, Bakanlık olarak da, çok şükür, iyi bir 
noktaya gidiyor. Arıza noktalarının da sizlere rakamlarını verebilirim. Bir yandan da işletmecilik 
olarak da verimi yüksek, maliyeti düşük bir çalışma da sürdürüyoruz. Bir yandan da eski davalarla 
uğraşıyoruz. Onları da, çok şükür, oralarda da fena değil gidişatımız. Dış politikada enerjiyi bir 
enerji diplomasisi parametresi olarak kullanıyoruz. Bugün biz sadece kendimize değil, Suriye'ye 
elektrik veriyoruz, Nahcivan'a elektrik veriyoruz. 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Ne kadar veriyoruz Sayın Bakan? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Irak'a 

elektrik veriyoruz ve bunları yapıyoruz, yani, şimdi bunlara elektrik veriyoruz. Üstelik, Bulgaristan'dan 
elektrik alıyorduk geldiğimizde, onu da kestik; ihracat yapıyoruz, komşularımıza da veriyoruz. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, konuşmanızı tamamlayınız, buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Bunla

rı mutlaka göz önüne almanız lazım. Bu yaptığımız çaba da, tıpkı diğerlerinde olduğu gibi, yerli 
kaynaklarımıza ağırlık vererek sadece günümüzü değil, geleceğimizi de düzeltmeye çalışmaktır. 
Bu, sadece enerjide. Madenlerdeki kısımları zaten biliyorsunuz, borda yaptıklanmızı, diğerlerinde 
yaptıklarımızı. Onları da, yeri gelince, inşallah ifade etme imkânı bulurum. 

Ben, bu yasanın ülkemize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyo
rum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Şahsı adına, Konya Milletvekili Hasan Anğı. 
Sayın Anğı, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
HASAN ANĞI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1041 sıra sayılı Petrol Kanu

nu Tasarısı'nın tümü üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Heyeti
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği üzere, bugün burada petrol piyasasındaki yapılanmanın son halkasını oluşturan Pet
rol Kanunu Tasarısı'nı görüşüyoruz. Ekonomimizin iyileştirilmesine doğrudan katkı sağlayacak un
surlardan biri olan bu yasa tasarısıyla ilgili açıklamalarda bulunmadan önce fosil enerji kaynakla
rıyla ilgili olarak yapılan yasal düzenlemeleri kısaca hatırlatmakta yarar görüyorum. 

Değerli arkadaşlar, malumları olduğu üzere, yakın zamana kadar ülkemizin enerji politikaları 
oldukça geniş ve birbirinden kopuk birincil ve ikincil mevzuatlarla yönetilmekteydi. Avrupa Birli
ğine girmek üzere olan ülkemizde ulusal program ve katılım ortaklığı belgelerinde yer alan husus
lara da uyum sağlamak amacıyla enerjide sürdürülebilir arz güvenliği, tasarruf, çevre ve emniyet 
kavramlarının yanı sıra sektördeki özelleştirme ve yeniden yapılanma hedeflerimize de uygun dü
şen, sektörümüzün ve toplumumuzun bütün kurumlarının da onayı alınarak ortak akıl ile gerekli ya
sal düzenlemeler hızla tamamlanmaktadır. 

Bu çerçevede, 2001 yılında çıkarılan 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'ndan sonra 2003 
yılından beri devam eden petrol sektörünü yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında bugün için 
yaklaşık 40 milyar doları aşan ciroya sahip bulunan rafineri, akaryakıt, likit petrol gazı dağıtım ve 
pazarlama ile bunlara ilişkin iletim, depolama, ihrakiye ve madenî yağ konularındaki piyasa faali
yetlerini düzenleyen 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu 20 Aralık 2003 tarihinde 5317 sayılı Sıvı
laştırılmış Petrol Gazları Kanunu ise 13 Mart 2005 tarihinde çıkarılarak yürürlüğe girmiştir. Ülke
miz, jeopolitik ve jeostratejik konumu itibarıyla komşu ülkelerle mevcut olan önemli miktardaki 
petrol ve doğal gaz arzının uluslararası pazara ulaştırılmasında bir enerji koridoru olmak üzere önü
müzdeki yirmi yıl için politika ve hedeflerini belirlemiştir. Bu gayret içindeki ülkemizin son üç yıl 
içerisinde enerji sektörünün yeniden yapılandırılmasında gösterdiği performans çok çabuk etkisini 
göstermiş, uluslararası petrol piyasasının yoğun ilgi odağı hâline gelmiştir. Burada hemen bir örnek 
vermek gerekirse, 2005 yılında inşaatı bitirilen Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'nın ha
yata geçirilmesiyle birlikte özellikle yabancı yatırımcıların ülkemizde petrol sektörünün her alanın
daki yatırımlara olan ilgisinin daha da artması beklenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 1954 yılında çıkarılmış olan ve ülkemizde uygulanan ekonomik politi
kaların gereklerine göre bugüne kadar birçok maddesi revize edilmiş olan 6326 sayılı Petrol Kanu-
nu'ndaki doğal gaz ve petrol piyasasına ilişkin hükümlerin kendi mevzuatlarında düzenlenmiş ol
ması nedeniyle, ülkemizdeki ham petrol ve doğal gazın aranması, üretilmesiyle kaynağı yurt dışın
da olan petrol ve doğal gaz boru hattı ile gerek ülkemize gelişini gerekse ülkemiz üzerinden transit 
geçişini düzenlemek, yönlendirmek, denetlemek ve sektörü disipline etmek üzere yeniden hazırla-
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nan ve yukarıda kısaca değinilen yeniden yapılanmanın son halkası olan Petrol Kanunu Tasarısı, 30 
Kasım 2005 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar ve 
Bilgi, Teknoloji Komisyonumuzca kabul edilerek Genel Kurula sevk edilmiştir. Böylece, Türkiye, 
küresel gelişmeler paralelinde, orta ve uzun vade içinde belirlediği enerji arz güvenliği ilke ve he
defleri doğrultusunda dışa bağımlılığımızı daha da azaltacak şekilde, petrol sektöründe serbest pi
yasa ilkeleri ve Avrupa Birliği normlarına uygun olan yasal ve kurumsal altyapısını tamamlamış 
olacaktır. 

Günümüzde dünyanın birincil enerji arzının kaynaklara göre dağılımından ham petrolün yüz
de 37, kömürün yüzde 27, doğal gazın yüzde 24, hidrolik enerjinin yüzde 6 ve nükleer enerjinin de 
yüzde 6 pay aldığı dikkate alınırsa, petrolün ve doğal gazın dünya ekonomileri için gerek günümüz
de gerekse gelecekte ne denli önemli olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Sınırlı miktarda olan dünya 
petrol kaynakları, yoğun tüketime bağlı olarak giderek azalmaktadır. Bu durum, kullanımı sadece 
enerji ham maddesi olmakla kalmayıp, günlük hayatımızda kullandığımız pek çok ürünün ana gir
disi olan petrolün ve doğal gazın ülkemizde de gerektiği şekilde aranması ve üretimini, dolayısıyla 
Petrol Kanunu Tasarısı'nı daha da önemli kılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısının hazırlanmasında sektör, diğer ilgili meslek ve sivil 
toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla tam bir iş birliği içinde çalışılmış ve nihai metin 
üzerinde yüce Meclisimizde alt komisyon ve esas komisyonda, gerek sektörümüz gerekse millî 
menfaatlerimiz üzerinde hassasiyetle durularak, her kesimin mutabakatı sağlanmıştır. 

Netice itibarıyla, söz konusu tasarıyla, yerli yabancı özel sektöre petrol ve doğal gaz kaynak
larımızın aranmasında, üretilmesinde, iletiminde, müdahalecilikten uzak, serbest ekonomi kuralları 
içinde aktif bir rol oynama özgürlüğü veren, bu alanda ihtiyaç duyulan yatırımlara katkısını artıra
cak şekilde şirketler için eşit koşullarda rekabetçi, istikrarlı ve teşvik edici tedbirler getirilmiştir. 

Böylece, daha fazla yatırım, daha fazla arama ve keşif, daha fazla üretim, daha fazla istihdam 
yaratılması sonucu, bugün itibarıyla ithal enerjiye ödenen ve toplam 29 milyar dolara ulaşan döviz 
giderimizin ciddi anlamda aşağı çekilmesi mümkün olabilecektir. 

Değerli arkadaşlar, benden önceki konuşmacıların tasarı üzerindeki birtakım eleştirilerine açık
lık getirmek istiyorum. Özellikle 12'nci ve 13'üncü maddedeki "millî menfaatler" başlığına baktığı
mız zaman, 1954 yılında çıkan ilk yasada tamamen yabancı kamu hissesi olan firmaların Türkiye'de 
arama ve üretim izni yokken, 1973 yılında bir düzenleme yapılmış ve yetki Bakanlar Kuruluna ve
rilmiş, 1983 yılında diğer değişiklikler yapılmış ve birçok maddesi günün ihtiyaçlarına göre düzen
lenmiş. Bunlar yapılmakla Türkiye'nin kendi millî kuruluşu olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı -yüzde 100 kamu sermayesi- yurt dışına açılmasında bugün geldiği başarılı nokta ortada. Yurt 
içinde günlük ortalama 30 bin varil üretim yapan TPAO, yurt dışında ise 40 bin varil üretim yapa
bilmekte. Yani, sermayesi kamuya ait bir şirketimiz yurt dışında arama ve üretim faaliyetlerinde bu
lunabilirken, yabancıların Türkiye'ye gelmesinde, işte, sermayesinin yabancı ülke kamu sermayesi 
mi değil mi diye bakarak nereye gidebileceğimizi sizlerin takdirine bırakıyorum. 

Türkiye'deki bugüne kadar kara araştırmalarında gelinen nokta, her taraf didik didik edilmiş, 
edilmeyen yerler varsa bunların teşvik edilmesi için deniz-kara, su araştırmalarıyla kara araştırma
larını ayırarak burada da araştırmadık bölge kalmasın, üretime katılabilecek eğer çok zengin olma
yan kuyular varsa da, bunların da, yine, ülkemize gerek doğal gaz olarak gerekse ham petrol olarak 
kazandırılması noktasında ciddi düzenlemeler yapılmıştır. 

Tasarının üzerindeki tüm çalışmalarda özellikle Enerji Bakanlığımız bürokratlarına, Sayın 
Enerji Bakanlığı Müsteşarına, Sayın Bakanımıza ve Komisyon üyesi arkadaşlarımıza teşekkür edi
yoruz. Sektör temsilcilerinin de gelip görüşlerini bildirdiği, dolayısıyla tasarının daha ülke menfa
atlerine ve sektörün gelişimine uygun hâle getirilmesi yönündeki katkılarından dolayı da herkese te
şekkür ediyoruz ve şu anda da huzurunuza gelmiş durumda tasarı. 
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Tasarının yasalaşmasıyla sektörün gelişiminin daha hızlanacağına, dolayısıyla arama faaliyet
lerinin daha da artarak üretim aşamasında öne çekilebilecek yatırımların bir an önce sağlanmasıyla 
Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığının daha da azaltılacağı kanaatindeyim. 

Bu çerçevede, tasarının hem sektöre hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyor, heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Anğı, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 
Sayın Işık, buyurun. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, ruhsatların verilmesinde rekabet ve şeffaflık sağlanabilecek midir? 
Devlet, üretimden aldığı paydan vaz mı geçmektedir? 
2002 ile 2006 yılları arasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının yapmış olduğu yurt içi 

yatırımlar ne kadardır? Miktar olarak soruyorum. 
2006'da doğal gazda altı alım anlaşması yapıldığını biliyoruz. Yakın geçmişte İran doğal gazın

da yaşanan sıkıntıya yönelik alternatif planlar nelerdir? 
Türkiye, petrol ve doğal gaz rezervlerinin yaklaşık dörtte 3'üne sahip bölgelerin kavşağındadır. 

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının günlük kapasitesi nedir? Bu durum, çevre açısından risk oluştu
ran petrol tankerlerinin boğazlardan geçişteki riski hangi oranda azaltacaktır? 

Petrolün varilindeki 10 dolarlık yükselmenin 2,5 milyar dolarlık yük getireceği ifade edilmek
tedir. 2006'daki petrol, petrol ürünleri ve doğal gazdan dolayı ithalata ödenen miktar ne kadardır? 
Bu miktarın cari açığa etkisini yorumlar mısınız? 

Son olarak, Ceyhan terminalinden, Irak... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Güler, buyurun. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sizin aracılığınızla Sayın 

Bakana iki tane sorum var. 
Petrolün ve doğal gazın stratejik önemini anlatmamıza gerek yok dünya kamuoyundaki yaşa

nan sıkıntıları göz önünde bulundurduğumuzda. İran'ın doğal gazı kesmesinin ikinci defa tekrarını 
göz önünde bulundurduğumuzda bunu stratejik bir silah olarak mı kullanmakta, yoksa sadece tek
nik bir arıza gibi, bir de hele hele kamuoyuna sizin yansıttığınız gibi "iyi ki bayrammış." Yani, tü
ketmiyoruz anlamı çıktı. Böyle bir anlayışla bu işin anlamını göz ardı mı etmiş oluyoruz? 

İkinci sorum: EPDK'nın kestiği cezalar konusunu da göz önünde bulundurduğumuzda, gerek 
petrol dağıtım şirketleri ve gerekse hem petrol dağıtım şirketi, aynı zamanda da medya gibi bir de
vi içeren şirketlere, bu 2007 yılında seçimin söz konusu olduğu göz önünde bulundurduğumuzda, 
bunlara silah olarak mı kullanılmaktadır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Tütüncü. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
İki sorum var Sayın Bakanımıza. 
Birincisi, çıkarılan petrolden belli bir bölümünün, ülke ihtiyacı için iç piyasaya satılması konu

su tasanda neden öngörülmüyor? Diğer ülke uygulamaları söz konusu iken, gündemdeyken, acaba 
bunun gerekçesi nedir? Sayın Bakandan bunun, bu sorunun yanıtını... 
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Tam anla
yamadım, bir kere daha tekrarlar mısınız? 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Çıkarılan petrolün belli bir bölümünün yurt içinde, iç piyasada 
satılması zorunluluğu var bazı ülkelerde. Bu yasa tasarısı, Türkiye için bu zorunluluğu ortadan kal
dırmış ya da öngörmüyor; bunun gerekçesi nedir? 

İkinci sorum: BOTAŞ 2006 yılında dışarıdan ucuz doğal gaz alıp, daha doğrusu doğal gazı pa
halı ithal edip, yurt içinde düşük fiyatla sattığına dönük bazı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Yıldırım... 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanıma iki soru soracağım. 
1 - Kastamonu topraklarında petrol olduğu söylenmektedir, siz de ifade ediyorsunuz. Kastamo

nu'da petrol aramaya ne zaman geleceksiniz? 
2- Karadeniz'de İnebolu ve Cide açıklarında Türk Petrollerinin arama yaptığını biliyorum. Ora

daki arama sonuçlan ne oldu? Doğal gaza rastladık mı? 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Aslanoğlu... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım, 2006'da doğal gaza ödediğimiz 

fatura ne oldu? 2007'den 2010'a kadar bu fatura ne olacak? Ve bu ülkenin çil çil dövizlerini hangi 
ülkeye, ne kadar para ödüyoruz ve 2010'da bu ne olacak? Buna yanıt verirseniz teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Güler, siz soru sormuştunuz. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Bir daha sorabilirim sormadıkları zaman Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hayır, önce diğer arkadaşlara, sonra size. 
Sayın Tandoğdu. 
İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Sayın Bakanım, Ordu iline doğalgazın geleceğini 2005 yılın

da müjdelemiştiniz. Hâlen, bu faaliyetlerin devam etmediğini ve bitmediğini görüyoruz. Acaba, 
2007 sonlarında veyahut da ortalarında, Ordulular, mutfağında doğalgazla yağda yumurta veyahut 
da kepirli pancar pişirebilecekler mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Ercenk. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, bilindiği gibi, Antalya, Muğla, Aydın, Bodrum gibi turizm merkezlerinde ve ül

kemizin her kesiminde, hiçbir kriter gözetilmeden verilen maden ve taş ocağı ruhsatlan, insan sağ
lığını, çevreyi, doğayı, su havzalarını, ormanı ve üretim alanlarını olumsuz yönde etkilemektedir. 
Bu konuda köklü ve kesin çözümler alınması konusunda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ercenk. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Önce, son

dan başa doğru gideyim. Sayın Ercenk için söylüyorum, bu taş ocaklarıyla ilgili, gerçekten, bir uy-
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gulamada istismar var. Aslında kanun doğru, yönetmelikler var, ama, burada istismar ediliyor. Çün
kü, arama ruhsatı ile işletme ruhsatını farklı kullanan bölgeler var. Bu suistimali gidermek üzere de
ğişiklik yapacağız, kanuni değişiklik yapacağız. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Kısa sürede olursa çok iyi olur, çünkü, Antalya perişan oldu. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Yapacağız, 

ama, işte, gündem malum. Bu gündeme sizler de yardımcı olursanız, biraz zamanı iyi kullanırsak, 
bunları getirebiliriz. 

Sayın Tandoğdu, tabii, hem yumurta pişireceğiz, hem pancar çorbası yapacağız, 2007'de yeti
şecek bu. Şu anda, boru hatlarının kaynaklarının yüzde 85'i bitti, hidrostatik testleri de yapılıyor, ye
tişecek. Fatsa'nınki de aynı şekilde. 

Sayın Aslanoğlu'nun sorusunu tam hatırlayamadım. Rakamları, 2010'la ilgili rakamları hesap
ladıktan sonra yazılı olarak size göndereceğim. 

Kastamonu'yla ilgili olarak, aramalar denizde devam ediyor. O bölgelerdeki blokların ayrı ay
rı isimleri var. Buralarda doğal gaz aramalarımız sürüyor, ümitliyiz. Akçakoca'dan, şu anda, son aç
tığımız sondajdan da gaz çıktı. Ama, bunu derken çok ümit verici, büyük rakamlar anlamında söy
lemiyorum; mütavazı, ama ekonomik. Bunları bulmaya başladık. İnşallah, büyüklerini de buluruz 
diye ümit ediyorum. 

Bu arada, Sayın Ekinci'nin sorusu var, bu BOTAŞ dışarıdan pahalı alıyor, içeride düşük veri
yor şeklinde. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Tütüncü... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - . Böyle bir 

şey söz konusu değil. Bir ara, bir interval, belli birkaç ay bu oldu, fakat, daha sonra onu toparladık. 
Yani, biz, dışarıdan pahalı alıp ucuz satmıyoruz ve BOTAŞ, bu noktada, gerçekten, yani bana bağ
lı bir kuruluş olduğu için söylemiyorum, çok fedakârca ve çok başarılı bir çalışma yapıyor, çok az 
adamla ve çok başarılı bir çalışma yapıyor. Bunun hakkını, bir kurum olarak, vermemiz lazım. Çok 
yıpratıldı, ama, bu kurumumuz bizim kurumumuz. Yani, bunu bilin. Bakû-Tiflis-Ceyhan gibi, Şali
deniz gibi, Nabuko gibi, Yunanistan hattı gibi de çok önemli hatları yapıyor ve çok iyi bir işletme
ci. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. 

Ama, alacaklarımız var. Alacaklarımız da, borçlular arasında... Daha evvelden de, burada, yi
ne sayın milletvekillerimiz söylediler, bazı belediyelerden tahsil etmek için girişimlerimiz var. On
ların özelleştirilme... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ankara, Ankara... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Ankara'nın, 

evet var, EGO'nun var. O da özelleştirilecek. Oradan da paramızı alacağız. Yani, bizim batak bor
cumuz yok, hepsinin karşılığı da kamu kuruluşları. Neticede, onlar da size hizmet ediyorlar; alt ge
çitlerinden geçiyorsunuz, yollarından geçiyorsunuz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ama, vatandaştan peşin alıyor Ankara'da. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Yok, yok. 

Tamam... Onu ona sorun. Ben size hesabımı veriyorum. 
Onun dışında, bu EPDK... "İyi ki bayrammış!" lafı. Hani, o İran meselesi. İran bu konuyu si

yasi olarak kullanmadı, ben çok iyi biliyorum. Aynca, oradaki elçiliğimizle de, BOTAŞ'm orada da 
haber şeyleri var, görüştükleri var, gerçekten çok soğuk... Dikkat ederseniz, Türkiye'nin de batısı 
sıcak, doğusu soğuk şu anda; yani, sıkı bir kış geçiriyor. İran tarafı da öyleydi. Gelen gaz miktarın
da azalma oldu. Fakat, bu, aslında bir aydır sürüyordu. Biz, size, bunu hissettirmedik. Öyle, bayra
ma mayrama rastlama meselesi ayrı bir şey. Ama, biz, bayram olmadığı zaman da eksik gelirken si-
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ze bunu yaşatmadık. Geçen sene, Rusya'dan gelen, Ukrayna'dan gelen boru hattında da arıza oldu, 
hiç hissettirmedik size aldığımız tedbirlerle. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Bilemiyorum, o, sizin açıklamanız. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Doğal gaz 

sadece ısınmada kullanılmıyor, aynı zamanda elektrik üretiminde kullanılıyor. Biz, kömüre ve suya 
verdiğimiz ağırlıkla bunu önledik, size yaşatmadık, siz farkında bile olmadınız. Memnuniyet verici 
bir şey bu. Şimdi de, İran'dan gelen gaz 27 gelecekti, 15'e düştü, 12'ye düştü, 10'a düştü, 5'e, 2'ye 
düştü, sıfırladı. Bir hafta sıfır oldu. Ama, biz, aldığımız tedbirlerle bunu yine yaşatmadık. Şahde-
niz'den gelen gaz -hat bittiği hâlde- gazı biz alacağız, gazı almaya hazırız dedik; ama, Azerbay
can'da kuyularda arıza olduğu için şubatın ortasına kadar veremeyecek. 

Aslında biz, o kadar başarılı bir çalışma yapıyoruz ki -bakın, bunu, size, millî bir konu olduğu 
için söylüyorum- Türkiye'nin yarısına şu anda doğal gaz gelmediği hâlde, arkadaşlarımız, bu doğal 
gaz boru hatlarını o kadar iyi yönetiyor ki, evinizde bile, ben kendi evimde sıcak suyu açtığım za
man mutfaktaki değişiyor, odalarda bile fark ediyor, banyoda fark ediyor. Biz koskoca, Türkiye'nin 
doğal gaz dengesini sürdürüyoruz; dağlar, tepeler, 3 bin metre yukarıdan turun deniz kenarına ka
dar; bunun, soğuğu var, sıcağı var, kar altında olan yeri var. Yani, böyle bir nerwork'ü çalıştırmak 
kolay bir şey değil ve İran'dan gaz gelmediği hâlde, Azerbaycan'dan gaz gelmediği hâlde bu BO-
TAŞ'taki arkadaşlarımız gayet başarılı bir şekilde bunu sürdürüyorlar. Yani, her şeyimizi kötüleme
miz gerekmiyor. 

İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Sayın Bakanım, öyle bir şey yapmıyoruz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Yani, bu, 

bizim bir kurumumuz. Yani, bunun bayrama rastlaması değil, ondan önce de kesinti vardı, biz yine 
size hissettirmedik. Bugün de yine istediğimiz oranda değil, yine hissetmiyorsunuz. Bu, iyi bir şey 
aslında. 

Şimdi, İran da bunu politik bir şey olarak kullanmadı. Biz, bunun takibini de yaptık, konuştuk 
da kendileriyle. Tamamen soğuktan, yatırımlarının bazılarının da yetişmemesinden ve arızadan do
ğan bir şey bu. Bizde de arıza oluyor. Yani, böyle bir şey söz konusu değil. 

Sayın Işık'ın... 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - EPDK cezalarıyla ilgili... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - EPDK ni

ye silah olarak kullansın? Bunlar kanuni uygulamalar, EPDK bağımsız bir kuruluş. Neticede, yasa
yı birlikte çıkardık, hep beraber çıkardık. Bunun uygulaması bu. Yani, böyle bir şeyin söz konusu 
olduğunu zannetmiyorum, böyle bir şey olamaz da, yani böyle bir şey olamaz. 

Sayın Işık'ın sorularına cevap: Gerçekten, şu anda yaptığımız çalışmalarla Türkiye'yi bir ener
ji koridoru hâline getirdik, yani, Türkiye'nin katma değeri arttı. Daha evvelden, Türkiye'nin, bu gi
bi konularda adı geçmiyordu, sadece gaz kullanan bir ülkeydi; ama, biz, kaynak çeşitliliğini de ar
tırdık. Biraz önce "kaynak çeşitliliği artmadı" filan dendi; arttı, işte, Şahdeniz Projesi gelecek neti
cede, bir miktar gecikti. Bizden dolayı değil. Ama, Azerbaycan'daki kuyuyu da ben yönetecek de
ğilim ya Sayın Seyhan. Yahut, gidin siz açın orayı da bana yardımcı olun bir milletvekili olarak. 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Bakanım, o sözleşmenin maddelerini doğru koysaydı
nız. Görevinizi yapmadınız. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Yani neti
ce itibarıyla bu çalışmalar, uluslararası anlaşmalarla ortaya konan çalışmalar; ama siz, maşallah... 
Yani, bu katkınızı Azerilere yapın da bana yardımcı olsunlar. 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Efendim, o görev sizin. O görevi siz yapıp getireceksiniz. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Hayır, ben 
size takılıyorum. Gayet tabii ki benim. 

BAŞKAN - Sayın Seyhan... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Şimdi böy

le, ama, siz, maşallah ona da yetişiyorsunuz yani. 
TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, uyaracağınız kişiyi karıştırdınız. Sayın Bakan 

benimle konuşuyor, ben de cevap veriyorum. Adil davranın lütfen. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Tamam, 

haklı. 
BAŞKAN - O zaman Sayın Bakan da sizinle konuşmasın, Genel Kurula hitap etsin. 
Buyurun Sayın Bakanım, Genel Kurula hitap edin. 
TACİDAR SEYHAN (Adana) - Adil davranın! 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Şimdi, bu

radaki mesele şu: Türkiye, gerçekten hem petrolde hem doğal gazda hem de elektrikte UCT'ye de 
giriyor. Girdiği takdirde, aynı zamanda bu yenilenebilir enerjiden de, inşallah, üretimimiz fazla 
miktara gelirse, saat farkıyla oraya bunu da satma imkânımız ayrıca olacak. 

Öbür taraftan, yatırımlarla ilgili rakamı vereyim size: Sadece, biz 2002'de, görevi devraldığı
mızda 90 milyon dolardı yatırım, 2006'da 562 milyon dolar oldu; yüzde 524 arttı bu, yüzde 524 art
tı; Türkiye Petrollerinin, biz, yatırımlarını yüzde 524 artırmış bulunuyoruz. 

Onun dışında, diğer konularda da yatırımlara ağırlık veriyoruz ve kaynak çeşitliliğiyle birlikte 
riskleri azaltmaya çalışıyoruz. Bunların başında da, en önemlisi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Projesi'dir, 
Şahdeniz Projesi'dir. 

Şimdi, Irak'la yakında görüşmelerimiz olacak. Irak gazının ve petrolünün... Petrol, zaten Ker
kük-Yumurtalık'la geliyor. 

Ayrıca, Mısır gazıyla ilgili önümüzdeki hafta Mısır'a gideceğim, bakanlarıyla görüşeceğim. 
Mısır gazının gelmesini, onu daha hızlandırmaya çalışıyoruz, Suriye'den hat bize gelecek -Kilis'e 
kadar uzatıldıktan sonra- mili network o. Fakat, daha mühimi Ceyhan projesi, Ceyhan Enerji Mer
kezi Projesidir. Bu projeyi, size, detaylı anlatma fırsatımız olmadı, ama, bu proje, Türkiye'nin bir 
dönüşüm projesi olacak enerjide; bir vizyon projesi, 2020, 2050, 2060 yıllarına kadar, Türkiye'yi, 
çok yıldız bir ülke hâline getirecek. Şu anda, bölgemizde, hatta Avrupa'da, Türkiyesiz bir enerji 
dünyası düşünülemeyecek ve başladı zaten bu. Doğal gazda da, petrolde de, elektrikte de, hatta bir 
miktar suda da Türkiye çok etkin bir noktada. Biz de bunun farkındayız ve bu kartı çok iyi oynu
yoruz. Yani, özellikle Avrupa Birliği konusunda ve Balkanlarda bize olan ihtiyaç çok arttı, çünkü, 
onların üçüncü kanalı, dördüncü kanalı olarak Türkiye olarak ortaya çıkacak. Bunun da bilincinde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Diğerlerini de size yazılı olarak arz ederim. 
BAŞKAN - Tamam mı Sayın Bakanım? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Diğerleri

ni yazılı olarak arz edeceğim. 
BAŞKAN - Tamamsa, süremiz var, Sayın Ateş'e söz vereceğim. 
Sayın Ateş, buyurun efendim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, Sayın Bakana benim iki sorum olacak: 
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Bir tanesi, Avrupa Birliği, dün bir enerji programını açıkladı. Bu programın çeşitli grupları ara
sında, örneğin yenilenebilir enerjiyle normal, bizim standart enerji programlan arasında birçok fark
lılıklar var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin bu programdaki yeri nedir? 

Bir de, Mısır'la ilgili doğal gaz projesinden söz ettiniz. Evet, Kilis'ten girecek, Gaziantep top
raklarından geçecek. Bu, sadece, henüz daha görüşme aşamasında mı, bir plan var mı? 

Üçüncü sorum da: Gaziantep doğal gaz projesi tamamlandı, ihale edildi, ama bir türlü yürümü
yor. Bu konuda, bize, bir bitiş tarihi verebilir misiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ateş. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Antep'in 

doğal gazıyla ilgili müteahhitle bir sorun oldu. O çözüldü ve bir problem yok bundan sonra. Rahat
lıkla bunu, bir problem olmadan kullanabilecek durumda olacaksınız. 

Mısır'la bir programımız, takvimimiz var. Ancak, bu Mısır gazı, güzergâh üzerinde Ürdün'den 
de geçtikten sonra, Lübnan'dan geçtikten sonra Suriye'ye geliyor; orada, Humus bölgesinden Tür
kiye'ye kadar 350 kilometrelik bir hat var. Orada, kredisiyle ilgili bir sorun var. Yani, Suriye 
Hükümetinin "Arap gazı" adı altındaki Mısır'la olan meselesinde bir kredi sorunu var. Bu, bir par
ça gecikti. Biz, bunu 2007'nin sonunda alacaktık, zannediyorum 2008'e taşacak gibi gözüküyor. 
Ben, biraz da bunu hızlandırmak için oraya gidiyorum ve bu gaz sadece Antep'e değil, oradan millî 
network'le Avrupa'ya kadar da -önce biz kullanacağız- oraya da gidecek. Hatta, bir şirket kurma ka
rarı da aldık; bunları, bir ortak şirket kurarak yapacağız. Oradan da gaz gelirse tam network'ü daha 
dengeli çalıştırma imkânımız olacak. 

Onun dışında, Mavi Akım'ın aşağı indirilmesi var, onu sormadınız. Ben, yenilenebilir enerjiy
le ilgili olanı söyleyeyim. Yenilenebilir enerjideki kaynaklarımızın giderek arttığını rüzgâr haritası
nı yaptığımızda biraz daha iyi gördük. Daha evvelki yaptığımız çalışmaların üstünde bir potansiyel 
olduğunu görüyoruz, ama, bu potansiyelin uygulamaya dönüşmesi o seçtiğimiz yerlerin bizzat in
celenmesiyle ortaya çıkacak ve bilhassa rüzgârda iyi bir imkânımız var ve bu imkânı, biz, Türki
ye'de tesis kurularak... Yani, bu rüzgâr türbinlerini de dışarıya para ödeyerek yaptırmak istemiyo
ruz. Aşağı yukarı 10 milyar dolarlık bir piyasa olacak; yeni bir sektör doğuyor ve burada da insan
lar çalışacak, doğal gaz gibi bir rüzgâr enerjisi sektörü doğacak. 

Aynı şekilde, ikinci bir iddialı çalışmamız da -bunu güvenerek söylüyorum- su konusunda. Bü
tün akarsulara türbin koyarak mümkün olan düşülerde elektrik üretmek üzere. Burada da yüksek bir 
kapasitemiz var, yaklaşık 20 bin megavatlık bir kaynak burada söz konusu. Bunu da, süratle biz özel 
sektöre veriyoruz. Şu ana kadar 130 projeyi özel sektöre verdik üste para alarak. Yani, ihalesine çı
kıyoruz. Akan sulardan, ufak da olsa... Bunların bazıları var, bir kamyonetin arkasına konulacak 
kadar küçük, bazıları bir tırın arkasına konulacak kadar büyük. Bu türbinlerden de yedi ayrı tipini 
ürettik TEMSAN'da. Şimdi, bunu, basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracağız. Herkes bu işe gire
bilir. Yani, bir ufak köyü de bununla aydınlatabilirsiniz, elektriğini üretebilirsiniz, daha büyüğüne 
de gidebilirsiniz. Bu noktada, gayet iyi bir gidişat var. 

Rüzgâr haritasıyla da, bilhassa, Ege ve Marmara Bölgesi'nde çok zengin bir kaynak var; ama, 
bunun bağlantı yerleriyle ilişkilerini iyi kurmamız lazım. O dediğimiz rakamları, hemen, bir saatle 
çarpıp şu kadar enerji üretilecek diye de düşünmemek lazım; çünkü, bunun, esmediği dönemde em
re amadeliğini de hesap etmemiz lazım; yani, esmediği zaman yedeğinin devreye girmesi gereki
yor. Ama, rüzgârda iyi bir imkânımız var. 

Jeotermalde de benzer bir durum var. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, süreniz doldu. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Şimdi, Av
rupa Birliği açısından, bu, çok büyük bir avantaj. Onların pik saatlerinde... Bizde saat daha farklı 
olduğu için, o pik saatlere, biz, bu kıymetli enerjiyi daha yüksek fiyattan satarak, aynı zamanda ge
lir de elde edebileceğiz. Biz, şu anda, Avrupa Birliğinden daha ileride bir noktadayız. Yani, enerji 
konusunda, bizim mevzuatımız, Avrupa Birliğinin mevzuatından bazı yerlerde daha ileride ve şu 
anda, biz, yüzde 90 da ödevlerimizi yaptık. O bakımdan, ileri bir durumdayız onlardan. 

Teşekkür ederim. 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Sayın Bakanım, Ağrı'dan arıyorlar, "Ağrı'ya doğal gaz 

ne zaman gelecek?" diye soruyorlar. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, teşekkür ederim. 
Süremiz tamamlanmıştır. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısını arayacağım. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar 

yeter sayısı yoktur. 
Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.47 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 18.58 

BAŞKAN : Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49'uncu Birleşimi'nin Dör
düncü Oturumu'nu açıyorum. 

1041 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının maddelerine geçilmesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi, 

maddelere geçilmesini tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Birinci bölüm 1 ila 20'nci maddeleri kapsamaktadır. 
Birinci bölüm üzerinde; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Sedat Uzun-

bay, Anavatan Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Hüseyin Güler. 
Şahısları adına; Eskişehir Milletvekili Vedat Yücesan ve Aydın Milletvekili Ahmet Rıza 

Acar'ın söz talepleri vardır. 
Sayın Uzunbay, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA SEDAT UZUNBAY (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

1041 sıra sayısıyla bastırılarak dağıtılan Petrol Yasa Tasarısı'nın birinci bölümü üzerinde Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, petrol sektörü dünyamızda en önemli stratejik ve ileri teknoloji gerek
tiren bir sektördür. 

Dünya enerji ihtiyacının karşılanmasında yüzde 37 gibi önemli bir paya sahip olan petrol, ül
kemizde de, yüzde 43'lük oranıyla enerji tüketiminde birinci sırada gelmektedir. 

Enerji tüketimi hızla artan Türkiye'nin enerji arz güvenliğini temin etmesi en önemli önceliği
dir. Ekonominin temel girdisi olan enerji ve onun temel bileşenleri olan petrol ve doğal gaz arz gü
venliği, ülkemiz enerji politikasının bel kemiğini oluşturmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 2005 yılında toplam ham petrol ihtiyacının 2,3 milyon tonu, yani, yüz
de 7,1'i yerli üretimle karşılanmıştır. Ülkemizde 2005 yılında ham petrol üretiminde Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının payı, 1,57 milyon ton ile yüzde 69 olup, yıl sonu itibarıyla 752 kuyu
dan üretim yapılmaktadır. 

Enerji Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde 946 milyon ton petrol rezervimiz vardır. Bunun 
163 milyon tonluk bölümü işletilebilir rezerv olarak kabul edilmektedir. Bu rezervlerin bugüne ka
dar yüzde 75'i, yani, 122 milyon tonu kullanılmıştır. Bu durum, yeni rezervlerin bulunamaması 
hâlinde, doğal gazın yanı sıra, petrolde de tamamen dışa bağımlı hâle geleceğimizi göstermektedir. 

Yine, Enerji Bakanlığı verilerine göre, 1954 yılından bugüne kadar ülkemizde açılan 3 097 adet 
arama, tespit ve üretim kuyusundan 2 100 tanesi, yani yüzde 68'i Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı tarafından açılmıştır. Bu rakamlar, yerli ve yabancı petrol şirketlerinin ilgisinin hangi boyutlar
da olduğunun bir göstergesidir. 

Değerli milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 20 bin yeni kuyu açılıyorken, ül
kemiz genelinde, maalesef, yılda ortalama sadece 60 petrol kuyusu açılabilmektedir. 
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6326 sayılı Petrol Kanunu'nun kabul edildiği 1954 yılından bugüne kadar 196 yabancı ve 27 
yerli şirket arama faaliyetlerine katılmıştır. Bugüne kadar, yabancı şirketler, birçok bölgede arama 
ve işletme ruhsatları olmasına rağmen petrol aramayıp bulunan kaynakları işletmeyi de ciddiye al
madıklarından Türkiye'ye gelmemişler, petrol üretimimizin artmasına değil, kolayca bulunup işle
tilebilecek kaynakların atıl kalmasına sebep olmuşlardır. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan raporlara bakıldığında, 2000 yılı itibarıy
la yabancı petrol şirketlerinin ellerindeki toplam ruhsat sayısı 206'dır. Petrol sahalarının büyük bir 
bölümünü elinde bulunduran yabancı petrol şirketlerinin üretimdeki payı ise sadece yüzde 31 'dir. 
Toplam yurt içi üretimin yüzde 69'unu gerçekleştiren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının elin
de ise sadece 126 ruhsat vardır. 

Bugüne kadar yapılan çalışmaların büyük bir kısmı, devletin kıt kaynaklarından ayırabildiği 
imkânlarla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından gerçekleştirilebilmiştir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 2004 yılı sonu itibarıyla saha jeolojisi etütlerindeki pa
yı yüzde 68, jeofizik etütlerdeki payı yüzde 73 ve ortak sahalar hariç, sondaj faaliyetindeki payı ku
yu adedi olarak yüzde 67'dir. 

Değerli milletvekilleri, petrol sektöründe ülkelerin arama faaliyetlerini kendi ülkelerine çek
mek için bir rekabet ortamı içinde oldukları bilinmektedir. Arama yatırımlarının gerektirdiği tekno
loji ve bilgi birikimini kendi ülkelerine çekebilmek için, ülkeler, var olan politik riskleri, hukuk dü
zenine saygınlığı, jeolojik riskleri ve yatırımcıların diğer beklentilerini de göz önüne alarak, belirli 
teşvikler getirmekte, belirli tedbirleri almaktadırlar. Jeolojik risk oranının azaldığı ülkelerde devle
tin petrol üretiminin aldığı pay artırılmakta, arama faaliyetini teşvik etmek isteyen ülkelerde ise pet
rol şirketlerine daha fazla pay vererek ülkeler arası rekabet ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, petrolde dışa bağımlılığın azaltılarak, ihtiyacın olabildiğince kendi do
ğal kaynaklarımızdan karşılanmasının tek yolunun petrol arama faaliyetlerini artırarak, yeni sahala
rın keşfedilip üretime alınmasıyla olacağı açıktır. Ülkemizin büyük ihtiyaç duyduğu önemli enerji 
kaynaklarından olan petrol ve doğal gazın kendi öz kaynaklarımızdan sağlanması öncelik olmalıdır. 
Petrol fiyatlarında son zamanlarda gözlenen artışlar, Türkiye'nin petrol faturasının gittikçe artacağı
nın da bir göstergesidir; ancak, konuya yüksek petrol fiyatları yönünden bakıldığında, yüksek pet
rol fiyatlarının cazipliği nedeniyle, yabancı yatırımcıların daha fazla risk alarak, daha fazla arama 
yatırımı yapması olasılığını da artırmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin ham petrol ve doğal gaz arama ve üretim politikalarının be
lirlendiği, kaynakların değerlendirilmesinde siyasi tercihlerin yapıldığı bu tasarıyla getirilen düzen
lemeler bu aşamada büyük önem kazanmaktadır. Bu tasarıyla, sektöre birçok teşvik getirilmekte ve 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yeni ve çok önemli görevler üstlenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki konumuyla diğer böl
ge ülkelerinden farklı dinamiklere sahiptir. Türkiye, dünya toplam petrol rezervinin yüzde 65'inin 
bulunduğu bir bölgede yer almaktadır. Türkiye'nin ham petrol ve doğal gaz üreten ülkeler ile tüke
ten ülkeler arasında transit ülke konumunda olduğu bilinmektedir. Bu konumun getirdiği avantajı 
çok iyi bir şekilde kullanarak, Türkiye'nin bu endüstride önemli bir oyuncu hâline dönüşmesi ge
rekmektedir. Transit ülke olmanın avantajları arasında, transit taşınan gaz veya petrolden Türki
ye'nin ihtiyacının daha ucuz olarak karşılanabilmesi olasılığı da vardır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de petrol, Orta Doğu ülkelerinde olduğu gibi, yüzeye yakın 
noktalarda değil, 3 ila 6 bin metre derinlikten çıkarılabiliyor ve bu iş ciddi bir maliyet ve teknoloji 
kullanımını gerektiriyor. 

Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olmasına rağmen, deniz aramaları konusunda da cid
di bir başarı elde edilememiştir. Bu başarısızlığın başlıca nedeni olarak, deniz aramalarının kara ara
malarına kıyasla daha pahalı olması ve ileri teknoloji gerektirmesidir. 
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Değerli milletvekilleri, bu Petrol Kanunu Tasarısı ile kara ve deniz alanları için farklı ruhsat 
süreleri belirlenmiş, arama ruhsatlarından alınan devlet hakkı kaldırılmış, üretilen petrolden alman 
devlet hissesi marjinal sahaların, ağır petrolün ve denizlerdeki üretimin teşviki için kademeli hâle 
getirilmiştir. Ayrıca, KDV ve ÖTV muafiyetleri tüm arama ve üretim faaliyetlerini kapsayacak şe
kilde genişletilmiş, damga vergisi ve kurumlar vergisinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Genel ola
rak, sektörün konuya ilişkin tüm önerileri dikkate alınmıştır. 

Petrol sektöründeki yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde, piyasa kanunlarıyla önceden 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bazı görevler Enerji Piyasası Düzenleme Kuru
luna devredilmiştir. Bu Petrol Kanunu Tasarısı'yla Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ek sorumluluk
lar ve görevler getirilmektedir. Oluşacak bu yeni duruma uyum sağlanabilmesi için Petrol İşleri Ge
nel Müdürlüğü teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu dönemde, petrol ve doğal gaz üreten, tüketen ve transit ülkeler ara
sında karşılıklı bağımlılık ve "kazan kazan" ilkelerine dayalı bir sistem geliştirilmektedir. Avrupa 
ve Uzak Doğu'da yer alan büyük tüketici ülkeler, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki kaynakları 
kendi bölgelerine çekmek için yoğun bir çaba içindedir. Bu konjonktür içerisinde, ülkemiz, artan tü
ketimini karşılayacak kaynakların diğer tüketicilere doğru akacağı güzergâh üzerindeki konumuyla 
tarihî bir avantaj yakalamıştır. Bu avantajlı durumdan en yüksek katma değeri çıkarmak, ülkemiz 
kurum ve kuruluşlarının tam, eksiksiz, sürekli bir koordinasyon ve iş birliği kurmalanyla mümkün 
olabilecektir. 

Ülkemizin tek, paylaşılmış ve ortak bir enerji stratejisine ihtiyacı vardır. Bu amaçla, Enerji Ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı başkanlığında ilgili tüm kurum ve kuruluşların bir araya geleceği ve te
mel vizyona yönelik hedefler, stratejiler ve uygulamaların belirleneceği ve takip edileceği bir kon
sey mutlaka kurulmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, burada Güneydoğu Anadolu'da bazı arama faaliyetlerine ve önemine 
değinmek istiyorum. 

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaklaşık 3,5 milyon dönümlük arazide petrol aramaya başlayan 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, elde ettiği bulgulara göre, bölgede ciddi bir petrol rezervi var
dır. Bunu iki tespitle örneklemek istiyorum: 

Birinci tespit: Sayın Bakanımızın Mardin-Nusaybin sahaları ile Suriye sınırı civarında açılan 
petrol kuyularındaki rezervin yaklaşık 87 milyon ton, yani 561 milyon varil olduğunu açıklıyor ve 
bu alanlarda arama ve sondaj faaliyetlerinin devam ettiğini ayrıca belirtiyor. 

Diğer bir tespit ise: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde petrol çıkartan bir özel şirketin arama 
grubu başkanı oldukça iddialı konuşuyor: "Mardin'in güneyinde, Ceylanpınar-Mardin-Cizre üçge
ninde, Suudi Arabistan'da çıkan petrol kalitesinde rezervler olduğunu tespit ettik. Bunu sismik ve... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Uzunbay, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun efendim. 
SEDAT UZUNBAY (Devamla) - Sayın Başkan, süre on beş dakika değil miydi? 
BAŞKAN - On dakika. 
SEDAT UZUNBAY (Devamla) - Grup adına on dakika mı? 
BAŞKAN - Evet. Neyse, ben size bir dakika daha ilave edeyim. 
Buyurun efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - İki dakika daha verin Sayın Başkan. 
SEDAT UZUNBAY (Devamla) - Teşekkür ederim. 
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"Mardin'in güneyinde, Ceylanpınar-Mardin-Cizre üçgeninde, Suudi Arabistan'da çıkan petrol 
kalitesinde rezervler olduğunu tespit ettik ve bunu sismik ve gravite çalışmalarıyla ortaya koyduk. 
Tespitlerimize göre bu bölgede günde 1 milyon varil petrol çıkarmak mümkün." diyor. Bunlar, çok 
önemli ve dikkat çekici tespitler. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının son bir senede 7 kuyu açtığı bu 
sınırın Suriye tarafında 100 kuyu faaliyet gösteriyor ve bunlardan günde 600 bin varil petrol çıka
rılıyor. Bu rakam, Türkiye'nin günlük tüketiminin yaklaşık yüzde 85'ine denk geliyor. Bu verilerden 
hareketle, bu bölgenin çok önemli bir bölge olduğu ortadadır. Bu bölgeyle ilgili olarak son zaman
larda yaşadığımız birkaç önemli olay var. Bunları sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. 

Bunlardan birincisi, bu petrol bölgesi içinde olan mayınlı arazilerle ilgili olarak, kısa bir süre 
önce mayınların temizlenmesi karşılığında organik tarım yapmak için Maliye Bakanlığı tarafından 
ihaleye çıkılmıştı ve Cumhuriyet Halk Partisinin etkin muhalefeti sonucunda, kamuoyundan gelen 
tepkiler üzerine ihale iptal edilmişti; bu, önemli bir olaydı. 

Diğer önemli olay ise, AKP Hükümeti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilen 1 
Mart Tezkeresi'ne göre, Amerikan Ordusu bu bölgeye yerleşecekti; bu da çok önemli başka bir olay. 

Değerli milletvekilleri, bugünlerde Irak'ta yaşanan Amerikan ve İngiliz firmalarının petrol pay
laşımlarından, insanın aklına, ister istemez, hemen 1 Mart Tezkeresi ve mayınlı arazinin temizlen
mesi ihaleleri geliyor. 1 Mart Tezkeresi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisinde reddedilmiş olması
nın ve mayınlı arazilerin temizlenmesi ihalelerinin iptalinin ne kadar önemli ve doğru kararlar ol
duğu, bu yönüyle de bir kez daha ortaya çıkıyor. 

Değerli milletvekilleri, petrol şirketlerinin menfaatleri gereği bilimsel gerçekleri nasıl çarpıta-
bildiğine ilişkin birkaç örnek vermek isterdim, ama, sürem çok sınırlı. Ancak, buralardan sadece ve 
son örneğim olan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla ilgili olarak yaşanan bir örneği aktarmak istiyo
rum. Bu hattın kuruluşu sırasında, İngiliz Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü, hat
tın yapımından önce Hazar bölgesindeki petrol rezervlerinin abartıldığını, bölgede en fazla 35 mil
yar varil petrol olduğunu söylüyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, buyurun, tamamlayın konuşmanızı. Madem on beş dakikaya göre ayar

ladınız kendinizi, buyurun efendim. 
SEDAT UZUNBAY (Devamla) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Amerika Enerji Bakanlığına göre ise, bölgedeki rezervler bu İngiliz Müdürün söylediği raka

mın tam 7 katı. İngilizlerin bilimsel verileri neden çarpıttığı kısa bir süre sonra anlaşılıyor ve hattın 
yapımında bir İngiliz petrol şirketinin lider konuma gelmesinin hemen ardından, sözde bu yanlışlık 
da düzeltiliyor. 

Değerli milletvekilleri, bugüne kadar bu hikâyelere benzer birçok hikâyeyi ülkemiz içinde de 
dinledik. Bu hikâyelerin ne kadar doğru olduğunu da bundan sonra hep birlikte yaşayıp göreceğiz. 
Bu Petrol Yasa Tasarısı'yla, cumhuriyet tarihindeki ilk Petrol Kanunu olan 1926 yılında çıkarılan 
725 sayılı Kanun'dan bugüne kadar seksen yıllık bir süre geçmiştir. Bu, Türkiye petrol sürecinde ye
ni bir aşamaya gelinmiştir, bir önemli dönüm noktasıdır. Bundan sonraki gelişmeleri aynı duyarlı
lıkla takip edeceğimizi belirtmek istiyorum ve Sayın Bakanımızın değişik vesilelerle hidroelektrik 
potansiyelle ilişkili olarak söylediği işte "Sularımız şırıl şırıl akıyor, akıp gidiyor, onları seyrediyo
ruz." ifadeleri vardı ve daha sonra bu projelerin, hidroelektrik potansiyelin değerlendirilmesi için 
hazırlanan projelerin olduğunu ifade etmişti. Umarım, bu Petrol Yasa Tasarısı'yla ülkemizde çıkarı
lacak olan petrole de, sulara baktığımız gibi şırıl şırıl bakmayız. 

Bu düşüncelerle, yasamızın ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, yüce Meclisi tekrar 
saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uzunbay. 
Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Mersin Milletvekili Hüseyin Güler. 
Sayın Güler, buyurun efendim. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Teşekkür ediyorum 

Sayın Başkan. 
Değerli milletvekili arkadaşlar, Petrol Kanunu üzerine Anavatan Grubu adına söz almış bulu

nuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Aslında, şu duyarsızlığa baktığımızda söylenecek tek bir şey var: Genel başkanların eşleri tar-

tışılsa, türban konusu tartışılsa duyarlı olan bir AKP, bu kadar önemli bir Petrol Kanunu tartışılır
ken piyasada olmaması, sorgulamamasını esefle karşılıyorum. Buradan da kamuoyuna şikâyet edi
yorum ve bu kadar, dünyada stratejik önemi olan Petrol Kanunu tartışılırken -hem içte hem dışta-
çok önemli, altını çizmemiz gereken iki üç unsur var. 

Türkiye'nin stratejik önemini biraz önce Sayın Bakanı dinleyince hayretle karşıladım. Bakü-
Ceyhan petrol boru hattını göz önünde bulundurduğumuzda, Sayın Bakan katma değer olarak 350 
milyon dolardan bahsetti. Sayın Bakana buradan sormak istiyorum: Bu fiyat, bekçiliğin ta karşılı
ğı. 350 milyon dolar dediğiniz çok büyük bir rakam değil. Düne kadar daha yabancı... Türkiye'de 
faizden, ranttan geçinenlerden 3 milyon YTL geri verdiniz. Göz önünde bulundurduğumuzda, bu 
kadar stratejik önemi olan Bakü-Ceyhan petrol boru hattına baktığımızda, 350 milyon doların çok 
büyük pay olmadığını kamuoyu aslında takdir ediyor. Asıl burada en büyük hassasiyetlerden bir ta
nesi, Bakü-Ceyhan boru hattının geçtiği yerler. Ardahan'dan giriyor, Kars'tan geçiyor, Erzurum, Er
zincan, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana ve Ceyhan; inşallah, bu, yarınlarda Tür
kiye'nin sınırı olmaz. Bunun altını net çizmemiz gerekiyor. Kendimize gelelim. Türkiye üzerinde 
oynanan stratejileri, Türkiye üzerinde oynanan oyunların eğer altını çizemeyecekseniz, o zaman bu
radaki varlığınızı lütfen sorgulayın. 

İkincisi, Petrol Kanunu sadece Türkiye'de mi sorun? Aynı zamanda komşumuz Irak'ta da pet
rol kanunu tartışılmakta. O kanun dahi tartışılmıyor. Baktığımızda, son günlerde zaten kamuoyunun 
en önemli, hassas olduğu noktalarda Türkiye'nin Orta Doğu'daki çıkarları söz konusu olduğunda, 
biz hep yıllardır içe kapandığımız gibi bugün de içe kapanıyoruz. Birinci sorun Cumhurbaşkanlığı 
sorunu, ikincisi genel seçimler konusu. 

Evet, Orta Doğu'daki çıkarlarımızı hep göz ardı ettik ve etmeye de devam ediyoruz ve burada
ki Petrol Yasası çıktığı zaman belki bir derece Türkiye'nin rahatlayabileceği bir unsur. Irak'ın bü
tünlüğü açısından bölünmeyeceği gibi anlamı çıkıyor, Petrol Yasası çıkınca. Gerek peşmergeler, ya
ni Kürtler ve gerekse Şiiler bu Petrol Yasası'na olumlu bakmakta. O zaman Türkiye olarak şunu di
yebiliriz: Ya Irak bölünmüyor. Neden? Çok uluslu firmalar, artık çıkarları, Irak'ın bütünlüğünden 
yana tavır alıyor. 

Asıl burada ikinci tehlike, bizim çıkarlarımız göz ardı ediliyor. En ufak bir şekilde çıkarlara 
müdahale edebilecek en ufak bir imkân kalmıyor. Çünkü, bunun koruması tamamıyla çok uluslu fir
maların güvencesi altında. O zaman bu oynanan senaryolara, oynanan oyunlara lütfen gözünüzü 
açın. Türkiye'nin tüm çıkarları göz ardı ediliyor ve bugün Petrol Kanunu'nda çıkacak unsurlardan, 
gerek Orta Doğu ve gerek stratejik açısından Türkiye'nin yapmış olduğu tek şey var, sadece koru
mak. O zaman, bir de kendi yer altı kaynaklarımız çıkabilecek; işte, petrol bulma. Çok basit. Tür
kiye'de yıllardır enerjide daha çok dağıtım üzerine senaryolar yazıldı. Dağıtım, hem kolay hem de 
kâr marjı çok yüksek. Çıkarmak, hem çok zor hem de aynı zamanda pahalı bir unsur. O zaman ya
pılacak tek şey var: Dağıtım. Türkiye'de de özelleştirmenin önemlilerinden bir tanesi dağıtım firma
ları üzerinde oldu. Neden? 1954 yılından itibaren Türkiye'nin böyle bir liberal bir kanunu varken 
dünyada yatırım yapması gereken unsurlar göz ardı edildi. Hep pazar payı... Bugün de aynı şekilde 
oyunlar devam ediyor. 
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Bir de, bundan sonra Sayın Bakanım bizi de aydınlatırsa seviniriz; stratejik önemi olan Bakü-
Ceyhan petrol boru hattının, bundan sonra Ceyhan-Hayfa arasındaki projenin akıbeti hakkında da 
bize bilgi verirse hem biz hem de kamuoyu aydınlanacaktır. Çünkü, eğer o da yapılanırsa stratejik 
önemimiz bir derece daha asgariye inmiş olur. 

Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sorunu, aslında petrolde arz ve talep sorunu değil. Sorun, 
sadece bölgesel sorun ve bu yüzden de gerek Orta Doğu yüzde 65'e varan dünya rezervlerinin bü
yük bir oranı... Hep Orta Doğu yıllardır çalkantılı, yıllardır hep kanlı süreçler devam ediyor. 

Bizim, bölge olarak, gerek doğal gaz ve gerekse petrol konusunda, özellikle fosil üretimi dedi
ğimiz bu petrollerin en önemli unsurları denizlerdir. Yıllardır gerek bölgemizde ve gerekse Karade
niz... Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de petrol aramanın bu kadar göz ardı edilmesi, ciddi 
bir stratejik oyunun parçası iken, Türkiye olarak, hep sadece seyirci kaldık. Bugün de, bölgemizde 
ve dünyada gelişen petrol konusunda da seyirci kalmaya devam ediyoruz. 

Sormak istiyorum: Gerek Irak'taki petrolün yüzde 70'ini çok uluslu firmalar götürürken, yüzde 
30'unu ne orada Irak halkının bütünlüğü içerisinde ne Şiiler ne Kürtler ne Sünniler ve ne Türkmen
ler faydalanacak. Tamamıyla çok uluslu firmalar dediğimiz -biraz önce isimleri de sayıldı- ve onla
rın çıkarları doğrultusunda altyapı hazırlanmış oldu ve bu Petrol Kanunu'yla da Türkiye'nin de ay
nı altyapısı yaratılıyor. Hiç değişen bir şey yok. Türkiye'de, ne gerek katma değer üretmek ne istih
dam ne çeşitli yatırım projelerine dönük unsurdan çok, çıkacak yer altı kaynaklarının hazır rezervi 
olan Türkiye'nin özellikle rezervi konusunda baktığımızda ve süreç olarak da Amerika başta olmak 
üzere, Batılı ülkeler, kendi yer altı kaynaklarını ekonomik ve uzun süreli kullanma eğilimindeyken, 
Türkiye ise daha bunların farkında değil. 

Böyle bir süreç içerisinde baktığımızda, Türkiye'nin üretilebilir rezervler konusundaki kayna
ğı belli; petrol 40,6, 2000 yılında, üretim ve tüketim olarak baktığımızda, doğal gaz 16 -her geçen 
gün de artmakta- hidroelektrik 3, diğerleri ise yüzde 10. 

Bu açıdan baktığımızda, dünya petrolden yavaş yavaş uzaklaşırken, Türkiye'deki yatırımların 
büyük bir kısmı petrole dayalı ve bağımlılık devam etmekte. Özellikle enerji konusunda on-on beş 
yılını ipotek altına almış bir Türkiye düşündüğümüzde, geleceğimizin ne kadar karanlık olduğunu 
düşünüyoruz. 

Sayın Bakana soru sorduk, İran'ın doğal gazını stratejik silah olarak kullanıp kullanmadığını. 
Samimiyet içerisinde ifade etti ki "Aldığımız bilgiler doğrultusunda, işte, İran'daki teknik arıza ve 
hava koşullarından dolayı." O zaman sormak lazım Sayın Bakanım: Çin'e niye kesmedi İran? Yani, 
önce can, sonra canan. Biz canan mıyız bu ülkede? Bunca büyük bir stratejik, imza altına almışız 
ve devlet güvencesi olması gereken bir yerde, İran'ın inisiyatifine mi bırakacağız bu süreci? 

Peki, Türkiye'de ne kadar doğal gaz stoku yapabilecek depolarımız var, söyler misiniz? "İyi ki 
bayram değildi." İfadesi, Sayın Bakanın ta kendisinin. Bu yüzden tüketmek yerine... Tabii ki, stra
tejik olan silahları, İran kendi açısından kullanmakta, o kendi açısından haklı; ama, bizler ise bir 
başka ülkenin inisiyatifi altındayız. Sıkıntı burada başlıyor. Bu yüzden, Türkiye'de enerji profilini, 
enerji çeşitliliğini artırmak zorundayız. 

Biyodizel örneğinden vermek istiyorum. Türkiye'de tarıma dayalı özellikle de, çok ciddi an
lamda, biyodizel üretimini daha doğmadan öldürdük, çünkü, petrol devleri dediler ki: Katma değer 
koy, KDV koy. Evet, KDV'siz olmaz, ama, daha bu sektörü yaşamadan öldürmenin hiçbir anlamı 
yok, bağımlılığı daha da derinleştirir ve biyodizel ünitesi açısından Türkiye'de ciddi sıkıntılar baş
ladı. Düne kadar ciddi, her geçen gün artan bir kapasiteyle Türkiye'de biyodizel enerji üretimi sağ
lanırken, bugün yok olmaya mahkûm. Zaten sektörel anlamda teknolojiyi dışarıdan ithal ediyoruz, 
bir de KDV gibi üzerine çullandık ve boğduktan sonra yapılacak bir şey, o sektörde başımız sağ ol
sun, doğmadan öldü! Bu yüzden, enerji politikalarını çok iyi belirlemek zorundayız ve gücümüzün 
kıymetinin farkına varalım. Dünya üzerinde sadece konumumuz bekçilik olmasın ve hep unsur, 
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bekçilik konumuna giderken, eğer enerjideki bağımlılık ve politikalarımızı bölgesel ve küresel an
lamda göz ardı ettiğimiz müddetçe, Türkiye sadece kaderiyle baş başa kalmış olur ve bu kader de, 
maalesef, Türkiye'nin değil başkalarının ellerinde olur. 

Siyasal anlamda on beş-yirmi yılını ipotek altına almış bir enerji politikasıyla gitmek mümkün 
değil. Eğer, iklimsel koşullara, yani, hava koşullarına bağlı olarak yaşacaksak, o zamanki gerek 
enerjideki ve gerekse sanayideki bağımlılığımız her geçen gün artmakta. Bu silahlar iyi kullanılma
lı ve yaşama geçirirken de Türkiye'de bağımlılıktan çok üretimi, üretimle beraber liberal sistemin 
verimliliğini ve rekabet koşullarını yaratmak zorundayız. 

Burada, özelleştirme adı altında çok uluslu firmalara altyapı ve zemin yaratılmakta. Bugün, 
Türkiye'deki bir rafineri konusunda ATAŞ bile, geçmişinde BP'ye ait olan, Mersin'deki ATAŞ rafi
nerisi bile kapatırken, bundan sonra bu tür yatırımlar konusundaki çok uluslu firmalar dışında Tür
kiye'de millî burjuvamızı da yaratamadığımızdan dolayı, ulusal sermayemize... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Şimdi, ulusal ve millî sermayemizi yaratmadığımız müddetçe, bu rekabet koşullarında eşit ol

mayan çok uluslu sermayeler karşısında yapacağımız tek şey var, o da teslim olmak. Ülkenin çıkar
larını peşkeş çekmek. 

Sayın Bakan diyor ki: "Dağıttığımız kömür fiyatıyla, biz sosyal hukuk devletiyiz, sosyal dev
letiz. Onun gereğini kömür dağıtarak sağladık." Allah aşkına söyler misiniz, kömür dağıtmanın kar
şılığı nedir? Bu ülkede hiç kimse açlığıyla, sefaletiyle övünmez. Sayın Bakanıma da burada hatır
latmak isterim. Yardıma muhtaç kitleyle değil, refahıyla, bereketiyle ve onuruyla yaşamış bir ülke 
özlemi içerisindeyiz. Bu yüzden toplumu asalaklaştırmak değil, bağımlı hâle getirmek değil, iaşeye 
bağımlı hâle getirmek değil, tam tersine, üretebilen, rekabet eden ve dünya klasmanında gerek be
yin ve gerekse ürettiklerimizle ayrıcalıklı bir Türkiye özlemi içerisindeyiz ve Sayın Bakanıma da 
bunları tavsiye ederim. Bu yüzden, Türkiye'deki gelir dağılımı ve yoksulluğu göz önünde bulundur
duğumuzda, her geçen gün iaşeye bağımlı kitleler sayısı hızla artmakta. Sizin aldığınız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sizin iktidar döneminizde aldığınız yeşil kart sayısıyla bugünkü yeşil kart sayısını lütfen bir 

tartın. Aradaki fark, sizin becerinizdir. Olumsuzlukları da becerdiniz, ama ülkenin tüm değerlerinin 
korunmasını diliyoruz. 

Biz, Anavatan olarak, liberal sistemin, verimliliğin ve rekabetin önündeki tüm yasal engellerin 
aşılmasından yanayız; ama, günümüzün koşulları içerisinde, küresel dünyayı da göz önünde bulun
durarak Türkiye'nin millî menfaatlerini korumak bizim görevimizdir. Buradaki çıkarılmış olunan 
yasayı çekinceleriyle beraber sizlerle paylaştık. Lütfen, önergelerle bu fırsat varken, ülkenin teme
line, ülkenin millî menfaatlerini göz ardı etmeyin diyoruz. Bu kanunun, ülkenin menfaatinden çok, 
ülkenin yarınlarına ipotek koyacak bir kanun olarak bilinmesini istiyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Şahısları adına ilk konuşmacı, Eskişehir Milletvekili Vedat Yücesan. 
Buyurun Sayın Yücesan. (CHP sıralarından alkışlar) 
Hatırlatayım Sayın Yücesan, süreniz beş dakika. Bazen arkadaşlar şaşırıyor süreleri. 
MEHMET VEDAT YÜCESAN (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1041 sıra 

sayılı Petrol Kanunu Tasarı üzerine görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Konuşma
ma başlamadan önce yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; 6326 sayılı mevcut Petrol Kanunu'nda değişiklik yapan 
1041 sıra sayılı Tasan, ülkemizin geleceği için son derece önemli sonuçlar doğuracak bir kanun ta
sarısıdır. Bu tasarının ayrıntılı bir şekilde ele alınması, maddeler üzerinde ayrıntılı konuşmaların ya
pılması gerekir. Tasarıya katkıda bulunmak isteyen milletvekili arkadaşlarımıza bu fırsat tanınma
lıdır; tasarının eksiklerinin giderilmesi, yanlışların düzeltilmesidir. Ancak, AKP'nin, neredeyse âdet 
hâline getirdiği, bizlerin hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz bir şekilde, tasarı, temel yasa olarak gö
rüşülüyor. AKP, neredeyse 3 maddelik kanun tekliflerinin bile temel yasa olarak Mecliste görüşül
mesini isteyecek. Arkadaşlar, bu yaklaşım asla kabul edilir bir cinsten değildir. Ülkemizin petrol 
kaynaklarının durumunu, ülkemizin yarınlarını belirleyecek bu kanun, temel yasa olarak ele alın
mamalıdır. Bunu doğru bulmadığımı belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Petrol Kanunu'yla yapılmak istenen değişiklikler ile sektördeki kamu ku
ruluşumuz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığını gözetme anlayışı ortadan kaldırılmaktadır. Petrol 
kaynaklarımızın, teşvik adı altında uluslararası tekellere sunulması amaçlanmaktadır. Ülke çıkarla
rının korunmasından vazgeçilirken, kamu adı altında petrol arama ve üretim faaliyetlerini yürüten 
Türkiye Petrol Anonim Ortaklığının özelleştirilmesinin ilk adımı atılmakta, uluslararası şirketler 
hâlinde yeni bir düzenleme getirilmektedir. Başka bir deyişle, kamu yararından vazgeçilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun 12'nci maddesinin birinci fıkrasında, ya
bancı devletlerin doğrudan doğruya veya idaresine hâkim olacak şekilde mali ilgileri veya menfa
atleri bulunan hükmi şahıslar ile yabancı devletler adına hareket eden şahısların petrol hakkına sa
hip olmalarını, petrol ameliyatı yapmalarını, buna istinaden menkul ve gayrimenkul satın almaları
nı yasaklayarak, bu yasağa istisna tanıma hakkını da Bakanlar Kuruluna veren madde tasarıdan çı
karılarak petrol arama ve üretim faaliyetlerinde bulunmak isteyen yabancı devletlerin taleplerinin 
millî menfaatlere uygun olarak değerlendirilmesi imkânı ortadan kaldırılmıştır. 

Bu anlayışla, ülkemizde piyasa denetimi yapmak isteyen ve mevcut rezervlerin önemli olarak 
kendi siyasal anlayışına göre kontrol altında tutulmasını sağlamak, arzu eden yabancı devletlerin 
müracaatının değerlendirilmesi ortadan kaldırılmış, ülke yararını gözetme anlayışı terk edilmiştir. 
Yabancı ülkeler adına faaliyet gösteren şirketlerin ve şahısların diğer şirketler üzerinde siyasal ve 
ekonomik olarak etkin bir politika izlemesinin önü açılmıştır. Bu durumda, kamu ve ülke menfaat
lerini gözetmek anlayışından vazgeçildiği açıkça görülmektedir. Serbest rekabet ortamına hazırla
ma altında tüm kısıtlamaları ortadan kaldırmak, millî menfaatlerimizin kendi ulusal sınırlarımız içe
risinde yabancı devletlerin menfaatleriyle eşdeğer, hatta vazgeçilir olarak değerlendirilmesi kabul 
edilmez bir anlayıştır. 

Değerli arkadaşlarım, tasarıda, 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun 13'üncü maddesi çıkarılmakta
dır. 13'üncü madde, petrol hakkı sahiplerinin ürettikleri ham petrol ve tabii gazdan, tamamı üzerin
den kara sahalarında yüzde 35'ini, deniz sahalarında da yüzde 45'ini ham ve mamul olarak, mahsul 
olarak ihraç etme hakkını veriyordu, geri kalan kısım memleket ihtiyacına ayrılıyordu. Mevcut Ya
sa'daki bu madde, 13'üncü madde kaldırılarak, çıkarılan petrolün tamamının ihraç edilmesine ola
nak sağlanmaktadır. Bu sakıncalıdır değerli arkadaşlarım. Eğer, çıkarılan petrolün tamamı ihraç edi
lirse, ileride sıkıntılar yaşanmasına sebep olur. 

Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında yaşananları hepimiz biliyoruz. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yücesan, konuşmanızı tamamlayınız. 
MEHMET VEDAT YÜCESAN (Devamla) - İleride yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk 

veya Allah korusun, çıkabilecek bir savaş esnasında, memleket ihtiyacı için pay ayrılmadığı için, 
petrolün tamamı ihraç edildiği için, hiç de istenmeyen sorunlar yaşanmasına sebep olacaktır. Tasa
rının 4'üncü maddesiyle bu hak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından alınmaktadır, kime veril
diği belirsizdir. Şimdi, deniyor ki, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının elinde ruhsat var, ama, 
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onlar kullanmıyor, haksız rekabet yaratıyor şeklinde iddialar var, çeşitli yorumlar yapılıyor. Bunla
rın hiçbirisi doğru değil arkadaşlarım. Bugün, petrol varlığı ispatlanmış Güneydoğu Anadolu Böl-
gesi'nde ruhsatların yüzde 40'ı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, yüzde 60'ı ise yerli ve yaban
cı şirketlere aittir. Bunlara karşı, 2004 yılı itibarıyla söylüyorum, son yirmi yılda bu bölgelerde ya
pılan jeolojik ve jeofizik çalışmaların yüzde 93'ü, sondaj faaliyetlerinin yüzde 81'i Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Ek bir dakika daha vereyim Sayın Yücesan. 
Buyurun efendim. 
MEHMET VEDAT YÜCESAN (Devamla) - Diğer taraftan, bu işler kolay değil arkadaşlar. 

Kuyuyu açmadan evvel yapılacak önemli işler var. Bir de, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kâr 
amacı gütmeden çalıştığı için, millî menfaatin olduğu her yere gittiği için, en fazla ruhsat alan 
TPAO'nun elindedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu durum çok önemlidir. Ancak, Meclis çatısı altında görüştüğümüz bu 
tasarıyla TPAO'nun ülke içinde ve dışında devlet adına hareket etmesi devre dışı bırakılmıştır. 

Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN -Teşekkür ederim. 
Şahsı adına ikinci konuşmacı, Aydın Milletvekili Ahmet Rıza Acar. 
Sayın Acar, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AHMET RIZA ACAR (Aydın) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan: 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1041 sıra sayılı Petrol Kanunu Tasarısı üzerinde şahsım 

adına söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Petrol Kanunu, bundan önce 1954 yılında ana hatlarıyla çıkarılmış olan bir kanundu. O günden 

bugüne kadar bazı değişiklikler olmakla birlikte, bugün görüştüğümüz kanun yeni bir baza, yeni bir 
anlayışı beraberinde getirip oturtan bir kanun olduğunu düşünüyorum. Ama, bütün buna rağmen de 
şunları söylemeden geçmek istemiyorum. 

Bugün dünyada neler konuşuluyor acaba, hele 1990'h yıllardan sonra? Enerjinin güvenliği, tü
ketimi, arzı, karbonu ve yirmi yıl sonrası konuşuluyor birçok kurumlar ve de bu konuyu analiz eden 
resmî ve özel sektör kurumlan tarafından. Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerde de tüketi
min iki kat artacağı konuşuluyor. Çin'in ve yanındaki Hindistan'ın herkesin kaygısı olduğu görüşü
lüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliğinin 2 katı petrolü tükettiği konuşuluyor. Çin'in 
yirmi yıl içerisinde bir noktaya geleceği, kutuplarda zor alanlarda petrolün bulunabileceği ve daha 
çok aranacağı konuşuluyor. Sibirya'nın enerji kaynakları üzerinde, Japonya'yla Çin'in rekabeti ko
nuşuluyor. Gelir seviyesi arttıkça tüketimin çoğaldığı ve çoğalacağı üzerinde hesaplar, kitaplar, tar
tışmalar yapılmaktadır; aynı zamanda, dış politika aracı olarak da kullanılacağı, kullanılmak isten
diği görüşülmektedir. Maliyetlerin artacağı, Çin'le Hindistan'ın daha çok önemli adımlar atıyor ol
duğu, Çin'in çok uzaktan enerji aldığı, enerji ithalatına olan ihtiyacı görüşülüyor. Afrika'da üretimin 
ve arzın yüzde 16'lardan yüzde 25'lere çıkacağı konuşuluyor; bu rakamın Orta Doğu'daki kadar ol
duğu ifade ediliyor. Nijerya yetkilileriyle Amerikan Başkanının görüşmesinin çok önemli olduğu ko
nuşuluyor. 10 milyar insana yetecek yenilenebilir enerji kaynağının bulunduğu konuşuluyor. Yeni bo
ru hatları, Orta Doğu'da petrol gelirlerinin el değiştirmesiyle ilgili konuların konuşulduğu; Rusya'nın 
önemli bir aktör olduğu, onun öncülüğünde OPEC'e üye olacağı konuşuluyor. Gelecekte güç dina
mikleri petrol, ulusal çıkarlar ve ihracatçı ülkeler için politik baskı aracı olacağı konuşuluyor. 

Şimdi, dünyada bunlar konuşulurken, biz Türkiye'de bugün çıkarmakta olduğumuz kanunun 
acaba kimlere rantlar, kimlere yeni imkânlar sağlayacağını konuşuyoruz. Halbuki orta yerde sofra 
yok, orta yerde sini yok, orta yerde sininin üzerinde ekmek yok, katık yok, azık yok paylaşacağı-
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mız. Çünkü, nedir? Ürettiğiniz petrolün kökü 2 milyon 200 bin-2 milyon 300 bin tondur. Yer altın
da varsa, eğer bu petrolü de dışarıya, ama biz ama bir başkası çıkaracaksa, elimizden gelen imkânla
rı sağlamalıyız diye düşünüyorum. Bu kanun da değişmez maddeleri ihtiva etmiyor ki. Beş yıl son
ra, üç yıl sonra, sekiz yıl sonra bunu da yenilersiniz. Hele bir çıkarsınlar da, hele bir gelsinler de, he
le bu ülke petrol yönüyle cazip bir konuma dönsün de ondan sonra bir bakalım diye düşünüyorum. 

HASAN ÖREN (Manisa) - Anlaşma yirmi beş yıllık! 
AHMET RIZA ACAR (Devamla) - Bu kanunun en önemli hedefi, Maden Kanunu'nda olduğu 

gibi, bir patlamayı meydana getirmektir. Maden Kanunu'nda, gerek aramada gerekse de işletmede 
gerekse de üretimde gerekse de ihracatta çok önemli noktalara tırmandığını hepimiz biliyoruz, bu 
Petrol Kanunu'nun da hedefi budur diye düşünüyorum. 

Ayrıca, eski Kanun'un bilhassa 12'nci maddesinden bahsediliyor, millî haklarımızı korumadı
ğını... 12'nci madde, daha ziyade burada yatırım yapacak olan yerli ve yabancı sermayeyi ürküten 
devletçi ve de bürokratçı bir anlayışı getiriyor. Nedir? 1950'lerde çıkan bu Kanun, 1940'ların düşün
cesiyle çıkarılmıştır zaten. Her ne kadar serbest bir piyasa ekonomisini savunan bir hükümet de ol
sa, o günkü insanların çıkardığı kanunların içindeki anlayışların bu olduğunu düşünüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Acar, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
AHMET RIZA ACAR (Devamla) - Efendim, bu kanunun... O kadar çok söylenecek söz var 

ki bu kanunla ilgili, getirdiği yeniliklerle ilgili. Bu kanun, açık, şeffaf, anlaşılabilir bir metin olarak 
karşımızdadır. Bu anlaşılabilirliği, açıklığı, böyle bir metin olması, bu ülkede, öyle zannediyorum 
ki, yerli ve yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olacağını düşünüyorum. 

Ben, bu duygu ve düşünceler içerisinde... 
Esas olan bir diğer husus da, biyodizelin bu kanun içerisinde yer almış olmasıdır tarımı destek

leyen bir anlayış içerisinde. 
Ayrıca, dağıtım firmalarıyla rafinerilerin de, buna yüzde 2 oranında katkı karıştırabilirle 

imkânlarını getirmesini, bedelsiz lisans alma, üretim lisansı alma, kalite ve standartta bir üretim 
yapma gibi daha birçok şeyleri beraberinde getirdiğini düşünüyorum. 

Ben, bu duygu ve düşünceler içerisinde, kanunun hayırlı olmasını, Türkiye'de bereket yağdır
masını diliyor, herkesi saygı ve hürmetle selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, bölüm üzerinde soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz on beş dakika 

süreyle. 
Sayın Aslanoğlu, buyurun efendim. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım telefonla konuşuyor, biraz bek

leyeyim müsaade ederseniz. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım... 
Buyurun efendim. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım, doğal gaz ihaleleri yapıyorsu

nuz illerde. Bu ihalelerde her ilde değişik fiyatlar çıkıyor: Bağlama bedeli 180 dolar, bağlama be
deli 5 dolar, abone bedeli 250 dolar, abone bedeli 30 dolar; değişik illerde değişik. Şimdi, yüksek 
fiyatlı illerin insanları "biz doğal keriz miyiz" diyorlar. 

İki: Kamu adına, halk adına, insan adına orada yapılan işleri acaba hangi kurum koruyup kol
layacak halkı? Ben, şahsınız dâhil, tüm Enerji Bakanlığı dâhil, EPDK dâhil, Malatya'daki bu süreç-
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te bağırmadığım yer kalmadı. Tek bir kimse sahip çıkmadı. Gelip, sen ne yapıyorsun... Halkın gün
lük yaşamı altüst edildi, dayatma yapıldı ve kamu adına bu insanların yaşamına... Aylarca perişan 
oldu insanlar ve bu insanların hakkını koruyacak ne bir kurum var... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. 
Sayın Bakan ariftir, anlamıştır ne demek istediğinizi, cevap verecektir. 
Buyurun Sayın Kurtulmuşoğlu. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. Aracılığı

nızla Sayın Bakana bir soru sormak istiyorum. 
Sayın Bakan, doğal gaz, Akçakoca'da, çıkacağını söylediniz. Ben de biliyorum. 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYO

NU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Çıktı zaten. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Ankara) - Dağıtıma ne zaman başlayacak? Artı, eş za

manlı, Akçakoca'ya doğal gaz verilecek mi? Verilecekse ne zaman verilecek? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Işık... 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, petrol, petrol ürünleri ve doğal gazda ithalata ödenen miktar 2001'de 8,4 mil

yar dolar, 2002'de 9,3 milyar dolar, 2005'te 21,3 milyar dolar, 2006'da ise yaklaşık 29 milyar dolar 
olarak açıklandı. 2002'deki dış ticaret açığımız 7,4 milyar dolar, 2005'teki dış ticaret açığımız ise 
32,4 milyar dolar olduğuna göre, aradaki açığın 12 milyarlık dolarlık kısmı, enerjideki, artış, itha
lat farkından gelmektedir. 2006'daki enerjiye ödenen rakam da 29 milyar dolar olduğuna göre, bu 
miktarı, çıplak olarak cari açık olarak yorumlayabilir miyiz? Zira, bu enerjiden üretime ve istihda
ma yansıyan kısmını değerlendirir misiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Tütüncü, buyurun. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
İki sorum var Sayın Bakana. 
Birincisi: Tekirdağ'ın Şarköy, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde önceki yıllarda yapılan doğal 

gaz sondajlarında önemli bulgulara rastlandığı ifade edilmektedir. Bu üç ilçedeki doğal gaz rezerv
lerinin gerçek durumu nedir? 

İkinci sorum: Yine, Tekirdağ'ın Malkara ve Hayrabolu ilçelerindeki organize sanayi bölgeleri 
tamamlanmış durumdadır. Ne var ki, doğal gazın olmaması buralara yatırım yapacak olan sanayi
cileri geri itmektedir. Hayrabolu ve Malkara organize sanayi bölgelerine doğal gaz getirilmesi için 
Hükümetiniz nasıl bir çaba içinde olabilir? 

Üçüncü sorum, bundan önceki bölümde sorduğum soru idi... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tütüncü, teşekkür ederim. 
Sayın Kepenek, buyurun. 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
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Sayın Bakanımızdan şu sorulara yanıt istiyorum: 
Birincisi: Kullandığımız akaryakıtta, benzin ve mazot fiyatı içinde vergi payı ne kadardır? Bu

nun düşürülmesi için Maliye Bakanıyla bir görüşmeniz olacak mı? 
İkinci sorum: Doğu Karadeniz'de Fırtına Deresi üzerinde yeni bir hidroelektrik santrali yapıl

ması düşünülmekte midir? 
Üçüncüsü: Bürokrat atamalarında kaç bürokrat ataması öneriniz Başbakanlıktan geri çevrilmiştir? 
Dördüncüsü: Nükleer santral konusunda, ben karşıyım ama siz ne kadar ısrarlısınız? Buradaki 

son durum nedir? 
Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Yıldırım... 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Sayın Bakanım, az önce Ağrı eski İl Başkanımız Cemil 

Özmen beni aradı, "Ağrı'dan doğal gaz boru hattı geçiyor, ama Ağrı halkı doğal gazdan istifade ede
miyor." dedi. Cumhuriyet Halk Partisinin de orada milletvekili olmadığı için o sıfatı ben kullanıyo
rum. Acaba Ağrı'ya doğal gazı ne zaman getireceksiniz? 

İki: Kastamonu'ya ihalesi yapıldı, 2007'de biz tarhana çorbasını pişirebilecek miyiz? Ordu'da 
olduğu gibi Kastamonu'da ne zaman tarhana çorbasını kaynatacağız? 

Ayrıca, sarımsakla ilgili bir projenizin olduğunu biliyorum. Belki Petrol Kanunu'nda yeri değil 
ama, Türkiye'de 100 bin tonun üzerinde sarımsak üretimi var, ithalatta da önemli engelleri sağladık, 
üretimi yüzde 20 civarında artırmayı düşündüğümüz projeyle ilgili düşünceniz nedir? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Petrol ile sarımsak arasında nasıl bir ilişki var? 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Doğal gazda kullanacağız efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ören. 
HASAN ÖREN (Manisa) - Sayın Bakanım, biraz evvel konuşmanızda Soma'dan Kars'a, Erzu

rum'a kömür gönderdiğinizi söylediniz ve bunu övünerek söylediniz. Soma'da çıkan kömürün kalo
risi 4.200'dür. Erzurum'da kış şartları ağır olduğundan dolayı 5.500 kalorilik kömür kullanırlar ve 
Soma'dan giden kömürler bu kadar uzak mesafede olmasına rağmen, yani 1.500 kilometre ileriye 
gönderdiğinizde Erzurum'da kullanılmaz. Acaba bürokratlarınız bu konuda doğru bilgi vermiyor 
mu? Burada bunları söyler iken gerçekten konuyla çok yakından bilginizin olmadığını zannediyo
rum. Soma'dan 4.200 kalorilik kömür kesinlikle Erzurum'da kullanılmaz. Bu konudaki düşünceni
zi almak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ören. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Ben, zaten, 

Erzurum'a gönderdik demedim. 
HASAN ÖREN (Manisa) - Kars... 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Erzurum'da 

zaten Oltu kömürleri var, oradan, Oltu'dan geliyor. 
HASAN ÖREN (Manisa) - Kars'a gönderiyorsunuz efendim. 
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Hayır, ha
yır... O, sadece mesafeyi algılayabilmeniz için söyledim. Erzurum diye bir laf geçmedi; Erzu
rum'un kömürü Oltu'dan geliyor. Oltu da daha evvelden zarar etmişti, orayı da açtık. 

HASAN ÖREN (Manisa) - Kars'a gönderdiniz efendim. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Hem adam 

çalışıyor hem gidiyor. Dolayısıyla, bunu gönderirken de sadece kalorisine bakmıyoruz, kükürt oran
larına da bakıyoruz. İl Hıfzıssıhhanın standartları içinde onu gönderiyoruz, hava kirliliğine de se
bep olmasın diye. 

HASAN ÖREN (Manisa) - Kullanılmıyor efendim gönderdiğiniz kömür. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Değil. Do

layısıyla, benim arkadaşlarım beni aldatmazlar, ben de, en az onlar kadar konuyu biliyorum. 
İkinci olarak, size şunu söyleyeyim: Madem yeri geldi, Kastamonu'nun sarımsağına nasıl kat

kıda bulunacağız diye... Borlu mikro besleyiciler yaptık şu anda. Bu mikro besleyiciler eğer bor ek
sikliği olan topraklarda olursa, sarımsak üretimine katkıda bulunuyor, bunu, üniversiteyle yaptığımız 
testlerde çıkardık. Eğer, Kastamonu'da, o topraklarda bor eksikliği varsa, o zaman bunu kattığımız 
takdirde üretim daha da artabiliyor. Buğdayda da aynı şekilde. Ama, fazla olursa, o zaman da ters et
ki yapıyor. Yani, bunu iyi bir analizden sonra... Oradaki il tarım müdürlüğünden bilgileri alalım. Siz 
de takip edin. Eğer öyle bir durum varsa... Artışa sebep olduğunu bilimsel raporlarla tespit ettik. 

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Sayın Bakan, bir de, doğal gazda sarımsağın kokusunu 
kullanmayı düşünüyor musunuz? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Yok, onu 
farklı yerlerde kullanacağız; onu cacıkta kullanacağız. 

Şimdi, buradan şuna geçmek istiyorum: Tabii, şaka bir tarafa "Ağrı'ya doğal gaz ne zaman gi
decek." diye söylediniz. Sayın Yıldırım, Ağrı'ya doğal gazın geldiğini siz cümle içinde zaten kul
landınız. Ağrı'nın içinden geçiyor doğal gaz. 

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Ama halk kullanamıyor. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Sonra "Ne 

zaman doğal gaz gelecek?" diye sordunuz; geldiğini de zaten siz kendiniz söylediniz, sorunuzun ce
vabını kendiniz verdiniz. Dağıtım ihalesi olacak. Dağıtım ihalesini EPDK yapıyor. Onların da bel
li bir programı var, o program dâhilinde bunu yürütecekler. 

MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - İhalesi yapıldı zaten Sayın Bakanım. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Tamamen 

serbest piyasaya göre oluyor. 
Başbakanlıktan... 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Kastamonu'yu söylemediniz. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Kastamo

nu bütün güzelliklere layık bir şehrimiz. Oraya da doğal gazın etüdünü yapıyoruz. Biraz zaman ala
cak, çünkü, ekonomikliği, fizibilitesi üzerinde çalışma yapılıyor. 

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Yani, bizim iktidarımızda mı nasip olacak, size mi? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - İnşallah 

bizde olacak. 
Arada fark yok. Biz, oraya da gazı götürmeyi düşünüyoruz. 
Şimdi, Sayın Kepenek'in sorusu... Evet, bu petrolde vergi oranını biliyorsunuz zaten, cevabı

nı bildiğiniz bir soru. Maliye Bakanımız bu konuda çalışmasını sürdürüyor. Bizler de görüşüyoruz. 
Yalnız, eskiden yüksekti, ama, petrol fiyatı yükseldiği için, rakam olarak olduğu için oranı düşmüş 
oldu. Oran olarak düştü. 
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TACİDAR SEYHAN (Adana) - Kaç efendim? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Ama, yine 

de, diğer ülkelere göre, bazılarına göre yüksek, bazılarına göre düşük. 
Şimdi, burada Fırtına Vadisi'yle ilgili olarak, orada çevreyi bozmayacak şekilde hidroelektrik

ten elektrik üretmeyi düşünüyoruz. Ben de Karadenizliyim, orayı ben de çok seviyorum, bozmadan 
düşüneceğiz. Ama, dediğim gibi, netice itibarıyla orada aynı zamanda da bir elektrik üretimi yapı
yoruz. Üretimi siz de desteklersiniz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Başka yerde üretin. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Üretim kut

saldır biliyorsunuz. Çevreyi bozmadan bunu yapmaya çalışacağız. 
Nükleer enerji konusunda... Buraya gelmeden önce nükleer enerjiyle ilgili firmalarla toplantı 

yaptık. Burada çok kararlıyız ve nükleer enerjinin, hele şu yükselen petrol ve doğal gaz fiyatları kar
şısında dışa bağımlılığı da azaltacak, çevreyi az kirletecek bir yakıt olarak... Sizlerin de kanaatinin 
değiştiğini bazı arkadaşlarımızdan memnuniyetle duyuyorum. Bunu da inşallah gerçekleştireceğiz. 
Çünkü, bu, bizim için aynı zamanda bir nükleer enerji programı, sadece bir enerji meselesi değil, 
bir prestij meselesi, bir eşik meselesi. Burada kararlıyız, inşallah bunu da kurmaya çalışacağız. 

Onun dışında, Sayın... 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Bürokrat atamalarıyla ilgili bir sorum vardı? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Zaman zaman 

geliyor, geri geliyor, ama, size rakam veremeyeceğim şu anda. Yani, ezbere, hepsini aklımda tutacak... 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Yazılı verebilir misiniz ileride? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Gayet ta

bii veririm. Gayet tabii. 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Teşekkür ederim. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Burada Sa

yın Tütüncü'nün Tekirdağ ve havalisiyle ilgili, doğal gaz... 
Orada, gerçekten, ufak ufak da olsa buluyoruz. Hem özel sektör hem biz hem de Türkiye Pet

rollerinin ortaklaşa yaptığı sondajlarda buluyoruz. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Bakan, sorulara sonundan mı başlıyorsunuz? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Sıcağı sı

cağına olsun diye öyle yapıyorum, evet. Bu bir tarz. (CHP sıralarından gülüşmeler) 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Malatya'yı ya sonuna bırakıyorsunuz ya unutuyorsunuz. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Yok, size 

cevap vereceğim. 
Doğal gaz konusunda, o bölgeye tamamıyla doğal gaz vermeyi düşünüyoruz; ama, burada fi

zibilite çok önemli ve özel sektör firmalarıyla ihale yapıldığı için dağıtımı, onların vereceği fiyata 
bağlı olarak oluyor bu. 

Malatya'yla ilgili, hakikaten -Sayın Aslanoğlu'nun sorusuna cevabım- ilden ile fark ediyor bu 
doğal gaz ihaleleri. Bu tamamen bir arz talep meselesi. Burada, illerin özelliklerine göre, maliyet
lerine göre, yatırım maliyetlerine göre farklı fiyatlar olabiliyor. Bu bazen çok yakın illerde de olu
yor. Bu, Bursa'da da mesela böyle, dört ayrı fiyat var. Bu, tamamen Enerji Piyasası Düzenleme Ku
rulunun uyguladığı ihalelerin neticesinde ortaya çıkan bir şey. Ama, bunlar içinde çok düşük olan 
da var, biraz farklı olan da var. Yüksek diyemiyorum; çünkü, yüksek diyebilmem için de bir krite
rin olması lazım. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - 5 dolar, 200 dolar Sayın Bakan. 
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Ama, de
mek ki, ihaleyle çıkan bir şey bu. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Peki, kamunun hakkını kim koruyacak? Orada 
kamuyu kim koruyacak? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Siz, ben, 
hepimiz, hepimiz koruyacağız. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Hayır efendim, hiç korumadınız, korumuyorsunuz. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Koruyalım. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - EPDK da öyle. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - EPDK ba

ğımsız bir kuruluş. Bunun tartışmasını burada yapmayalım isterseniz. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ama, yapılan işin sağlam olup olmadığını kim

se kontrol etmiyor. 
AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, böyle bir usul var mı? 
BAŞKAN - Yok. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Şimdi, bu

nun dışında, "Akçakoca'ya doğal gaz ne zaman gelecek?" diye Hocam sordular. Orada da, şu anda, 
biz, bu sene, bir ay sonra, kısmet olursa, bir terslik olmazsa, ilk gazı alacağız. Normal olarak, üç se
ne sonra almamız gerekiyordu; fakat, bunu, çok yoğun bir çalışmasıyla TPAO'nun, inşallah, bu şey
de alacağız. 

Bir ile 1,5 milyon metre küp gaz üretilecek ve buradan da üçüncü platformu da kazmaya baş
ladık, delmeye başladık. Hatta, ikili, kayan, eğimli iki sondaj yapıyoruz. Birinde bulduk, birinde de 
devam ediyoruz. Eğer... İnşallah, bunun daha büyüklerini de bulmayı, tabii, amaçlıyoruz. 

Bu arada, yeri gelmişken, şunu söyleyeyim: Biz sadece denizde, karada, doğal gaz ve petrol 
aramıyoruz, özellikle petrol aramıyoruz, aynı zamanda... 

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Havada da arıyor muyuz efendim? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - ...aynı za

manda, enerji tarımı diye, biyoetanol olsun, biyodizel olsun, bu çalışmaları da gayet başarılı bir şe
kilde sürdürüyoruz. 

Daha evvelden epey espriyle karşılanan bir yatırımdı. Biyodizel konusu Türkiye'de tuttu. Bu, 
tarım için de, inşallah, bir dönüşüm projesi olacak. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. 

MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Ankara) - Sayın Bakanım, bir şey söyleyebilir miyim. 
Akçakoca'da verilmeden önce... 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, süremiz tamamlandı. 
Teşekkür ederim sizlere. 
Saygıdeğer arkadaşlarım, soru-cevap işlemi tamamlanmıştır. Şu anda süremizin dolmasına sa

dece iki dakika vardır. Onun için, izninizle, bunu kâfi görelim. Katkılarınız için bütün arkadaşları
ma teşekkür ediyorum. 

Sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 16 Ocak 2007 Salı 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. Sizlere ve bizleri izleyen vatandaşları
mıza hayırlı bir hafta sonu diliyorum. 

Kapanma Saati: 19.58 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
].- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLIKAYA'nın, arandığı iddia edilen YİMPAŞ Yönetim Ku

rulu Başkanına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/18698) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Sayın Adalet Bakanı C«rvoA ^ « k ... 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 26.10.2006 

y 
\ Sınan YERLIKAYA. 

Tunceli Milletvekili 

YİMPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dursun UY AH hakkında ağır 
dolandırıcılık suçundan Almanya Mannheim Asliye Mahkemesince Uluslar 
Arası tutuklama karan vermiştir. Bu karar, Karlsruhe Başkonsolosluğunca Türk 
Dışişleri Bakanlığına iletilmiştir. Türk Dışişleri Bakanlığı ise Alman Savcılmm 
tutuklama ve arama kararmı 22 kasım 2005 tarihinde T.B.M.M. Komisyonuna 
bildirmiştir. 

Bu nedenle; görülüyor ki bu şahıs Şubat 2005 yılından beri yani iki yıla 
yakın bir zamandan beri aranmaktadır ve hakkında tutuklama karan 
bulunmaktadır. 

Yine, YİMPAŞ zedelerinin Avukatlığını yapan Av. Acun PAPAKÇI 
istanbul Savcılığına bir dilekçe vererek Dursun UYAR'in işlerini yürütmek için 
SPK yetkililerine rüşvet verdiğini, hatta SPK çalışanlarının bunun karşılığında 
hastane hisselerini satın aldığını iddia etmiştir. 
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S o r u l a r ı m : 

1- A l m a n Mannhe im A s l i y e Mahkemes in in tutuklama v e yakalama karan 
Dış iş ler i Bakanl ığ ımız» ne zaman iletilmiştir? 

2 - B u karar Adalet Bakanl ığ ı v e İçişleri Bakanl ığ ına i let i lmişmidir? Konu 
E m n i y e t Gene l Müdürlüğüne aktan lmışmıdır? 

3 - Dışişleri Bakanl ığ ına i let i lmiş ise B u tutuklama v e arama karan gereği için 
ilgili makamlara bildiri lmişmidir? Bi ldir i lmemiş i se n e d e n tebl iğ 
edi lmemişt ir? 

4 - E m n i y e t Genel Müdürlüğü; hakkında tutuklama karan veri len v e aranan 
Dursun U Y A R hakkında ne tür resmi v e yasal i ş lemler yapmışt ır? 
Y a p ı l m a m ı ş ise neden v e niçin? 

5 - A v . A c u n P A P A K Ç I ' n ı n iddialannı içeren dilekçesi hakkında İstanbul 
Savc ı l ığ ı ne tür bir soruşturma açmıştır? SPJC çal ı şanlanndan hastane hisses i 
alan olmuşmudur? 

6 - Hakkında Uluslararası tutuklama karan v e kırmızı bültenle arama karan 
bulunan bu şahsın Sayın Bakanlarımız ve en yüksek D e v l e t görevl i leriyle 
aynı safta namaza durması güvenl ik zaafı olarak değerlendirilebil irim, veya 
hakkında dokunulmazl ık karanını var? 

7- B u şahsı yakalayıp ilgili makamlara tes l im etmeyi düşünüyormusunuz? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI QfJ&fl2QQ6 

Bakan 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 14/11/2006 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-27123 sayılı yazınız, 

b) 22/11/2006 tarihli ve 1363 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Tunceli Milletvekili V.Sinan Yerlikaya tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/18698 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek 
süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyannca 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

S c^rÇîçEk 
^Bakan J 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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Sayın V.Sinan YERLİKAYA 
Tunceli Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/18698 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 20/05/2005 tarihli ve 
B.05.1.EGM.0.10.02.02.41196-6449/93014 sayılı yazısıyla, Mannheim Savcılığınca Dursun 
Uyar hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan yürütülen soruşturmada Mannheim Sulh 
Mahkemesince adı geçen hakkında 08/02/2005 tarihli ve 41 GS 30/05 sayılı gıyabî tevkif 
müzekkeresi düzenlendiği, ancak Interpol Genel Sekreterliği kayıtlarında adı geçenin 
uluslararası düzeyde înterpol tarafından arandığına dair herhangi bir kayda rastlanmadığı 
ifade edilerek, söz konusu şahıs hakkında Alman makamlarınca yapılan yargılama devri 
talebinin ilgili makamlarımızca kabul edilip edilmediğinin bildirilmesinin talep edildiği; 
İçişleri Bakanlığına gönderilen 04/07/2005 ve 04/10/2005 tarihli yazılarımızla, Dursun 
Uyar'ın, Türk vatandaşı olması nedeniyle Anayasa'nın 38. maddesinin son fıkrası ve Türk 
Ceza Kanununun 18. maddesinin ikinci fıkrası hükümleri ile Almanya'nın taraf olduğu 
"Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesi"nin 6. maddesi gereğince Almanya'ya iadesinin 
hukuken mümkün olamayacağı; adı geçen hakkında Türk Ceza Kanununun 11. maddesinin 
birinci fıkrası uyarınca Ülkemizde re'sen adlî soruşturma başlatılması imkânı bulunduğundan, 
Alman yetkili makamlarından Almanya' daki soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelerin 
ivedi olarak istenmesi; adı geçen şahsın Türkiye'de bulunması durumunda soruşturmanın 
Türk makamlarına devrini talep edip etmeyeceklerinin teyit edilmesi; adı geçenin 
bulunabileceği adreslerden gizlice araştırılıp, hâlen bulunduğu adresinin tespit edilerek 
Bakanlığımıza iletilmesi gerektiğinin bildirildiği; 

İçişleri Bakanlığının 20/08/2005 tarihli yazısıyla, Almanya tnterpolüne atfen, 
soruşturma dosyasının hacminin 20 cildi bulduğu ve kapsamının çok geniş olduğu ifade 
edilerek, adı geçenin yakalanarak tutuklanmasını müteakip iade talebinin gönderileceğinin 
bildirildiği; 

tçişleri Bakanlığına gönderilen 25/11/2005 tarihli yazımızda, adı geçenin 
Almanya'daki suç teşkil edebilecek eylemlerine ilişkin olarak Türk Ceza Kanununun 11. 
maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre Türkiye'de re'sen soruşturma açılabilmesi amacıyla 
Mannheim Savcılığından ilave bilgi ve belge temininin istenildiği; 23/11/2006 tarihi itibarıyla 
Almanya Interpolünden söz konusu talebimizle ilgili olarak herhangi bir cevap alınamadığı; 

Dışişleri Bakanlığının 22/11/2005 tarihli yazısıyla, Mannheim Sulh Mahkemesinin 
08/02/2005 tarihli ve 41 GS 30/05 sayılı gıyabî tevkif müzekkeresi düzenlendiğinin 
bildirildiği; yazı ekinde alınan "Uluslararası arama emri" başlıklı müzekkere incelendiğinde, 
Mannheim'de adı geçen hakkında yürütülen soruşturmanın konusunun, yönetim kurulu 
başkanı olduğu holdingin, 1999 ve 2004 yılları arasında Almanya'da yaşayan Türk 
vatandaşlarından kartopu sistemiyle para toplayarak yatırımcıları, sermayelerini kaybetme 
tehlikesine düşürmek suretiyle zarara uğratmak olduğunun tespit edildiği; müzekkerenin 
başlığı "uluslararası arama emri" olarak belirtilmiş ise de sadece Almanya'da ve Avrupa 
Tutuklama Emri Sözleşmesine taraf olan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde geçerli olduğu; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
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II - İçişleri Bakanlığının, soru önergesine ilişkin olarak Bakanlığımıza iletilen, 
04/12/2006 tarihli ve B.05.1.EGM.0.12.05.02-3865-6497/200385 sayılı yazısında; adı 
geçenin, Almanya İnterpolü tarafından difüzyon mesajı çıkarılarak uluslararası seviyede 
aranmasının talep edilmesi üzerine, konunun Bakanlığımıza iletildiği; Bakanlığımız 
tarafından İçişleri Bakanlığına gönderilen ve içeriği yukarıda açıklanan 04/07/2005 ve 
04/10/2005 tarihli yazılarımızda belirtilen hususlann Alman yetkili makamlarına iletildiği, 
ancak Alman makamlarının dosyanın kapsamlı olması nedeniyle dava devrinde bulunmayı 
reddettiği bildirilmiştir. 

III - Dışişleri Bakanlığının, soru önergesine ilişkin olarak Bakanlığımıza iletilen, 
19/12/2006 tarihli ve B.06.0.SPGY.O.O-026.21-2006/523501 sayılı yazısında; Mannheim Sulh 
Mahkemesince adı geçen hakkında verilen tutuklama kararına ilişkin olarak bazı Türk 
gazetelerinin Avrupa baskılarında yer alan haberler üzerine, Karlsruhe 
Başkonsolosluğumuzca kararın bir örneğinin Mannheim Savcılığından temin edilerek 
Dışişleri Bakanlığına gönderildiği; kararın 22/11/2005 tarihli yazı ekinde ilgili Araştırma 
Komisyonuna ulaştırılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iletildiği; adı 
geçen kişi hakkında kırmızı bülten düzenlenip düzenlenmediği hususunda Dışişleri Bakanlığı 
kayıtlarında bir bilginin bulunmadığı bildirilmiştir. 

IV - Şikâyetçi Bayram Hazer ve vekili Av. Acun Papakçı tarafından Dursun Uyar ile 
Sermaye Piyasası Kurulu yöneticileri ve çalışanları hakkında rüşvet ve irtikap suçlarından 
cezalandırma talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu; 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcıhğımn Soruşturma No:2006/16635 sayılı dosyasında Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili olduğundan bahisle 14/04/2006 tarihli ve Karar 
No:2006/2575-122 sayılı Kararıyla yetkisizlik kararı verildiği; Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığının Soruşturma No:2006/71472 sırasına kaydedilen dosyanın soruşturmasının 
halen devam ettiği; Anayasa'nın 138. maddesindeki, görülmekte olan bir dava hakkında 
Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamayacağı, görüşme 
yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağı yönündeki amir hükümleri 
dikkate alınarak, halen derdest olduğu anlaşılan soruşturmaya ilişkin olarak soru önergesine 
konu edilen diğer hususlara cevap verilmesine yasal imkân görülememiştir 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ eWfçİÇERv 
Bakan ) 
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2.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMÎR'in, İğdır'da verimliliği artırmaya yönelik çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/19163) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. .. ./11/2006 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
ANAVATAN Partisi İğdır Milletvekili 

İğdır Türkiye'nin doğusunda İran, Azerbaycan (Nahçıvan) ve Ermenistan 
devletleriyle komşu bir ilimizdir. İğdır'ın yüzölçümü 3540 km2 olup, bunun 922 
km2'si tamamen ovalıktır. Ağrı Dağının % 65'i İğdır il sınırlanndadır. Dağ İğdır il 
merkezine 15 km mesafededir. Ağrı dağı İğdır, Ermenistan, Nahçıvan ve İran devlet 
sınırlarının kesişme noktasındadır. 

İğdır ili Ağrı dağının hemen dibinde rakımı düşük, iklim şartlan ve verimli 
ovası ile doğunun çukurovası olarak bilinmektedir. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa 
dayanmaktadır. Maalesef sanayi yoktur. Ancak ilimiz önemli sosyo-kültürel ve jeo-
sitartejik bir konuma sahiptir. 

İğdır ilinde verimliliği artırma projesinin uygulanması için Milli Prodüktivite 
Merkezi Genel Sekreterliğine 09.11.2004 ve 26.10.2006 tarihlerinde iki adet yazı 
yazılmış olup, henüz İğdır'ın Prodüktivite çalışmaları hakkında tarafıma her hangi 
bir bilgi verilmemiştir. 

Bu bilgiler ışığına; 

1. İğdır ilinde verimliliği artırma ile ilgili yapılan bir çalışmanız var mı? Varsa 
yapılan çalışmalar nelerdir? 

2. Eğer yoksa, Milli Prodüktivite Merkezinin ne zaman İğdır'ın "verimliliği 
artırma projesini" sonuçlandıracaktır? 
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T.C 
SANAYİ VE T İ C A R E T B A K A N L I Ğ I 
Bas ın v e Halk la i l işkiler Müşavi r l iğ i 

S a y ı :B 14 O B H İ O 0 0 00 0 2 - 2. 08-01-2007 
K o n u : Y a z ı l ı Soru Önerges i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A 

İ lgi :a) 11.12.2006 tarih v e A . O 1 . O . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 7 / 1 9 1 6 3 - 2 7 8 0 3 / 6 3 6 8 3 
sayılı yazınız , 

b ) Başbakan l ığ ın 15.12.2006 tarih ve B .O2.0 .KKG.0 .12 /106-544 /5955 
sayılı yazıs ı . 

İğd ı r Mil le tveki l i D u r s u n A K D E M İ R ' i n , Sayın B a ş b a k a n ı m ı z a yönel t t iğ i ve 
Sayın B a ş b a k a n ı m ı z ı n da, kendileri ad ına taraf ım koord ina tö r lüğünde 
cevap land ı r ı lmas ın ı istediği yazıl ı soru önerges ine ilişkin cevab ımız ekte t akd im 
edi lmişt i r . 

Bi lgi ler iniz i v e gereğini arz ederim. 

S a n a y i ve T i c a r e t B a k a n ı 

Ek: 1 sayfa öne rge cevabı 

İĞDIR M İ L L E T V E K İ L İ SAYIN PROF.DR.DURSUN AKDEMİR' İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Merkezimiz tiler düzeyinde sürdürülmekte olan Verimliliği Artırma Projeleri (VAP) 1998 
yılında başlatılmış olup, başlangıçta proje yıl da 1 - 2 ilde uygulanırken son yıllarda projenin 
uygulandığı illerin sayısında olanaklarımız ölçüsünde önemli bir artış sağlanmıştır. Bu 
doğrultuda günümüz itibariyle proje kapsamına alınan illerimiz sayısı 30'a ulaşmıştır. 

Merkezimizin kısıtlı olanakları ile yürütülen bu proje başlangıçta "yeni yerel sanayi odakları" 
olarak tanımlayabileceğimiz illerimizde bu illerimizin Valilikleri veya Ticaret ve Sanayi 
Odalarının talepleri ile programa alınmış ve bu Odalarla yoğun bir işbirliği ortamında 
gerçekleştirilmiştir. Merkezimize gelen taleplerin değerlendirilmesinde ise bu illerimizin 
özellikle rekabetçi sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ potansiyeli ve sanayileşme dinamikleri 
dikkate alınmıştır. 

Günümüzde ise aynı anda birden fazla ilimizde söz konusu projenin yürütülmesi söz konusu 
olduğundan, illerin seçiminde bölgesel özelliklerinin yanı sıra birbirine yakınlığı da projenin 
yürütülmesi sırasındaki lojistik ve mali gereklilikler açısından dikkate alınmaktadır. Bu 
kapsamda İğdır ilimiz de Merkezimiz tarafından projenin uygulanabileceği iller 
a ras ında değerlendirilmekte olup, gelecekteki uygulamalarımızda komşu illeri ile 
birlikte uygulanacak bir Verimliliği Art t ı rma Projesi kapsamına alınabilecektir. 
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3.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, TMSF'nin el koyduğu bir hazır beton şirketinin 
yönetimine, 

TMSF yönetimindeki Göltaş Enerji AS'nin yapmayı planladığı bir yatırıma, 
TMSF'nin kontrolündeki bazı şirketlere yapılan yönetici atamalarına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı 

(7/19241, 19242, 19243) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn. Abdüllatif ŞENF.R 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. I 

Mevlüt COŞKUNER 
CHP İSPARTA MİLLETVEKİLİ ' 

GÖLTAŞ Hazır Beton A.Ş. TMSF' nin 26.06.2005 tarihinde el koyduğu şirketlerden 
biridir. İlgili şirkete bağlı Alanya, Antalya ve Manavgat Hazır Beton tesisleri halen TMSF 
tarafından yönetilmektedir. Ancak bu şirketler el koyma işleminden sonra zarar eden 
işletmeler haline dönüştürülmüştür. 13.10.2006 tarihinde Hürriyet Gazetesine verilen bir 
ilanda ise Alanya Hazır Beton tesisinin 3. kişilere kiraya verilmeye çalışıldığı görülmektedir. 
GÖLTAŞ Hazır Beton A.Ş., GÖLTAŞ Çimento A.Ş.'nin %99 iştiraki ile kurulmuştur ve 
GÖLTAŞ Çimento A.Ş.' nin çimentosunun da pazarlandığı bir pazarlama kanalı 
konumundadır. Ayrıca GÖLTAŞ Hazır Beton A.Ş. 2005 yılı haziran ayı itibariyle yaklaşık 
900.000 YTL kar etmişken, Temmuz-Aralık 2005 döneminde 2.400.000 YTL zarar etmiş ve 
seneyi yaklaşık 1.500.000 YTL zararla kapatmıştır. Başka bir iddia ise belirttiğim zararın 
kamufle edilmiş bir zarar olduğu yönündeki iddialardır. Bu iddiaya göre; Mülkiyeti GÖLTAŞ 
Çimento A.Ş. l ye ait olan ve yeni atman araç ve pompalar GÖLTAŞ Hazır Beton AŞ.' Ye 
kiraya verilirken kira bedelleri çok küçük rakamlara düşürülmüş ve kira bedelleri her yıl 
arttırılması gerektiği halde arttın Imayarak GÖLTAŞ Çimento A.Ş.'nin gelir kaybına neden 
olunmuştur. Bununla birlikte GÖLTAŞ Çimento A.Ş.'den satın alınan çimentoların bedelleri 
ödenmemiş ve ödenmeyen çimento bedelleri 7-8 milyon YTL. düzeyine ulaşmıştır. Bu 
gecikmeye karşılık yasal faturalar kesilmediğinden geçici vergi dönemleri itibariyle vergi 
kaçağına sebep olunmuş ve çok ortaklı bir borsa şirketi olan GÖLTAŞ Çimentonun karı eksik 
gösterilmek suretiyle ortakların gelir kaybına sebep olunmuştur. Konuya ilişkin sorularım 
şunlardır: 

1-) TMSF' nin el koyduğu şirketlerle ilgili Danıştay kararı ortadayken, emanetçi 
konumdaki yöneticilerin bu tarz kararlar alması doğru mudur? İlgili Danıştay kararı sonucu 
TMSF' nin şirketleri gerçek sahiplerine devretmesi gerekmiyor mu? 

2-) İnşaat sektörünün hızla büyüdüğü bir dönemde, hazır beton şirketinin bilançosunun 
2005 yılından daha kötü seyretmesini neye bağlıyorsunuz? Acaba bu durumun sorumlusu 
kimlerdir? Ortaya çıkan bu zararda TMSF yetkililerinin yanlış yönetim anlayışının etkisi yok 
mudur? 

3-) Yasal faturaların kesilmemesi sebebiyle, geçici vergi dönemlerinde vergi kaçağına 
sebep olunduğu iddiası doğru mudur? Eğer doğruysa bu duruma sebep TMSF yöneticileri 
değil midir? 
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28.11.2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn. Abdullatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

\ 
Mevlüt COŞKUNER 

CHP İSPARTA MİLLETVEKİLİ 

TMSF tarafından el konulan şirketlerden biri olan GÖLTAŞ Enerji A.Ş. 
halihazırda Fethiye ilçesinde EŞEN II isimli bir hidroelektrik santraline sahiptir. 2002 
yılından bu yana faaliyette bulunan santral elektrik üretimi yapmaktadır. Ancak TMSF 
tarafından kaynak bulunamadığı için bu santralle ilgili bir süredir yatırım 
yapılamamaktadır. Bununla birlikte, TMSF tarafından GÖLTAŞ Enerji Şirketine 
atanan yöneticilerin, elde bir finansman kaynağı olmadığı halde Fethiye ilçesinde 
EŞEN l adıyla yeni bir hidroelektrik santralinin yapımı için kaynak aradıkları iddia 
edilmektedir. Konuya ilişkin sorularım şunlardır: 

1-) Bu iddialar doğru mudur? 
2-) İddialar doğru ise bu yatırım için finansman toplamı ne kadardır? 
3-) Bahsi geçen yatırım miktarı 70 milyon Euro mudur? Kamu tahsilatı adıyla 

gelen geçici yönetim; emanetçi sıfatıyla 70 milyon Euro' luk ve 5 sene proje ömürlü 
bir yatırım kararını nasıl verebilmektedir? Hele ki finansman ihtiyacını başka bir 
şirketin nakit sermayesi ile karşılamaya nasıl karar verebilir? 

4-) GÖLTAŞ Enerji Şirketinin öz kaynakları ile böyle bir yatırımı 
karşılayabilecek ekonomik gücü bulunmakta mıdır? Yoksa bu kaynak, iştirak 
ilişkilerine dayalı halka açık çimento şirketi olan GÖLTAŞ Çimento A.Ş.' nin nakit 
işletme sermayesinden mi karşılanacaktır? 

5-) GÖLTAŞ Enerji A Ş . ; sermaye artışı kararı verip ana ortağını yatırım 
kararına mı zorlayacaktır? 

6~) GÖLTAŞ Enerji A.Ş. ve GÖLTAŞ Çimento A.Ş. ile ilgili olarak üst yargı 
kararı- Danıştay kararları ortadayken, bu şirketlerin gerçek sahiplerine iadesi 
gerekmiyor mu? Yine bu üst yargı kararına rağmen nasıl oluyor da TMSF yetkilileri 
böyle bir yatırım kararı alabiliyor? 

7-) Bu yatırım kararı sonucu bir zarar meydana geldiği takdirde bu zarardan 
TMSF' nin atadığı yöneticiler mesul olacaklar mıdır? 

8-) Bu yatırım projesinde 7-8 Trilyon TL.' lik kamulaştırma işi var mıdır? 
9-) GÖLTAŞ Enerji A.Ş.'nin diğer bir ortağı olan halka açık Aksu Enerji A.Ş.; 

GÖLTAŞ Enerji'nin sermaye artışı gündemli genel kuruluna neden alınmak 
istenmemektedir? Mağduriyeti ne olacaktır? Aksu A.Ş.'nin gönderdiği ihtarnameler 
niye dikkate alınmamaktadır? 

10-) GÖLTAŞ Enerji A.Ş.' nin genel kurul kararı olmadan nasıl ek'li ihale ilanı 
verilebilir? Esas amaç nedir? 

11-) Projenin belli aşamaları için taşeron firmaların bugünden belli olduğu, iş 
sahiplerinin TMSF kadrolanyla akrabalığı olduğu iddiaları doğru mudur? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn. Abdullatif ŞENER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. ı 

Mevlüt COŞKUNER ' 
CHP İSPARTA MİLLETVEKİLİ 

TMSF' nin 26.06.2005 tarihinde el koyduğu Şevket Demirel şirketlerine, 15.08.2005 
tarihinde Genel Koordinatör olarak Aslan YAMAN atanmıştır, Bu atama 12.08.2005 tarih ve 
18 nolu Ortak Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmıştır. Aynı Yönetim Kurulu Karan ile Aslan 
YAMAN' a aylık net 15.000 YTL ücret ödenmesine karar verilmiştir. Ayrıca bu maaşın Orma 
Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılması kararlaştırılmıştır. Aradan bir 
yıl geçtikten sonra ise; 12.08.2006 tarih ve 112 karar numarasıyla maaşı 20.000 YTL( 20 
MİLYAR T.L.)' ye çıkarılmıştır. 29.10.2006 tarihli Vatan gazetesi haberine göre, Türkiye' de 
en yüksek maaşlı bürokrat koltuğunun Botaş International Limited' in (BİL) Genel Müdürlük 
koltuğu olduğu görülmekledir. BİL Genel Müdürü, aylık 10 bin dolar net maaş ile 3 ayda bir 
10 bin dolarlık ikramiye almaktadır. Böylece aylık ortalama geliri 13.4 bin doları (20 bin 
YTL) bulmakladır. Ayrıca milletvekilleri ortalama 7.500 YTL. Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı ise ortalama 13.500 YTL maaş almaktadır. Konuya ilişkin sorularım 
şunlardır: 

1-) TMSF tarafından şirketlere atanan ve Ortak Yönetim Kararı ile Genel Koordinatör 
unvanı alan ayrıca Rekabet Kurumu kararı ile şirketleri yaklaşık 1 Trilyon TL. zarara uğrattığı 
iddia edilen Aslan YAMAN' in 20.000 YTL maaş almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2-) Kamu alacağını tahsil amacıyla şirketlere Genel Koordinatör olarak atanan Aslan 
YAMAN' in net maaşının, bürokrasinin en tepesindeki Genel Müdürden daha fazla olması 
sizce ne kadar doğrudur? 

3-) Şirketlere el konulmasından bugüne kadar, ilgili şirketler de kaç kişi işinden 
çıkarılmıştır ? Senelerdir bu şirketlere hizmet eden ve tecrübeleri ortada olan bu kişilerin işten 
çıkarılma sebepleri nelerdir? 

4-) Aslan YAMAN dışında ilgili şirketlerin yönetimine atanan TMSF yetkililerinin 
aldıkları net maaşları açıklar mısınız? 

5-) Danıştay' in Şevket DEMİREL' in Egebank' la ilgilendirilemeyeceği karan 
ortadayken, TMSF yöneticileri hangi sıfatla şirketleri yönetmeye devam etmektedir? 

6-) Kamu alacağının tahsili için ilgili şirketlerde bulunan TMSF yetkililerinin 
aldıkları maaşlarla bu şirketleri tam bir yağma düzeni içinde yönettikleri iddialarına nasıl 
cevap verirsiniz? 

7-) TMSF tarafından atanan yöneticilerin aldıkları kararlar doğrultusun da şirketleri 
zarara uğrattığı ortaya çıkarsa ne şekilde bir yaptırım uygulamayı düşünürsünüz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.001/01-S1 lo/Oİ/2007 

KONU : 7/19241-27993,7/19242-27994, 7/19243-27995 esas sayılı 
yazılı soru önergeleri. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) 11.12.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-27918 sayılı yazınız. 

İsparta Milletvekili Sayın Mevlüt COŞKUNER tarafından Başkanlığınıza sunulan 7/19241-
27993,7/19242-27994,7/19243-27995 sayılı yazılı soru önergelerinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'nın 29.12.2006 B.02.2.TMS.0.42-620-691,690,642 sayılı cevabı 
yazılan ilişikte sunulmaktadır. „ . 

Bilgilerinize arz ederim. ^ ^ y^ CE-t^<-«—" / 

EKLER: Doç.Dr.Abdiillatif ŞENER / 
^fZTÂV2 - 2 , 0 0 6 *?* V C Devlet Bakan, ve Başbakan Yarduncıs. 

691 ,690,632 sayılı yazılan 
T.C. 

T A S A R R U F M E V D U A T I S İ G O R T A F O N U 
Basın ve HnlUlu İlişkiler M ü d ü r l ü ğ ü 

2.9/.1?-Say. : B.02.2.TMS.0.42-620-.C M O 

Konu : İsparta Milletvekili Mevlüt 
COŞKUNER'in Soru önergesi . 

T.C. 
D E V L E T BAKANLIĞI V E 

B A Ş B A K A N YARDIMCILIĞI 'NA 
Sn. Doç. Dr. Abdüllatif Ş E N E R 

t!gi : 12/12/2006 tarih ve B.02.0 001/01-2651 - 19241 sayılı yazınız. 

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan İsparta Milletvekili Meviüt COŞKUNER'in soru 
önergesinde cevaplandırılması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili 
bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

I) Şirketlerin temettü hariç ortaklık haklan ile yönetim ve denetimleri, mülga 4389 sayılı 
Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrası (a) bendi uyarınca. Fon Kurulu 'nun 
23 .06 .2005 tarih ve 248 sayılı kararı ile Fon tarafından devrahrımasma ilişkin işlem hakkında idare 
Mahkeınelerince verilen Yürütmenin durdurulması kararlaıınm Bölge İdare Mahkemesince 
kaldırılması karşısında Fon tarafından tesis edilen işlemlerin hukuken geçerliliğini sürdürmektedir. 

2-3) Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento 
San. v e Tic. A.Ş.'nin % 99,66 bağh kuruluşudur. Bu kuruluşlar Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu 
gereğince bağımsız denetime tabi tutulmaktadır. Ayrıca; şirketler mali yönden her üç ayda bir 
vergisel denetim geçirmektedir. Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sarı. ve Tic. A.Ş. 2005 yılı 
kazancına göre en çok kar eden özel sanayi kuruluşları içerisinde 41 . , kamu dahil 43 . sırada yer 
almıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahırı et E R T Ü R K 
BAŞKAN 
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T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Basın ve Halkta ilişkiler Müdürlüğü 

Sayı ; B.02.2.TMS.0.42-620-£)C|| . ?_$ . 7 ? \ ^ 

Konu : İsparta Milletvekili Mevlüt 
COŞKUNER'in Soru önergesi. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI'NA 
Sn. Doç. Dr. AbdüHatif ŞENER 

flgi : 12/12/2006 tarih ve B.02.0.001/01-2651 - 19242 sayılı yazınız. 

ligi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in soru 
önergesinde cevaplandırılması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşieri ve konu ile ilgili 
bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1-2-3-4-5-6-8-9-10) TBMM İçtüzüğünün 96.maddesinin "Soru; 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 istemekten ibarettir." hükmünde belirtilen şartları taşımadığından ve söz 
konusu sorulara ilişkin bilgilerin verilmesi 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 57 ve devamı 
maddeleri uyarınca Fon'dan bağımsız bir tüzel kişiliğe ait ticari sırrın ihlali anlamına geleceğinden, 
bu bilgilerin ilgili şirketten temin edilmesi uygun olacaktır. 

7) Eşen I ve Eşen II HES projesi ile ilgili kararlar bir önceki yönetim tarafından alınmıştır, 

I 1) Soru önergesinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamakla birlikte yapılan ihaleler şerTaflık 
içinde ve yeterliliği bulunan herkesin katılabileceği şekilde düzenlenmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

fk^JtiL^ 
Ahmet ERTÜRK 

BAŞKAN 

I 1 - ' ' - • ' • - •'•:! V& 

[Say ryfc. 
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T.C 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

.Z^:1 /2:?0^ Sayı : B.02.2.TMS.0.42-620- fcXf ')_ 

Komi : İsparta Milletvekili Mevlüt 
CÛŞKUNER'in Soru Önergesi. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞIMA 
Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER 

İlgi : 12/12/2006 tarih ve B.02.0.00I/01-265İ - 19243 sayılı yazınız. 

Ilgi'de kayıtlı yazenjz ekinde yer alan İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in soru 
önergesinde cevaplandırılması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili 
bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1) Aslan YAMAN'ın 9 şirketin genel koordinatörü olduğu dikkate alınarak ücret takdiri 
yapılmıştır. 

2) Ücretler risk ve iş yoğunluğuna göre takdir edilmektedir. 

3) TBMM içtüzüğünün 96. maddesinin " Soru; kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri 
stlrülmeksizin; 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 istemekten ibarettir." hükmünde belirtilen şartlan taşımadığından ve soruya ilişkin 
bilgilerin verilmesi 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 57 ve devamı maddeleri uyarınca Fon'dan 
bağımsız bir tüzel kişiliğe ait ticari sırrın ihlali anlamına geleceğinden, bu bilgilerin ilgili şirketten 
temin edilmesi uygun olcaktır. 

4) Demirci Grubu şirketlerine atanan Yönetim Kurulu Başkanı Fethi ÇALIK 3,000 YTL, 
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Canan KAYMAKCAN 2.500 YTL, icra Kurulu Başkanı Hidayet 
NALÇACI 3.000 YTL, Yönetim Kurulu Üyeleri Hikmet DİZDAROGLU 2.500 YTL, Soner Nabil 
KILIÇ, Turan KORKMAZ ve Kürşat Cezmi ÖZCAN 1.250 YTL ve Denetim Kurulu Üyeleri 
Hicabi ERSOY ve Ali UYSAL 1.000 YTL ücret almaktadırlar. 

5) Şirketlerin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri, mülga 4389 sayılı 
Bankalar Kanununun 15. maddesinin (7) numaralı fıkrası (a) bendi uyarınca, Fon Kurulu'nun 
23.06.2005 tarih ve 248 sayılı kararı ile Fon tarafından devralınmasın a ilişkin işlem hakkında fdare 
Mahkemelerince verilen Yürütmenin durdurulması kararlarının Bölge tdarc Mahkemesince 
kaldırılması karşısında Fon tarafından tesis edilen işlemler hukuken geçerliliğini sürdürmekledir. 

6) 4. soruda verilen cevap dikkate alındığında bu değerlendirmenin gerçekleri yansıtmadığı 
görülmektedir. 

7) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında gerekli işlemler tesis edilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. , _..%:,( _ _. ^ . 
Başbakan ".Ü^JPT.CIİ'CII I 

T a r i h ! < f l u . u r w 5 T ~ 1 A h m e t ERTÜRK 
BAŞKAN —0£_ 
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4.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un, Bursa'daki okulların bazı sorunlarına ilişkin soru
su ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/19320) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

20 Eylül 2006 tarihinde Bursa da Başbakan'ın katılımıyla toplu 
açılışlar yapılmış, Mustafa Dörtçelik Eğitim Köyü de bu açılışın önemli bir 
parçasını oluşturmuştur. 

Büyük Bayram coşkusuyla yapılan açılışlar sonunda, Eğitim 
Köyünde bulunan pek çok okulda elektrik ve doğalgazın bulunmadığı, 
telefonların yeni bağlandığı yani açılış törenine yetiştirildiği, açılış için 
uzak mesafeden internet bağlantısının yapıldığını öğreniyoruz. 

Yani kısacası Eğitim köyünde ısınmanın olmadığını, iletişimin 
olmadığını, aydınlanmanın yeterli olmadığını açılış töreninde yapılan 
coşkunun bir kandırmaca olduğunu öğreniyoruz. 

Bursa İl Milli Eğitimin Müdürlüğü'nün medyadan öğrendiğim 
açıklamasında ise Bursa da yeni eğitim yılında okullarda hiçbir sorunun 
kalmadığı belirtilmiştir. 

Edineceğimiz bilgileri kamuoyuyla paylaşmak amacıyla; 

1-Mustafa Dörtçelik Eğitim Köyünde bulunan okullarda doğalgaz, 
elektrik, telefon ve internet sorunları ne zaman giderilecektir? 

2-Eğitim Köyünde öğretmen açığı ile ilgili tarafınıza iletilmiş bir 
sorun var mıdır? 

3-Bursa ilimize eğitim için ayrılan bütçe sizce yeterli midir? 
4-Bursa ilimiz sınarları içerisinde bulunan okullar arasında elektriği, 

suyu, telefonu, internet bağlantısı, doğalgaz bağlantısı bulunmayan okul 
kalmış mıdır? 
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r . c . 
M İ L İ Â FXÎİTİM B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.OS.O.SGB.0.03.06.03-1 1< 3 3 t D C\ .:'H>o>-

Koını : Soru ()nergesi 

I I I U K İ V F . »( ' .YÜK M İ L L K T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : 1 I I 2.2006 tarihli ve A.01 O.GNS.Ü. 10.00.02-27'>l X sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Savın Prof. Dr. Muştala Ö/.Yl ,'K T'tın, "Bursa 'dak ı okulları bazı 
sorunlarına ilişkin" İlgi yazı eki 7/'l(>32() esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. Bursa İli Muştala Döılçelik id i l in i Köyünde huhııuın Latif ( ( ) smanoviç) 
Dörtçelik Anaokulu ile Kiivevdc Dörtçelik Özel Eğilim Okulunda ADSI . bağlamışı 
bulunmakladır , liğiıim Köyünde ADSI . bağlantısı bulunmayan okullara L.kıstırma Bakanlığı ile 
\ ap i lan protokol sonucu. 2007 yılında Türk sal tarafından uydu üzerinden VSA I Teknoloji ile 
internet erişimi hizmeti verilecektir. 

Bakanl ığımız kayıtlarına yöre. 21.12.2006 tarihi itibarıyla Bursa İlinde 16») okulda 
Telekom alı yapısı müsait olmadığı için ADSI . bağlantısı bulunmamaktır . 

Ayrıca, anılan Lğitim Köyünün öğretmen ihtiyacına ilişkin 18.12.2006 tarihi iıihnrıyla 
Bakanl ığımız Personel Genel Müdürlüğüne herhangi bir sorun iletilmemiştir. 

Hükümet imiz döneminde genci bütçeden en büyük pay eğitime ayrılmakta olup diğer 
illerimizle birlikle Bursa İline de eğitim için bütçe imkânları doğrul tusunda ödenek tahsisi 
yapılmaktadır . 

Bursa Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden: 
a) Dörtçelik Eğitim Köyü içerisinde bulunan binaların elektrik, doğalgaz \ c lelel'oı» 

sorunlarının tamamının giderildiği. 
hj Eğitini Köyünde öğretmen açığı ile ilgili bir sorun olmadığı . 
e) İl genelinde elektrik, su. telefon bağlantısı olmayan okul bulunmadığı , bölgesinde 

doğalgaz bulunan okulların ısıtma sistemlerinin bütçe imkânlan dâhilinde doğalımıza 
dönüştürülmekte olduğu ^ 

anlaşı lmaktadır . ^^-^~ y * 
Bilgilerinize arz ederim. ^̂ ___ -^^^ /r'* J 

^ ^ - ^ B o ç . Dr. Hüseyin CTTTTİT? } 
Millî Kgitmı IS: ıkaıu~-— 

5.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/19321) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

1. Bakan l ığa baş l ad ığ ın ı zdan günümüze kadar, idari kad roya yeni a tanan personel sayısı 

ne kadard ı r? 
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2. Bu personelin atandığı birimler nereleridir? 

3. Yine aynı dönem göz önünde bulundurulduğunda, yer değişimi yapılan idari personel 
sayısı ne kadardır? 

4. Yapılan bu yer değişimlerinin sebepleri nelerdir? 

5. Bakanlığınızın merkez, taşra ve bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten yönetilen 

idari kadrolar hangileridir? 

6. Bu kadrolardan vekaleten yönetilenlere asaleten atama yapılmamasının sebepleri 
nelerdir? 

7. İdari kadrolara naklen atanan personelin önceki görevleri nelerdir? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.OK.O.SGB.O.03.06.03-1 l/Jj > 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

ilyi : l 1.12.200u tarihli ve A.01.0.GNS.O.İO.OO.U2-279I8 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİRİ I .'in, "İdari kadrolara yapılan atamalara ilimin" 
İlgi yazı eki 7/19321 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 59'ııncıı llükûmeı döneminde uzmanlık ve müfettişlikten ilk de la idari kadm\.ı rııi 
atanan personel sayısı I9"dur. 

2. idari kadroya yeni atanan personelin atandığı birimler: Din Öğretimi Genel Müdürlümü. 
bğilim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı. Hğilim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. 
İşletmeler Dairesi Başkanlığı. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü. Okulöncesi Kğiıimi Genel 
Müdürlüğü. Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı. Ortaöğretim (ıcnel 
Müdürlüğü. Öğretmen Yetiştirme ve P.ğitimi Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Rehberlik ve 
Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Özel Öğretim Kurumlan Genci Müdürlüğü. Personel 
(ienel Müdürlüğü. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Yayımlar Dairesi Başkanlığı ile Yun 
Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğüdür. 

3-4. 59'ımcu Hükümet döneminde istek, daire teklifi ve hizmetin gereği olmak üzer.' <(> 
personel hakkında yer değişimi işlemi yapılmıştır. 

5. Bakanlığımız merkez teşkilatında asaleten ve vekâleten yönetilen idari kadrolarda: 
Kurul Başkanı 2 asil. Strateji Geliştirme Başkam 1 vekil. Müsteşar Yardımcısı f> asil ve I vekil. 
(ienel Müdür K) asıl ve 6 vekil. Genel Müdür Yardımcısı 24 asil ve 7 vekil. Bağımsız Daire 
Başkanı 7 asil ve 3 vekil. Bağımlı Daire Başkanı 69 asil. Şube Müdürü 357 asil ve 10 vekil olmak 
üzere toplam 475 asıl ve 2N vekil görev yapmaktadır. 

6. Asaleten atama yapılıncaya kadar idari iş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülebilmesi 
bakımından vekâleten atama yapılmakladır. 

7. İdari kadrolara naklen atanan personelin önceki görevleri: Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Uzmanı. Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi. İ lköüivnm 
Müfett işi . Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmeni. Öğretim üyesi. Cğitim uzmanı w i.unıl 
Uzmanı dır. 

Bilgi lerinize arz etlerim. 

l o t > | / ' M ^ _ 

Ilüseyi 
Millî Eğitim Bakanı 
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6.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, statülerine göre personel sayısına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELÎK'in cevabı (7/19322) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

1. 2002-2003 yılları arasında Bakanlığınızın merkez, taşra ve bağlı kuruluşlarındaki 

kadrolu personel sayısı ne kadardır? 

2. 2002-2003 yılları arasında Bakanlığınızın merkez, taşra ve bağlı kuruluşlarındaki 

geçici işçi ve geçici personel sayısı ne kadardır? 

3. 2004-2006 yılları arasında Bakanlığınızın merkez, taşra ve bağlı kuruluşlarındaki 

kadrolu personel sayısı ne kadardır? 

4. 2004-2006 yılları arasında Bakanlığınızın merkez, laşra ve bağlı kuruluşlarındaki 

geçici işçi ve geçici personel sayısı ne kadardır? 

5. Bakanlığınız döneminde, açıktan ve naklen kadroya alman personel sayısı yıllara göre 

ne kadardır? 

T.C 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.().03.06.03-N/^C3 j'fv'f'JZ 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 1 1.12.2006 larihii ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-27918 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DF.MİRF.L'in. "Stalülerinc göre personel sayısına 
ilişkin" İlgi ya/.ı eki 7/19322 esas numaralı ya/ılı som önergesi incelenmiştir. 

1-3. Bakanlığımı/ merkez teşkilatında çalışan kadrolu personelin yıllara göre sayıları; 
2002 yılında 2.881. 2003 yılında 2.774. 2004 yılında 2.570. 2005 yılında 2.363 ve 30.09.2ut)6 
tarihi itibarıyla 2000 yılında 2.400'dür. 
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Bakanlığımı/ taşra teşkilatında çalışan kadrolu personelin yıllara göre savılan ise: 
2002 yılında 632.267. 2003 yılında 630.005. 2004 yılında 640.008, 2005 yılında 634.027 ve 
30.09.2006 tarihi itibarıyla 20.000'i (4/B kapsamında) sözleşmeli öğretmen almak üzere 2(N)6 
yılında 664.065'dır. 

2-4. Bakanlığımıza Özelleştirme kapsamında 657 sayılı Kainin'un 4/G Maddesi ne 
göre geçici alınan personel 2005 yılında 6.976 ve 2006 yılında 548'dir. 

Ayrıca. 657 sayılı Kaıuın'un 4/C Maddesi'ne göre 2004 yılında 9.000 ve 2005 yılında 
20.000 Kısmi Zamanlı Geçici Öğretici görevlendirmesi yapılmış. 2006 yılında da Bilgisayar 
ve İngilizce alanında 3.500 Kısmi Zamanlı Geçici Öğretici görevlendirmesine yönelik 
çalışmalar devam çimektedir. 

Diğer taraftan. Bakanlığımıza bağlı halk eğitim merkezleri ile mesleki eğitim 
merkezlerinde; 2002-2003 yıllan arasında 11.582. 2003-2004 yılları arasında 11.357. 20o4-
2005 yıllan arasında 11.223 ve 2005-2006 yıllan arasında da 11.639 geçici personel 
çalışmıştır. 

Okulöncesi eğilim kurumlarımızda da; 2002-2003 öğretim yılında 6.230. 2003-2OO4 
öğretim yılında 7.328, 2004-2005 öğretim yılında 9.628. 2005-2006 öğretim yılında 12.933 ve 
2006-2007 öğretim yılında da 14.8X2 kadrosuz usta öğretici kadrosu kullanılmıştır. 

Döner sermaye işletmelerimizde de; 2002 yılında 830. 2003 yılında 742, 200 I > linula 
765. 2005 yılında 701 ve 2006 yılında da 723 geçici işçi çalıştırılmıştır. 

5. Açıktan atananların yıllara göre sayıları: 2003 yılında 2.031, 2004 yılında 53S. 2<»05 
yılında 185 ve 2006 yılında 494'dür. 

Naklen atananların yıllara göre sayıları ise: 2003 yılında 2.353, 2004 yılında 625. 2'..K)5 
yılında 607 ve 2006 yılında 76'dır. 

Diğer taraftan. Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olan Yüksek Öğrenim Kredi \e Vuıilar 
Kurumu Genel Müdürlüğünün; 

a) Merkez teşkilatında çalışan personel sayısı (Yıl sonu itibarıyla); 2002 yılında 542 
memur ve 1 S işçi. 2003 yılında 515 memur ve 1 7 işçi. 2004 yılında 562 memur ve I 7 işçi. 
2005 vılında 569 memur ve 15 işçi. l'ylül 2006 itibarıyla da 2006 yılında 572 memur ;(> 
işçi, 

b) Taşra teşkilatında çalışan personel sayısı (Yıl sonu itibarıyla): 2002 yılında ;\.:-n7 
memur ve 29! işçi. 2003 yılında 5.581 memur ve 244 işçi. 2004 yılında 5.757 memur u- !l>9 
işçi. 2005 vılında 5.875 memur ve 163 işçi. Kylül 2006 itibarıyla da 2006 yılında 5.S84 ııu-ımır 
ve I 28 işçidir. 

Ayrıca, açıklan ve naklen kadroya alınan personel sayısı da: 2002 yılında «S açıklan ve 
13 naklen. 2003 yılında 14 açıklan ve 45 naklen. 2004 yılında 76 açıktan ve 108 naklen. T-o5 
yılında 5 açıklan ve 104 naklen. 2006 yılında da 16 açıktan ve 56 naklendir. 

Anılan kurumda geçici işçi ve geçici personel statüsünde eleman çalıştırılmam,-..-;!,. ı.:. 
Bilgilerini/e ar/ ederim. 
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7.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR'un, Şanlıurfa'da bir derneğin düzenlediği öğretmenler 
günü etkinliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı (7/19325) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla.27.11.2006 

İzmir Milletvekili 

1- Şanlıurfa Şair Nabi Kültür Merkezinde yapılan 24 Kasım etkinliklerinde "Şuurlu 
Öğretmenler Derneği" üyesi öğretmen Muharrem Çelik Bakanlığınızda hangi görevde 
bulunmaktadır. Çelik soyadı yakınlığınızdan mı, yoksa soyadı benzerliği mi? 

2- Her fırsatta gerek şahsınızın, gerekse Sayın Başbakan'ın dini siyasete alet etmeme 
açıklamalarınıza karşın, bir öğretmenler günü etkinliğinde gülsuyu ikramı, Kuran-ı 
Kerim okunması, dualar v.s. yüce dinimizi siyasete alet etmek değil de nedir? 

3- Bu yıl toplanan Eğitimin (E) sinin dahi görüşülmediği şûrada yaptığınız konuşmada 
dinin siyasete ve eğitime alet edilemiyeceğine yönelik açıklamalarınızın, böylesine 
yaşanan olaylar nedeniyle kuşku yaratacağı kaygısını taşıyor musunuz? 

4- Muharrem Çelik'in Atatürk'e dolaylı saldırıda bulunmak için Atatürkçü Düşünce 
Demeği ile alaycı bir üslupta "stand-up" gösterisini onaylıyor musunuz? AKP İzmir 
Gençlik Kollarının düzenlediği panelde Atatürk'e açıkça saldıran Atilla Yayla; daha 
sonra böylesine bir etkinlikteki yaşananlar sizi kaygılandırmıyor mu? 

5- 21.Yüzyılda öğretmenler gününün harem-selamhk düzeninde anılmasının çağdaş ve 
laik eğitimin Bakanlığınız döneminde ne denli sabote edildiğinin kanıtı değil mi? 

6- Gecede yapılan çekilişte Kuran-ı Kerim ve Said-i Nursi'yi anlatan kitapların 
dağıtılmasını nasıl karşılıyorsunuz? 

7- Böyle bir törenin düzenleyicilerinin Bakanlığınız bünyesinde görev yapanları 
hakkında herhangi bir soruşturma başlattınız mı? 

AliRıza BODUR 
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T.C. t O •' 
MİLLÎ K(İİ TİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.OK.O SGR.O 03.06.03-1 l / ^ L ^ I D <H _'oo<}— 

Konu : Soru Önergesi 

I İ KKİYi: »İ YÜK MİLLF/T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 1 1.1 2.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-27918 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ali Rıza LÎODUR'un, "Şanlıurfa'da bir derneğin düzenlediği 
öğretmenler yünü etkinliğine ilişkin" ilgi ya/ı eki 7/19325 esas numaralı yazılı soru nııeryesi 
incelenmiştir. 

1. Sö/ konusu Muharrem Ç1İLİK. hâlen Şanlıurfa Merkez Şair Abdi İlköğretim 
Okulunda Sınıl' Öğretmeni olarak görev yapmakta olup sadece soyadı benzerliğimi/ 
bulunmaktadır 

2-3-4. Bakanlığımızca tesis edilen işlemlerde başta Aııayasa'mız olmak ü/ere büliüı 
kanunlarımızın hükümlerine uygunluk konusunda gerekli hassasiyet gösterilmekle: 
personelimizden, görev ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan fiilleri bulunan veya bulunduğuna 
dair duyum almanlar hakkında yapılan incelemc-soruşturma sonucunda getirilen İçkililer 
doğrultusunda yasaların gereği yerine getirilmektedir. 

Şanlıurfa Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden: söz konusu etkinlikle ıhıili 
olarak 27.1 1.2006 ta r ih inde görevlendir i len i lköğret im müfet t iş ler ince soruş turma h:ışlaiılılıûl 
ve soruşturma sonucunda: etkinliği düzenleyen İlde görev yapan 5 dernek kurucu üyesi 
öğretmen ile gecede görevli bir öğrenilenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 1 25 B-d 
Maddesi uyarınca disiplin yönünden "Kınama" cezası ile tecziye edildiği, ayrıca ilgililer 
hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma açıklığı ve 
soruşturmanın devam ettiği 

anlaşılmaktadır. 
Biluilcrinizc arz ederim. 

l)oç. Dr. Hüseyin t.'Kl.J 
Millî Eğitim Bal 

8.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Şanlıurfa'da bir derneğin düzenlediği öğret
menler günü etkinliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı (7/19327) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. • , AA^A ~~ 

Saygılarımla. r^s& 
Mustafa Gazalcı / 

CI1P Denizli Milletvekili 

1. Şanlıurfa'da 24 Kasım Öğretmenler Giinü nedeniyle yapılan gecede 
harem- selamlık oturulduğu, 13 yaşında bir türbanlı öğrencinin şiir 
okuduğu, kimi öğretmenlerin Atatürkçü Düşünce Dcmeğiyle (ADD), 
çağdaşlıkla alay eder gibi konuşulan, Saidi Nursi kitapları dağıtılan, laik 
Cumhuriyetle bağdaşmayan töreni hangi kuruluşlar kimin adına 
düzenlemiştir? 

237 
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2. Bu törende rol alan öğretmen ve öğrenciler ile tören için başvuru yapan 
öğretmenler Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gerekli izni almış 
mıdır? 

3. Gecede yaşananlar sonucunda başlatılan idari soruşturmanın sonucu 
nedir? 

4. 24 Kasım 2006 Öğretmenler Günü nedeniyle bastırılan ve üzerlerinde 
sizin de fotoğrafınız olan afişlerden kaç adet basılmıştır? Bu afişler için ne 
kadar harcama yapılmış, nerelere dağıtılmıştır? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLİĞİ 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Savı : B.OK.O.SGB.0.03.06.03-1 1 
Konu : Soru Oncrjıesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : I 1.12.2006 larihli ve A.t) 1.0.GNS.0.10.00.02-27018 sayılı ya/ı. 

Denizli Milletvekili Sayın Muştala ("iAZALCTnm, "Şanlıurla'da bir derneğin diizeıılcüiği 
öğretmenler t;ünü etkinliğine ilişkin" İlgi yazı eki 7/19327 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3. Şanlııırla Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden: 
a) 2-J Kasım Öğretmenler (iünü nedeniyle yapılan söz konusu gecenin, Şanlıurfa İlinde 

kısa adı "ÖĞ-Dh.K." olan "Şuurlu Öğretmenler Derneği" Şanlııırla Şubesi ile "Anadolu Gençlik 
Demeği" Şanlıurfa Şubesinin öncülüğünde 23 Kasım 2006 günü 10.00-22.00 saatleri anısında 
"Öğretmenler Günü Kutlama l'tograını" adı ile düzenlendiği, 

b) Bu etkinlikle görev akın öğretmen ve öğrenciler ile etkinlik için İl Milli l.ğiıim 
Müdürlüğünden ne \azılı ne de sözlü herhangi bir izin alınmadığı, ancak Anadolu Gençlik 
Derneği Şanlıurfa Şubesi Yönelim Kurulu Başkanlığının İl Emniyet Müdürlüğüne 01.11.2006 
tarihli ve 16 sayılı yazı ile etkinliğin yapılacağına dair bilgi verdiği, 

e) Söz konusu etkinliğin. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlendiği prouıam ile luçiıir 
ilgisinin olmadığı. 

e) Etkinlikle ilgili olarak 27.11.2006 tarihinde görevlendirilen ilköğretim mü telli şl eri nee 
soruşturma başlatıldığı ve soruşturma sonucunda: ilgili demeğin kıııuyucu üyesi 5 öğretmen ile 
gecede görev alan bir öğretmenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunıı'ruın 125/B-d Maddesi 
uyarınca disiplin \önünden "Kınama" cezası ile tecziye edildiği, ayrıca ilgililer hakkında 
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma açıldığı ve soruşturmanın ılcvnm 
eltiği 

anlaşılmaktadır. 
4. Parası Millî Eğilim Vakfı Genel Müdürlüğü tarafından ödenmek üzere, toplanı 16.125 

YIL lutarıııdaki söz koıuiâu alişlerden 36.500 adet basılmış ve SI il ve ilçelerdeki okullara 
dağıtılmak üzere gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz. ederim. 

ıııı rallini ı>aKuııı 

[0 V\ 201)5?-
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9.- İstanbul Milletvekili Onur OYMEN'in, okulların ısınma sorunlarına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/19632) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorumun Milli hğitim Hakanı Sayın Hüseyin Çelik tararından 
cevaplandırılması için yereyini saygılarımla ar/.ederini. 

Onur ÖVMEN 
İstanbul Milletvekili 

1- ülkemizin yeri kalmış bölgelerinde, özellikle doğu ve güneydoğu illerimizde, bazı 

okulların kış avlarında ıc/ekle ısıtıldığı, bunun için öğrencilerden sabahları okula 

gelirken birer parça tezek yetirmeleri istendiği doğru mudur? 

2- Bu bilgi doğruysa. 21. yüzyılda AB'ye girmeye çalışan bir ülke olan Türkiye'de bu 

durumun süratle düzeltilmesi için ne gibi önlemler alınmakladır? 

3- 2007 yılı için Milli 1-İği t im Bakanlığı bütçesine konulan yakacak tahsilatı Türkiye'deki 

bütün okulların ısıtılması için yeterli midir? 

T C . 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.0K.O.SGB.O.O3.O6.O3-I \/^/\ 3 

Konu : Soru Önergesi 

I İIUKİVF. BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi : İR. 12.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-28016 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Onur OYMEN'in, "Okulların ısınma sorunlarına ilişkin" 
İlgi yazı eki 7/10632 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Hükümetimiz döneminde genel bütçeden en büyük pay eğitime ayrılmış utup 
okullarımızın yakacak ve benzeri ihtiyaçları için de Bakanlığımız bütçesine ödenek 
konulmakta ve ihtiyaçları karşılayacağı düşünülmektedir. 

Diğer taraftan. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76"ncı Maddcsi'nde. 
ilköğretime ait gelir kaynaklan tespit edilmiş olup (a) bendinde sayılan merkezi bütçeden 
ayrılan ödenekler yardım niteliğindedir. Bu Ödenekler de il özel idare bütçelerine aktarılarak 
kullanılmakla ve ilköğretim kurumlarının her türlü ihtiyacı il özel idare bütçelerinden 
karşılanmakla olup söz konusu iddia hakkında valiliklerce. Bakanlığımıza intikal ettirilmiş 
herhangi bir bilgi bulunmamakladır. 

Ayrıca. Bakanlığımızın 2007 Yılı Bütçesi'ndc okulların enerji alınılan u in 
250.576.000 YTI. ödenek tahsis edilmiş ve bunun; 107.332.000 YTI.'si yakacak. 
5.104.000 YTI.'si akaryakıt ve yağ. 56.527.000 YTI.'si elektrik ve 613.000 YTI.'si de ,ıiyer 
enerji alımlarına ayrılmışın'. 

Bilgilerinize arz ederim. 

11 <*! 
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10- İzmir Milletvekili Enver OKTEM'in, OKS'de bazı tercih formlarının değiştirildiği iddiası
na ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/19633) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını talep ederim 

Saygılarımla 

jZfc&fz&-<fy 
" Enver ÖKTEM / ' 

İzmir Milletvekili 

Ortaöğretim Kurumlan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında, Bakanlığınızın 
müfettişleri tarafından yapılan incelemede 3 ayrı ilde 5 öğrencinin tercih formları silinerek 
formun tümüne İmam Hatip okullarının yazıldığı belirtilmektedir 

1. Tercih formlarının silinerek tümüne İmam Hatip okullarının yazılmasını nasıl izah 
edeceksiniz? 

2. Olayla ilgisi olan kişiler belirlenmiş midir? Bu kişilerin isimleri nedir? Kişilerle 
ilgili olarak nasıl bir işlem yapılmıştır? 

3. Bu kişiler, böyle bir olaya nasıl cesaret etmişlerdir? Bu olayın 3 ayrı ilde yapılmış 
olması düşündürücü değil midir? 

4 Öğrencilerin mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması adına bir işlem yapılmış 
mıdır? 

T.C. 
MİLLÎ LĞİ TİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0.SGB.O.O3.06.O3-1 I, 3 3 G>& oX ^uff-

Konıı : Soru Öncrucsi 

I İ KKİYi; BÜYÜK MİLLFT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : IX. I 2.2006 uırihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2S0 16 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Enver OKTEM'in, "OKS'de bazı tercih formlarının 
değiştirildiği iddiasına ilişkin"' İlgi yazı eki 7/19633 esas numaralı yazılı soru ünen'esi 
incelenmiştir. 

Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) sonucunda yapılan tercih işlemlerinde 
öğrencilerin tercihleri dışındaki okullara yerleştirildiği vönündcki iddiaları incelemek i':/erc 
onayımızla dayalı olarak Bakanlık Müfettişlerince inceleme-soruşturma yapılmıştır. 

Yapılan iııcclcme-soruşturmfı sonucu düzenlenen rapor içeriğinden; iddial.ırıii : ;i:'i. 
belge ve (anık ifadeleri doğrultusunda incelendiği, ayrıca üniversitelerin vunik 
elemanlarından oluşturulan bilirkişi raporunda tespit edilen hususlarla hırnkte 
değerlendirildiği, bu değerlendirme ve tespitler sonucunda: 

1. Program hatasından yani sisteme daha sonra girilen öğrencilerin tercihlerinin, bir 
önceki öğrencinin lercihlcriymiş gibi. farklı bir öğrencinin tercihlerinin bir sonraki veya 
önceki öğrencinin tercihleri gibi algılamasından dolayı 2 ilde 2 öğrencinin OKS l'inei iereıh 
ve yerleştirme iş ve işlemlerinde, tercihlerinde bulunmayan imam hat ip liselerine 
yerleştirildiği anlaşılmıştır. 
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2. Halaların oluşma biçiminin program yapan kişilerin program mantığından 
kaynaklanmadığı, iakat internet altyapısından kaynaklanan bu tür arızalara karşı tecrübesiz 
olmasından kaynaklandığının tespit edildiği, arızanın tamamen bir güvenlik ve . .nem 
eksikliğinden kaynaklandığı, sistem yöneticileri tarafından sisteme bu tür değişikliklerin 
yapılması için manııel veya çeşitli programlar-yazılımlar yoluyla müdahale edilmediği tespit 
edildiğinden, bu konu ile ilgili olarak. Hakanlığımızda c-Sınav uygulamaları kapsamında. 
OKS Tercih ve Başvuru İşlemleri Sorumlusu; hğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Oleine 
Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı e-Sınav Hizmetleri Sorumlu 
Bilgisayar Programcısı -Turizm ve Otelcilik Meslek Dersleri Öğretmeni- Tıınec-r Sl .SAM'a 
"Bazı öğrencilerin tercihleri dışındaki okullara yerleştirilmesine sebep olan OKS Hinci leıcilı 
başvuruları iş ve işlemlerinin internet ortamında yürütülmesinde kullanılan programında 
bazı eksiklikler olduğu hâlde gerekli teknik önlemleri zamanında almadığfndnn dola\: ;.>7 
sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 12.VB-a Maddesi uyarınca "Kınama" cezası u..ıif 
edilmiştir. 

Ayrıca. 2006 OKS i.ş ve işlemlerinde: bireysel kusurlan-halalaıı tespit edilen devrik 
illerdeki okul ve il yöneticileri. Hğitim Teknolojileri Cienel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme 
ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı programcıları da dahil toplam id kamu 
görevlisine disiplin cezalan teklif edilmiştir. 

3. Program hatasının bahsi geçen bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi, program yapan 
kişilerin program mantığından kaynaklanmadığı, arızanın tamamen bir güvenlik ve önlem 
eksikliğinden kaynaklandığı, sistem yöneticileri tarafından sisteme bu tür değişikliklerin 
yapılması için maıuıcl veya çeşitli programlar-yazılımlar yoluyla müdahale edilmediği ıcspiı 
edilmiştir. Dolayısıyla, bilerek ve isleyerek yapılan bir hatanın söz konusu olmadığı üöriis ve 
kanaatine varılmıştır. 

4. Yanlış yerleştirmeye konu olan öğrencilerin. 2006 OKS 2'nci tercih ve yeıleşiimıe 
işlemleri sonucunda. 2'nci tercih bilgileri formlarında tercih etlikleri okullara yerleştirildikleri. 
çoğunluğunun da Hinci tercih bilgilen formlarında da yer alan tercihlerine yerleştirildikleri. 
dolayısıyla tamamının mağduriyetlerinin giderildiği anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

11.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA 'nın, lise son sınıf öğrencilerine ek sınav hakkına ve 
OKS'ye ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/19635) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağ ıdak i so ru l a r ımın , Mill i Eği t im Bakanı Sayın D o ç . D r . H ü s e y i n Çe l ik 
ta ra f ından yazıl ı o la rak yan ı t l and ı r ı lmas ın ı a rz eder im. 

A . C u m h ü r Y A K A ' 
M u ğ l a Mi l l e tvek i l i 

2 0 0 6 - 2 0 0 7 Eği t im Ö ğ r e t i m Yı l ına kadar , Lise son s ın ı f ö ğ r e n c i l e r i n e , iki 
ve tek ders ten ka l an la ra eylül ve şuba t ay lar ında sınav h a k k ı ve r i l i yo rdu . 2 0 0 6 -
2 0 0 7 Eği t im Ö ğ r e t i m y ı l ında ise s adece , ünivers i te lere s ı n a v s ı z geç i ş ve kes in 
kay ı t yap t ı r an ö ğ r e n c i l e r e ey lü l ay ında s ınav hakkı veri İdi. H e r h a n g i bir 
ün ive r s i t eye kayı t y a p t ı r a m a y a n ve s ınavs ız geç iş y a p m a y a n , m e z u n o l m a y ı 
bek l eyen öğrenc i l e r , bu hak l a rdan ya ra r l anamad ı l a r . 

- 2 4 1 -



TBMM B: 49 11 .1 . 2007 

Bu nedenle; 
1- 2005-2006 Eğitim Öğretim yılında me/.un olamayan öğrencilere,bu yıl 

sınav hakkı verilmemesi, eşitlik ilkesine aykırı değil midir? 
2- Bu öğrencilere de, sınav hakkı vermeyi düşünüyor musunuz? 
3- Orta öğretim Kurumlar Sınavını ( OKS ) kaldırılacağını açıkladınız, hu 

konuda herhangi bir çalışmanız var mıdır? . 

Y.C. 
MİLLÎ EĞİTİM HAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/.34 (0-O{2um 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : İS. 12.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-28016 sayılı ya/ı. 

Muğla Milletvekili Sayın Ali Cumhur YAKA'nın, "Lise son sınıf öğrencilerim' ek 
sınav hakkına ve OKS'yc ilişkin" İlgi ya/ı eki 7/1 %35 esas numaralı yazılı soru öııcnvsi 
incelenmiştir. 

1-2. Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören ve sorumlu dersleri bulunan son suni' 
öğrencileri "Millî Kğilim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumlan Sınıf Geçme \e Sınav 
Yönetmeliği'"nin 41 "inci Maddesi çerçevesinde, 2005-2006 öğretim yılına kadar ikinci dönem 
başında (Şubat) ve ortalama yükseltme sınavları sonunda (Eylül) olmak ü/ere iki KO/. 
sorumluluk sınavlarına girmekteydi. 20.05.2006 tarihli ve 26173 sayılı Kesini Ga/cic "de 
yayımlanarak yürürlüğe giren aynı Yönetmeliğin değişik 41 inci Maddcsi'ndc; ikinci •.iıo.ın 
başında yapılan sorumluluk sınavı ders kesimi sonuna (İla/iran) alınmış olup oriamma 
yükseltme sonunda yapılan sorumluluk sınavında bir değişiklik yapılmamıştır. 

Öğrenciler 2005-2006 öğretim yılında olduğu gibi 2006-2007 öğretim yılından itibaren 
yine iki ke/ sorumluluk sınavlarına girebileceklerdir. Sınav sayısında bir değişiklik 
yapılmamış, sadece sınav zamanında bir değişiklik yapılmıştır. 

2005-2006 öğretim yılında da yüksek öğretim programlarını kazanan ancak, tek ders 
nedeniyle me/.un olamayan öğrencilere 29.0S.2006 tarihli ve 2006/72 numaralı Genelge ile tek 
ders sınav hakkı verilmiş ve uygulanmıştır. 

3. Ortaöğretim Kurumlan Sınavı (OKS) ile ilgili model çalışmaları sürdürülmekledir. 
Bilgilerinize ar/ ederim. ^*~-\ 

/ D**̂ Tl)r. Hüseyin GLjjfl.İK 
C ^ ^ ^ Millî Eğitini B/dvanı 
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12.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir'de yaşanan eğitim sorunlarına ve vekil yönetici
lere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/19636) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Türkiye'nin 3. büyük kenti izmir'de, okullardaki eğitim düzeyi sürekli 
düşmekte ve ülke genelinde yapılan sınavlarda, her yıl bir öncekini 
aratmaktadır. 

Esasen bu sorun, bütün Türkiye'de yaşanmaktadır. Birkaç yıldan beri, 
iktidarın gözü kara kadrolaşma hevesi sonucu olarak, okullar eğitim düzeyi ve 
başarısından çok, öğrenciler arasında uyuşturucu kullanımının yaygınlaşması, 
çeteleşme ve şiddet ile anılmaktadır. Anne-babalar bu yüzden ciddi bir 
tedirginlik yaşamaktadırlar. 

Geçen ay düzenlenen sözde Eğitim Şûrası'nda, eğitimin sorunları ve 
çözümleri değil, İmam Hatiplilere avantaj sağlamanın yolları tartışılmıştır. 
Eğitim Şûrası, İmam Hatip Kurultayı haline gelmiştir. Şûra'da gündeme getirilen 
öneriler ve yapılan konuşmalardan iktidarın, Atatürk ve Laiklik karşıtı bir nesil 
yetiştirmeye yönelik kadrolaşmaya öncelik verdiği ortaya çıkmıştır. 

Bu kadrolaşma ve eğitimde yaşanan gerilemeden, İzmir'de nasibini 
almıştır. Önceki yıllarda ülke genelinde yapılan Anadolu ve Fen Liseleri ile, 
Üniversiteye giriş sınavlarında son derecede başarılı olan İzmir, birkaç yıldan 
beri ciddi bir inişe geçmiştir. 

1- İzmir'de yaşanan eğitim sorunları ve eğitimdeki hızlı gerilemenin 
nedenlerini araştırıyor musunuz? Ülke genelinde yapılan Anadolu ve Fen 
Liseleri ile Üniversite giriş sınavlarında sürekli zirvede olan İzmir'de, siz Milli 
Eğitim Bakanı olduktan sonra, neden hızlı bir düşüş yaşanıyor? 

2- Türkiye'de kaç ilde vekil Milli Eğitim Müdürü ve Yardımcısı var? Kaç 
İlköğretim okulu ve Lise, vekil yöneticiler tarafından yönetiliyor? 
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TBMM B:49 11 .1 . 2007 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.0S.0.SGB.O.U.T06.03-1 1/ 3 5 10/01/2007 

Konu : Som Önergesi 

TÜKKİYK BÜYİ K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :! X. 12.2006 tarihli ve A.O I O.GNS.O.10.00.02-28016 sayılı yazı. 

İ/.mir Milletvekili Sayın Ahmet liRSİN'in, "İ/mir*de yaşanan eğitim soruııiarm:; \c 
vekil yöneticilere ilişkin" İlgi y;ı/.ı eki 7/l%36 esas numaralı yazılı soru .ı:ı-:---.;j 
incelenmiştir. 

1. İ/.mir Valilisinden alınan bilgiye göre: İlde eğilim-öğrclimin niteliğini .a'iı;r;n,\k. 
OK.S ve OSS sınavlarında başarıyı daha da yükseltmek amacıyla 28 ilçede halk e.eiıim 
merkezlerince, öğrencilere üerelsı/ olarak OKS ve OSS hazırlık kursları açılmıştır. 

Diğer taraftan. Bakanlığımızca ÖSS basan durumları değerlendirilmekle ıil.;in 
Türkiye ortalamasının üzerinde veya allında olma durumlarına göre incelenmekte. Ti'ırkiye 
ortalamasının üzerinde olan illerde başarının devamının sağlanması, başarı oranının daha da 
artırılması için çalışmaların sürdürülmesi istenilmekledir. Başarısı. Türkiye orialamasının 
altında olan illerde ise başarının istenen düzeye çıkarılması ve yükseltilmesi için il dü/evi-ıdc 
başarısızlık nedenlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve iyileştirme çalışmalarına :ı^ı;:ık 
verilmesi konusunda genelgelerle illerimi/e duyurular yapılmaktadır. 

Ayrıca. Bakanlığımız, yasalarla verilen görevler çerçevesinde ülke genelinde •.•ş'i'.iın 
sistemimizin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması ve daha nitelikli dununa gcıirilnıesi 
amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmekte olup bu kapsamda bütün ılicrhııi/dc 
öğrencilerimizin basmışının artırılması için de gerekli gayret gösterilmektedir AUİ 
değerlendirmelerin gerçekle ilgisi bulunmamakladır. 

2. İl millî eğilim müdürlüklerinden 25'i, il millî eğitim müdür yardımcılıklarından i iTı 
ve atama yetkisi Bakanlığımıza ait olan Türkiye genelinde münhal bulunan 'M I nı-.u! 
müdürlüğü vekâleten yürütülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

;. Dr. Hüseyin ( T'.l.li-, 
Millî Eğitim \iukan 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 

oı 
02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

DONEM: 22 YASAMA YILI: 5 

49 UNCU BİRLEŞİM 
11 OCAK 2007 PERŞEMBE 

SAAT: 14.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

^w Ö Z E L GÜNDEMDE YER 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 DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERİ İ L E 
COMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

i D O D D D 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



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 işaret 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, 11.1.2007 Perşembe günü 14.00-20.00 saatleri arasında çalışmalarını 

sürdürmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 9.1.2007 tarihli 47 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİSİ 
1.- 1041 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak 

görüşülmesi, Tasarının birinci bölümünün 1 ilâ 20 nci maddelerden, ikinci bölümünün 21 ilâ 41 inci 
maddelerden (Geçici 1 ilâ 5 inci maddeler dahil) oluşması, 

Önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 13.6.2006 tarihli 114 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu * (10/337, 343, 356, 357) Esas Numaralı 
11.1.2007 Perşembe - Saat: 11.00 Meclis Araştırması Komisyonu 

11.1.2007 Perşembe - Saat: 14.00 
* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 

25.1.2007 Perşembe - Saat: 13.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 

49 UNCU BİRLEŞİM 11 OCAK 2007 PERŞEMBE SAAT: 14.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

02 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

03 - SEÇIM 

>ı±k 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

0 5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

06 - GENEL GÖRÜŞME V E MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

07 - SÖZLÜ SORULAR 
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08 - KANUN TASARJ VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER 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. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1115) (S. Sayısı: 1147) (Dağıtma tarihi: 3.5.2006) 

4. - 15/11/2006 Tarihli ve 5556 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, 
Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1268) (S. Sayısı: 1276) (Dağıtma tarihi: 
11.12.2006) 

5. 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) (**) 

6. - Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/775) 
(S. Sayısı: 1209) (Dağıtma tarihi: 20.6.2006) 

7. - 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) 

8. 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) (**) 

9. - İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar'ın; Devlet İhale Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/902) (S. Sayısı: 1314) (Dağıtma tarihi: 26.12.2006) 

10. - Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin Börü'nün; Türk Medeni Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/888) (S. Sayısı: 1262) 
(Dağıtma tarihi: 22.11.2006) 

11. X - Deniz Emniyeti Komitesinin 82. Oturumunun 29 Kasım 2006 - 8 Aralık 2006 
Tarihleri Arasında İstanbul'da Yapılmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Denizcilik 
Örgütü Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1222) (S. Sayısı: 1243) (Dağıtma tarihi: 17.10.2006) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Arasında 
2006 Yılı Tam Yetkili Temsilciler Konferansının Organizasyonu, Gerçekleştirilmesi ve 
Finansmanına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1233) (S. Sayısı: 1245) (Dağıtma tarihi: 17.10.2006) 

13. 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) (*) 

14. X - Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1195) 
(S. Sayısı: 1216) (Dağıtma tarihi: 26.6.2006) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN D I Ğ E R İŞLER 
15. - Ankara Milletvekili Bülent Gedikli ve 17 Milletvekilinin; Mali Tatil İhdas Edilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi, Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in; Vergi Usul Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Bursa Milletvekili Sedat 
Kızılcıklı'nın; Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kocaeli 
Milletvekili Eyüp Ayar ve 36 Milletvekilinin; Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 27 Milletvekilinin; Mali Tatil 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/866, 2/692, 2/774, 2/857, 2/864) (S. Sayısı: 
1237) (Dağıtma tarihi: 5.10.2006) 

16. 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) 

17. X - Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1148) (S. Sayısı: 1159) 
(Dağıtma tarihi: 12.5.2006) (**) 

18. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/905) (S. Sayısı: 933 ve 933'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 16.6.2005 ve 
21.12.2005) (**) 

19. X - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/1193) (S. Sayısı: 1211) (Dağıtma tarihi: 20.6.2006) 

20. - 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) (**) 

21. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) (**) 

22. - Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, 2.7.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
20 nci Maddesinin C Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Nevşehir 
Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ile Osman Seyfı'nin, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1159, 2/418, 2/447) (S. Sayısı: 
1086) (Dağıtma tarihi: 16.2.2006) (**) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Sınai Araştırma-
Geliştirme Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1154) (S. Sayısı: 1107) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

24. X - WlPO 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) 

25. 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) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1109) (S. Sayısı: 1083) (Dağıtma tarihi: 14.2.2006) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 
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08 - KANUN TASARJ VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. 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) 

34. 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) 

35. 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) 

36. 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) 

37. 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) 

38. 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) 

39. 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) 

40. 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) 

- 6 - 49 UNCU BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN D I Ğ E R İŞLER 
41. 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) 

42. 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) 

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

44. 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) 

45. 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) 

46. 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) 

47. 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) 

48. 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) 

49. 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) 

50. 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) 

51. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklık
larına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1014) (S. Sayısı: 935) (Dağıtma tarihi : 16.6.2005) 

52. 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) 

53. 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) 
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54. 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) 

55. 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) 

56. 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) 

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

59. - 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) 

60. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi : 2.7.2004) 

61. - 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) 

62. - 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) 

63. - 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) 

64. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumlan 
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) (*) 

65. - 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) (*) 

66. - 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) (*) 

67. - 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) 

68. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 
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69. - 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) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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) 

73. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

74. - 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) 

75. - 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) 

76. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

77. - 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) 

78. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

79. - 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) 

80. - 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) 

81. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

82. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

83. - 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) 

84. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

85. - 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 Ennesine 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) 

86. - 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) 

87. - 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) 

88. - 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) 

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 (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

90. - 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 Ennesine 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) 

91. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'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 (3/98) (S. Sayısı: 475'e 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 (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

94. - 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) 

95. - 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) 

96. - 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) 

97. - 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) 

98. - 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) 

99. - 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) 

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

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

102.- Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesine 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) 

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 (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

104.- 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) 

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

106. - 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) 

107. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

108.- 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) 

109.- 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) 

110.- 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) 

111.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'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 Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/231) (S. Sayısı: 504'e t inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

112.- 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) 

113. - 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) 

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

115.- 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) 

116.- 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) 

117.- 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) 

118. - 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) 

119. - 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) 

120. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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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 (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

122. - 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) 

123. - 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) 

124. - 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) 

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 (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

126. - 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) 

127. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuştumıanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

128. - 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) 

129. - 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) 

130. - 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 
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15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

131. - 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) 

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

133. - 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) 

134. - 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) 

135.- 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) 

136.- 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) 

137.- 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) 

138. - 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) 

139. - 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 
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15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

140. - 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) 

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 (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

142. - 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) 

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 (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 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 (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 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 (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

146.- 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) 

147. - 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) 

148.- 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) 

149. - 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) 
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150.- 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) 

151.- 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) 

152.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

153.- 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) 

154.- Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/328) (S.Sayısı: 548'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

155. - 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) 

156.- 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) 

157. - 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) 

158. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S. Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

159. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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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) 

160. - 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) 

161.- 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) 

162. - 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) 

163. - 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) 

164. - 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) 

165. - 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) 

166. - 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) 

167. - 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) 

168. - 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) 
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169. - 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) 

170. - 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) 

171. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S. Sayısı: 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

172. - 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) 

173. - 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: 57 Te 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

174. - 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) 

175. - 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) 

176. - 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) 

177. - 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) 

178. - 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 
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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) 

179. - 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) 

180. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/453) (S. Sayısı: 587'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

181.- 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) 

182. - 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) 

183. - 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) 

184. - 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) 

185. - 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) 

186. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesine 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) 

187. - 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) 
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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 (3/379) (S. Sayısı : 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

189.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S. Sayısı: 575'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

190. - 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) 

191.- 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) 

192.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı : 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

193. - 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) 

194. - 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) 

195. - 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) 

196. - 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) 

197.- 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 
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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) 

198. - 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) 

199.- 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) 

200. - 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) 

201.- 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: 60Pe 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

202. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

203. - 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) 

204. - 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) 

205. - 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) 

206. - 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) 

207. - 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 
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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) 

208. - 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) 

209. - 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) 

210. - 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) 

211.- 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) 

212. - 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) 

213. - 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) 

214.- Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 

215.- 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) 

216.- 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) 

217.- Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

218. - 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) 

219. - 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 
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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) 

220. - 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 Ennesine 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) 

221.- 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) 

222. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/528) (S. Sayısı: 745'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

223. - 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) 

224. - 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) 

225. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesine 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) 

226. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldınlması 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) 

227. - Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/584) (S. Sayısı: 750'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

228. - 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 ve 3 üncü Ek) (Dağıtma tarihleri: 11.4.2005 ve 20.9.2006) 
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229. - 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) 

230. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuştunnanın 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) 

231. - 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) 

232. - 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) 

233. - Sivas Milletvekili Orhan Taş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 771'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

234. - 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) 

235. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - 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) 

237. - 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) 

238. - 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 
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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) 

239. - 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) 

240. - 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) 

241.- 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) 

242. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/639) (S. Sayısı: 780'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

243. - 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) 

244. - 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) 

245. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

246. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

247. - 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) 

248. - 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) 
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249. - 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) 
250. - 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) 
251. - 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) 

252. - 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) 

253. - 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) 

254. - 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) 

255. - 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) 

256. - 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) 

257. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

258. - 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) 

259. - 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) 

260. - 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) 

261.- 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) 

262. 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) 

263. 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) 

264. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
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Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1046) (S. Sayısı: 1008) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

265. 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) 

266. 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) 

267. - 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 Pair 
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) 

268. - 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) 

269. - 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: 981'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

270. - 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) 

271.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuştunnanın 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) 

272. - 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) 

273. - 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) 

274.- 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) 
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275. - 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 (3/731) (S. Sayısı: 987'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

276. - 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) 

277. - 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) 

278. - 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) 

279. - 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) 

280. - 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 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) 

281.- 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) 

282. - 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) 

283. - 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) 

284. - 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) 
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285. - 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) 

286. - 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) 

287. 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) 

288. 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) 

289. 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) 

290. 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) 

291.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) 

292. 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) 

293. 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) 

294. 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) 

295. - 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) 

296. 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) 

297. 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) 

298. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
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Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1091) 
(S. Sayısı: 1046) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

299. - 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) 

300. - 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) 

301.- 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) 

302.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri 
İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/214) (S. Sayısı: 1065) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

303. 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) 

304. - 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) 

305. - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 29.9.2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdarî Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya 
İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin 16 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdarî 
Makamların Yazıları ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/21) (S. Sayısı: 1073) (Dağıtma tarihi: 31.1.2006) 

306. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/1137) 
(S. Sayısı: 1080) (Dağıtma tarihi: 9.2.2006) 

307. X - 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden 
Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1135) (S. Sayısı: 1085) (Dağıtma tarihi: 15.2.2006) 

308. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1142) (S. Sayısı: 1087) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

309. - İzmir Milletvekili Enver Öktem ve 14 Milletvekilinin; 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/380) (S. Sayısı: 1088) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

310. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Milletvekilinin; Divriği Ulucamisi ve 
Şifahanesi'nin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/599) (S. Sayısı: 1089) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 
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311.- Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek'in; Çanakkale Savaşlarına Katılanlara, Ailelerine 

Hizmet ve Anı Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/385) (S. Sayısı: 1092) (Dağıtma tarihi: 24.2.2006) 

312. X - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/621) (S. Sayısı: 1093) (Dağıtma tarihi: 
24.2.2006) 

313.- Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği 
Uyum ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/746) (S. Sayısı: 1100) (Dağıtma tarihi: 28.2.2006) 

314.- İzmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ve Türkan Miçooğulları ile 21 Milletvekilinin; 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/439) (S. Sayısı: 1104) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

315.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1049) (S. Sayısı: 1105) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

316. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1092) (S. Sayısı: 1106) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

317.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan 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 (1/1152) 
(S. Sayısı: 1108) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

318.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 73 Milletvekilinin; Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Adana 
Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Sigarayla Mücadele Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonları Raporları (2/555, 
2/377) (S. Sayısı: 1109) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

319.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 7 Milletvekilinin; Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/671) (S. Sayısı: 1110) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

320. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomünikasyon 
Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1163) (S. Sayısı: 
1111) (Dağıtma tarihi: 15.3.2006) 

321. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1045) (S. Sayısı: 
1115) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

322. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1051) (S. Sayısı: 1116) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

323. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1063) (S. Sayısı: 1117) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

324. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1076) 
(S. Sayısı: 1118) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

325. X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik 
Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1088) (S. Sayısı: 1119) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

326. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1140) (S. Sayısı: 1120) 
(Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

327. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 1121) 
(Dağıtma tarihi: 21.3.2006) 

328. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin; 4722 Sayılı Türk Medeni 
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Mal Rejimleri Başlıklı 10. 
Maddesinin 1. Fıkrası ile 2. Fıkrasının Son Cümlesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/615) (S. Sayısı: 1124) 
(Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

329. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1106) (S. Sayısı: 1128) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

330. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1107) (S. Sayısı: 1129) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

331. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1141) (S. Sayısı: 1130) (Dağıtma tarihi: 29.3. 2006) 

332. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1144) (S. Sayısı: 1131) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

333. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/344) (S. Sayısı: 1132) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

334. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ile Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/573) (S. Sayısı: 1133) (Dağıtma tarihi: 
29.3.2006) 

335. - Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminatı Kanunu ve 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1097) 
(S. Sayısı: 1134) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

336. - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805, 2/557) (S. Sayısı: 
1145) (Dağıtma tarihi: 27.4.2006) 

337. - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 31.5.2005 Tarihli ve 6 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Bazı Televizyon Kanallarında Yayınlanan Programların Türk 
Aile Yapısını, Çocukların ve Gençlerin Psikolojik Gelişimini Olumsuz Etkilediği ve İlgili İdari 
Makamlar Tarafından Bu Programların Yayınının Engellenmesine Yönelik Gerekli Tedbirlerin 
Alınmadığı İddialarını İçeren Dilekçelere İlişkin 14 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdari 
Makamların Yazıları ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci 
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Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/23) (S. Sayısı: 1144) (Dağıtma tarihi: 28.4.2006) 

338. X - Müteaddit Defalar Değiştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli Eurocontrol Hava 
Seyrüsefer Güvenliği İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi Birleştirme Protokolü Konusundaki 
Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1117) (S. Sayısı: 1148) (Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

339. X - Avrupa Topluluğunun, Müteaddit Defalar Değiştirilmiş ve 27 Haziran 1997 Tarihli 
Protokol ile Birleştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 tarihli Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği 
İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesine Katılmasına Dair Protokol Hakkındaki Diplomatik 
Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1118) (S. Sayısı: 1149) (Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

340. X - Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı: 1150) 
(Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

341. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1095) (S. Sayısı: 1155) (Dağıtma tarihi: 10.5.2006) 

342. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler Arasında 
Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1124) (S. Sayısı: 1156) (Dağıtma tarihi: 10.5.2006) 

343. X - Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1174) (S. Sayısı: 1157) (Dağıtma tarihi: 10.5.2006) 

344. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 24 Milletvekilinin 17.3.1981 Tarihli ve 2429 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/626) (S. Sayısı: 
1160) (Dağıtma tarihi: 15.5.2006) 

345. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Haritacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1128) (S. Sayısı: 
1181) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

346. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1132) (S. Sayısı: 1182) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

347. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1143) (S. Sayısı: 1183) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

348. - Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1205) (S. Sayısı: 1186) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

349. X - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti Arasında Telif 
Hakları ve İlgili Diğer Fikri Haklar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1151) (S. Sayısı: 1184) 
(Dağıtma tarihi: 23.5.2006) 

350. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
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Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1176) (S. Sayısı: 1185) (Dağıtma tarihi: 23.5.2006) 

351.-Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu'nun; Orman Kanununun 2 nci Maddesine 
1 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/632) (S. Sayısı: 1187) (Dağıtma tarihi: 24.5.2006) 

352. - 3046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/1208) (S. Sayısı: 1188) (Dağıtma tarihi: 29.5.2006) 

353. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 42 Milletvekilinin; Büyükşehir Belediyesi Kanununa 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/691) (S. Sayısı: 1190) (Dağıtma tarihi: 30.5.2006) 

354. - Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Gümrük Müsteşar
lığına Bağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1202) (S. Sayısı: 1207) 
(Dağıtma tarihi: 13.6.2006) 

355. X - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile 7 Milletvekilinin; Jeotermal Enerji Kaynakları 
ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi, İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün; Jeotermal Kaynaklar ve 
Mineralli Sular Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Mehmet Yüksektepe'nin; Jeotermal 
Kaynakları ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (2/454, 2/76, 2/579) (S. Sayısı: 1208) (Dağıtma tarihi: 20.6.2006) 

356. - Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş ile 
Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/683) 
(S. Sayısı: 1213) (Dağıtma tarihi: 23.6.2006) 

357. X - Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç 
Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1078) (S. Sayısı: 1218) (Dağıtma tarihi: 27.6.2006) 

358. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Denizcilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1113) (S. Sayısı: 1219) (Dağıtma tarihi: 27.6.2006) 

359. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Kişilerin 
Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1123) (S. Sayısı: 1220) (Dağıtma tarihi: 27.6.2006) 

360. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 17 Milletvekilinin; Devlet Memurları 
Kanununa Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (2/763) (S. Sayısı: 1224) (Dağıtma tarihi: 27.6.2006) 

361. - Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonları Raporları (1/1212) (S. Sayısı: 1225) (Dağıtma tarihi: 29.6.2006) 

362. X - Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/1215) 
(S. Sayısı: 1230) (Dağıtma tarihi: 30.6.2006) 

363. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile İçişleri Komisyonları 
Raporları (1/1192) (S. Sayısı: 1232) (Dağıtma tarihi: 5.9.2006) 

364. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 45 Milletvekilinin; 6207 Sayılı Avukatlar 
Yardımlaşma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Adalet Komisyonu Raporu (2/753) (S. Sayısı: 1233) (Dağıtma tarihi: 5.9.2006) 

365. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal'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 Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/799) (S. Sayısı: 1161'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

366. - İstanbul Milletvekili Yahya Baş'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 Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/800) (S. Sayısı: 1162'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

367. - 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 (3/820) (S. Sayısı: 1163'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

368. - 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 Trabzon Milletvekili Şevket Arz ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/821) (S. Sayısı: 1164'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

369. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Kanna Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/837) (S. Sayısı: 1165'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9. 2006) 

370. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'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 Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/838) (S. Sayısı: 1166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

371. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'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'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/878) (S. Sayısı: 1168'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

372. - 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 
(3/879) (S. Sayısı: 1169'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

373. - 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 
(3/899) (S. Sayısı: 1170'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

374. - Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ile Enver Yılmaz'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 Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz ile 5 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/914) (S. Sayısı: 1171'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 
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375. - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/922) (S. Sayısı: 1172'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

376. - 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 (3/932) (S. Sayısı: 1173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

377. - Konya Milletvekili Abdullah Çetinkaya'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 Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/936) (S. Sayısı: 1174'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

378. - Edirne Milletvekili Nejat Gencan'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 Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/955) (S. Sayısı: 1175'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

379. - Edirne Milletvekili Nejat Gencan'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 Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/961) (S. Sayısı: 1176'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

380. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'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 Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/982) (S. Sayısı: 1177'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

381. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'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 Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/984) (S. Sayısı: 1179'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

382. - Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1187) (S. Sayısı: 1235) (Dağıtma tarihi: 5.10.2006) 

383. - 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 (3/979) (S. Sayısı: 
1196'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.10.2006) 

384. - 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 
56Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan 
Ziya Diren ile Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/980) 
(S. Sayısı: 1197'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.10.2006) 
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385. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'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 ile Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/981) (S. Sayısı: 1198'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.10.2006) 

386. - Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına 
Dair Kanun ile Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/1226) (S. Sayısı: 1247) (Dağıtma tarihi: 20.10.2006) 

387. - Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli 
Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/787) (S. Sayısı: 1248) (Dağıtma tarihi: 27.10.2006) 

388. - Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/1230) (S. Sayısı: 1250) (Dağıtma tarihi: 31.10.2006) 

389. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın; 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/855) (S. Sayısı: 1251) (Dağıtma 
tarihi: 31.10.2006) 

390. X - 26/9/2006 Tarihli ve 5545 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Anayasanın 
89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1251) 
(S. Sayısı: 1253) (Dağıtma tarihi: 6.11.2006) 

391. - Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/1250) (S. Sayısı: 1258) (Dağıtma tarihi: 13.11.2006) 

392. X - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/1245) (S. Sayısı: 1261) 
(Dağıtma tarihi: 16.11.2006) 

393. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1213) (S. Sayısı: 1263) (Dağıtma tarihi: 
22.11.2006) 

394. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1228) (S. Sayısı: 1264) (Dağıtma tarihi: 22.11.2006) 

395. - Harp Akademileri Kanunu ile Harp Okulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1241, 1/1186) (S. Sayısı: 1265) (Dağıtma tarihi: 22.11.2006) 

396. - Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1254) (S. Sayısı: 1266) (Dağıtma tarihi: 22.11.2006) 

397. - Düzce Milletvekili Yaşar Yakış ve 3 Milletvekilinin; Avrupa Birliği İşleri Komisyonu 
Kuruluş Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/811) (S. Sayısı: 1272) (Dağıtma 
tarihi: 29.11.2006) 

398. X - İstanbul Milletvekili Yaşar Nuri Öztürk'ün; Erzurum ve Sivas Kongrelerine Katılan 
Delegelerin Mezarları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/802) (S. Sayısı: 1274) (Dağıtma tarihi: 5.12.2006) 

399. X - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Tasarısı; Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ile Van 
Milletvekili Mehmet Kartal'ın; 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik 
Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Van 
Milletvekili Yekta Haydaroğlu'nun; Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Bir Madde Eklenmesi ile 
İlgili Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1240, 2/403, 2/644) (S. Sayısı: 1275) 
(Dağıtma tarihi: 11.12.2006) 
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400. - İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz ve 5 Milletvekilinin; Radyo ve Televizyonların 

Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Anayasa Komisyonları Raporları (2/831) (S. Sayısı: 1277) 
(Dağıtma tarihi: 13.12.2006) 

401.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Batum 
Uluslararası Havalimanının Ortak Kullanılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1223) (S. Sayısı: 1306) 
(Dağıtma tarihi: 22.12.2006) 

402. X - Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1253) 
(S. Sayısı: 1307) (Dağıtma tarihi: 22.12.2006) 

403. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1235) (S. Sayısı: 1308) 
(Dağıtma tarihi: 22.12.2006) 

404. X - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 
Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1238) (S. Sayısı: 1309) (Dağıtma tarihi: 22.12.2006) 

405. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1234) (S. Sayısı: 1310) (Dağıtma tarihi: 22.12.2006) 

406.- 23.11.2006 Tarihli ve 5557 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Raporu (1/1278) (S. Sayısı: 1313) (Dağıtma tarihi: 23.12.2006) 

407. - Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ve 14 Milletvekili ile Şanlıurfa Milletvekili 
Mehmet Vedat Melik ve 21 Milletvekilinin; 2510 Sayılı İskân Kanununa Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/824, 2/859) (S. Sayısı: 1315) (Dağıtma tarihi: 27.12.2006) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1041) 

Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/835) 

Not: Tasarı; Başkanlıkça Adalet; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 2 S.6.2004 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-715/3000 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar 

Kurulunca 31.5.2004 tarihinde kararlaştırılan "Petrol Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Petrol faaliyetleri ile ilgili ilk geniş kapsamlı yasal düzenleme 1954 yılında 6326 sayılı Petrol 
Kanunu ile yapılmıştır. Bu Kanun petrolün aranması, üretimi, iletimi, rafinajı, depolanması, toptan 
satışı ile ilgili hususları kapsamaktadır. Her ne kadar 1954 yılından beri çeşitli tarihlerde ihtiyaçlara 
göre Petrol Kanununda bazı değişiklikler yapılmış ise de, günümüzde Petrol Kanunu ile diğer mev
zuatın uyumunun sağlanması ve petrol arama ve üretiminin artırılması için bazı ilave teşvik edici 
tedbirlerin getirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Bugün gelinen noktada, ülkemizde enerji sektörünün yeniden yapılandırılması sürecinde, Elektrik 
Piyasası Kanunu ve Doğal Gaz Piyasası Kanunu çıkarılmıştır. Ayrıca petrolün arama ve üretimi 
dışındaki, depolama, rafineri, taşıma, iletim, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerini düzenleyen Petrol 
Piyasası Kanunu ise 20.12.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Bu Kanunun 6326 sayılı Petrol 
Kanunu içerisinde yer alan bazı faaliyetleri kendi bünyesine almış olması nedeniyle, Petrol 
Kanununun yeniden düzenlenmesi zarureti ortaya çıkmıştır. 

Diğer yandan, Avrupa Birliğine aday ülke olduğumuz ve mevzuatımızda uyum çalışmalarının 
sürdürüldüğü bugünlerde petrol arama ve üretim sektörü ile ilgili yasal düzenlemelerin uyumlaş
tırılması gerekmektedir. 

Uygulamada kazanılan tecrübeler ve talepler ışığında, dünyadaki benzerlerine uygun olacak 
şekilde, yerli ve yabancı sermayenin petrol arama ve üretim faaliyetlerine daha fazla katılımını sağ
lamak için; işlemlerin sadeleşmesi, maliyetinin azaltılması, yatırım indirimi ve vergi istisnası, trans
fer kolaylıkları gibi teşvik unsurlarını kapsayan, arama ve işletme hak ve yükümlülüklerini günün 
koşullarına göre düzenleyen yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
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Ayrıca, petrol arama ve üretim çalışmalarının çok az olduğu deniz alanlarımızda; bu aramaların 
karalardakine kıyasla daha maliyetli olması göz önüne alınarak, daha kapsamlı teşvik unsuru 
taşıyan düzenlemeler getirilmiştir. 

Kanunun uygulanması ile ilgili, hızlı ve düzenli karar almak, sektördeki gelişmeleri takip 
edebilmek amacıyla, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri ve gelirleri petrol endüstrisinin 
gereklerine göre yeniden düzenlenmiştir. 

Arama ve üretim yatırımlarının yerli ve yabancı yatırımcılar için rekabetçi, şeffaf, güvenli ve 
istikrarlı bir ortam içerisinde yapılmasını, çalışmaların Kanundaki amaçlar doğrultusunda hızlı, 
sürekli ve etkili bir şekilde sürdürülerek, ülkemiz petrol kaynaklarının bir an önce değerlendiril
mesini sağlamak amacıyla, 

Petrol Kanunu Tasarısında; 

- Arama ve üretim faaliyetlerinde, karasuları içinde yapılan aramalara karadaki hükümlerin uy
gulanması, petrol faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediğinden ülkemizin kara ve deniz olmak üzere 
iki petrol bölgesine ayrılması, 

- Petrol aramaları için sondaj öncesi veri alımı ve bu verilerin yatırımcılara pazarlanması 
imkânının sağlanması, 

- Her ruhsat için verilen programla ilgili olarak yerine getirilmeyen kısım için parasal yaptırım 
uygulamasının getirilmesi, 

- İşletme sahalarında üretim yapılan seviyenin altı ve üstü, eğer işletmeci tarafından aranmak 
istenmiyorsa, belli bir süre sonra bu seviyelerin aramaya açılması, 

- Arama ruhsatlarından Devlet hakkı alınmaması ve işletme sahalarından alınacak Devlet hak
kından indirimler yapılması, 

-Devlet hissesinin üretim miktarlarına, üretimin cinsine, kara ve deniz sahalarına ve su derin
liğine, gravitesine ve üretim metoduna göre kademeli ve indirimli olarak düzenlenmesi, 

- Petrolün aranması ve üretiminde elde edilen verilerin daha etkili kullanımını sağlamak için, 
işletme ruhsatmdaki gizli bilgilerin belirli bir süre sonunda sektörün ve talep edecek diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının ve kişilerin istifadesine sunulmak üzere açık bilgi haline getirilmesi, 

- Sermaye ve kâr transferlerinde kolaylıklar sağlanması, 
- Enflasyon muhasebesi sisteminin getirilmesi, 
- Bazı vergi muafiyetlerinin getirilmesi, 
- İdari para cezalarının günün koşullarına göre yeniden belirlenmesi, 
- Petrol işlemi için gerekli personel, ekipman ve malzemelerin yurt içi ve yurt dışından temini 

ile ilgili kolaylıklar getirilmesi, 
hususları düzenlenmiştir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Maddede Kanunun amaç ve kapsamı belirlenmektedir. Bu kapsamda, ülkemiz pet

rol potansiyelinin hızlı ve etkili bir şekilde aranıp geliştirilip, değerlendirilerek her geçen gün artan 
petrol ihtiyacımız içerisindeki yerli üretim payının artırılması ve teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 2.- Maddede, metinde kullanılan bazı terimlerin veya kısaltılmış ifadelerin anlamları ve 
açık ifadeleri yer almaktadır. 

Madde 3.- Anayasanın 168 inci maddesinde tabii servetler ve kaynakların Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında olduğu hükme bağlandığı için, maddede buna uygun düzenleme yapılmıştır. 

Ayrıca, maddede, petrol hakkının kazanılması için yapılan başvuruda esas alınacak temel kıs
taslar düzenlenmiştir. 

Madde 4.- Maddede, Kanun kapsamındaki petrol işlemlerinin, ancak alınacak araştırma izni 
veya ruhsatla yapılabileceği belirtilmektedir. Yine bu madde kapsamında bu Kanuna göre, işlemi sona 
ermiş bulunan petrol hakkı sahibinin, araziyi ilk duruma getirmesi mükellefiyeti ile bu mükellefiyetin 
süresi belirlenmiş olup, petrol hakkı sahibi bu mükellefiyetini yerine getirmekten kaçınırsa, mükel
lefiyetin petrol hakkı sahibinin nam ve hesabına Genel Müdürlük tarafından yaptırılacağı, ayrıca pet
rol hakkı sahibinin işlemleri sırasında arazinin maliki veya kullanıcısına, araziye verdiği zararla bir
likte mahrum kalınan ürün bedelini veya işletme kazancını ödemek zorunda olduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca, bu Kanun hükümlerine uygun olmak kaydı ile yerli veya yabancı sermaye şirketlerine 
araştırma izni, arama ve işletme ruhsatnamesi verileceği, bu Kanunla verilmiş olan araştırma izni, 
arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsatnamesinin, başka bir kanunla yasaklanan yerlere girme veya o 
yerlerde bulunma hakkını vermeyeceği, araştırma izni, arama veya işletme ruhsatları ile ilgili işlemler 
yapılırken, ortaya çıkabilecek zarar ve ziyanı karşılamak üzere alınacak teminat ve bu teminat mik
tarının belirlenmesi, belirlenen teminat miktarını petrol hakkı sahibinin ne şekilde tamamlayacağı, 
teminatın yatırılması ile ilgili hususlara uymayanların sahip oldukları araştırma izni, arama veya işlet
me ruhsatnamelerinin iptal edileceği hususu düzenlenmiştir. Madde ile, petrol hakkı sahibinin petrol 
işlemini tehdit eden şartlar oluştuğunda en hızlı şekilde kimlere bildirimde bulunacağı hususu ile, bu 
bildirimin kapsamı belirlenmiş olup, bundan başka petrol işlemini tehdit eden şartların ortadan kal
dırılması hakkında uygulanan tedbirlerin Genel Müdürlükçe değerlendirileceği ve bu değerlendirme 
neticesinde alınan tedbirlerin yetersiz olduğunun tespit edilmesi halinde ilave tedbirlerin alınmasının 
istenebileceği hususları belirtilmektedir. Petrol hakkı kazanımı için müracaat edecek yabancı devlet
lerin doğrudan veya ortaklığı bulunan veya yabancı bir devlet namına hareket eden şahısların da 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi olacağı, petrol hakkı sahibi olabilmek için sermaye şir
keti statüsüne sahip olunması gerektiği, bundan başka yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şir
keti statüsünde olan özel hukuk tüzel kişilerinin Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki mev
zuata göre Türkiye' deki faaliyetleri bakımından yerleşik sayılacakları düzenlenmiştir. 

Madde 5.- Maddede, bu Kanunda belirtilen görevlerin "özel bütçeli" tüzel kişiliği haiz Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği düzenlenerek Genel Müdürlüğe verilen görevler 
sayılmıştır. 

Madde 6.- Maddede, Genel Müdürlüğün gelirlerini, petrol arama ve üretim faaliyetlerinden el
de etmesi ve giderlerini bu suretle karşılayabilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bu 
maddede Genel Müdürlüğün fonksiyonel faaliyet alanı da dikkate alınarak gelir kalemleri sayılmış
tır. Faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla öngörülen bütçe yapısına uygun olarak gelirlerinin 
giderlerini karşılaması düzenlenmiştir. 
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Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün mal ve varlıklarının Devlet malı sayılacağı, haczedilemeyeceği 
ve rehnedilemeyeceği düzenlenmiştir. 

Madde 7.- Maddede, Genel Müdürlüğün gelirlerine ilişkin olarak tâbi olacağı denetim 
mekanizması belirlenmiş, hizmet ve faaliyetlerini hızlı ve verimli bir şekilde yürütmesini sağlamak 
üzere Sayıştay'ın vize ve tesciline ilişkin hükümlerine tâbi olmadan bütçe planındaki hedeflerine 
uygun şekilde harcamalarını yapması öngörülmüştür. 

Madde 8.- Maddede, Kanunun amacının gerçekleştirilebilmesi için konu ile ilgili işlerin zaman 
kaybetmeden çözümlenmesi gayesi ile konuya ilişkin taleplerin ilgili kurumlar tarafından öncelik
le ve ivedilikle sonuçlandırması öngörülmektedir. 

Madde 9.- Maddede, Genel Müdürlükçe alınan ve petrol hakkı sahiplerinin haklarını etkileyen 
kararlara karşı, bu kararların kendilerine tebliği tarihinden itibaren yirmi gün içinde Bakana İtiraz
da bulunabilmeleri hususu düzenlenmektedir. Bu kapsamda; Petrol Kanunu hükümlerine göre alın
mış ve alınacak tüm araştırma izni, arama ve işletme ruhsatnamesinden doğan haklarda başvuru 
sahibi veya hak sahipleri arasında çıkacak ihtilafların Genel Müdürlük tarafından müzakere ve sulh 
yolu ile halledileceği, Genel Müdürlük aracılığı ile ihtilafların halledilmesinin mümkün olamadığı 
durumlarda ihtilaflı konunun Bakan tarafından çözüleceği belirtilmektedir. 

Ayrıca, Bakan veya Genel Müdürün Petrol Kanununun kendilerine verdiği yetki çerçevesinde 
görevlerini yaparken veya yaptırırken gerekli gördükleri her türlü soruşturmayı yapmaya, petrol 
müesseselerinin bütün işlemlerini hesap ve kayıtlarını tetkike ve denetlemeye yetkili oldukları petrol 
hakkı ile ilgili kesinleşen kararların Resmi Gazetede ilân edilmesi zorunluluğu düzenlenmektedir. 

Madde 10.- Maddede, Genel Müdürlüğün bir petrol sicili tutacağı ve bu petrol siciline hangi 
hususların kaydedileceği düzenlenmiştir. Araştırma izni, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi 
ve bunlardan doğan petrol haklarının veya bunlar üzerindeki hakların devri ve bütün bunlar üzerine 
konulacak şartlar ve kısıtlara ilişkin kabul ve tescil talebinin Genel Müdürlükçe öncelikle değerlen
dirileceği ve altmış gün içinde karara bağlanacağı belirtilmektedir. 

Madde kapsamında, petrol hakkı sahibi olabilmek için yapılacak başvuruların usul ve esasları, 
başvuruya eklenecek belgeler ve bu belgelerin nitelik ve kapsamı, kayıtlara ilişkin düzeltmelerin 
yapılmasının yönetmelikle düzenleneceği öngörülmektedir. Yine aynı maddede arama ve işletme 
ruhsatnameleri ve bunlardan doğan petrol haklarının, bu hakların arama veya işletme sahasının her
hangi bir parçasına karşılık gelenlerinin, petrol siciline kaydedilmekle birlikte, gayrimenkuller 
üzerinde yapılabilecek satış, rehin ve benzeri akitlere konu olabileceği, bir petrol hakkının kullanıl
masını icap ettiren ve usulüne uygun olarak petrol siciline tescil edilmiş bulunan bir hakkın 
sahibinin, kendi haklarının kapsamı nispetinde petrol hakkı sahibinin haklarına da sahip, aynı 
zamanda onun yükümlülükleri ile sorumlu olacağı hususu düzenlenmiştir. 

Ayrıca bu madde kapsamında, yönetmelik ve tadilleri, bölgelerin tayin ve tadilleri, açık sahaların 
tespit, tadil ve kapanmaları, petrol hakkı sahipliği ile ilgili kararların ilan şekli düzenlenmektedir. 

Madde 11.- Maddede, petrol hakkı talep eden hükmi şahısların, Türkiye'de adres göstermesine ve 
petrol hakkının elde edilmesinden itibaren temsilci, müşterek temsilci ve bunların kanuni ikametgâh
larını ve bunlarda husule gelecek değişiklikleri bildirmelerine ilişkin mükellefiyetler ile bu mükel
lefiyetlerin yerine getirilme süreleri belirlenmiştir. Tebligat Kanununa göre yerleşik temsilciye veya 
müşterek temsilciye yapılan tebligatın petrol hakkı sahibine yapılmış sayılacağı belirtilmektedir. 
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Madde 12. - Maddede, petrol hakkı sahiplerinin yapacakları petrol işleminin gerektirdiği bazı 
hesap ve kayıtları tutmaya, bazı belge ve numuneleri saklamaya mecbur oldukları düzenlenmek
tedir. Ayrıca kamu görevlilerinin petrol işlemini, işlem esnasında elde edilen verileri ve numuneleri, 
tüm belgeleri ve muhasebe kayıtlarını denetlemeye, kontrol etmeye ve gerekli gördüklerinin 
suretini almaya, incelemeler ve testler yapmaya yetkili oldukları belirtilmektedir. Kamu görev
lilerinin, petrol işlemlerine ilişkin öğrendikleri mali ve teknik nitelikteki sırları, petrol hakkı 
sahibinin rızası olmadıkça gizli tutmak zorunda olduğu, ancak genel mahiyetteki teknik, mali ve 
jeolojik bilgilerle kuyu yerleri, sondaj kesitleri, muhafaza boruları kayıtları ile genel üretim ve satış 
rakamlarının sır sayılmayacağı öngörülmektedir. Bunların açık bilgi haline getirilerek sektörün, kişi 
ve kuruluşların istifadesine sunulması amaçlanmaktadır. 

Madde 13.- Maddede, mevcut uygulamaya göre 18 petrol bölgesine ayrılmış olan ülkemizde, 
karasuları içinde yapılan aramalara, karadaki hükümlerin uygulanması, operasyonları olumsuz yön
de etkilemektedir. Bu konuda bugüne kadar ki uygulamalarda görülen aksaklıklar da göz önüne 
alınarak, kara ve deniz sınırının kıyı çizgisi olarak belirlenip Türkiye'nin kara ve deniz bölgeleri 
olarak iki petrol bölgesine ayrılması benimsenmiştir. Bunun yanı sıra petrol aramacılığı yönünden 
özellik arz etmesi nedeniyle kapalı alanlarda petrol işlemi yapılabilmesi için kapalı alanın açılması, 
aramaya açık olan ve üzerinde bir hak bulunmayan alanın kapatılması ve karasuları dışındaki deniz
lerde sınırları uluslararası hukuka uygun biçimde belirlenmiş kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik 
bölge alanları hariç, araştırma izni, arama ve işletme ruhsatnamesi verilmesi, devri ve süre uzatımı 
hususlarında Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Ayrıca askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin özel
liği nedeniyle bu alanların petrol aramasına açılmadan önce Genelkurmay Başkanlığının olumlu 
görüşünün alınması hususu öngörülmüştür. 

Madde 14.- Maddede, bir hükmi şahsın arama ruhsatnameleri de dahil sınırları belirlenmiş alan
larda petrol varlığına yönelik sondaj hariç araştırmalar yapabilmesine ve topladığı verileri ticari amaç
lı olarak ilgi duyanlara sunmasına olanak sağlanmıştır. Böylece bu araştırma izni kapsamında 
yapılacak etütler sonunda elde edilecek jeolojik ve jeofizik verilerle ruhsatname olarak verilecek alan
ların arama sondajları da dahil daha detay arama yapmaya hazır hale getirilmesi amaçlanmıştır. Ay
rıca, söz konusu çalışmalar neticesinde elde edilecek bilgilerin Genel Müdürlüğe de verilmesi ve 
Genel Müdürlüğün bu bilgileri gizli tutma süresi ile araştırma izni ile ilgili konulabilecek kayıt ve şart
lar ve bu konulardaki usul ve esasları belirleyen yönetmelikler çıkarabileceği hususu düzenlenmiştir. 

Madde 15.- Maddede, arama ruhsatnamesinin arayıcıya sağladığı haklar ile getirdiği yüküm
lülükler düzenlenmiştir. Ayrıca arama ruhsatnamesine başvuru ve değerlendirme şekilleri ve 
verilecek iş programına bağlı olarak yatırılacak teminatlar, kara ve denizlerdeki arama ruhsatlarının 
alanlarının büyüklüğü, arama ruhsatlarının en, boy ve diğer sahalarla komşuluğu ve birleşimi 
konuları düzenlenmiştir. Ayrıca arama ruhsatnamesi başvurularının minimum iş programı karşılığı 
bir teminatın yatırılması, iş programının gerçekleştirilmeyen kısmına tekabül eden mali yatırımın 
irat kaydedilmesi ile petrol hakkı sahiplerinin ruhsatname sürelerinin uzatımında uygulanacak usul 
ve esaslar ile arama ruhsatnamesindeki petrol bulgusundan sonra sahanın geliştirilmesine olanak 
sağlamak için verilecek ek süreler belirtilmiştir. 

Madde 16.- Maddede, Genel Müdürlüğün arşivinde oluşmuş ve oluşacak açık bilgi haline 
gelen bilgi ve verilerin pazarlanması ile potansiyeli tespit edilmiş sahaların açık artırmaya 
çıkarılarak verilmesi düzenlenmektedir. 
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Madde 17.- Maddede, petrol aramalarına açık bir sahaya yapılan ilk arama ruhsatnamesini 
müteakip yapılacak başvurunun içeriğinin doksan gün gizli tutulacağı, söz konusu süreden sonra 
yapılacak başvuruların ise değerlendirmeye alınmayacağı, ayrıca arama sahalarının uzatım süreleri, 
hektarı ve yatırılacak teminatın miktarı düzenlenmektedir. 

Madde 18.- Maddede, işletme ruhsatnamesinin işletmeciye sağladığı haklar ile işletmecinin 
yükümlülükleri, işletme sahasının en ve boy, diğer sahalarla komşuluğu ve birleşimi, üzerinde 
arama ve işletme hakkı bulunmayan bir sahanın müzayedeye çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar, 
işletme ruhsatlarının süre ve uzatımları ile sona eriş şekilleri düzenlenmektedir. 

Madde 19.- Maddede, bir işletmecinin işletme ruhsatnamesinin yürürlüğe girmesini müteakip 
işletme sahası sınırlarının belirlenmesi, birleştirilmesi, değiştirilmesi ile ruhsat alanı için hektar 
başına ödenecek Devlet hakkı ve buna ilişkin esaslar düzenlenmektedir. 

Madde 20.- Maddede, petrol hakkı sahibinin ürettiği petrolden cinsine, yerine, miktarına, 
kalitesine ve üretim metoduna göre yüzde 1 ila 12,5 arasında kademeli oranlarda Devlet hissesi alın
ması esası getirilmiştir. Bu şekilde değişik üretim sahalarında, üretim miktarlarının değişmesine kar
şılık üretim masraflarının değişmeyeceği noktasından hareketle az üretim yapan sahadan az, çok 
üretim yapan sahadan çok Devlet hissesi alınması esası benimsenmiştir. Bu kapsamda marjinal 
sahaların üretimlerinin sürekliliğinin sağlanması amacı ile Devlet hissesi sıfırlanmıştır. Denizlerde, 
su derinliğine göre, derin sulardaki operasyonların çok güç ve masraflı olması esasından hareketle 
alınacak Devlet hissesinden % 40'a varan indirim yapılması, düşük graviteli petrolün üretimi ve 
pazarlanması güçlüğü nedeniyle bu sahalardan da % 50 oranından daha az, ayrıca üretimi artırıcı 
yöntemler ile elde edilen ilave üretimden ise % 25 daha düşük oranda Devlet hissesi alınması esası 
getirilmiş ve bunların ödeme şekilleri düzenlenmiştir. Böylece arama faaliyetlerine yapılacak 
yatırımların özendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu madde ile ülkemizde yeni bir uygulama şekli 
olan ve piyasa faaliyetleri için yer altı depolama sahası olarak kullanılacak üretim sahalarında, yerin
de kalan üretilmeyen petrol ve doğal gazdan Devlet hissesinin alınmaması esası da düzenlenmiştir. 

Madde 21.- Maddede, araştırma izni, arama veya işletme ruhsatnamesinin, kapsadığı arazinin 
malik veya zilyedine veya bu arazide petrol dışındaki madenlere ait haklarla bunlar üzerinde tesis 
edilmiş veya edilecek diğer haklan ihlal etmeyeceği düzenlenmiştir. Ayrıca, bir petrol hakkı 
sahibinin petrol işlemi için kendisine gerekli arazinin kullanma hakkını elde edebilmesi usulü 
düzenlenmiş, kamu yararı niteliğindeki kamulaştırma kararının Genel Müdürlükçe verilmesini 
müteakip, yapılacak işlemlerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılacağı, pet
rol hakkı sahibinin üzerinde kullanma hakkını elde ettiği arazi ve civarında petrol işlemleri için 
gerekli suyu arama ve bunların kullanılması hususu ile kullandıkları arazi üzerinde veya civarındaki 
gayrimenkul veya tesislere yaptığı zararı tazmin etmekle yükümlü oldukları düzenlenmiştir. 

Madde 22.- Maddede, petrol hakkı sahibinin araştırma izni ve arama ruhsatnamesini en az bir 
ay evvelden, işletme ruhsatnamesini ise en az üç ay evvelden Genel Müdürlüğe bildirmek suretiy
le terk edebileceği, arama ruhsatnamesine ilaveler yapabileceği, ayrıca kullanma hakkının sona er
mesinden itibaren üç ay içinde kaldırılmayan tesislerin mülkiyetinin arazi sahibine intikal edeceği 
düzenlenmektedir. 

Madde 23.- Maddede, petrol hakkı sahibinin, yürürlükte bulunan bütün vergi, resim ve harç 
kanunları ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine, bunların ek ve tadillerine ve bunların yerine kaim 
olacak kanunlara tâbi olacağı, ancak, bunların safı kazançları üzerinden ödemekle mükellef bulun-
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dukları vergiler ve hissedarları adına yapmaları gereken gelir vergileri kesintisi toplamının yüzde 
kırk oranını geçemeyeceği düzenlenmiştir. 

Ayrıca, petrol hakkı sahiplerinin petrol işlemleri yanında diğer faaliyetlerde de bulunması 
durumunda, petrol işlemlerine ilişkin faaliyetleri için ayrı sermaye tahsis ederek ayrı kayıt ve 
muhasebe uygulayabilecekleri, ayrı beyanname düzenleyerek vergilendirilecekleri, aralarında bir or
taklık oluştursalar bile ayrı ayrı vergiye tâbi olacakları, muhasebe kayıtlarını enflasyon muhasebesine 
göre tutabilecekleri düzenlenmiştir. Yabancı şirketlerin ithal etmiş oldukları sermayelerini, getirdik
leri döviz cinsinden, ancak transfer tarihindeki kur üzerinden transfer edinceye kadar elde ettikleri 
gelirlerini Devlet hissesi hariç kurumlar ve gelir vergilerinden istisna edebilecekleri, 5422 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu gereğince kurum kazancının tespitinde mükellefler tarafından hasılattan 
indirilebilecek giderlerden başka, petrol hakkı sahiplerinin hangi indirimleri yapacağı, hangi gider
lerin aktifleştirilmesinin petrol hakkı sahibinin tercihine bırakılacağı hususları düzenlenmektedir. 

Madde 24.- Maddede, bir teşvik unsuru olarak petrol şirketlerinin kendi petrol işlemlerinde 
kullanmaya zorunlu oldukları, ancak yerli kaynaklardan temin edilemeyen malzemeyi, ekipmanı, 
akaryakıtı, kara, deniz, hava nakil vasıtalarını gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden, dahil
de alınan her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olarak ithal edebilmeleri kolaylığı getirilmiştir. Bu 
kapsamda getirilen muaf malzemelerin bir başka petrol hakkı sahibine devredilmesi halinde de 
muafiyetin devam edeceği, yapılan devirlerde ekonomik ömrü bir yıldan az olan sarf malzemeleri 
dışında kalanların devir ve ihracı esnasındaki kıymet tespitinin esas alınacağı, bu malzemenin on 
yılını doldurması halinde de, ithal eden ve devralan petrol hakkı sahibinin gümrük ve diğer ithal 
vergi ve resimlerinden muaf olarak malzeme üzerinde her türlü tasarruf hakkına sahip olacağı, muaf 
olarak ithal edilen malzemenin ihraç vergi ve resimlerinden muaf olarak ihraç edilebileceği husus
ları düzenlenmiştir. Ayrıca petrol hakkı sahibinin, ürettiği petrolü her türlü ihraç vergi ve resimlerin
den muaf olarak ihraç etmesine de imkân sağlanmıştır. 

Madde 25.- Maddede, Hazine Müsteşarlığı ve Genel Müdürlük denetiminde; petrol hakkı 
sahibi tarafından ödenmesi gereken ve fakat ödenmemiş bulunan kanuni yükümlülükleri hariç 
tutularak, nakdi fonlar ile buna ilişkin haklarını ve sermaye mevcutları esasına dahil diğer iktisadi 
kıymetlerini nakden ve aynen vergiden muaf olarak harice transfer edilebileceği, petrol hakkı sahip
lerinin ithal edilmiş tescilli sermayesine mahsuben her zaman transfer talebinde bulunabileceği, tes
cilli sermayesinin transferi tamamlandıktan sonra, transfer edilebilecek net kıymetlerini ise cari yıl 
içerisinde üçer aylık dönemlerde transfer edebileceği düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında, trans
ferlerin yıl sonu kesin bilançosunu beklemeden yıl içerisinde üçer aylık dönemlerde şirketin beyan 
edeceği geçici bilançolarına göre transfer esası getirilmiş olup, bu transferleri için takip eden yıl 
içinde kurumlar vergisi beyannamesi verildikten sonra mahsuplaşma sistemi getirilmiştir. 

Madde 26.- Maddede, bir petrol hakkı sahibinin, petrol işlemi için gereken yabancı personeli, 
Genel Müdürlüğün uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının izni ile 4817 sayılı Yabancıların Çalışma 
İzinleri Hakkında Kanun hükümlerinden istisna ederek çalıştırabileceği düzenlenmiştir. Bunun 
yanında, işletmecilerin istihdam ettikleri yabancı şahıslar sayısının % 25'inden aşağı sayıda ol
mamak üzere Türk vatandaşlarının petrol işlemlerinin her safhasında ihtisas kazanmalarını sağ
lamak için yabancı memleketlerde veya Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü oranda Türkiye'deki 
ilmi ve mesleki kurum ve işletmelerde eğitim ve staj görmelerini, masraflarını üzerlerine almak 
suretiyle, temin edeceklerini hükme bağlamıştır. Bu düzenlemeler ile petrol hakkı sahiplerinin pet
rol işlemlerini Kanunun maksadına ve endüstrinin gereklerine uygun olarak hızlı ve etkin bir şekil-
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de yerine getirmelerinin önü açılırken, ülkemizde petrol endüstrisinin daha az gelişmiş alanlarında 
Türk vatandaşlarının yurt dışında ve yurt içinde eğitim ve tecrübe kazanmaları hedeflenmiştir. 

Madde 27.- Maddede, mücbir sebeplerin petrol işlemine etkileri oranında petrol hakkı 
sahibinin hak ve sorumluluklarının mücbir sebebin devamı süresince ertelenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 28.- Maddede, araştırma izni ve ruhsat almadan araştırma ve petrol işlemi yapanlara, 
görevlilerin görevini engelleyenlere, mevzuat gereği istenilen her türlü bilgi ve belgeleri zamanında 
ve eksiksiz göndermeyenlere, gerçek dışı beyanda bulunanlara ve tehlikeli fiil yapanlara uygulanacak 
kanuni ve idari para cezalarının miktarı ile bu para cezaların yıllık artış şekli düzenlenmiştir. 

Madde 29.- Maddede, petrol hakkı sahibi, bu Kanuna, yönetmeliğe, araştırma izni, arama ruh
satnamesi veya işletme ruhsatnamesinde yazılı şartlardan herhangi birine uymadığı takdirde, ken
disine doksan gün süre içinde şartlara uymasının ihtar edileceği, uymaması durumunda hakkının 
feshedileceğinin bildirileceği, ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ise altmış günlük ek süre 
verileceği veya hakkın feshedileceği düzenlenmiştir. 

Madde 30.- Maddede, denizlerimizdeki petrol arama çalışmaları için dışarıdan gelmesi zorun
lu gemilerin bu çalışmaları yapmasına imkân sağlamak amacıyla 815 sayılı Kanunun ilgili mad
delerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Madde 31.- Maddede, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin birinci 
fıkrası; yazılı kazanç ve iratlardan yapılacak kesintiler ile ilgili olarak Petrol Kanunu hükümleri 
uyarınca petrol arama ve üretim faaliyetlerinden dolayı sağlanacak kazançlardan en fazla % 5 
oranında vergi kesintisi yapılması şeklinde düzenlenmiştir. 

Madde 32. - Madde ile, Teftiş Kurulunun ilga edilmesi öngörülmektedir. 
Madde 33.- Maddede, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun Ek-2 sayılı Tablosuna petrol 

faaliyetleri ile ilgili anlaşmaların Damga Vergisinden muaf tutulması amacıyla bir fıkra eklenmiştir. 
Madde 34.- Maddede, petrol arama ve üretim faaliyetlerine münhasır olmak üzere bu faaliyet

leri yürütenlere yapılan hizmetler ile mal teslimlerinde petrol faaliyetlerini teşvik amacıyla, 3065 
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (c) bendi yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 35.- Bütün sektörlerde üretilen mal ve hizmetlerin piyasaya sunumunun sürdürülebilir
liği o sektörün alt yapısı ile doğrudan ilgili ve hatta çoklukla ona bağımlıdır. Genellikle her sektörün 
piyasa ve faaliyetleri, risk unsuru taşımayan ve kâr marjı az çok önceden belirlenmiş olan faaliyet
leri içermektedir. Bu nedenle entegre bir yapılanma içinde olmasalar bile her piyasa sektörü, özellik
le yatırım bakımından risk unsuru içeren ve kendi varlık sebebi olan alt sektörünü doğrudan veya 
dolaylı olarak desteklemek ihtiyacını duymaktadır. Bütün dünyadaki örneklerinde olduğu gibi ül
kemizde de petrol sektöründe, piyasa faaliyetleri olarak adlandırılan rafinaj, iletim, depolama ve 
dağıtım, pazarlama faaliyetlerini yürütenlerin doğrudan kendileri tarafından olmasa bile, dolaylı 
olarak bir teşvik unsuru olması bakımından petrol arama ve üretim faaliyetlerini desteklemeleri 
gerekmektedir. Bu amaçla madde ile arama ve üretim faaliyetlerini düzenleyen bu Kanunu yürüt
mekle görevli kılınan Genel Müdürlüğün "Özel Gelirleri" arasında, Enerji Piyasası Kurumunun elde 
edeceği, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında tanımlanmış olan katılım paylarından yıllık 
bazda elde edeceği gelirin % 5'lik kısmının Genel Müdürlüğe gelir olarak ayrılması öngörülmüştür. 

Madde 36.- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde; petrol işleminde 
kullanılacak kara, deniz ve hava taşıtlarının, malzeme ve ekipmanın ithali veya ilk iktisabında Özel 
Tüketim Vergisinden muaf tutulması amacıyla bu madde düzenlenmiştir. 
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Madde 37.- Maddede, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli (I) sayılı 
cetvelinde gösterilen Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, özel bütçeli statüye geçmesi nedeniyle aynı 
Kanunun (II) sayılı cetveline eklenmiştir. 

Madde 38.- Maddede, Petrol Kanununun uygulanmasını göstermek üzere yönetmelikler düzen
leneceği ve bu yönetmeliklerin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde çıkarıl
ması öngörülmektedir. 

Madde 39.- Maddede, bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle 6326 sayılı Petrol Kanununun yürür
lükten kalkması, ancak Genel Müdürlüğün teşkilatı ile ilgili ayrıca bir kanununun olmaması 
nedeniyle de mülga 6326 sayılı Petrol Kanunundaki Genel Müdürlüğün teşkilatı ile ilgili olan mad
denin yürürlükte kalması öngörülmüştür. 

Geçici Madde 1.- Madde ile, mülga 6326 sayılı Petrol Kanununun mücbir sebepler ile ilgili 122 
nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış 
arama ve işletme ruhsatnamelerinin de, bu Kanun hükümlerine tâbi olacağı hususu düzenlenmiştir. 

Ayrıca, denizlerde yapılan petrol arama ve üretim çalışmalarının özellik arz etmesi nedeniyle, 
bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş deniz ruhsatları ile ilgili geçiş süreci de düzen
lenmiştir. 

Geçici Madde 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başlamış olan ve mülga 6326 sayılı 
Kanun kapsamında alınan bir belge ile ilgili olarak, yapımı devam eden projeler tamamlanıncaya 
kadar ithalat, ihracat ve kamulaştırma haklarının yürürlüğünün devam edeceği düzenlenmektedir. 

Geçici Madde 3.- Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren, yeni yönetmelik ve diğer mevzuat 
yürürlüğe girinceye kadar, mevcut mevzuatın bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin Genel 
Müdürlükçe uygulanmasına devam edileceği belirtilmektedir. 

Geçici Madde 4.- 6326 sayılı Petrol Kanununun 116 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası 
gereğince yapılan transfer işlemlerinden dolayı kişilere çıkarılan zimmetin 1995, 1996 ve 1997 yıl
ları için kişi borçları hesabına alınarak terkini düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 5.- İlga edilen Teftiş Kurulunun Başkan ve müfettiş ve müfettiş yardımcılarının 
Devlet Personel Başkanlığına aktarılması öngörülmektedir. 

Madde 40.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 41.- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1041) 



— 10 — 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

Esas No.; 1/835 14.12.2005 
Karar No.: 55 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanarak, 23.6.2004 tarihinde Başkanlığınıza 

sunulan "Petrol Kanunu Tasarısı", Başkanlığınızca 29.6.2004 tarihinde tali komisyon olarak Adalet, 
Plan ve Bütçe komisyonlarına, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, 25.5.2005 tarihli toplantısında Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış 
Ticaret Müsteşarlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü 
Başkanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve ilgili sivil toplum ör
gütleri temsilcilerinin katılımıyla Tasarıyı incelemeye başlamış ancak, Tasarının geniş kapsamlı ol
ması nedeniyle bir alt komisyon kurularak incelenmesine karar vermiştir. 

Kurulan Alt Komisyon 25.5.2005, 1.6.2005, 2.6.2005 ve 26.10.2005 tarihinde toplanarak 
Tasarı üzerindeki çalışmalarını tamamlamış ve yapılan değişiklikleri aşağıda belirtilen şekilde 
Komisyona sunmuştur. 

Alt Komisyon Tasarı üzerinde yaptığı çalışmalarında ; 
Tasarının başlığı olan "Petrol Kanunu Tasarısı" ibaresini, Kanun tekniği açısından "Petrol 

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" şeklinde düzeltmiştir. 
Tasarının 1 inci maddesinde sehven yer almış olan "yönetilmesi" ibaresini, yanlış anlamalara 

sebebiyet vermemesi amacıyla "yönlendirilmesi" şeklinde düzeltmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendine ( c ) alt bendi olarak deniz-

lerimizdeki gaz hidrat birikimlerinin değerlendirilmesini teminen petrol tanımı içerisine "gaz hid
rat" ibaresini dahil etmiştir. Tasarının ilk halinde (c) olan alt bendi (d) olarak teselsül ettirmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan 
"yer altına " ibaresini teknik deyimiyle "rezervuara" olarak değiştirmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (14) numaralı bendinde sehven yazılan "5 san
tigrat " ve "15 santigrat "ibarelerini yanlış anlamalara sebebiyet vermemesi amacıyla "15, 5 santig
rat " şeklinde değiştirmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde "rafineriye" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "veya doğal gazın serbest tüketiciye teslimine" ibaresini; doğal gaz üretiminde, 
üretim noktası ile serbest tüketiciyi doğrudan bağlamak mümkün olduğundan bu bağlantıların da 
petrol işlemi içinde olduğunun açıklığa kavuşturulması amacıyla eklemiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesini aynen kabul etmiştir. 
Tasarının 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "Toptan Eşya Fiyatları Endeksinin" 

ibaresini, 2005 yılından itibaren bu endeksin yerine Üretici Fiyatları Endeksinin kullanılmaya baş
lanması nedeniyle "Üretici Fiyatları Endeksinin (ÜFE)" şeklinde değiştirmiştir. 
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Tasarının üçüncü bölüm alt başlığında yer alan "Görevler, Gelirler, Bütçe ve Mal Varlığı, 
Denetim" ibaresini, kanun tekniği açısından, "Görevler, Gelirler, Bütçe ve Malvarlığı, Denetim ile 
Koordinasyon" olarak değiştirmiştir. 

Tasarının 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu ile 
kurulmuş olan" ibaresini, kanun tekniği açısından, "bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 6326 sayılı 
Petrol Kanununa göre kurulmuş olan" şeklinde değiştirmiştir. 

Tasarının 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci maddelerini aynen kabul etmiştir. 
Tasarının 13 üncü maddesi karasuları dışında petrol hakkı verilmesi milli menfaatler yönünden 

önem taşıdığından bu hususta Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması uygun görülerek ve 17 nci 
maddede belirlenmiş haklar da gözetilerek madde metninden "sınırları uluslararası hukuka uygun 
biçimde belirlenmiş kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge alanları hariç," ibaresini çıkartmış 
ve "17 nci maddede belirlenmiş haklardan az olmamak üzere" ibaresini eklemiştir. 

Tasarının ikinci kısım birinci bölümün "Araştırma İzni, Arama Ruhsatnamesi, İşletme Ruhsat
namesi" şeklinde olan alt başlığını, kanun tekniği açısından, "Araştırma İzni, Arama Ruhsatnamesi, 
İşletme Ruhsatnamesi ile Devlet Hakkı " olarak değiştirmiştir. 

Tasarının 14 üncü maddesinde yer alan "500 000 lira" ibaresini, 2005 yılından itibaren Yeni 
Türk Lirası (YTL) uygulamasına geçildiğinden "50 Yeni Kuruş" olarak değiştirmiştir. 

Tasarının 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesindeki "dahilinde" ibaresinden sonra 
gelmek üzere, petrol şirketlerinin insana ve doğaya verdiği zararların baştan önlenmesinin, insana 
ve doğaya değer vermenin yanında toplum barışının da ön koşulu olması nedeniyle "yöre halkının 
yaşamını zora sokmayacak, doğaya ve çevreye zarar vermeyecek ve bunları tehlikeye atmayacak 
şekilde" ibaresini eklemiştir. 

Tasarının 16 nci maddesini aynen kabul etmiştir 
Tasarının 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, karasuları dışı denizlerde arama ve üretim 

faaliyetleri için uzun süreler gerektiğinden ve ihtiyaca göre süre verilebilmesi için ve madde met
nini daha anlaşılır hale getirmek üzere bazı ibareleri silmiş ve bazı ibareleri eklemiştir. 

Tasarının 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İşletmeci söz konusu arazide jeolojik 
formasyonların petrol potansiyelini beş yıl içinde tespit etmekle yükümlüdür. Bu süre içinde 
yükümlülük yerine getirilmediği takdirde, işletme sahasındaki petrol üretilen seviyelerin altındaki 
ve üstündeki seviyeler Genel Müdürlükçe belirlenecek şartlar dahilinde ayrıca aramaya açılabilir." 
ibarelerini, aynı sahayı kapsayacak şekilde farklı şirketlere işletme ve arama ruhsatı verilmesinin, 
bu ruhsatlarda ayrı hak sahipleri tarafından yapılacak arama ve üretim faaliyetlerinde tedahüle 
sebep olacağı ve karmaşa yaratacağından hareketle madde metninden çıkarmıştır. 

Tasarının 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "İşletme sahaları kara, karasuları, mün
hasır ekonomik bölge sınırları ve kıyı çizgileri dışında" ibaresini madde metnini daha anlaşılır hale 
getirmek üzere "Kara ve karasuları içinde işletme sahaları" şeklinde değiştirmiştir. 

Tasarının 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan " 1 000 000 lira" ibaresi ile "Toptan 
Eşya Fiyatları Endeksinin" ibaresini, 2005 yılından itibaren Yeni Türk Lirası (YTL) uy
gulamasına geçildiğinden ve Toptan Eşya Fiyatları Endeksi yerine Üretici Fiyatları Endeksinin 
kullanılmaya başlanması nedeniyle sırasıyla "1 YTL" ve Üretici Fiyatları Endeksinin (ÜFE)" şek
linde değiştirmiştir. 
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Tasarının 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan devlet hissesi oranları aşağıdaki şekil
de iken, 

Karalarda: 
Üretim sahası bazında 

Ham petrol üretimi 
(Varil/Gün) 

0 - 300 için 
301- 1000 için 

1 001 - 5 000 için 
5 001 - 10 000 için 

10 000'den fazla için 
Denizlerde: 

Üretim sahası bazında 
Ham petrol üretimi 

(Varil/Gün) 
0 - 20 000 için 

20 001 - 50 000 için 
50 001 - 100 000 için 
100 001 -150 000 için 
150 000'den fazla için 

% 1 
%2 . 
%5 
% 7,5 
% 10 

% 1 
% 2 
% 5 
% 7,5 
% 10 

Üretim sahası bazında 
Doğal gaz üretimi 

(MVGün) 
0 - 50 000 için 

50 001- 150 000 için 
150001- 750 000 için 
750 001 - 1 500 000 için 
1 500 000'den fazla için 

Üretim sahası bazında 
Doğal gaz üretimi 

(MVGün) 
0 - 5 000 000 için 

5 000 001 - 10 000 000 için 
10 000 001 - 20 000 000 için 
20 000 001-30 000 000 için 

30 000 000'dan fazla için 

% 1 
%5 
% 7.5 
% 10 
% 12.5 

% 1 
%5 
% 7.5 
% 10 
% 12.5 

Üretilen petrolden alınan Devlet hissesi oranlan çok düşük görüldüğünden devlet gelirlerini 
artırmak amacıyla aşağıdaki şekilde yeniden düzenlemiştir. 

Karalarda: 

Üretim sahası bazında 
Ham petrol üretimi 

(Varil/Gün) 
500'e kadar 

5 0 1 - 2 000 için 
2 001 - 5 000 için 
5 001 - 10 000 için 

10 000'den fazla için 

Denizlerde: 
Üretim sahası bazında 

Ham petrol üretimi 
(Varil/Gün) 

20 000 'e kadar 
20 001 - 50 000 için 
50 001 - 100 000 için 

100 001 - 150 000 için 
150 000'den fazla için 

%2 
%4 
%6 
%8 
% 12 

%2 
%6 
%8 
% 10 
% 12 

Üretim sahası bazında 
Doğal gaz üretimi 

(MVGün) 
85 000 ' e kadar 

85 001- 340 000 için 
340 001- 750 000 için 
750 001 - 1 500 000 için 
1 500 000'den fazla için 

Üretim sahası bazında 
Doğal gaz üretimi 

(MVGün) 
3 300 000*e kadar 

3 300 001 -8 200 000 için 
8 200 001 - 16 400 000 için 

16 400 001 - 24 600 000 için 
24 600 000'den fazla için 

%3 
%6 
%8 
% 10 
% 12 

%3 
%6 
%8 
% 10 
% 12 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1041) 



— 13 — 

Ayrıca aynı maddenin dördüncü fıkrasını yine Devlet gelirlerinin arttırılması bakımından "Su 
derinliği O m. ile 500 m. arasındaki sahalardan yapılan üretimden % 5, su derinliği 501-1000 m. 
arasındaki sahalardan yapılan üretimden % 10, su derinliği 1001 m. ile 1500 m. arasındaki sahalar
dan yapılan üretimden % 20, su derinliği 1500 m. den fazla olan sahalardan yapılan üretimden % 30 
oranında daha az Devlet hissesi alınır." şeklinde yeniden düzenlemiştir. 

Tasarının 21 ve 22 nci maddelerini aynen kabul etmiştir. 

Tasarının ikinci kısım dördüncü bölümünün "Vergilendirme, İthalat, İhracat ve Transferler" 
şeklinde olan alt başlığını kanun tekniği açısından "Vergilendirme, İthalat ve İhracat ile Transferler" 
olarak değiştirmiştir. 

Tasarının 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "sermayenin geri alınmasına kadar," 
ibaresinden sonra gelmek üzere ve yerli şirketlerin yatırımlarının YTL üzerinden itfa edileceğini 
ayırt etmek bakımından, "yerli şirketler için ise yapılan yatırım miktarı itfa edilene kadar" ibaresini 
ilave etmiştir. 

Tasarının 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi olan "petrol hakkı sahibi, ithal et
miş bulunduğu malzemeyi ihraç vergi ve resimlerinden muaf olarak ihraç edebilir." ibaresi ile ay
nı maddenin son fıkrasında yeralan "Petrol hakkı sahibi, ürettiği petrolü her türlü ihraç vergi ve 
resimlerinden muaf olarak ihraç edebilir." ibaresini ihraca ilişkin herhangi bir vergi düzenlemesi 
bulunmaması, aksine bazı teşviklerin uygulanması nedeniyle madde metninden çıkarmıştır. 

Tasarının 25 inci maddesini aynen kabul etmiştir. 
Tasarının 26 ncı maddesine "devlet memurları hariç " ibaresini eklemiştir. 
Tasarının 27 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 
Tasarının 28 inci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci fıkralarında geçen, "100 mil

yar lira, 250 milyar lira, 350 milyar lira, 50 milyar lira, 500 milyar lira, 50 milyar lira, 10 milyar lira, 
10 milyar lira, 50 milyar lira " ibarelerini, 2005 yılından itibaren Yeni Türk Lirası (YTL) uy
gulamasına geçildiğinden sırasıyla "100 000 YTL., 250 000 YTL., 350 000 YTL., 50 000 YTL., 
500 000 YTL.,50 000 YTL., 10 000 YTL., 10 000 YTL., 50 000 YTL." şeklinde değiştirmiştir. 

Tasarının 29, 30, 31 ve 32 nci maddelerini aynen kabul etmiştir. 

Tasarının TBMM'ye sevk edilmesinden sonra Damga Vergisi Kanununa ekli 2 sayılı Tablonun 
"IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar "başlıklı bölümüne (31), (32), (33), (34) ve (35) numaralı 
fıkralar eklendiğinden, 33 üncü maddede geçen fıkra numarasını "(31)" yerine "(36)" olarak düzelt
miştir. 

Tasarının TBMM'ne sevk edilmesinden sonra 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (c) ben
dine ilaveler yapıldığından, 34 üncü maddenin (c) bendi "c) Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, 
işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri ile Petrol Kanunu hükümleri gereğince petrol arama 
ve üretim faaliyetlerine münhasır olmak üzere bu faaliyetleri yürütenlere yapılan hizmetler ile mal 
teslimleri," şeklinde yeniden düzenlemiştir. 

Tasarının 35 inci maddesini aynen kabul etmiştir. 

Tasarının 36 ncı maddesinde yer alan "7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir." ibaresini, 
kanun tekniği bakımından, "7 nci maddesine aşağıdaki (8) numaralı bent eklenmiştir." şeklinde 
değiştirmiştir. 
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Tasarının 37 nci maddesinde yer alan "cetvelinin 51 inci sırasına eklenmiştir." ibaresini, kanun 
tekniği bakımından, "cetveline 51 inci sıra olarak eklenmiştir." şeklinde değiştirmiştir. 

Tasarının 38 inci ve 39 uncu maddelerini aynen kabul etmiştir. 

Tasarının geçici 1 inci maddesinin sonuna, 6326 sayılı Petrol Kanununa göre iktisap edilmiş 
arama ruhsatlarına ilişkin yükümlülüklerin Kanundaki yeni düzenlemelere uygun hale getirilebil
mesi için belirli bir geçiş süresine ihtiyaç duyulduğundan," Bu işlemler Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra bir yıl içinde Genel Müdürlük tarafından tamamlanır." ibaresini ilave etmiştir. Ay
rıca, kanun tekniği açısından madde metninde yer alan "mülga 6326 sayılı Petrol Kanununun" 
ibaresini "bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 6326 sayılı Petrol Kanununun" şeklinde değiştirmiş
tir. Ayrıca maddenin ikinci fıkrası ile son fıkrasının bir bütünlük arz etmesi açısından "bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış arama ve işletme ruhsatnameleri bu Kanun hükümlerine 
tâbidir. Ancak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce denizlerde alınmış arama ve işletme ruh
satnameleri, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk uzatım tarihinden itibaren bu 
Kanun hükümlerine tâbidir." şeklinde düzenlemiştir. 

Yine aynı maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi "Petrol hakkı sahiplerinin kendi petrolünü 
taşımak üzere bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında almış ol
duğu boru hattı belgeleri işletme ruhsatlarının eki haline getirilir" şeklinde maddenin son fıkrası 
olarak kanun tekniğine uygun hale getirmek amacıyla yeniden düzenlemiştir. 

Tasarının geçici 2 nci maddesinde yer alan "mülga 6326 sayılı Kanun" ibaresini, kanun tekniği 
açısından, "bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 6326 sayılı Kanun" şeklinde değiştirmiştir. 

Tasarının geçici 3 üncü maddesini aynen kabul etmiştir. 
Tasarının geçici 4 üncü maddesinde yer alan "Mülga" ibaresini, kanun tekniği açısından,"Bu 

Kanun ile yürürlükten kaldırılan " şeklinde değiştirmiştir. 
Tasarının geçici 5 inci maddesi Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından daha önce yürütülen 

petrol ve akaryakıta ilişkin piyasa faaliyetleri 20.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanunu kapsamına alındığından, genel müdürlüğün akaryakıtla ilgili teftiş faaliyetlerinin sona er
mesi nedeniyle bu kadrolara ihtiyaç kalmamış olup, ilgili personelin özlük ve mali hakları da 
gözetilerek maddeyi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlemiştir: 

"Geçici Madde 5.- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kad
ro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ait 
cetvelden çıkarılmıştır. 

Kaldırılan bu kadroların yerine (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait bölümlerine 
sırasıyla eklenmiştir. 

Yukarıdaki listede yer verilen düzenlemeye göre Genel Müdürlükte Teftiş Kurulu Başkanlığın
da görevli Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren en fazla üç ay içinde Genel Müdürlükteki her türlü ilişkileri kesilerek 
Bakanlık ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne atamaları yapılır. 

Ancak yukarıdaki şekilde kadrosuna ataması yapılamayan söz konusu personel, yeni bir göreve 
ataması yapılıncaya kadar aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali haklarını 
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şahıslarına bağlı olarak almaya devam eder. Bu durumda olup yeni bir göreve ataması yapılamayan 
personel ise; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde istihdam fazlası per
sonel olarak 27.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci 
maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına aktarılır. " 

Tasarının 40 inci ve 41 inci maddelerini aynen kabul etmiştir. 

Komisyonumuz 30.11.2005 tarihinde toplanmış olup, yapılan görüşmelerde alt komisyon met
nini esas alarak çalışmaların sürdürülmesine karar vermiştir. 

Alt komisyon metninin, 

1 inci ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında bulunan "emsal iş tecrübesi" ibaresi yatırım, üretim ve is
tihdamı engelleyeceğinden, madde metninden çıkarılmıştır. 

4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

5 inci maddesinin birinci fıkrası; daha önce katma bütçeli bir kurum olan Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile genel bütçe kapsamına alın
dığından ve 2006 yılı bütçesinin de bu doğrultuda hazırlandığından, " Bu Kanunda belirtilen görev
ler, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 6326 sayılı Petrol Kanunu ile kurulmuş olan ve 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yapılan düzenleme ile genel bütçeli bir idare olarak 
belirlenen Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Genel Müdürlüğün merkezi An
kara'dadır." şeklinde düzeltilmiştir. 

6 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde geçen " 12 nci maddenin" ibaresi maddelerin 
teselsül ettirilmesi nedeniyle "11 inci maddenin" şeklinde değiştirilmiştir. 

7 nci maddesi; 23.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu" kap
samında Sayıştay'ın kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında vize ve tescil işlemleri kaldırıl
mış olduğundan ve ayrıca böyle bir hüküm olmasa da 832 sayılı Sayıştay Kanununa göre Genel 
Müdürlük, Sayıştay denetimine tâbi olacağından metinden çıkarılmıştır. Bölüm başlığı buna göre 
yeniden düzenlenmiştir. 

- 8 inci maddesi 7 nci madde olarak, 

- 9 uncu " 8 inci " " , 

- 10 uncu " 9 uncu " " , 

- 11 inci " 10 uncu madde olarak, 

Aynen kabul edilmiştir. 

12 nci maddesi 11 inci madde olarak teselsül ettirilmiş olup, yeni 11 inci maddenin üçüncü fık
rasında yer alan "2 nci maddenin birinci fıkrasının (16) numaralı bendinde tanımlanan izin" ibaresi 
tanımlarda yer aldığı şekilde kısaca "araştırma izni" şeklinde değiştirilmiştir. 

13 üncü maddesi 12 nci madde olarak teselsül ettirilmiş olup; maddenin birinci fıkrasında 
geçen "17 nci maddede" ibaresi " 16 nci maddede " olarak düzeltilmiştir. 

14 üncü maddesi 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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15 inci maddesi 14 üncü madde olarak teselsül ettirilmiş olup; maddenin ikinci fıkrasında 
geçen "27 nci maddede" ibaresi "26 ncı maddede", üçüncü fıkrasında geçen "17 nci maddenin" 
ibaresi "16 ncı maddenin" olarak düzeltilmiştir. 

16 ncı maddesi 15 inci madde olarak teselsül ettirilmiş olup; maddede geçen "12 nci maddenin" 
ibaresi " 11 inci maddenin" olarak düzeltilmiştir. 

17 nci maddesi 16 ncı madde olarak teselsül ettirilmiş olup; maddenin dördüncü fıkrasında 
geçen "15 inci maddenin" ibaresi "14 üncü maddenin" olarak düzeltilmiştir. 

18 inci maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
19 uncu maddesi 18 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
20 nci maddesi 19 uncu madde olarak teselsül ettirilmiş olup, aynı maddenin dördüncü fık

rasında geçen "su derinliği" ibaresinin mükerrerliği dolayısıyla yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca ül
kemizdeki petrol üretiminin tamamına yakını, kalkınmada öncelikli iller arasında da ilk sırada 
sayılan illerimizin sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu illerimizin sosyo - ekonomik kalkınmasına 
etkin ve hızlı bir şekilde katkıda sağlayacak olması bakımından, devlet hissesi olarak ödenen meb
lağdan doğrudan bir pay verilmesi amaçlandığından, "Karalarda elde edilen Devlet hissesinin % 50 
si işletme ruhsatının bulunduğu İlin İl Özel İdaresinin açtıracakları hesaba aktarılır." ibaresi ek
lenerek madde kabul edilmiştir. 

- 21 inci maddesi 20 nci madde olarak, 
- 22 nci maddesi 21 inci madde olarak, 
Aynen kabul edilmiştir. 
23 üncü maddesi 22 nci madde olarak teselsül ettirilmiş olup, dördüncü fıkrası, ülkemizde son 

yıllarda enflasyon oranlarının düşme eğiliminde olmasından dolayı madde metninden çıkarılarak 
kabul edilmiştir. 

- 24 üncü maddesi 23 üncü madde olarak, 
- 25 inci maddesi 24 üncü madde olarak, 
- 26 ncı maddesi 25 inci madde olarak, 
- 27 nci maddesi 26 ncı madde olarak, 
Aynen kabul edilmiştir. 
28 inci madde 27 nci madde olarak teselsül ettirilmiş olup, maddenin üçüncü fıkrası 1.6.2005 

tarihinde yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanununa uygun olarak düzenlenmesi amacıyla "İdari 
para cezalan ilgililerine tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde ödenir. İdari para cezalan hak
kında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. Kesinleşen ve süresinde ödenmeyen idari 
para cezalan ilgili vergi dairesi aracılığı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun Hükümlerine göre tahsil edilir." şeklinde düzeltilmiş; aynca aynı maddenin son cümlesi uy
gulamada yanlış anlamalann önlenmesi amacıyla madde metninden çıkanlarak kabul edilmiştir. 

29 uncu madde 28 inci madde olarak teselsül ettirilmiş olup, ikinci fıkrasında yer alan 
"17 nci, 18 inci ve 19 uncu " ibareleri sırasıyla "16 ncı, 17 nci ve 18 inci" olarak düzeltilerek 

madde kabul edilmiştir. 
Milletlerarası antlaşmaya dayanmayan ve kaynağı yurt dışında olan petrol ve doğal gazın boru 

hatları ile ülkemiz üzerinden ülkemiz milli menfaatleri göz önünde tutularak uluslararası pazara ulaş
tırılmasına veya Türkiye'ye gelişine imkân verilmesi, yönlendirilip, denetlenmesi amacıyla 29 uncu 
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madde olarak metne yeni bir çerçeve madde eklenmiş ve altıncı bölüm başlığı da buna paralel 
olarak yeniden düzenlenmiştir. 

30, 31, 32 ve 33 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Petrol arama faaliyetleri Katma Değer Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir. Ancak bir malın üretiminden tüketimine kadar her el 
değiştirme safhası üzerine planlanan Katma Değer Vergisinin petrolün üretim aşamasında uygulan
mamasının bu verginin işleyişini olumsuz etkileyeceğinden 34 üncü madde metinden çıkarılmıştır. 
Diğer maddeleri yeniden teselsül ettirilmiştir. 

- 35 inci madde 34 üncü madde olarak, 
- 36 ncı madde 35 inci madde olarak, 
Aynen kabul edilmiştir. 
37 nci madde 36 ncı madde olarak teselsül ettirilmiş olup, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 5018 

sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa" ekli (I) sayılı cetvelde yer alan "Genel Yönetim 
Kapsamındaki Kamu İdareleri" arasında yer aldığından, bu madde metinden çıkarılmıştır. 

Yeterli kalitede üretilen biyodizelin motorlarda hiç bir modifikasyona gerek duyulmadan fosil 
yakıtların yerine kullanılabilme, ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağ
lama, köy ve kent arasında yeni bir iş ortaklığı oluşturarak ulaşımda alternatif çözümler üretme ve 
kırsal alanlarda istihdam yaratma gibi olumlu etkileri bulunmaktadır. 

- Bu sebeplerle, tarım sektörünün enerji sektörü ile entegre bir şekilde harekete geçirilmesi, 
yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması ve çevrenin korunması çerçevesinde, yerli tarım 
ürünlerinden üretilen biyodizelin motorin ile en az yüzde iki oranında harmanlanabilmesi, rafınerici 
ve dağıtıcılar tarafından harmanlama yapılmaması halinde biyodizel üreticilerine lisans almak 
koşulu ile dağıtım ve satış yapabilme imkânları sağlanması, 

- Ayrıca, çiftçilere kendi tarım araçlarında kullanılmak üzere ucuz yakıt teminine yönelik, tarım 
birlik ve kooperatifleri vasıtası ile biyodizel üreticilerine teslim ettikleri ürüne bağlı olarak ÖTV'den 
belirli oranda muaf olan saf veya harmanlanmış biyodizel alma imkânları sağlanırken, ihtiyaç faz
lası biyodizel alma durumuna karşılık çiftçilerin piyasada satış yapmasının önlenmesi, 

- Akaryakıt piyasasında arz/talep projeksiyonları ve yönetimi açısından biyodizel üreticilerinin 
yıl içinde piyasaya sürecekleri biyodizel miktarını ve üçer aylık dönemlerdeki gerçekleşme oran
larını EPDK'ya bildirmeleri ve harmanlama oranları ile ilgili denetimlerin EPDK tarafından yapıl
ması, biyodizele uygulanacak ÖTV muafiyet oranlarına ilişkin Maliye Bakanlığınca düzenleme 
yapılabilmesi, 

- Böylece,Türkiye'deki atıl durumda olan en az 1,4 milyon hektarlık ekilebilir alan üzerinde 
enerji tarımının yaygınlaşmasını kolaylaştırmak, atık bitkisel yağlar için alternatif uygulama imkânı 
getirmek, yılda yaklaşık 200.000 ton petrolün ithalatını önlemek ve AB uyumuna katkıda bulunmak, 

Maksadıyla 36 ncı madde metne eklenmiştir. 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa bu Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen biyodizel kul

lanımına ilişkin maddeden dolayı 5015 sayılı Kanuna gerekli tanımlar ilave etmek amacıyla 37 nci 
madde metne eklenmiştir. 

38 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Transit taşımacılıkta tarife belirlenmesinin esas olarak firmaların kararlarına bağlı olduğu, 
düzenleyici kurumun tarife belirlemesinin şirketlerin fizibilitelerini olumsuz etkileyebileceği, ay-
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rica bağımsız düzenleyici kurumların iç piyasanın düzenlenmesi ile sorumlu olduğundan, devletin 
hükümranlık haklarının transit taşımacılıkla ilgili ticari ilişkilerde milli menfaatleri göz önünde 
tutacak şekilde kullanılmasını teminen Bakanlığın yetkili kılınması, ayrıca bu Kanunun yürürlüğe 
girmesi ile 6326 sayılı Petrol Kanununun yürürlükten kalkması, ancak Petrol İşleri Genel Müdür
lüğünün teşkilatı ile ilgili ayrıca bir kanun olmaması nedeniyle; 6326 sayılı Petrol Kanunundaki 
Genel Müdürlüğün teşkilatı ile ilgili olan 18 inci maddenin yürürlükte kalması amacıyla 39 uncu 
madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

"Madde 39.-a) 18.4.2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 11 inci mad
desinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin dördüncü paragrafı, b) 7.3.1954 tarihli ve 6326 sayılı 
Petrol Kanunu, 18 inci maddesi hariç olmak üzere, yürürlükten kaldırılmıştır." 

Geçici madde 1, geçici madde 2, geçici madde 3, geçici madde 4, geçici madde 5, 40 ve 41 inci 
maddeler aynen kabul edilmiştir. 

İşbu raporumuz, gereği yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Başkan 
Soner Aksoy 

Kütahya 

Kâtip 
Fatma Şahin 

Gaziantep 

Üye 
Ahmet Rıza Acar 

Aydın 

Üye 
Mehmet Vedat Yücesan 

Eskişehir 
(Muhalefet şerhim vardır) 

Üye 
Selamı Yiğit 

Kars 

Üye 
Mustafa Oztürk 

Sinop 

Başkanvekili 
Hasan Ali Çelik 

Sakarya 

Üye 
Atilla Başoğlu 

Adana 
(Muhalefet şerhim vardır) 

Üye 
Mehmet Gün er 

Bolu 

Üye 
Ahmet Üzer 
Gaziantep 

Üye 
Hasan Ören 

Manisa 
(Muhalefet şerhim vardır) 

Üye 
Mehmet Özlek 

Şanlıurfa 
Üye 

Fazlı Erdoğan 
Zonguldak 

Sözcü 
Hasan Angı 

Konya 

Üye 
Tacidar Seyhan 

Adana 
(Muhalefet şerhimiz vardır) 

Üye 
Nejat Gencan 

Edirne 
(Muhalefet şerhi vardır) 

Üye 
İsmail Katmerci 

İzmir 

Üye 
Şükrü Ünal 
Osmaniye 

Üye 
Yekta Haydaroğlu 

Van 
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MUHALEFET ŞERHİ 
Görüşülmekte Olan 6326 Sayılı Petrol Kanununu Yeniden Düzenleyen Kanunla İlgili Olarak 

Eski Tasarıdan Çıkarılan Milli Menfaatlerin Korunması Başlıklı 12 nci Maddeye İlişkin Muhalefet 
Şerhidir. 

6326 sayılı Petrol Kanununun 12. maddesi 1. fıkrasında yabancı devletlerin doğrudan doğruya 
veya idaresine hakim olacak şekilde mali ilgileri veya menfaatleri bulunan hükmü şahıslar ile 
yabancı devletler adına hareket eden şahısların, petrol hakkına sahip olmalarını, petrol ameliyesi 
yapmalarını, buna istinaden menkul ve gayri menkul satın almalarını yasaklayarak bu yasağa istis
na tanıma hakkını bakanlar kuruluna veren madde tasarıdan çıkarılarak petrol arama ve üretim 
faaliyetinde bulunmak isteyen yabancı devletlerin taleplerinin milli menfaatlere uygun olarak 
değerlendirilmesi imkânı ortadan kaldırılmıştır. Bu anlayışla ülkemizde piyasa denetimi yapmak is
teyen ve mevcut rezervlerin, stratejik olarak kendi siyasal anlayışına göre kontrol altında tutul
masını sağlamayı arzu eden yabancı devletlerin müracaatının değerlendirilmesi ortadan kaldırılmış, 
ülke yararını gözetme anlayışı terk edilmiştir. Yabancı ülkeler adına faaliyet gösteren şirketlerin ve 
şahısların diğer şirketler üzerinde siyasal ve ekonomik olarak etkin bir politika izlemesinin önü açıl
mıştır. Bu durumda kamu ve ülke menfaatlerini gözetmek anlayışından vazgeçildiği açıkça or
tadadır. Stratejik öneme sahip bir konuda yabancı devletlerin belirleyici olmasının önündeki engel
ler ortadan kaldırılmış, ülke çıkarları ikinci plana atılmıştır. 

Serbest rekabet ortamı hazırlama adı altında tüm kısıtlamaları ortadan kaldırarak milli menfaat
lerimizin kendi ulusal sınırlarımız içerisinde yabancı devletlerin menfaatleri ile eşdeğer hatta vaz
geçilir olarak değerlendirilmesi kabul edilemez bir anlayıştır. Stratejik önemi yakın coğrafyamızda 
yaşanan savaşlarla da bir kez daha kanıtlanmış olan petrol gibi önemli bir enerji hammaddesi 
üzerinde yabancı bir devletin veya onun adına hareket eden şirketlerin söz ve karar sahibi olmasının 
önüne geçmek, olağanüstü durumlarda yerli kaynaklarımızı kullanma hakkına sahip olabilmek 
amacıyla 6326 sayılı yasaya konulmuş bu maddelerin mevcut tasarıda da korunması gerekmektedir. 

Bu nedenlerle 6326 sayılı Petrol Kanununun 12. maddesinin tasandan çıkarılmasına muhalefet 
ediyoruz. 

Tacidar Seyhan Nejat Gencan Hasan Ören 
Adana Edirne Manisa 

Vedat Yücesan Atilla Başoğlu 
Eskişehir Adana 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

PETROL KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, ülke petrol 

kaynaklarının hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde 
aranmasını, geliştirilmesini ve üretilmesini sağ
lamaktır. Bu Kanun, Türkiye'de petrol arama ve 
üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönetil
mesi, teşvik edilmesi, denetlenmesi, arama ve 
üretim için gerekli bilgilerin ve verilerin toplan
ması, değerlendirilmesi ve kullanıma sunul
masına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 2.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
1.- Devlet: Türkiye Cumhuriyeti Devletini, 
2.- Bakanlık: Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığını, 
3.- Bakan: Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanını, 
4.- Genel Müdürlük: Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğünü, 
5.- Genel Müdür: Petrol İşleri Genel 

Müdürünü, 
6.- Şahıs: Gerçek veya tüzel kişileri, 
7.- a) Ham petrol: Yerden çıkan veya 

çıkarılabilen sıvı haldeki doğal hidrokarbonları, 
b) Doğal gaz: Yerden çıkan veya çıkarı

labilen gaz halindeki doğal hidrokarbonları, 
c) Petrol: (a) ve (b) alt bentlerinde tanım

lanan doğal hidrokarbonları, 
8.- Petrollü arazi: İşletmeye elverişli mik

tarda bir petrol varlığının belirlendiği arz par
çasını, 

9.- a) Petrol bulgusu: Yapılan arama 
faaliyetleri sırasında bir petrol varlığının tespit 
edilmesini, 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ 
KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ 

KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
PETROL KANUNU İLE BAZI KANUNLAR
DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, ülke pet

rol kaynaklannın hızlı, sürekli ve etkili bir şekil
de aranmasını, geliştirilmesini ve üretilmesini 
sağlamaktır. Bu Kanun, Türkiye'de petrol arama 
ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönlen
dirilmesi, teşvik edilmesi, denetlenmesi, arama 
ve üretim için gerekli bilgilerin ve verilerin top
lanması, değerlendirilmesi ve kullanıma sunul
masına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 2.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
1.- Devlet: Türkiye Cumhuriyeti Dev

letini, 
2.- Bakanlık: Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığını, 
3.- Bakan: Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanını, 
4.- Genel Müdürlük: Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğünü, 
5.- Genel Müdür: Petrol İşleri Genel 

Müdürünü, 
6.- Şahıs: Gerçek veya tüzel kişileri, 
7.- a) Ham petrol: Yerden çıkan veya 

çıkarılabilen sıvı haldeki doğal hidrokarbonları, 
b) Doğal gaz: Yerden çıkan veya 

çıkarılabilen gaz halindeki doğal hidrokarbon
ları, 

c) Gaz hidrat: Yerden çıkan veya 
çıkarılabilen metan gazını hapseden su buzun
dan oluşan doğal hidrokarbonları, 

ç) Petrol: (a), (b) ve (c) alt bentlerinde 
tanımlanan doğal hidrokarbonları, 
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b) Keşif: İşletmeye elverişli bir petrol 
birikiminin bulunmasını, 

10.- a) Araştırma: Petrol aramak üzere 
arazinin, yerden ve havadan topografık, jeolojik, 
jeofizik, jeokimyasal ve benzer yöntemlerle veri 
toplanarak incelenmesi, arama sondajları hariç 
jeolojik bilgi edinmek için sondajlar yapılması 
işlemlerini, 

b) Arama sondajı: Petrol bulmak amacıyla 
yapılan sondajları, 

c) Tespit sondajı: Petrollü arazinin 
boyutunu tespit etmek üzere sınırlı sayıda 
yapılan sondajları, 

d) Arama: (a), (b) ve (c) alt bentlerindeki 
faaliyetlerin hepsini, 

11.- Geliştirme: Petrollü arazinin değer
lendirilmesi için gerektiği kadar kuyu açıl
masını, yer üstü tesislerinin, taşıma hatlarının 
ve yer üstü depolarının kurulmasını, 

12.- a) Üretim sondajı: Petrollü arazide 
üretim amacıyla yapılan sondajları, 

b) Atık su kuyusu: Petrollü araziden 
yapılan üretim sırasında ortaya çıkan atık 
suyun yer altına basılması için açılan veya bu 
amaçla kullanılan kuyuları, 

c) Enjeksiyon kuyusu: Petrollü araziden 
yapılan üretimi artırmak üzere rezervuara gaz 
veya sıvı basılması için açılan veya bu amaçla 
kullanılan kuyuları, 

d) Üretim: Üretim sondajı, atık su kuyusu, 
enjeksiyon kuyusu ile geliştirme faaliyetlerini 
ve petrolün çıkarılmasını, ön işlenmesi ile saha 
dahilinde veya civarında bulunan depolara, 
iletim hattına veya rafineriye boru hattı ve 
diğer vasıtalarla taşınmasını ve depolanmasını, 

13.- Üretim artırma yöntemi: Üretim 
yapılan bir sahada, rezervuardaki petrolün akış
kanlığını artırmak ve/veya, azalmakta olan 
rezervuar enerjisinin artırılması maksadıyla 
itim desteği sağlanarak ek üretim elde etmek 
üzere kullanılan metotları, 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

8.- Petrollü arazi: İşletmeye elverişli mik
tarda bir petrol varlığının belirlendiği arz par
çasını, 

9.- a) Petrol bulgusu: Yapılan arama 
faaliyetleri sırasında bir petrol varlığının tespit 
edilmesini, 

b) Keşif: İşletmeye elverişli bir petrol 
birikiminin bulunmasını, 

10.- a) Araştırma: Petrol aramak üzere 
arazinin, yerden ve havadan topografık, jeolojik, 
jeofizik, jeokimyasal ve benzer yöntemlerle veri 
toplanarak incelenmesi, arama sondajları hariç 
jeolojik bilgi edinmek için sondajlar yapılması 
işlemlerini, 

b) Arama sondajı: Petrol bulmak amacıyla 
yapılan sondajları, 

c) Tespit sondajı: Petrollü arazinin 
boyutunu tespit etmek üzere sınırlı sayıda 
yapılan sondajları, 

ç) Arama: (a), (b) ve (c) alt bentlerindeki 
faaliyetlerin tümünü, 

11.- Geliştirme: Petrollü arazinin değer
lendirilmesi için gerektiği kadar kuyu açıl
masını, yer üstü tesislerinin, taşıma hatlarının 
ve yer üstü depolarının kurulmasını, 

12.- a) Üretim sondajı: Petrollü arazide 
üretim amacıyla yapılan sondajları, 

b) Atık su kuyusu: Petrollü araziden 
yapılan üretim sırasında ortaya çıkan atık 
suyun rezervuara basılması için açılan veya bu 
amaçla kullanılan kuyuları, 

e) Enjeksiyon kuyusu: Petrollü araziden 
yapılan üretimi artırmak üzere rezervuara gaz 
veya sıvı basılması için açılan veya bu amaçla 
kullanılan kuyuları, 

ç) Üretim: Üretim sondajı, atık su kuyusu, 
enjeksiyon kuyusu ile geliştirme faaliyetlerini 
ve petrolün çıkarılmasını, ön işlenmesi ile saha 
dahilinde veya civarında bulunan depolara, 
iletim hattına veya rafineriye boru hattı ve 
diğer vasıtalarla taşınmasını ve depolanmasını, 
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14.- Petrol birimi: 5 santigrat derecede ve 
1 atmosfer basınç altında ölçülen 158.984 litre 
ham petrolü veya 15 santigrat derecede ve 1 at
mosfer basınç altında ölçülen 1 metreküp 
doğal gazı, 

15.- Petrol işlemi: Arama, üretim ile yurt 
içinde üretilen petrolün satılmasını, bu işlemler
den herhangi biri için lüzumlu enerji ve su tesis
leri ile üretilen petrolün saha içinde veya ana 
iletim hattı veya yakınındaki rafineriye kadar 
taşınmasını sağlayan boru hatlarının, bina, 
kamp ve diğer tüm tesislerle teçhizatın inşasını, 
kurulmasını ve işletilmesini ve bu faaliyetlere 
ilişkin mali, ticari ve idari faaliyetleri, 

16.- Araştırma izni: Sınırları belli bir alan
da araştırma yapmak üzere Genel Müdürlükçe 
verilen izni, 

17.- a) Arama ruhsatnamesi: Bu Kanuna 
göre verilen petrol arama ruhsatnamesini, 

b) Arama sahası: Bir arama ruhsat
namesinin kapsadığı sahayı, 

18.- a) İşletme ruhsatnamesi: Bu Kanuna 
göre verilen petrol üretim ruhsatnamesini, 

b) İşletme sahası: Bir işletme ruhsat
namesinin kapsadığı sahayı, 

c) Üretim sahası: İşletme sahası içindeki 
petrollü araziyi, 

19.- Kullanma hakkı: Bir petrol işlemi ile 
ilgili araziyi kiralama ve bu arazi üzerinde 
tesisi mümkün olan intifa ve irtifak haklarını, 

20.- Araştırıcı: Araştırma izni sahibini, 
21.- Arayıcı: Arama ruhsatnamesi 

sahibini, 
22.- İşletmeci: İşletme ruhsatnamesi 

sahibini, 
23.- Operatör: Bir arama ruhsatnamesi 

veya işletme ruhsatnamesinde müştereken pet
rol hakkı sahibi olan şirketlerin aralarında 
yapacakları ve Genel Müdürlük tarafından da 
onaylanan bir anlaşmaya göre bu şirketlerden 
petrol işlemi yürütecek şirketi, 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

13.- Üretim artırma yöntemi: Üretim 
yapılan bir sahada, rezervuardaki petrolün akış
kanlığını artırmak ve/veya, azalmakta olan 
rezervuar enerjisinin artırılması maksadıyla 
itim desteği sağlanarak ek üretim elde etmek 
üzere kullanılan metotları, 

14.- Petrol birimi: 15,5 santigrat derecede 
ve 1 atmosfer basınç altında ölçülen 158.984 
litre ham petrolü veya 15,5 santigrat derecede 
ve 1 atmosfer basınç altında ölçülen 1 met
reküp doğal gazı, 

15.- Petrol işlemi: Arama, üretim ile yurt 
içinde üretilen petrolün satılmasını, bu işlemler
den herhangi biri için lüzumlu enerji ve su tesis
leri ile üretilen petrolün saha içinde veya ana 
iletim hattı veya yakınındaki rafineriye veya 
doğal gazın serbest tüketiciye teslimine kadar 
taşınmasını sağlayan boru hatlarının, bina, 
kamp ve diğer tüm tesislerle teçhizatın inşasını, 
kurulmasını ve işletilmesini ve bu faaliyetlere 
ilişkin malî, ticarî ve idarî faaliyetleri, 

16.- Araştırma izni: Sınırları belli bir alan
da araştırma yapmak üzere Genel Müdürlükçe 
verilen izni, 

17.- a) Arama ruhsatnamesi: Bu Kanuna 
göre verilen petrol arama ruhsatnamesini, 

b) Arama sahası: Bir arama ruhsat
namesinin kapsadığı sahayı, 

18.- a) İşletme ruhsatnamesi: Bu Kanuna 
göre verilen petrol üretim ruhsatnamesini, 

b) İşletme sahası: Bir işletme ruhsat
namesinin kapsadığı sahayı, 

c) Üretim sahası: İşletme sahası içindeki 
petrollü araziyi, 

19.- Kullanma hakkı: Bir petrol işlemi ile 
ilgili araziyi kiralama ve bu arazi üzerinde 
tesisi mümkün olan intifa ve irtifak haklarını, 

20.- Araştırıcı: Araştırma izni sahibini, 
21.- Arayıcı: Arama ruhsatnamesi sahibini, 
22.- İşletmeci: İşletme ruhsatnamesi 

sahibini, 
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24.- Müşterek temsilci: Petrol hakkı sahibi 
şirketlerin birlikte göstereceği temsilciyi, 

25.- Petrol hakkı: Bir araştırma izninden 
veya arama ruhsatnamesinden veya işletme 
ruhsatnamesinden doğan haklardan herhangi 
birini, 

26.- Bölge: Bu Kanuna göre belirlenmiş 
bir petrol bölgesini, 

27.- Açık saha: Bu Kanunun hükümleri 
çerçevesinde aramaya, işletmeye veya bunlar 
için başvuruya açık bulundurulan bir sahayı, 

28.- Tehlikeli fiil: Bir işlemin yapılmasın
da, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında 
bulunan bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına 
veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlen
mesine sebep olan veya olabilecek nitelikte 
bulunan bir fiil veya ihmali, 

29.- Arazi: Türkiye Cumhuriyeti'nin top
raklarını, iç sularını, kara sularını ve bunların 
ötesinde sınırları uluslararası hukuka uygun 
biçimde belirlenmiş kıta sahanlığı ve münhasır 
ekonomik bölge alanlarım, 

30.- Kuyubaşı fiyatı: Ham petrolün ve 
doğal gazın, üretim yerinden piyasa fiyatının 
oluştuğu yere kadar getirilmesi için gerekli 
nakliye, depolama ve sigorta masrafları ile ver
gilerin; ham petrol için 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununda tanımlanan piyasa fiyatın
dan, doğal gaz için ise toptan satış fiyatından 
düşülmesi ile elde edilen fiyatı, 

31.- Arama giderleri: Ekonomik Ömrü bir 
yıldan fazla olan malzeme ve tesisat giderleri 
hariç, arama faaliyetleri için yapılan masrafları, 

32.- a) Sondaj fer'i giderleri: Ekonomik 
ömrü bir yıldan fazla olup tesis edilmemiş veya 
kullanılmamış olan veya tesisinden veya kul
lanılmasına başlanmasından itibaren bir sene 
sonunda kullanılabilecek durumda olan veya 
hurda halinde olan tesisat veya malzeme mas
rafları hariç olmak üzere kuyu açma, temiz
leme, derinleştirme, bitirme veya bu işlemlere 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

23.- Operatör: Bir arama ruhsatnamesi 
veya işletme ruhsatnamesinde müştereken pet
rol hakkı sahibi olan şirketlerin aralarında 
yapacakları ve Genel Müdürlük tarafından da 
onaylanan bir anlaşmaya göre bu şirketlerden 
petrol işlemi yürütecek şirketi, 

24.- Müşterek temsilci: Petrol hakkı sahibi 
şirketlerin birlikte göstereceği temsilciyi, 

25.- Petrol hakkı: Bir araştırma izninden 
veya arama ruhsatnamesinden veya işletme ruh
satnamesinden doğan haklardan herhangi birini, 

26.- Bölge: Bu Kanuna göre belirlenmiş 
bir petrol bölgesini, 

27.- Açık saha: Bu Kanunun hükümleri 
çerçevesinde aramaya, işletmeye veya bunlar 
için başvuruya açık bulundurulan bir sahayı, 

28.- Tehlikeli fiil: Bir işlemin yapılmasın
da, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında 
bulunan bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına 
veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlen
mesine sebep olan veya olabilecek nitelikte 
bulunan bir fiil veya ihmali, 

29.- Arazi: Türkiye Cumhuriyetinin top
raklarını, iç sularını, kara sularını ve bunların 
ötesinde sınırları uluslararası hukuka uygun 
biçimde belirlenmiş kıta sahanlığı ve münhasır 
ekonomik bölge alanlarını, 

30.- Kuyubaşı fiyatı: Ham petrolün ve 
doğal gazın, üretim yerinden piyasa fiyatının 
oluştuğu yere kadar getirilmesi için gerekli 
nakliye, depolama ve sigorta masrafları ile ver
gilerin; ham petrol için 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununda tanımlanan piyasa fiyatın
dan, doğal gaz için ise toptan satış fiyatından 
düşülmesi ile elde edilen fiyatı, 

31.- Arama giderleri: Ekonomik ömrü bir 
yıldan fazla olan malzeme ve tesisat giderleri 
hariç, arama faaliyetleri için yapılan masrafları, 

32.- a) Sondaj fer'i giderleri: Ekonomik 
ömrü bir yıldan fazla olup tesis edilmemiş veya 
kullanılmamış olan veya tesisinden veya kul-
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hazırlık için ve bunlara ilişkin olarak yapılan 
tüm işçilik, yakıt, tamir, bakım, nakliye, ikmal, 
kira ve malzeme masraflarını, 

b) Ülke ekonomisi yönünden verimi ol
mayan kuyuların açılma giderleri: Sondaj alet
leri ve benzeri teçhizat hariç olmak üzere son
daj fer'i giderleri ile üretim bakımından 
ekonomik olmayan kuyuların açılmasında kul
lanılan veya gerekli olan herhangi bir maddi 
ekonomik değer için yapılan masrafları, 

33.- Devlet hakkı: Bir işletme ruhsat
namesinde bir petrol işlemi yapma hakkına kar
şılık hektar başına Devlete ödenen meblağları, 

34.- Devlet hissesi: Üretilen petrol üzerin
den Devlete verilecek hisseyi, 

35.- a) İktisadi kıymetler: Menkul ve gay
rimenkul mallan, sınai haklan, menkul kıymet
leri ve bunlarla ilgili her türlü hak ve menfaatleri, 

b) Sermaye mevcutları esası: Hak 
sahibinin, Türkiye'deki işlemi ile ilgili olarak 
kullanmaya tahsis ettiği sermaye mevcutlarının 
213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hesaplan
mış kıymetini, 

c) Sermaye mevcutları: 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununda değerlendirme ölçüleri gös
terilen ekonomik işletmelere dahil kıymetler ile 
ilgili petrol hakkı sahibinin aynı Kanun hüküm
leri gereğince sermaye hesabına alıp aktifleştir-
diği arama giderleri, sondaj fer'i giderleri ve 
yurt ekonomisi yönünden verimi olmayan 
kuyuların açılma giderlerini, 

36.- Malzeme: Petrol dahil, gerek ham, 
gerek yarı mamul yahut mamul tüm eşya, teç
hizat, alet, edevat, makine, nakil vasıtaları, tüm 
diğer vasıtalar ve bunlara ait yedek parçaları, 

ifade eder. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
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lanılmasına başlanmasından itibaren bir sene 
sonunda kullanılabilecek durumda olan veya 
hurda halinde olan tesisat veya malzeme mas
rafları hariç olmak üzere kuyu açma, temiz
leme, derinleştirme, bitirme veya bu işlemlere 
hazırlık için ve bunlara ilişkin olarak yapılan 
tüm işçilik, yakıt, tamir, bakım, nakliye, ikmal, 
kira ve malzeme masraflarını, 

b) Ülke ekonomisi yönünden verimi ol
mayan kuyuların açılma giderleri: Sondaj alet
leri ve benzeri teçhizat hariç olmak üzere son
daj fer'i giderleri ile üretim bakımından 
ekonomik olmayan kuyuların açılmasında kul
lanılan veya gerekli olan herhangi bir maddi 
ekonomik değer için yapılan masrafları, 

33.- Devlet hakkı: Bir işletme ruhsat
namesinde bir petrol işlemi yapma hakkına kar
şılık hektar başına Devlete ödenen meblağları, 

34.- Devlet hissesi: Üretilen petrol üzerin
den Devlete verilecek hisseyi, 

35.- a) İktisadi kıymetler: Menkul ve gay
rimenkul mallan, sınai haklan, menkul kıymet
leri ve bunlarla ilgili her türlü hak ve menfaatleri, 

b) Sermaye mevcutları esası: Hak 
sahibinin, Türkiye'deki işlemi ile ilgili olarak 
kullanmaya tahsis ettiği sermaye mevcutlarının 
213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hesaplan
mış kıymetini, 

c) Sermaye mevcutları: 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununda değerlendirme ölçüleri gös
terilen ekonomik işletmelere dahil kıymetler ile 
ilgili petrol hakkı sahibinin aynı Kanun hüküm
leri gereğince sermaye hesabına alıp aktifleştir-
diği arama giderleri, sondaj fer'i giderleri ve 
yurt ekonomisi yönünden verimi olmayan 
kuyuların açılma giderlerini, 

36.- Malzeme: Petrol dahil, gerek ham, 
gerek yarı mamul yahut mamul tüm eşya, teç
hizat, alet, edevat, makine, nakil vasıtaları, tüm 
diğer vasıtalar ve bunlara ait yedek parçalan, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Mülkiyet, Takdire Esas Olan Kıstaslar, 

Yasaklar ve Özel Hükümler 
Mülkiyet ve takdire esas olan kıstaslar 
MADDE 3.- Türkiye'deki petrol kaynak

ları Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 
Bir petrol hakkının elde edilmesi için 

yapılan başvurunun değerlendirilmesinde, baş
vurunun mevzuata uygunluğu, başvuranın emsal 
iş tecrübesi, mali yeterliliği, taahhüt edilen iş ve 
yatırım programının Kanunun amacını diğer baş
vurulara nazaran daha kısa sürede yerine getirme 
özelliği dikkate alınır. İş ve yatırım programı ile 
Kanunun amacını en kısa sürede yerine getir
meyi taahhüt eden başvuru kabul edilir. 

Yasaklar ve özel hükümler 
MADDE 4.- Bu Kanuna göre araştırma iz

ni, arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsat
namesi alınmadan hiçbir petrol işlemi 
yapılamaz. 

Başka bir kanuna göre alınmış herhangi 
bir hak, bu hakkın sahibine bir petrol işlemi 
yapma hakkını vermez. 

Petrol işlemi sona ermiş bulunan petrol 
hakkı sahibi, petrol işlemi için kullandığı 
araziyi üç ay içerisinde ıslah etmekle yüküm
lüdür. Bu süre yetersiz kalırsa Genel Müdür
lüğün onayı ile altı ay uzatılabilir. Petrol hakkı 
sahibi bu mükellefiyetini yerine getirmekten 
kaçınırsa, mükellefiyet, petrol hakkı sahibinin 
nam ve hesabına petrol hakkı sahibinin mevcut 
teminatından karşılanarak, teminatın yet
memesi halinde ise petrol hakkı sahibine rücu 
edilerek Genel Müdürlük tarafından yaptırılır. 

Petrol hakkı sahibi, üzerinde işlem yaptığı 
arazinin maliki veya zilyedi bulunan şahsa, 
araziye verdiği zararı ve bu şahsın mahrum kal
dığı ürün bedelini veya işletme kazancını 
ödemekle mükelleftir. 

Bu Kanundaki esaslara uygun olmak şartıy
la, sermaye şirketlerine veya yabancı devletler 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Mülkiyet ve Takdire Esas Olan Kıstaslar ile 

Yasaklar ve Özel Hükümler 
Mülkiyet ve takdire esas olan kıstaslar 
MADDE 3.- Türkiye'deki petrol kaynak

ları Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 
Bir petrol hakkının elde edilmesi için 

yapılan başvurunun değerlendirilmesinde, baş
vurunun mevzuata uygunluğu, başvuranın malî 
yeterliliği, taahhüt edilen iş ve yatırım prog
ramının Kanunun amacını diğer başvurulara 
nazaran daha kısa sürede yerine getirme özel
liği dikkate alınır. İş ve yatırım programı ile 
Kanunun amacını en kısa sürede yerine getir
meyi taahhüt eden başvuru kabul edilir. 

Yasaklar ve özel hükümler 
MADDE 4.- Bu Kanuna göre araştırma iz

ni, arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsatnamesi 
alınmadan hiçbir petrol işlemi yapılamaz. 

Başka bir kanuna göre alınmış herhangi 
bir hak, bu hakkın sahibine bir petrol işlemi 
yapma hakkını vermez. 

Petrol işlemi sona ermiş bulunan petrol 
hakkı sahibi, petrol işlemi için kullandığı 
araziyi üç ay içerisinde ıslah etmekle yüküm
lüdür. Bu süre yetersiz kalırsa Genel Müdür
lüğün onayı ile altı ay uzatılabilir. Petrol hak
kı sahibi bu mükellefiyetini yerine getirmek
ten kaçınırsa, mükellefiyet, petrol hakkı 
sahibinin nam ve hesabına petrol hakkı 
sahibinin mevcut teminatından karşılanarak, 
teminatın yetmemesi halinde ise petrol hakkı 
sahibine rücu edilerek Genel Müdürlük 
tarafından yaptırılır. 

Petrol hakkı sahibi, üzerinde işlem yaptığı 
arazinin maliki veya zilyedi bulunan şahsa, 
araziye verdiği zararı ve bu şahsın mahrum kal
dığı ürün bedelini veya işletme kazancını 
ödemekle mükelleftir. 

Bu Kanundaki esaslara uygun olmak şartıy
la, sermaye şirketlerine veya yabancı devletler 
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mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde 
bulunan özel hukuk tüzel kişilerine araştırma iz
ni, arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsatnamesi 
verilir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı pet
rolle ilgili, araştırma izni, arama ruhsatnamesi ve 
işletme ruhsatnamesi haklarını bizzat veya 
idaresine ve sermayesine hâkim olduğu uzman 
kuruluşlar aracılığı ile kullanır veya bu Kanun 
hükümleri dahilinde bu kuruluşlara devredebilir. 

Araştırma izni, arama ruhsatnamesi ve iş
letme ruhsatnamesi, sahibine bu Kanuna veya 
başka bir kanuna göre girilmesi veya bulunul
ması yasak olan bir yere girme veya o yerde 
bulunma hakkını vermez. Petrol hakkı sahibi, 
işleminde veya bu işlemi dolayısıyla tehlikeli 
fiil oluşturamaz, oluşmasına izin veremez. 

Araştırma izni, arama veya işletme ruhsat
larının alınmasından önce, petrol işlemleri es
nasında doğabilecek zarar ve ziyanı karşılamak 
üzere, Genel Müdürlükçe tespit edilecek 
teminatın verilmesi zorunludur. Teminat mik
tarları Genel Müdürlükçe Toptan Eşya Fiyatları 
Endeksinin yıllık artışı oranında her yıl Ocak 
ayında yeniden belirlenir. Petrol hakkı sahibi 
teminatını, yeni belirlenen tutarlara iki ay için
de tamamlar. Buna uymayan petrol hakkı 
sahibinin araştırma izni, arama ruhsatnamesi 
veya işletme ruhsatnamesi iptal edilir. 

Bir petrol işlemini tehdit eden şartlar oluş
tuğunda, petrol hakkı sahibi Genel Müdürlüğü 
ve etkilenebilecek diğer petrol hakkı sahiplerini 
derhal haberdar eder ve tehdidin mahiyeti ile 
bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri 
bildirir. Genel Müdürlük alınmış ve alınacak 
olan tedbirleri yetersiz gördüğü takdirde, petrol 
hakkı sahibinden ilave tedbirler almasını is
teyebilir. 

Petrol hakkı sahibi olacak özel hukuk tüzel 
kişileri 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm
lerine tabidir. Türkiye'de petrol hakkı sahibi 
olacak ve yabancı devletler mevzuatına göre ser-

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde 
bulunan özel hukuk tüzel kişilerine araştırma iz
ni, arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsatnamesi 
verilir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı pet
rolle ilgili, araştırma izni, arama ruhsatnamesi ve 
işletme ruhsatnamesi haklarını bizzat veya 
idaresine ve sermayesine hâkim olduğu uzman 
kuruluşlar aracılığı ile kullanır veya bu Kanun 
hükümleri dahilinde bu kuruluşlara devredebilir. 

Araştırma izni, arama ruhsatnamesi ve iş
letme ruhsatnamesi, sahibine bu Kanuna veya 
başka bir kanuna göre girilmesi veya bulunul
ması yasak olan bir yere girme veya o yerde 
bulunma hakkını vermez. Petrol hakkı sahibi, 
işleminde veya bu işlemi dolayısıyla tehlikeli 
fiil oluşturamaz, oluşmasına izin veremez. 

Araştırma izni, arama veya işletme ruhsat
larının alınmasından önce, petrol işlemleri es
nasında doğabilecek zarar ve ziyanı karşılamak 
üzere, Genel Müdürlükçe tespit edilecek 
teminatın verilmesi zorunludur. Teminat mik
tarları Genel Müdürlükçe Üretici Fiyatları En
deksinin (ÜFE) yıllık artışı oranında her yıl 
ocak ayında yeniden belirlenir. Petrol hakkı 
sahibi teminatını, yeni belirlenen tutarlara iki 
ay içinde tamamlar. Buna uymayan petrol hak
kı sahibinin araştırma izni, arama ruhsatnamesi 
veya işletme ruhsatnamesi iptal edilir. 

Bir petrol işlemini tehdit eden şartlar oluş
tuğunda, petrol hakkı sahibi Genel Müdürlüğü 
ve etkilenebilecek diğer petrol hakkı sahiplerini 
derhal haberdar eder ve tehdidin mahiyeti ile 
bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri 
bildirir. Genel Müdürlük alınmış ve alınacak 
olan tedbirleri yetersiz gördüğü takdirde, petrol 
hakkı sahibinden ilave tedbirler almasını is
teyebilir. 

Petrol hakkı sahibi olacak özel hukuk tüzel 
kişileri 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm
lerine tâbidir. Türkiye'de petrol hakkı sahibi 
olacak ve yabancı devletler mevzuatına göre ser-
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maye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk tüzel 
kişileri, Türk parasının kıymetini koruma hak
kındaki mevzuata göre Türkiye'deki faaliyetleri 
bakımından Türkiye'de yerleşik sayılırlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Görevler, Gelirler, Bütçe ve Mal Varlığı ile 

Denetim 
Görevler 
MADDE 5.- Bu Kanunda belirtilen görev

ler, mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu ile kurul
muş olan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına bağlı özel bütçeli tüzel kişiliği haiz Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 
Genel Müdürlüğün merkezi Ankara'dadır. 

Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır: 
a) Petrol faaliyetleri ile ilgili konularda ül

ke stratejisi ve politikalarını belirlemek için 
gerekli çalışmaları yapmak, 

b) Bu Kanunda amaçlandığı şekilde ül
kemiz petrol kaynaklarının ortaya çıkarılarak 
hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde değerlendiril
mesini sağlamak, petrol arama ve üretimi ile il
gili bilgileri toplamak, tanıtım ve pazarlama 
faaliyetlerinde bulunmak, 

c) Yerli ve yabancı girişimcilerin yatırım 
yapmalarını özendirecek ortamı sağlamak, 

d) Yerli ve yabancı yatırımcıların petrol 
arama ve üretim yatırımlarını, bir program 
dahilinde, rekabetçi, şeffaf, güvenli ve istikrarlı 
bir ortam içerisinde yapmalarını temin etmek, 

e) Petrol açısından potansiyel olarak tespit 
ettiği sahaları ilanla açık artırmaya çıkarıp 
arama ruhsatı vermek, 

f) Ülkemizin üye ve taraf olduğu ulus
lararası örgüt ve organizasyonların getirdiği 
yükümlülüklere ilişkin, Genel Müdürlüğün 
faaliyet alanına giren konulardaki işlemleri 
yürütmek, 

g) Şirketlerin petrol hakkı sahibi olmak 
için yapmış oldukları başvuruları incelemek, 

Türkiye Büyük Millet 
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maye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk 
tüzel kişileri, Türk parasının kıymetini koruma 
hakkındaki mevzuata göre Türkiye'deki faaliyet
leri bakımından Türkiye'de yerleşik sayılırlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Görevler, Gelirler, Bütçe ve Malvarlığı ile 

Koordinasyon 
Görevler 
MADDE 5.- Bu Kanunda belirtilen görev

ler, Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 6326 
sayılı Petrol Kanunu ile kurulmuş olan ve 5018 
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununda yapılan düzenleme ile genel bütçeli 
bir idare olarak belirlenen Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülür. Genel Müdür
lüğün merkezi Ankara'dadır. 

Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır: 
a) Petrol faaliyetleri ile ilgili konularda ül

ke stratejisi ve politikalarını belirlemek için 
gerekli çalışmaları yapmak. 

b) Bu Kanunda amaçlandığı şekilde ül
kemiz petrol kaynaklarının ortaya çıkarılarak 
hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde değerlendiril
mesini sağlamak, petrol arama ve üretimi ile il
gili bilgileri toplamak, tanıtım ve pazarlama 
faaliyetlerinde bulunmak. 

c) Yerli ve yabancı girişimcilerin yatırım 
yapmalarını özendirecek ortamı sağlamak. 

ç) Yerli ve yabancı yatırımcıların petrol 
arama ve üretim yatırımlarını, bir program 
dahilinde, rekabetçi, şeffaf, güvenli ve istikrarlı 
bir ortam içerisinde yapmalarını temin etmek. 

d) Petrol açısından potansiyel olarak tespit 
ettiği sahaları ilanla açık artırmaya çıkarıp 
arama ruhsatı vermek. 

e) Ülkemizin üye ve taraf olduğu ulus
lararası örgüt ve organizasyonların getirdiği 
yükümlülüklere ilişkin, Genel Müdürlüğün 
faaliyet alanına giren konulardaki işlemleri 
yürütmek. 
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h) Araştırma izni, arama ve işletme ruhsat
namesi vermek ve bunlarla ilgili diğer işlemleri 
yapmak, 

ı) Petrol hakları ile ilgili petrol sicil kayıt
larını tutmak, 

j) Petrol arama ve üretim faaliyetlerinin 
takip ve denetimini yapmak, 

k) Petrol hakkı sahibi şirketlerin faaliyet
leri ile ilgili her türlü bilgi ve verilerin Genel 
Müdürlük arşivlerine intikalini sağlayarak kul
lanıma açmak, 

1) Devlet hakkı ve hissesi ile ilgili işlemleri 
yapmak, 

m) Petrol hakkı sahibi şirketlerin petrol 
işlemlerinde kullandıkları malzeme ile ilgili 
ithalat, ihracat ve devir işlemlerini gerçekleş
tirmek, 

n) Petrol hakkı sahipleri ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu 
sağlamak, 

o) Bu Kanun kapsamındaki diğer görevleri 
yapmak. 

Gelirler, bütçe ve mal varlığı 
MADDE 6.- Genel Müdürlüğün gelirleri 

şunlardır: 
a) Bakanlık bütçesine bu amaçla 

konulacak ve Genel Müdürlüğe verilecek olan 
ödenek, 

b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 
petrol piyasası faaliyetleri ile ilgili katılım payı 
ve lisanslandırma işlemlerinden elde ettiği yıl
lık gelirin yüzde beşi, 

c) Petrol Araştırma Merkezi, Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve ben
zeri araştırma ve test kurumlarıyla yapılan or
tak çalışmalardan elde edilen gelirler, 

d) Üretim, arama ve tespit kuyuları verileri 
ile jeofizik, detay jeolojik ve laboratuvar 
verileri ve 12 nci maddenin üçüncü fıkrasına 
göre açık hale gelen verilerin satış gelirleri, 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

f) Şirketlerin petrol hakkı sahibi olmak 
için yapmış oldukları başvurulan incelemek. 

g) Araştırma izni, arama ve işletme ruhsat
namesi vermek ve bunlarla ilgili diğer işlemleri 
yapmak. 

ğ) Petrol hakları ile ilgili petrol sicil kayıt
larını tutmak. 

h) Petrol arama ve üretim faaliyetlerinin 
takip ve denetimini yapmak. 

ı) Petrol hakkı sahibi şirketlerin faaliyet
leri ile ilgili her türlü bilgi ve verilerin Genel 
Müdürlük arşivlerine intikalini sağlayarak kul
lanıma açmak. 

i) Devlet hakkı ve hissesi ile ilgili işlemleri 
yapmak. 

j) Petrol hakkı sahibi şirketlerin petrol iş
lemlerinde kullandıkları malzeme ile ilgili it
halat, ihracat ve devir işlemlerini gerçekleştir
mek. 

k) Petrol hakkı sahipleri ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu 
sağlamak. 

1) Bu Kanun kapsamındaki diğer görevleri 
yapmak. 

Gelirler, bütçe ve malvarlığı 
MADDE 6.- Genel Müdürlüğün gelirleri 

şunlardır: 
a) Bakanlık bütçesine bu amaçla 

konulacak ve Genel Müdürlüğe verilecek olan 
ödenek. 

b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 
petrol piyasası faaliyetleri ile ilgili katılım payı 
ve lisanslandırma işlemlerinden elde ettiği yıl
lık gelirin yüzde beşi. 

c) Petrol Araştırma Merkezi, Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve ben
zeri araştırma ve test kurumlarıyla yapılan or
tak çalışmalardan elde edilen gelirler. 

ç) Üretim, arama ve tespit kuyuları verileri 
ile jeofizik, detay jeolojik ve laboratuvar 
verileri ve 11 inci maddenin üçüncü fıkrasına 
göre açık hale gelen verilerin satış gelirleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1041) 
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e) Açık sahaların ruhsatlarının satış gelir
leri, 

f) Araştırma izni gelirleri, 
g) Petrol şirketlerinin, ürettikleri ham pet

rol üzerinden Genel Müdürlükçe yapılan tahak
kuka istinaden ödedikleri ve genel bütçeye 
gelir kaydedilmek üzere genel bütçe sayman
lıklarına aktarılan meblağdan, Genel Müdür
lükçe petrol arama ve üretim faaliyetlerinin ar
tırılması için yapılacak araştırma ve geliştirme 
projelerinin yürütülmesi ile petrol arama ve 
üretim faaliyetlerinin denetimi için, 4629 sayılı 
Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun 
geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (c) ben
di gereğince Genel Müdürlüğün bütçesinde 
açılacak özel tertiplere Maliye Bakanlığınca 
kaydedilecek özel ödenek tutarı, 

h) Petrol sektörünün gelişimine dair etüt 
ve proje çalışmalarının finansmanında kullanıl
mak üzere kurum ve kuruluşlar tarafından 
verilen hibeler, 

ı) İrat kaydedilen teminatlar, 
j) Genel Müdürlüğün mevcutlarının faiz 

ve iratları. 
Yukarıda (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (ı) 

ve (j) bentlerinde sayılan gelirler, Genel 
Müdürlüğün özel gelirleri olup özel ödenek 
olarak kullanılır. 

Genel Müdürlüğün gelirlerinin, giderlerini 
karşılaması esastır. Genel Müdürlüğün mal ve 
varlıkları Devlet malı sayılır, haczedilemez ve 
rehnedilemez. 

Denetim 
MADDE 7.- Genel Müdürlük, 832 sayılı 

Sayıştay Kanununun vize ve tescil işlemleri 
hariç, Sayıştay denetimine tabidir. 

Koordinasyon 
MADDE 8.- Genel Müdürlüğe yapılan bir 

başvuru, diğer bir kamu kurumunun yetki 
alanına giren bir hususu içeriyor ise, başvuru 
hakkında karar alınmadan önce ilgili kurumun 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

d) Açık sahaların ruhsatlarının satış gelir
leri. 

e) Araştırma izni gelirleri. 
f) Petrol şirketlerinin, ürettikleri ham pet

rol üzerinden Genel Müdürlükçe yapılan tahak
kuka istinaden ödedikleri ve genel bütçeye 
gelir kaydedilmek üzere genel bütçe sayman
lıklarına aktarılan meblağdan, Genel Müdür
lükçe petrol arama ve üretim faaliyetlerinin ar
tırılması için yapılacak araştırma ve geliştirme 
projelerinin yürütülmesi ile petrol arama ve 
üretim faaliyetlerinin denetimi için, 4629 sayılı 
Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun 
geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (c) ben
di gereğince Genel Müdürlüğün bütçesinde 
açılacak özel tertiplere Maliye Bakanlığınca 
kaydedilecek özel ödenek tutarı. 

g) Petrol sektörünün gelişimine dair etüt 
ve proje çalışmalarının finansmanında kullanıl
mak üzere kurum ve kuruluşlar tarafından 
verilen hibeler. 

ğ) İrat kaydedilen teminatlar. 
h) Genel Müdürlüğün mevcutlarının faiz 

ve iratları. 
Yukarıda (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) 

ve (h) bentlerinde sayılan gelirler, Genel 
Müdürlüğün özel gelirleri olup özel ödenek 
olarak kullanılır. 

Genel Müdürlüğün gelirlerinin, giderlerini 
karşılaması esastır. Genel Müdürlüğün mal ve 
varlıklan Devlet malı sayılır, haczedilemez ve 
rehnedilemez. 

Koordinasyon 
MADDE 7.- Genel Müdürlüğe yapılan bir 

başvuru, diğer bir kamu kurumunun yetki 
alanına giren bir hususu içeriyor ise, başvuru 
hakkında karar alınmadan önce ilgili kurumun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1041) 
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onayı alınır. İlgili kurumlar, bu talepleri öncelik 
ve ivedilikle inceleyerek kırkbeş gün içinde 
sonuçlandırırlar. Bu süre içerisinde sonuçlan
dırılmayan taleplere muvafakat verilmiş sayılır. 
Ancak uygulamada çıkabilecek sair sorunların 
çözümü için ilgili bakanlıkların temsilcileri, 
Bakanlık Müsteşarı başkanlığında toplanarak 
1 inci maddede yazılı amacı sağlamak için 
gerekli tedbirleri alır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İtiraz,Tahkikat Usulleri, Tescil ve İlan 
İtiraz ve tahkikat usulleri 
MADDE 9.- Bu Kanun hükümlerine göre 

alınmış veya alınacak olan tüm haklarda baş
vuru veya hak sahipleri arasında çıkacak ih
tilafların Genel Müdürlük tarafından müzakere 
ve sulh yolu ile halline çalışılır. Başvuru ve pet
rol hakkı sahipleri, Genel Müdürlük tarafından 
alınan ve başvuru, araştırma izni, arama ruhsat
namesi ve işletme ruhsatnamesinden doğan 
haklarına tesir eden kararlara karşı bu Kanun 
hükümleri çerçevesinde kararın kendisine teb
liğ tarihinden itibaren yirmi gün içinde Bakana 
itiraz edebilirler. 

Bakan ve Genel Müdür bu Kanunun ken
dilerine verdiği görevi yaparken lüzumlu gör
dükleri her türlü soruşturmayı yapmaya veya 
yaptırmaya, delilleri tetkike ve soruşturma ile il
gili petrol müesseselerinin bütün işlem, hesap ve 
kayıtlarını tetkike, petrol işlemi ve tesisatını 
denetlemeye yetkilidirler. Tahkikatta takip 
edilecek usul ve esaslar yönetmelik ile belirlenir. 

Bakan, kendisine itiraz yolu ile intikal 
eden ihtilafları en geç otuz gün içinde karara 
bağlar ve bu karar en çok onbeş gün içinde il
gililere tebliğ edilir. Bakan kararlarına karşı 
açılacak davalara Danıştayca bakılır. Danıştay 
bu davaları öncelikle karara bağlar. 

Genel Müdürlüğün petrol hakkı ile ilgili 
kesinleşen kararlarının onbeş gün içinde Resmi 
Gazetede ilan edilmesi zorunludur. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

onayı alınır. İlgili kurumlar, bu talepleri öncelik 
ve ivedilikle inceleyerek kırkbeş gün içinde 
sonuçlandırırlar. Bu süre içerisinde sonuçlan
dırılmayan taleplere muvafakat verilmiş sayılır. 
Ancak uygulamada çıkabilecek sair sorunların 
çözümü için ilgili bakanlıkların temsilcileri, 
Bakanlık Müsteşarı başkanlığında toplanarak 1 
inci maddede yazılı amacı sağlamak için gerek
li tedbirleri alır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İtiraz, Tahkikat Usulleri, Tescil ve İlan 
İtiraz ve tahkikat usulleri 
MADDE 8.- Bu Kanun hükümlerine göre 

alınmış veya alınacak olan tüm haklarda baş
vuru veya hak sahipleri arasında çıkacak ih
tilafların Genel Müdürlük tarafından müzakere 
ve sulh yolu ile halline çalışılır. Başvuru ve pet
rol hakkı sahipleri, Genel Müdürlük tarafından 
alınan ve başvuru, araştırma izni, arama ruhsat
namesi ve işletme ruhsatnamesinden doğan 
haklarına tesir eden kararlara karşı bu Kanun 
hükümleri çerçevesinde kararın kendisine teb
liğ tarihinden itibaren yirmi gün içinde Bakana 
itiraz edebilirler. 

Bakan ve Genel Müdür bu Kanunun ken
dilerine verdiği görevi yaparken lüzumlu gör
dükleri her türlü soruşturmayı yapmaya veya 
yaptırmaya, delilleri tetkike ve soruşturma ile il
gili petrol müesseselerinin bütün işlem, hesap ve 
kayıtlarını tetkike, petrol işlemi ve tesisatını 
denetlemeye yetkilidirler. Tahkikatta takip 
edilecek usul ve esaslar yönetmelik ile belirlenir. 

Bakan, kendisine itiraz yolu ile intikal 
eden ihtilafları en geç otuz gün içinde karara 
bağlar ve bu karar en çok onbeş gün içinde il
gililere tebliğ edilir. Bakan kararlarına karşı 
açılacak davalara Danıştayca bakılır. Danıştay 
bu davaları öncelikle karara bağlar. 

Genel Müdürlüğün petrol hakkı ile ilgili 
kesinleşen kararlarının onbeş gün içinde Resmî 
Gazetede ilan edilmesi zorunludur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1041) 
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Tescil ve ilan 
MADDE 10.- Genel Müdürlük petrol sicili 

tutar ve petrol siciline yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde aşağıdaki hususlar kaydedilir: 

a) Araştırma izni, arama ruhsatnamesi ve 
işletme ruhsatnamesi almak için bu Kanuna uy
gun olarak yapılan tüm başvurular, 

b) Araştırma izni, arama ruhsatnamesi ve 
işletme ruhsatnamesi verilişi ve bunlardaki 
değişiklikler, bunların ve araştırma izinlerinin 
her ne şekilde olursa olsun sona erişleri, 

c) Arama ruhsatnamesi, işletme ruhsat
namesi ve bunlardan doğan petrol hakları 
üzerinde tesis edilecek haklar, 

d) Arama ruhsatnamesi, işletme ruhsat
namesi ve bunlardan doğan petrol haklarının 
veya bunlar üzerindeki hakların devri ve bütün 
bunlar üzerine konulacak şartlar ve kısıtlar, 

e) Yönetmelikte petrol siciline kay
dedileceği gösterilen diğer hususlar. 

Birinci fıkranın (c) ve (d) bentlerindeki 
hususların kabul ve tescili talebi, Genel Müdür
lük tarafından öncelikle değerlendirilir ve baş
vuru tarihinden itibaren altmış gün içinde 
karara bağlanır. Petrol siciline kaydedilmesi 
gereken hususlar hakkında diğer kanunların 
sicile ve tescile ait hükümleri uygulanmaz. Pet
rol hakkı sahibi olmak için yapılacak baş
vuruların usulü başvuruya eklenecek belgelerin 
nitelik ve kapsamı, petrol sicilinin ne şekilde 
tutulacağı, tadil ve terkin edileceği gibi husus
lar yönetmelikle düzenlenir. Yönetmeliğe uy
gun olmayan başvuru, itiraz, rapor ve belgeler 
sahibine herhangi bir hak sağlamaz. 

Yönetmelik ve tadilleri, bölgelerin tayin 
ve tadilleri, açık sahaların tespit, tadil ve 
kapanmaları, araştırma izni kararları hariç baş
vurular hakkında verilen kararlar, bir arama 
veya işletme ruhsatnamesinin verildiği, tadil 
veya devri, sona erdiği, arama ve işletme ruh
satnameleri üzerinde tesis olunan diğer haklar 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Tescil ve ilan 
MADDE 9.- Genel Müdürlük petrol sicili 

tutar ve petrol siciline yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde aşağıdaki hususlar kaydedilir: 

a) Araştırma izni, arama ruhsatnamesi ve 
işletme ruhsatnamesi almak için bu Kanuna uy
gun olarak yapılan tüm başvurular. 

b) Araştırma izni, arama ruhsatnamesi ve 
işletme ruhsatnamesi verilişi ve bunlardaki 
değişiklikler, bunların ve araştırma izinlerinin 
her ne şekilde olursa olsun sona erişleri. 

c) Arama ruhsatnamesi, işletme ruhsat
namesi ve bunlardan doğan petrol hakları 
üzerinde tesis edilecek hakla. 

ç) Arama ruhsatnamesi, işletme ruhsat
namesi ve bunlardan doğan petrol haklarının 
veya bunlar üzerindeki hakların devri ve bütün 
bunlar üzerine konulacak şartlar ve kısıtlar. 

d) Yönetmelikte petrol siciline kay
dedileceği gösterilen diğer hususlar. 

Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerindeki 
hususların kabul ve tescili talebi, Genel Müdür
lük tarafından öncelikle değerlendirilir ve baş
vuru tarihinden itibaren altmış gün içinde 
karara bağlanır. Petrol siciline kaydedilmesi 
gereken hususlar hakkında diğer kanunların 
sicile ve tescile ait hükümleri uygulanmaz. Pet
rol hakkı sahibi olmak için yapılacak baş
vuruların usulü başvuruya eklenecek belgelerin 
nitelik ve kapsamı, petrol sicilinin ne şekilde 
tutulacağı, tadil ve terkin edileceği gibi husus
lar yönetmelikle düzenlenir. Yönetmeliğe uy
gun olmayan başvuru, itiraz, rapor ve belgeler 
sahibine herhangi bir hak sağlamaz. 

Yönetmelik ve tadilleri, bölgelerin tayin 
ve tadilleri, açık sahaların tespit, tadil ve 
kapanmaları, araştırma izni kararları hariç baş
vurular hakkında verilen kararlar, bir arama 
veya işletme ruhsatnamesinin verildiği, tadil 
veya devri, sona erdiği, arama ve işletme ruh
satnameleri üzerinde tesis olunan diğer haklar 
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ve kısıtlar, kanun ve yönetmeliğe göre ilanı 
gereken diğer hususlar Genel Müdürlük 
tarafından Resmi Gazetede ilan edilir. Resmi 
Gazetede ilan tebligat mahiyetindedir; ancak 
bu Kanunun veya yönetmeliğin özel tebligatı 
gerektiren hükümleri saklıdır. 

Resmî Gazetede ilan edilen herhangi bir 
hususun yayım tarihi; bu ilanda aksine hüküm 
bulunmadıkça, yürürlük tarihi olarak kabul 
edilir. Kendilerine hususi tebligat yapılmamış 
şahıslar için arama veya işletme ruhsat
namelerinin başlangıç, uzatma, tadil, devir ve 
sona erme tarihleri de bu husustaki kararların 
yayım tarihleridir. 

Arama ve işletme ruhsatnameleri ve bun
lardan doğan petrol haklan ve bu petrol hak
larının arama veya işletme sahasının herhangi 
bir parçasına karşılık gelenleri, petrol siciline 
kaydedilmekle birlikte, gayrimenkuller üzerin
de yapılabilecek satış, rehin ve benzeri akitlere, 
bu Kanunda yazılı şartlar çerçevesinde konu 
olabilirler. 

Bir petrol hakkının kullanılmasını gerek
tiren ve bu Kanun çerçevesinde tescil edilmiş 
bulunan bir hakkın sahibi, kendi hakkının 
oranında petrol hakkına sahip ve yükümlülük
leriyle sorumlu olur. Bir arama veya işletme 
ruhsatnamesi veya bunlardan doğan petrol hak
larından herhangi birinin hissedarları, hisseleri 
oranında bu Kanunun verdiği hak ve sorumluk
lara sahip olur. 

Haciz ve ihtiyati tedbirler hariç olmak 
üzere birinci fıkranın (c) ve (d) bentlerindeki 
haklardan ve şartlardan hiçbiri Genel Müdür
lükçe kabul edilip petrol siciline kaydedil
medikçe Genel Müdürlüğe ve üçüncü şahıslara 
karşı hüküm ifade etmez. 

Beşinci ve altıncı fıkralardaki hükümlerin 
uygulanacağı petrol hakları ve altıncı fıkrada 
belirtilen hak sahiplerinin, hissedarları veya 
temsilcilerinden birinin sorumluluklarını 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ve kısıtlar, kanun ve yönetmeliğe göre ilanı 
gereken diğer hususlar Genel Müdürlük 
tarafından Resmî Gazetede ilan edilir. Resmî 
Gazetede ilan tebligat mahiyetindedir; ancak 
bu Kanunun veya yönetmeliğin özel tebligatı 
gerektiren hükümleri saklıdır. 

Resmî Gazetede ilan edilen herhangi bir 
hususun yayım tarihi; bu ilanda aksine hüküm 
bulunmadıkça, yürürlük tarihi olarak kabul 
edilir. Kendilerine hususi tebligat yapılmamış 
şahıslar için arama veya işletme ruhsat
namelerinin başlangıç, uzatma, tadil, devir ve 
sona erme tarihleri de bu husustaki kararların 
yayım tarihleridir. 

Arama ve işletme ruhsatnameleri ve bun
lardan doğan petrol hakları ve bu petrol hak
larının arama veya işletme sahasının herhangi 
bir parçasına karşılık gelenleri, petrol siciline 
kaydedilmekle birlikte, gayrimenkuller üzerin
de yapılabilecek satış, rehin ve benzeri akitlere, 
bu Kanunda yazılı şartlar çerçevesinde konu 
olabilirler. 

Bir petrol hakkının kullanılmasını gerek
tiren ve bu Kanun çerçevesinde tescil edilmiş 
bulunan bir hakkın sahibi, kendi hakkının 
oranında petrol hakkına sahip ve yükümlülük
leriyle sorumlu olur. Bir arama veya işletme 
ruhsatnamesi veya bunlardan doğan petrol hak
larından herhangi birinin hissedarları, hisseleri 
oranında bu Kanunun verdiği hak ve sorumluk
lara sahip olur. 

Haciz ve ihtiyati tedbirler hariç olmak 
üzere birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerindeki 
haklar ve şartlar, Genel Müdürlükçe kabul 
edilip petrol siciline kaydedilmedikçe Genel 
Müdürlüğe ve üçüncü şahıslara karşı hüküm 
ifade etmez. 

Beşinci ve altıncı fıkralardaki hükümlerin 
uygulanacağı petrol haklan ve altıncı fıkrada 
belirtilen hak sahiplerinin, hissedarları veya 
temsilcilerinden birinin sorumluluklarını 
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yerine getirmemesinin diğer hak sahipleri ve 
hissedarlar hakkında oluşturacağı sonuçlara ait 
hükümler yönetmelik ile belirlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Tebligat, Kayıtlar, Raporlar ve Faaliyetlerin 

Denetimi, Bölgeler ve Açık Sahalar 
Tebligat 
MADDE 11.- Bu Kanuna göre hak talep 

eden şahıslar, Türkiye'de adres göstermeye 
mecburdur. Adres göstermeyenlere araştırma 
izni, arama ve işletme ruhsatnamesi verilmez. 

Araştırıcı, arayıcı, işletmeci; araştırma iz
ni, arama ve işletme ruhsatnamesini elde ettiği 
tarihten itibaren otuz gün içinde Türkiye'de 
yerleşik bir temsilci ve bunun kanuni ikamet
gahını, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (24) 
numaralı bendinde tanımlanan müşterek tem
silciyi ve kanuni ikametgahını ve bunlara iliş
kin ikametgah ve temsilci değişikliklerini otuz 
gün içinde Genel Müdürlüğe bildirmeye mec
burdur. Bu hususlar petrol siciline kaydedilerek 
tescil edilir. Petrol siciline tescil edilmiş adres
te yerleşik temsilciye ve/veya müşterek temsil
ciye yapılan tebligat petrol hakkı sahibine 
yapılmış sayılır. Tebligatlar, Tebligat Kanununa 
göre yapılır. 

Kayıtlar, raporlar ve faaliyetlerin 
denetimi 

MADDE 12.- Petrol hakkı sahibi, yönet
meliğin gerektirdiği kayıtları ve hesapları tut
mak, numuneleri yönetmelikte belirtilen şekil
lerde saklamak, işlemin kapsam ve sonuçlarına 
ait bilgileri numunelerle birlikte yönetmelikte 
belirlenen süre, şekil ve nitelikte Genel Müdür
lüğe vermekle yükümlüdür. 

Bu Kanunun uygulanması ile görevli 
kamu personeli veya bunların temsilcileri pet
rol işlemini, işlem esnasında elde edilen 
verileri ve numuneleri, tüm belgeleri ve 
muhasebe kayıtlarını denetlemeye, kontrol et
meye ve gerekli gördükleri verileri ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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yerine getirmemesinin diğer hak sahipleri ve 
hissedarlar hakkında oluşturacağı sonuçlara ait 
hükümler yönetmelik ile belirlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Tebligat, Kayıtlar, Raporlar ve Faaliyetlerin 

Denetimi, Bölgeler ve Açık Sahalar 
Tebligat 
MADDE 10.- Bu Kanuna göre hak talep 

eden şahıslar, Türkiye'de adres göstermeye 
mecburdur. Adres göstermeyenlere araştırma 
izni, arama ve işletme ruhsatnamesi verilmez. 

Araştırıcı, arayıcı, işletmeci; araştırma iz
ni, arama ve işletme ruhsatnamesini elde ettiği 
tarihten itibaren otuz gün içinde Türkiye'de 
yerleşik bir temsilci ve bunun kanunî ikamet
gahını, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (24) 
numaralı bendinde tanımlanan müşterek tem
silciyi ve kanunî ikametgahını ve bunlara iliş
kin ikametgah ve temsilci değişikliklerini otuz 
gün içinde Genel Müdürlüğe bildirmeye mec
burdur. Bu hususlar petrol siciline kaydedilerek 
tescil edilir. Petrol siciline tescil edilmiş adres
te yerleşik temsilciye ve/veya müşterek temsil
ciye yapılan tebligat petrol hakkı sahibine 
yapılmış sayılır. Tebligatlar, 7201 sayılı Teb
ligat Kanununa göre yapılır. 

Kayıtlar, raporlar ve faaliyetlerin 
denetimi 

MADDE 11.- Petrol hakkı sahibi, yönet
meliğin gerektirdiği kayıtları ve hesaplan tut
mak, numuneleri yönetmelikte belirtilen şekil
lerde saklamak, işlemin kapsam ve sonuçlarına 
ait bilgileri numunelerle birlikte yönetmelikte 
belirlenen süre, şekil ve nitelikte Genel Müdür
lüğe vermekle yükümlüdür. 

Bu Kanunun uygulanması ile görevli 
kamu personeli veya bunların temsilcileri pet
rol işlemini, işlem esnasında elde edilen 
verileri ve numuneleri, tüm belgeleri ve 
muhasebe kayıtlarını denetlemeye, kontrol et
meye ve gerekli gördükleri verileri ve 
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numuneleri ve herhangi bir kaydın, hesabın, 
raporun ve belgenin suretini almaya ve petrol 
işleminin normal seyrini aksatmaksızın in
celemeler ve testler yapmaya yetkilidir. Petrol 
hakkı sahibi, bu fıkra gereğince yetkilerini kul
landıkları sırada görevlilere yardım etmekle 
yükümlüdür. Bu konu ile ilgili çalışma usul ve 
esasları yönetmelikle belirlenir. 

Kamu görevlileri, kanunun verdiği yetkiler 
nedeniyle, işlemlere ilişkin öğrendikleri mali ve 
teknik nitelikteki sırları, petrol hakkı sahibinin 
rızası olmadıkça gizli tutmakla yükümlüdürler. 
Ancak, arama ruhsatnamesi sahasında açılan 
sondaj kuyularına ilişkin bilgi ve veriler ile 
jeofizik, detay jeolojik ve laboratuvar bilgi ve 
verileri ruhsatname süresinin sonunda, işletme 
ruhsatnamesi sahasında açılan sondaj 
kuyularına ilişkin bilgi ve veriler ruhsatnamenin 
yürürlük tarihinden itibaren beşinci yılın sonun
da, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (16) 
numaralı bendinde tanımlanan izin kapsamında 
elde edilen bilgiler ise sekizinci yılın sonunda 
açık hale gelir. Vergi Usul Kanunundaki özel 
hükümler saklıdır. Genel mahiyetteki teknik, 
mali ve jeolojik bilgilerle kuyu yerleri, sondaj 
kesitleri, muhafaza boruları kayıtları ve genel 
üretim ve satış rakamları sır sayılmaz. 

Bölgeler ve açık sahalar 
MADDE 13.- Türkiye arazisi, bu Kanun 

bakımından kara ve deniz bölgeleri olarak ikiye 
aynlır. Kara ve deniz bölgelerini ayıran sınır 
kıyı çizgisidir. Deniz bölgeleri karasuları içi ve 
karasuları dışı olmak üzere ikiye ayrılır. 
Karasuları dışı denizlerde sınırlan uluslararası 
hukuka uygun biçimde belirlenmiş kıta sahan
lığı ve münhasır ekonomik bölge alanları hariç, 
araştırma izni, arama ruhsatnamesi ve işletme 
ruhsatnamesi verilmesi, devri ve süre uzatımları 
Bakanlar Kurulunun iznine tabidir. Bu alanlar, 
Bakanlar Kurulu kararıyla tamamen veya kıs
men aramaya ve işletmeye kapatılabilir, tadil 
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numuneleri ve herhangi bir kaydın, hesabın, 
raporun ve belgenin suretini almaya ve petrol 
işleminin normal seyrini aksatmaksızın in
celemeler ve testler yapmaya yetkilidir. Petrol 
hakkı sahibi, bu fıkra gereğince yetkilerini kul
landıkları sırada görevlilere yardım etmekle 
yükümlüdür. Bu konu ile ilgili çalışma usul ve 
esasları yönetmelikle belirlenir. 

Kamu görevlileri, kanunun verdiği yet
kiler nedeniyle, işlemlere ilişkin öğrendikleri 
malî ve teknik nitelikteki sırları, petrol hakkı 
sahibinin rızası olmadıkça gizli tutmakla 
yükümlüdürler. Ancak, arama ruhsatnamesi 
sahasında açılan sondaj kuyularına ilişkin bilgi 
ve veriler ile jeofizik, detay jeolojik ve 
laboratuvar bilgi ve verileri ruhsatname 
süresinin sonunda, işletme ruhsatnamesi 
sahasında açılan sondaj kuyularına ilişkin bilgi 
ve veriler ruhsatnamenin yürürlük tarihinden 
itibaren beşinci yılın sonunda, araştırma izni 
kapsamında elde edilen bilgiler ise sekizinci 
yılın sonunda açık hale gelir. Vergi Usul 
Kanunundaki özel hükümler saklıdır. Genel 
mahiyetteki teknik, malî ve jeolojik bilgilerle 
kuyu yerleri, sondaj kesitleri, muhafaza 
boruları kayıtları ve genel üretim ve satış 
rakamları sır sayılmaz. 

Bölgeler ve açık sahalar 
MADDE 12.-Türkiye arazisi, bu Kanun 

bakımından kara ve deniz bölgeleri olarak ikiye 
ayrılır. Kara ve deniz bölgelerini ayıran sınır 
kıyı çizgisidir. Deniz bölgeleri karasuları içi ve 
karasuları dışı olmak üzere ikiye ayrılır. 
Karasuları dışı denizlerde araştırma izni, arama 
ruhsatnamesi ve işletme ruhsatnamesi veril
mesi, devri ve süre uzatımları 16 ncı maddede 
belirlenmiş haklardan az olmamak üzere 
Bakanlar Kurulunun iznine tâbidir. Bu alanlar, 
Bakanlar Kurulu kararıyla tamamen veya kıs
men aramaya ve işletmeye kapatılabilir, tadil 
edilebilir veya kapatılan bir alan tekrar 
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edilebilir veya kapatılan bir alan tekrar 
açılabilir. Bu maddeye göre verilen kararlar 
müktesep hakları ihlal edemez. Askeri yasak 
bölgeler ile güvenlik bölgelerinde yapılacak iş
lemlerle ilgili izin verilmeden önce Genelkur
may Başkanlığının olumlu görüşü alınır. 

İKİNCİ KISIM 
Arama ve Üretim 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Araştırma İzni, Arama Ruhsatnamesi ve 
İşletme Ruhsatnamesi 

Araştırma izni 
MADDE 14.- Genel Müdürlük, araştırma 

izni için yapılan başvuruyu uygun bulduğu tak
dirde, belirli bir süreyi kapsamak üzere, talep 
edilen izni altmış gün içinde verir. İzin talep 
edilen sahanın bir kısmında araştırma izni, 
arama ruhsatnamesi veya işletme ruhsatnamesi 
verilmiş olması araştırma izni verilmesini en
gellemez. Ancak araştırıcı, işlem yapmakta 
olan diğer bir petrol hakkı sahibinin rızası ol
madan sürmekte olan sondaj ve benzeri saha 
etütlerinin yapıldığı yerlere giremez. Araştırma 
izni sahibi, araştırma alanının hektarı başına bir 
defaya mahsus olmak ve ödeme şekilleri yönet
melikle belirlenmek üzere 500.000 lira ücret 
ödemekle yükümlüdür. Bu tutarlar her yıl 
Genel Müdürlükçe yeniden tespit edilir. Araş
tırma sonucu elde edilen bilgiler Genel Müdür
lüğe de verilir ve Genel Müdürlük sekiz yıl 
süre ile bu bilgileri gizli tutar. Genel Müdürlük 
ve başvuru sahibi arasında bu Kanun hüküm
lerine aykırı olmamak üzere mutabık kalınan 
diğer hususlar, araştırma izninin bir ekini teşkil 
eder. Bu konuyla ilgili usul ve esaslar yönet
melikle düzenlenir. 

Arama ruhsatnamesi 
MADDE 15.- Bu Kanun hükümlerine göre 

bir arama ruhsatnamesi, sahibine arama 
sahasında; arama yapmak, petrol imkânlarını 
tespit amacıyla arama sahası dışında araştır-
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açılabilir. Bu maddeye göre verilen kararlar 
müktesep hakları ihlal edemez. Askerî yasak 
bölgeler ile güvenlik bölgelerinde yapılacak iş
lemlerle ilgili izin verilmeden önce Genelkur
may Başkanlığının olumlu görüşü alınır. 

İKİNCİ KISIM 
Arama ve Üretim 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Araştırma İzni, Arama Ruhsatnamesi, İşletme 
Ruhsatnamesi ile Devlet Hakkı 

Araştırma izni 
MADDE 13.- Genel Müdürlük, araştırma 

izni için yapılan başvuruyu uygun bulduğu tak
dirde, belirli bir süreyi kapsamak üzere, talep 
edilen izni altmış gün içinde verir. İzin talep 
edilen sahanın bir kısmında araştırma izni, 
arama ruhsatnamesi veya işletme ruhsatnamesi 
verilmiş olması araştırma izni verilmesini en
gellemez. Ancak araştırıcı, işlem yapmakta 
olan diğer bir petrol hakkı sahibinin rızası ol
madan sürmekte olan sondaj ve benzeri saha 
etütlerinin yapıldığı yerlere giremez. Araştırma 
izni sahibi, araştırma alanının hektarı başına bir 
defaya mahsus olmak ve ödeme şekilleri yönet
melikle belirlenmek üzere 50 Yeni Kuruş ücret 
ödemekle yükümlüdür. Bu tutarlar her yıl 
Genel Müdürlükçe yeniden tespit edilir. Araş
tırma sonucu elde edilen bilgiler Genel Müdür
lüğe de verilir ve Genel Müdürlük sekiz yıl 
süre ile bu bilgileri gizli tutar. Genel Müdürlük 
ve başvuru sahibi arasında bu Kanun hüküm
lerine aykırı olmamak üzere mutabık kalınan 
diğer hususlar, araştırma izninin bir ekini teşkil 
eder. Bu konuyla ilgili usul ve esaslar yönet
melikle düzenlenir. 

Arama ruhsatnamesi 
MADDE 14.- Bu Kanun hükümlerine göre 

bir arama ruhsatnamesi, sahibine arama 
sahasında; arama yapmak, petrol imkânlarını 
tespit amacıyla arama sahası dışında araştır-
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mada bulunmak, keşif başvurusunda bulunmak 
üzere, bulduğu petrollü alanları geliştirerek bu 
sahadan petrol üretmek, bir keşfin Genel 
Müdürlükçe tescilinden sonra işletme ruhsat
namesi almak haklarını verir. 

Bir arayıcı tespit ettiği bir petrol bulgusun
dan ve keşiften Genel Müdürlüğü haberdar et
meye mecburdur. İhbarın zamanı ve şekli 
yönetmelikte gösterilir. Bir arama sahasında 
yapılan bir keşiften sonra dördüncü fıkrada 
belirtilen yönetmelikte yer alan şartlar veya 27 
nci maddede belirtilen şartlar gerçekleşmedik
çe, arayıcı sahayı geliştirmek ve üretime baş
lamakla yükümlüdür. Bu takdirde arayıcı, 
üretilen petrol bakımından, bir işletmecinin 
tüm yükümlülüğüne tabidir. Arayıcı kendi 
arama sahaları dahilinde petrol işlemi için 
gerekli tesis ve ekipmanı kurabilir. 

Arama ruhsatnamesi alınması için, yönet
melik hükümlerine uygun olarak Genel Müdür
lüğe başvurulur. Ruhsatname süresince yıllar 
bazında gerçekleştirilecek minimum iş prog
ramı ve mali yatırım programı 17 nci maddenin 
birinci fıkrasında sözü edilen doksan günlük 
süre içinde Genel Müdürlüğe verilir. 

Başvuru sahibi, ruhsat başvurusunda ver
miş olduğu iş programı için gerekli mali 
yatırımın % 2'si kadar teminat verir. İş ve mali 
yatırım programının yıllık bazda gerçekleştiril
mesi halinde buna karşılık gelen teminat tutarı 
petrol hakkı sahibine iade edilir. Bu konu ile il
gili usul ve esaslar yönetmelik ile düzenlenir. 
Ancak, taahhüt edilen programın bir sonraki yıl 
yerine getirilmesine izin vermek üzere, kabul 
edilebilecek meteorolojik ve teknik kısıt
lamalar yönetmelikte belirtilir. 

Arşiv bilgileri 
MADDE 16 .- Genel Müdürlüğün arşivin

de oluşmuş ve oluşacak ve 12 nci maddenin 
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mada bulunmak, keşif başvurusunda bulunmak 
üzere, bulduğu petrollü alanları geliştirerek bu 
sahadan petrol üretmek, bir keşfin Genel 
Müdürlükçe tescilinden sonra işletme ruhsat
namesi almak haklarını verir. 

Bir arayıcı tespit ettiği bir petrol bulgusun
dan ve keşiften Genel Müdürlüğü haberdar et
meye mecburdur. İhbarın zamanı ve şekli yönet
melikte gösterilir. Bir arama sahasında yapılan 
bir keşiften sonra dördüncü fıkrada belirtilen 
yönetmelikte yer alan şartlar veya 26 nci mad
dede belirtilen şartlar gerçekleşmedikçe, arayıcı 
sahayı geliştirmek ve üretime başlamakla 
yükümlüdür. Bu takdirde arayıcı, üretilen petrol 
bakımından, bir işletmecinin tüm yüküm
lülüğüne tâbidir. Arayıcı kendi arama sahaları 
dahilinde yöre halkının yaşamını zora sok
mayacak, doğaya ve çevreye zarar vermeyecek 
ve bunları tehlikeye atmayacak şekilde petrol iş
lemi için gerekli tesis ve ekipmanı kurabilir. 

Arama ruhsatnamesi alınması için, yönet
melik hükümlerine uygun olarak Genel Müdür
lüğe başvurulur. Ruhsatname süresince yıllar 
bazında gerçekleştirilecek minimum iş prog
ramı ve malî yatırım programı 16 nci maddenin 
birinci fıkrasında sözü edilen doksan günlük 
süre içinde Genel Müdürlüğe verilir. 

Başvuru sahibi, ruhsat başvurusunda ver
miş olduğu iş programı için gerekli malî 
yatırımın % 2'si kadar teminat verir. İş ve malî 
yatırım programının yıllık bazda gerçekleştiril
mesi halinde buna karşılık gelen teminat tutan 
petrol hakkı sahibine iade edilir. Bu konu ile il
gili usul ve esaslar yönetmelik ile düzenlenir. 
Ancak, taahhüt edilen programın bir sonraki yıl 
yerine getirilmesine izin vermek üzere, kabul 
edilebilecek meteorolojik ve teknik kısıt
lamalar yönetmelikte belirtilir. 

Arşiv bilgileri 
MADDE 15.- Genel Müdürlüğün arşivinde 

oluşmuş ve oluşacak ve 11 nci maddenin üçün-
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üçüncü fıkrasına göre açık hale gelen bilgi ve 
verilerin pazarlanması ve satışı işlemi ile bu bil
gilere ve verilere bağlı olarak potansiyel tespit 
edilen ruhsatsız alanların açık artırma yoluyla 
ruhsatlandırılması işlemi Genel Müdürlükçe 
gerçekleştirilir. Arşiv bilgilerinin ücret karşılığı 
ilgililerin kullanımına sunulması ve açık artırma 
yoluyla ruhsatlandırılması işlemlerine ilişkin 
usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Başvuru ve ruhsatlandırma usulü 
MADDE 17.- Petrol aramalanna açık bir 

sahaya yapılan ilk arama ruhsatnamesi baş
vurusunun kapsadığı alan ilan edilir. Bu ve son
raki başvuruların içeriği ilan tarihini takip eden 
doksan gün gizli tutulur. Bu süre içinde yapılan 
ve aynı arazi parçasını tamamen kapsayan baş
vurular, 3 üncü madde çerçevesinde birlikte 
değerlendirilir. Bu süre içinde yapılan ve aynı 
arazi parçasını kısmen kapsayan arama ruhsat
namesi başvuruları ile doksan günden sonra 
yapılan ve aynı arazi parçasını kısmen veya 
tamamen kapsayan arama ruhsatnamesi baş
vuruları değerlendirmeye alınmaz. Ancak, bu 
alanla kısmen çakışan müracaatların bu alan 
dışında kalan kısımları için yapılacak başvurular 
yukarıdaki gibi değerlendirilir. Reddedilen 
arama ruhsatnamesi başvuru sahasına veya terk 
edilen veya feshedilen bir arama sahasına, ret 
veya terk veya fesih keyfiyetinin kesinleşip Res
mi Gazetede ilanını takiben yapılacak baş
vurular hakkında da bu hükümler uygulanır. 

Doksan gün sonunda Genel Müdürlükçe 
değerlendirmeye alınan başvurular en geç alt
mış gün içinde sonuca bağlanır. 

Bir arama sahası karalarda 100 000, deniz
lerde 1 000 000 hektardan fazla olamaz. Arama 
sahaları kara, karasuları, münhasır ekonomik 
bölge sınırları ve kıyı çizgileri dışında kuzey-
güney ve doğu-batı istikametindeki doğru hat
larla çevrilir. Bu sahaların en ve boy oranı, 
diğer sahalarla komşuluğu ve birleşimi 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
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cü fıkrasına göre açık hale gelen bilgi ve 
verilerin pazarlanması ve satışı işlemi ile bu bil
gilere ve verilere bağlı olarak potansiyel tespit 
edilen ruhsatsız alanların açık artırma yoluyla 
ruhsatlandırılması işlemi Genel Müdürlükçe 
gerçekleştirilir. Arşiv bilgilerinin ücret karşılığı 
ilgililerin kullanımına sunulması ve açık artırma 
yoluyla ruhsatlandırılması işlemlerine ilişkin 
usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Başvuru ve ruhsatlandırma usulü 
MADDE 16.- Petrol aramalarına açık bir 

sahaya yapılan ilk arama ruhsatnamesi baş
vurusunun kapsadığı alan ilan edilir. Bu ve son
raki başvuruların içeriği ilan tarihini takip eden 
doksan gün gizli tutulur. Bu süre içinde yapılan 
ve aynı arazi parçasını tamamen kapsayan baş
vurular, 3 üncü madde çerçevesinde birlikte 
değerlendirilir. Bu süre içinde yapılan ve aynı 
arazi parçasını kısmen kapsayan arama ruhsat
namesi başvuruları ile doksan günden sonra 
yapılan ve aynı arazi parçasını kısmen veya 
tamamen kapsayan arama ruhsatnamesi baş
vuruları değerlendirmeye alınmaz. Ancak, bu 
alanla kısmen çakışan müracaatların bu alan 
dışında kalan kısımları için yapılacak başvurular 
yukarıdaki gibi değerlendirilir. Reddedilen 
arama ruhsatnamesi başvuru sahasına veya terk 
edilen veya feshedilen bir arama sahasına, ret 
veya terk veya fesih keyfiyetinin kesinleşip Res
mî Gazetede ilanını takiben yapılacak baş
vurular hakkında da bu hükümler uygulanır. 

Doksan gün sonunda Genel Müdürlükçe 
değerlendirmeye alınan başvurular en geç alt
mış gün içinde sonuca bağlanır. 

Bir arama sahası karalarda 100 000, deniz
lerde 1 000 000 hektardan fazla olamaz. Arama 
sahaları kara, karasuları, münhasır ekonomik 
bölge sınırları ve kıyı çizgileri dışında kuzey-
güney ve doğu-batı istikametindeki doğru hat
larla çevrilir. Bu sahaların en ve boy oranı, 
diğer sahalarla komşuluğu ve birleşimi 
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bakımından yönetmelik hükümlerine uygun ol
malıdır. 

Bir arama ruhsatnamesinin süresi, karalar
da beş, denizlerde sekiz yıldır. Bir arama 
sahasında karada beş yıl ve denizde sekiz yıl 
sonunda, 15 inci maddenin üçüncü fıkrasına 
göre verilmiş olan minimum iş programının 
gerçekleştirilmeyen kısmına tekabül eden mali 
yatırımın % 2'si irat kaydedilir. Petrol hakkı 
sahibi tarafından Genel Müdürlüğe mali port
resi ve bunun % 2'si tutarında teminat ile birlik
te en az bir sondaj programı sunulur ise, bir 
arama ruhsatnamesinin süresi ihtiyaca göre 
karalarda iki, denizlerde üç yılı aşmamak üzere 
uzatılır. Uzatma süresi sonunda verdiği sondaj 
programını yerine getirmeyen petrol hakkı 
sahibinin ruhsatı iptal edilerek verilen teminat 
irat kaydedilir. Sondaj programını yerine 
getiren bir petrol hakkı sahibinin arama süresini 
tekrar uzatma talebi, Genel Müdürlüğe ikinci 
bir sondaj programı sunması ve buna karşılık 
gelen mali yatırım programının % 2'sini teminat 
olarak vermesi halinde yukarıdaki şartlara göre 
yerine getirilir. Uzatma süresi sonunda verdiği 
sondaj programını yerine getirmeyen petrol 
hakkı sahibinin ruhsatı düşürülerek, verilen 
teminat irat kaydedilir. Bu madde hükümlerine 
göre yapılan uzatmalar dahil, bir arama ruhsat
namesinin süresi ilk yürürlük tarihinden itibaren 
karalarda dokuz yıl, karasuları dışı hariç, deniz
lerde ondört yıldan fazla olamaz. 

Bir arama sahasında petrol bulgusuna rast
lanır ise ve arama ruhsatnamesinin kalan süresi 
petrol bulgusunun geliştirilmesi ve keşif tescili 
için gerekli çalışmalara yetmediği durumlarda, 
uygun bir programla uzatma talebinde 
bulunulur. Bulgu tarihinden itibaren hesaplan
mak üzere; karalarda üç, denizlerde on yılı aş
mamak üzere arayıcının petrollü araziyi tespit 
etmesine imkân verecek yeterli bir zamana 
kadar ruhsatname süresi Genel Müdürlükçe 
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bakımından yönetmelik hükümlerine uygun ol
malıdır. 

Bir arama ruhsatnamesinin süresi, karalarda 
beş, denizlerde sekiz yıldır. Bir arama sahasında 
karada beş yıl ve denizde sekiz yıl sonunda, 14 
üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre verilmiş 
olan minimum iş programının gerçekleştiril
meyen kısmına tekabül eden yatınm tutarının % 
2'si irat kaydedilir. Petrol hakkı sahibi tarafından 
Genel Müdürlüğe yeni yatırım tutarı ve bunun % 
2'si tutarında teminat ile birlikte en az bir sondaj 
programı verilmesi halinde, bir arama ruhsat
namesinin süresi ihtiyaca göre karalarda iki, 
denizlerde üç yılı aşmamak üzere uzatılır. Uzat
ma süresi sonunda verdiği sondaj programını 
yerine getirmeyen petrol hakkı sahibinin ruhsatı 
iptal edilerek verilen teminat irat kaydedilir. An
cak, sondaj programına başlamış veya yerine 
getirmiş bir petrol hakkı sahibinin arama süresini 
tekrar uzatma talebi, Genel Müdürlüğe ikinci bir 
sondaj programı ve buna karşılık gelen malî 
yatırım programının % 2'sini teminat olarak ver
mesi halinde karalarda iki yıl, denizlerde üç yıl 
olarak yerine getirilir. Uzatma süresi sonunda 
verdiği sondaj programını yerine getirmeyen pet
rol hakkı sahibinin ruhsatı düşürülerek, verilen 
teminat irat kaydedilir. Bu madde hükümlerine 
göre yapılan uzatmalar dahil, bir arama ruhsat
namesinin süresi ilk yürürlük tarihinden itibaren 
karalarda dokuz yıl, karasuları içi denizlerde on 
dört yıldan fazla olamaz. 

Bir arama sahasında petrol bulgusuna rast
lanır ise ve arama ruhsatnamesinin kalan süresi 
petrol bulgusunun geliştirilmesi ve keşif tescili 
için gerekli çalışmalara yetmediği durumlarda, 
uygun bir programla uzatma talebinde 
bulunulur. Bulgu tarihinden itibaren hesaplan
mak üzere; karalarda üç, denizlerde on yılı aş
mamak üzere arayıcının petrollü araziyi tespit 
etmesine imkân verecek yeterli bir zamana 
kadar ruhsatname süresi Genel Müdürlükçe 
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uzatılabilir. Bu fıkraya göre yapılacak uzat
madan sonra dördüncü fıkraya göre tarif edilen 
uzatmalar verilmez. Bir arama sahasında açıl
makta olan bir arama kuyusunun bitirilmesi 
için gerekli olan süre, arama ruhsatı süresini 
aşacak durumda ise, petrol hakkı sahibinin 
talebi üzerine Genel Müdürlük tarafından uy
gun bir ek süre verilir. 

İşletme ruhsatnamesi 
MADDE 18.- İşletme ruhsatnamesi, işlet

meciye ruhsatname süresince arama ve üretim 
yapmak ve ürettiği petrolü satmak haklarını 
verir. Her bir işletme ruhsatnamesi, belirli bir 
petrollü arazi için verilir. İşletmeci söz konusu 
arazide jeolojik formasyonların petrol potan
siyelini beş yıl içinde tespit etmekle yüküm
lüdür. Bu süre içinde yükümlülük yerine 
getirilmediği takdirde, işletme sahasındaki pet
rol üretilen seviyelerin altındaki ve üstündeki 
seviyeler Genel Müdürlükçe belirlenecek şart
lar dahilinde ayrıca aramaya açılabilir. 

İşletme sahaları kara, karasuları, münhasır 
ekonomik bölge sınırları ve kıyı çizgileri dışında 
kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde doğru hat
larla çevrilir. Bu sahaların en ve boy oranı, diğer 
sahalarla komşuluğu ve birleşimi bakımından 
yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır. 

Keşif yapmış bulunan arayıcıya, arama 
ruhsatnamesinin verildiği tarihte geçerli olan 
şartlarla işletme ruhsatnamesi verilir. Başvuru 
dosyasında bu konu ile ilgili bulunacak bilgi ve 
belgelerin ayrıntıları yönetmelikte belirtilir. İş
letme ruhsatnamesinden arta kalan arama ruh
satnamesi alanı arama ruhsatnamesi süresinin 
sonuna kadar devam eder. 

Üzerinde arama veya işletme hakkı bulun
mayan bir saha, işletme ruhsatnamesi verilmek 
üzere, Bakanlar Kurulu kararı ile müzayedeye 
çıkarılabilir. İşletme ruhsatnamesi evvelce 
müzayedeye çıkarılmış bulunan bir işletme 
sahasının tamamı veya bir kısmı yine Bakanlar 
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uzatılabilir. Bu fıkraya göre yapılacak uzat
madan sonra dördüncü fıkraya göre tarif edilen 
uzatmalar verilmez. Bir arama sahasında açıl
makta olan bir arama kuyusunun bitirilmesi 
için gerekli olan süre, arama ruhsatı süresini 
aşacak durumda ise, petrol hakkı sahibinin 
talebi üzerine Genel Müdürlük tarafından uy
gun bir ek süre verilir. 

İşletme ruhsatnamesi 
MADDE 17.- İşletme ruhsatnamesi, işlet

meciye ruhsatname süresince arama ve üretim 
yapmak ve ürettiği petrolü satmak haklarını 
verir. Her bir işletme ruhsatnamesi, belirli bir 
petrollü arazi için verilir. 

Kara ve karasuları içinde işletme sahaları 
kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde doğru hat
larla çevrilir. Bu sahaların en ve boy oranı, diğer 
sahalarla komşuluğu ve birleşimi bakımından 
yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır. 

Keşif yapmış bulunan arayıcıya, arama 
ruhsatnamesinin verildiği tarihte geçerli olan 
şartlarla işletme ruhsatnamesi verilir. Başvuru 
dosyasında bu konu ile ilgili bulunacak bilgi ve 
belgelerin ayrıntıları yönetmelikte belirtilir. İş
letme ruhsatnamesinden arta kalan arama ruh
satnamesi alanı arama ruhsatnamesi süresinin 
sonuna kadar devam eder. 

Üzerinde arama veya işletme hakkı bulun
mayan bir saha, işletme ruhsatnamesi verilmek 
üzere, Bakanlar Kurulu kararı ile müzayedeye 
çıkarılabilir. İşletme ruhsatnamesi evvelce 
müzayedeye çıkarılmış bulunan bir işletme 
sahasının tamamı veya bir kısmı yine Bakanlar 
Kurulu kararı ile müzayededen kaldırılabilir. 
Müzayede kararı kaldırılmadıkça, müzayedeye 
çıkarılan bir saha için arama ve işletme ruhsat
namesi verilemez. Müzayede, Genel Müdürlük 
tarafından yönetmeliğe göre yapılır. Bir 
sahanın müzayedeye çıkarılması, en fazla tek
lifte bulunana verilmesi veya herhangi bir 
teklifin kabul edilmesini gerektirmez. 
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Kurulu kararı ile müzayededen kaldırılabilir. 
Müzayede kararı kaldırılmadıkça, müzayedeye 
çıkarılan bir saha için arama ve işletme ruhsat
namesi verilemez. Müzayede, Genel Müdürlük 
tarafından yönetmeliğe göre yapılır. Bir sahanın 
müzayedeye çıkarılması, en fazla teklifte 
bulunana verilmesi veya herhangi bir teklifin 
kabul edilmesini gerektirmez. Müzayedenin 
usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. 

Bir işletme ruhsatı, yönetmeliğe göre 
alınacak iş ve mali yatırım programı dikkate 
alınarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, baş
vuru sahibinin talebine göre otuz yıl için verilir. 
Ancak, üretimin iki yıldan fazla durması halinde 
ruhsat iptal edilir. İşletme ruhsatı, süresi sonun
da üretim programının uygun görülmesi halinde, 
her seferinde onar yılı geçmemek üzere uzatılır. 

Bu Kanuna göre işletme ruhsatnamesi 
sahibine talebi halinde işletme ruhsatnamesine ek
lenmek şartı ile ürettiği petrolü, boru hattı ve diğer 
nakil vasıtalarıyla taşıması için taşıma izni verilir. 

Devlet hakkı 
MADDE 19.- İşletmeci; hakkının yürür

lüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, işlet
me sahasının sınırlarını yönetmelikte belirtil
diği şekilde, sınır noktalarıyla işaretlemekle, iş
letme sahasının sınırlarının değiştirilmesi 
halinde, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra dört ay içinde işletme sahasının yeni 
sınırlarını işaretlemekle ve işletme sahasının 
sınır noktalarını korumakla yükümlüdür. 

İşletmeciler, her işletme ruhsatı için hektar 
başına yılda 1 000 000 lira Devlet hakkı 
ödemekle yükümlüdür. Denizlerde bu miktar 
dörtte bir oranında tahsil edilir. Bu miktarlar 
Genel Müdürlükçe Toptan Eşya Fiyatları En
deksinin yıllık artışı oranında her yıl Ocak 
ayında yeniden belirlenir. 

İşletme sahaları kısmen veya tamamen ay
nı petrollü arazi içinde bulunan işletmecilerin, 
işlemlerini birleştirme talepleri ivedilikle 
karara bağlanır. Bu suretle birleşen işletmeciler 
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Müzayedenin usul ve esasları yönetmelikle 
belirlenir. 

Bir işletme ruhsatı, yönetmeliğe göre 
alınacak iş ve malî yatırım programı dikkate 
alınarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, baş
vuru sahibinin talebine göre otuz yıl için verilir. 
Ancak, üretimin iki yıldan fazla durması halinde 
ruhsat iptal edilir. İşletme ruhsatı, süresi sonun
da üretim programının uygun görülmesi halinde, 
her seferinde onar yılı geçmemek üzere uzatılır. 

Bu Kanuna göre işletme ruhsatnamesi 
sahibine talebi halinde işletme ruhsatnamesine 
eklenmek şartı ile ürettiği petrolü, boru hattı ve 
diğer nakil vasıtalarıyla taşıması için taşıma iz
ni verilir. 

Devlet hakkı 
MADDE 18.- İşletmeci; hakkının yürür

lüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, işlet
me sahasının sınırlarını yönetmelikte belirtil
diği şekilde, sınır noktalarıyla işaretlemekle, iş
letme sahasının sınırlarının değiştirilmesi 
halinde, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra dört ay içinde işletme sahasının yeni 
sınırlarını işaretlemekle ve işletme sahasının 
sınır noktalarını korumakla yükümlüdür. 

İşletmeciler, her işletme ruhsatı için hektar 
başına yılda 1 YTL Devlet hakkı ödemekle 
yükümlüdür. Denizlerde bu miktar dörtte bir 
oranında tahsil edilir. Bu miktarlar Genel 
Müdürlükçe Üretici Fiyatları Endeksinin 
(ÜFE) yıllık artışı oranında her yıl ocak ayında 
yeniden belirlenir. 

İşletme sahaları kısmen veya tamamen ay
nı petrollü arazi içinde bulunan işletmecilerin, 
işlemlerini birleştirme talepleri ivedilikle 
karara bağlanır. Bu suretle birleşen işletmeciler 
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birleşme haricinde kalan sahaları için ödemek
le yükümlü oldukları Devlet hakkına ilaveten, 
birleştirilmiş petrollü arazi üzerinden araların
da tayin ve tespit edecekleri oranlarda Devlet 
hakkı ödemekle yükümlüdürler. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Devlet Hissesi, Yüzey ve Su Hakları 
Devlet hissesi 
MADDE 20.- Bir arayıcı veya işletmeci, 

ürettiği petrolden, aşağıda belirlenen dilimler 
arasında aylık net üretimin gün sayısına bölün
mesiyle bulunan günlük üretim miktarlarına 
göre tespit edilen oranlarda Devlet hissesi 
ödemekle yükümlüdür. Devlet hissesi; 

Karalarda: 
Üretim sahası bazında 

Ham petrol üretimi 
(Varil/Gün) 

0 - 300 için % 1 
301- 1000 için %2 

1 001 - 5 000 için % 5 
5 001 - 10 000 için % 7,5 

10 000'den fazla için % 10 
Üretim sahası bazında 

Doğal gaz üretimi 
(M3/Gün) 

0 - 50 000 için % 1 
50 001- 150 000 için %5 

150001- 750 000 için % 7,5 
750 001 - 1 500 000 için % 10 
1 500 000'dan fazla için % 12,5 

Denizlerde: 
Üretim sahası bazında 

Ham petrol üretimi 
(Varil/Gün) 

0 - 20 000 için % 1 
20 001 - 50 000 için % 2 
50 001 - 100 000 için %5 

100 001 - 150 000 için % 7,5 
150 000'den fazla için % 10 
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birleşme haricinde kalan sahaları için ödemek
le yükümlü oldukları Devlet hakkına ilaveten, 
birleştirilmiş petrollü arazi üzerinden araların
da tayin ve tespit edecekleri oranlarda Devlet 
hakkı ödemekle yükümlüdürler. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Devlet Hissesi, Yüzey ve Su Hakları 
Devlet hissesi 
MADDE 19.- Bir arayıcı veya işletmeci, 

tek rezervuar olarak tanımlanmış üretim 
sahasından ürettiği petrolden, aşağıda belir
lenen dilimler arasında aylık net üretimin gün 
sayısına bölünmesiyle bulunan günlük üretim 
miktarlarına göre tespit edilen oranlarda Devlet 
hissesi ödemekle yükümlüdür. Devlet hissesi 
aşağıda belirtilen oranlardadır: 

Karalarda: 
Üretim sahası bazında 

Ham petrol üretimi 
(Varil/Gün) 

500'e kadar % 2 
5 0 1 - 2 000 için % 4 

2 001 - 5 000 için % 6 
5 001 - 10 000 için % 8 

10 000'den fazla için % 12 
Üretim sahası bazında 

Doğal gaz üretimi 
(M3/Gün) 

85 000'e kadar % 3 
85 001- 340 000 için % 6 

340 001- 750 000 için % 8 
750 001 - 1 500 000 için % 10 

1 500 000' dan fazla için % 12 
Denizlerde: 

Üretim sahası bazında 
Ham petrol üretimi 

(Varil/Gün) 
20 000'e kadar % 2 
20 001 - 50 000 için % 6 
50 001 - 100 000 için % 8 

100 001 - 150 000 için % 10 
150 000'den fazla için % 12 
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Üretim sahası bazında 
Doğal gaz üretimi 

(MVGün) 
0 - 5 000 000 için % 1 

5 000 001 - 10 000 000 için %5 
10 000 001-20 000 000 için % 7,5 
20 000 001-30 000 000 için % 10 

30 000 000'dan fazla için % 12,5'tur. 
Su derinliği 0 m. ile 500 m. arasındaki 

sahalardan yapılan üretimden % 10, su derin
liği 501-1000 m. arasındaki sahalardan yapılan 
üretimden % 20, su derinliği 1001 m. ile 1500 m. 
arasındaki sahalardan yapılan üretimden % 30, 
su derinliği 1500 m. den fazla olan sahalardan 
yapılan üretimden % 40 oranında daha az Dev
let hissesi alınır. 

Gravitesi 16 API dan az olan ham petrol
den % 50 oranında daha az Devlet hissesi alınır. 

Genel Müdürlük tarafından kabul edilecek 
üretimi artırma yöntemleri ile elde edilecek 
ilave üretimden % 25 oranında daha az Devlet 
hissesi alınır. 

Arama veya işletme sahası ile ilgili olarak 
yapılan petrol işlemlerinde kullanılan petrolden 
Devlet hissesi alınmaz. 

Yeraltı deposu olarak kullanılacak petrol 
rezervuarları, fiilen veya hesaben boşaltıl
madan ve Genel Müdürlüğün görüşü alın
madan yeraltı deposu olarak kullanılamaz. 
Depolama için gerekli olduğu belirlenen 
sahada üretilmeyecek petrol bulunması halin
de, bu petrolden Devlet hissesi alınmaz. 

Petrol üreticisinin ödeyeceği Devlet his
sesi nakden ödenir. Bu ödemenin tutarı 
kuyubaşı fiyatı üzerinden hesaplanır. Devlet 
hakkı ve hissesi Genel Müdürlüğün bulunduğu 
yer vergi dairesine ödenir. 

Devlet hakkı ve hissesinin beyan, tarh, 
tahakkuk, ödeme usul, şekil ve zamanı ile ik-
malen tarhiyata ait diğer hususlar yönetmelikle 
belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Üretim sahası bazında 
Doğal gaz üretimi 

(M3/Gün) 
3 300 000' e kadar % 3 
3 300001 - 8 200 000 için % 6 
8 200 001 - 16 400 000 için % 8 
16 400 001 -24 600 000 için % 10 
24 600 000'den fazla için % 12 
Su derinliği; 0 metre ile 500 metre arasın

daki sahalardan yapılan üretimden % 5, 501-
1000 metre arasındaki sahalardan yapılan 
üretimden % 10, 1001 metre ile 1500 metre 
arasındaki sahalardan yapılan üretimden % 20, 
1500 metreden fazla olan sahalardan yapılan 
üretimden % 30 oranında daha az Devlet his
sesi alınır. 

Gravitesi 16 API'dan az olan ham petrol
den % 50 oranında daha az Devlet hissesi alınır. 

Genel Müdürlük tarafından kabul edilecek 
üretimi artırma yöntemleri ile elde edilecek 
ilave üretimden % 25 oranında daha az Devlet 
hissesi alınır. 

Arama veya işletme sahası ile ilgili olarak 
yapılan petrol işlemlerinde kullanılan petrolden 
Devlet hissesi alınmaz. 

Yeraltı deposu olarak kullanılacak petrol 
rezervuarları, fiilen veya hesaben boşaltıl
madan ve Genel Müdürlüğün görüşü alın
madan yeraltı deposu olarak kullanılamaz. 
Depolama için gerekli olduğu belirlenen 
sahada üretilmeyecek petrol bulunması halin
de, bu petrolden Devlet hissesi alınmaz. 

Petrol üreticisinin ödeyeceği Devlet his
sesi nakden ödenir. Bu ödemenin tutarı 
kuyubaşı fiyatı üzerinden hesaplanır. Devlet 
hakkı ve hissesi Genel Müdürlüğün bulunduğu 
yer vergi dairesine ödenir. Devlet hakkı ve his
sesinin beyan, tarh, tahakkuk, ödeme usul, şekil 
ve zamanı ile ikmalen tarhiyata ait diğer husus
lar yönetmelikle belirlenir. 

(S. Sayısı: 1041) 
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Yüzey ve su hakları 
MADDE 21.- Araştırma izni, arama veya 

işletme ruhsatnamesi, kapsadığı arazinin malik 
veya zilyedine veya bu arazide petrol dışındaki 
madenlere ait haklarla bunlar üzerinde tesis 
edilmiş veya edilecek diğer hakları ihlal etmez. 

Bir petrol hakkı sahibi; arama veya işletme 
sahasında veya civarında petrol işlemi için 
gerekli arazinin kullanma hakkını, arazi özel 
mülkiyet konusu ise anlaşma veya kamulaştır
ma yoluyla, arazi Hazineye ait veya Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında ise Maliye Bakan
lığından bedeli karşılığında kiralamak, irtifak 
veya kullanma hakkı almak ve ruhsatnamesine 
kaydedilmek suretiyle elde edebilir. Anlaşmaya 
dayanan kullanma hakkı üç yıldan fazla sür
düğü takdirde özel mülkiyet konusu arazinin 
kamulaştırılması, arazi sahibi veya petrol hakkı 
sahibi tarafından istenebilir. 

Kamu yararı niteliğindeki kamulaştırma 
kararı, talep üzerine Genel Müdürlükçe verilir. 
İşlemler 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 
hükümleri çerçevesinde yapılır. Aynı Kanunun 
27 nci maddesi hükümlerine göre acele kamulaş
tırma yapılabilir. Kamulaştırılan arazinin mül
kiyeti Hazineye, kullanma hakkı kamulaştırma 
bedelini ödeyen petrol hakkı sahibine ait olur. Bu 
durumda, Maliye Bakanlığı tarafından petrol 
hakkı sahibi lehine bedelsiz olarak ve ruhsat 
süresi kadar irtifak hakkı tesis edilir. Bu madde 
hükümleri çerçevesinde elde edilen kullanma 
hakları arama ve işletme ruhsatnamesinin parçası 
olarak ruhsat süresince devam eder. 

Petrol hakkı sahibi, petrol işlemleri için 
kullanma hakkına sahip olduğu arazi veya 
bunun üzerindeki tesisler ve civarındaki gay
rimenkul veya tesislere yaptığı zararı tam 
olarak tazmin etmekle yükümlüdür. Bundan 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Karalarda elde edilen Devlet hissesinin % 
50'si işletme ruhsatının bulunduğu ilin il özel 
idaresinin açtıracakları hesaba aktarılır. 

Yüzey ve su hakları 
MADDE 20.- Araştırma izni, arama veya 

işletme ruhsatnamesi, kapsadığı arazinin malik 
veya zilyedine veya bu arazide petrol dışındaki 
madenlere ait haklarla bunlar üzerinde tesis 
edilmiş veya edilecek diğer hakları ihlal etmez. 

Bir petrol hakkı sahibi; arama veya işletme 
sahasında veya civarında petrol işlemi için 
gerekli arazinin kullanma hakkını, arazi özel 
mülkiyet konusu ise anlaşma veya kamulaştır
ma yoluyla, arazi Hazineye ait veya Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında ise Maliye Bakan
lığından bedeli karşılığında kiralamak, irtifak 
veya kullanma hakkı almak ve ruhsatnamesine 
kaydedilmek suretiyle elde edebilir. Anlaşmaya 
dayanan kullanma hakkı üç yıldan fazla sür
düğü takdirde özel mülkiyet konusu arazinin 
kamulaştırılması, arazi sahibi veya petrol hakkı 
sahibi tarafından istenebilir. 

Kamu yararı niteliğindeki kamulaştırma 
kararı, talep üzerine Genel Müdürlükçe verilir. 
İşlemler 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 
hükümleri çerçevesinde yapılır. Aynı Kanunun 
27 nci maddesi hükümlerine göre acele kamulaş
tırma yapılabilir. Kamulaştırılan arazinin mül
kiyeti Hazineye, kullanma hakkı kamulaştırma 
bedelini ödeyen petrol hakkı sahibine ait olur. Bu 
durumda, Maliye Bakanlığı tarafından petrol 
hakkı sahibi lehine bedelsiz olarak ve ruhsat 
süresi kadar irtifak hakkı tesis edilir. Bu madde 
hükümleri çerçevesinde elde edilen kullanma 
haklan arama ve işletme ruhsatnamesinin parçası 
olarak ruhsat süresince devam eder. 

Petrol hakkı sahibi, petrol işlemleri için 
kullanma hakkına sahip olduğu arazi veya 
bunun üzerindeki tesisler ve civarındaki gay
rimenkul veya tesislere yaptığı zararı tam 
olarak tazmin etmekle yükümlüdür. Bundan 
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doğan tazminat alacakları haksız fiiller hakkın
daki zamanaşımına tabidir. 

Arayıcı veya işletmeci, arama veya işlet
me sahası içindeki ve civarındaki arazide, 
üzerindeki kullanma hakkını almak ve diğer 
kanunların hükümlerine uyma şartları ile son
daj dahil çeşitli yöntemlerle su aramak ve 
bulunan suları kullanmak, mevcut suların ken
di işlemleri için gerekli miktarını başkalarının 
bu su üzerindeki haklarına tecavüz etmeden 
kullanmak hakkına sahiptir. 

6831 sayılı Orman Kanununa göre orman 
sayılan yerlerdeki ve milli parklardaki ruhsat 
ve izin alanlarında, ilgili mevzuatına göre izin 
almak ve bedelleri ödenmek suretiyle petrol 
arama ve işletme faaliyetleri yapılabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Terk, Sahaya İlave ve Tesislerin Kaldırılması 

Terk, sahaya ilave ve tesislerin kaldırıl
ması 

MADDE 22.- Petrol hakkı sahibi, araştırma 
izni ve arama ruhsatnamesini en az bir ay ön
ceden, işletme ruhsatnamesini ise en az üç ay 
önceden Genel Müdürlüğe başvurarak ve varsa 
saha ile ilgili kamu kuruluşunu haberdar ederek 
kısmen veya tamamen terk edebilir. Arama veya 
işletme ruhsatnamesinden doğan haklar, terk 
edilen kısım için başvuru tarihinde sona erer. 
Fakat sahanın tamamı için verdiği iş ve mali 
yatınm programı terk edilmeyen kısımda aynen 
uygulanır. Tamamen terk edilen bir arama ruh
satnamesi için, verilmiş olan iş ve mali yatırım 
programı dikkate alınır ve yerine getirilmeyen 
faaliyete karşılık gelen % 2 oranındaki meblağ 
irat kaydedilir. Petrol hakkı sahibinin bu tarihe 
kadar olan diğer yükümlülükleri yerine getiril
miş ise sorumlulukları sona erer. 

Genel Müdürlük, başvuru halinde bu 
Kanunun yüzölçümü bakımından koyduğu 
kısıtlamalar çerçevesinde, arama sahalarına 
ilaveler yapabilir. Bu durumda, mevcut prog-

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

doğan tazminat alacakları haksız fiiller hakkın
daki zamanaşımına tabidir. 

Arayıcı veya işletmeci, arama veya işlet
me sahası içindeki ve civarındaki arazide, 
üzerindeki kullanma hakkını almak ve diğer 
kanunların hükümlerine uyma şartları ile son
daj dahil çeşitli yöntemlerle su aramak ve 
bulunan suları kullanmak, mevcut suların ken
di işlemleri için gerekli miktarını başkalarının 
bu su üzerindeki haklarına tecavüz etmeden 
kullanmak hakkına sahiptir. 

6831 sayılı Orman Kanununa göre orman 
sayılan yerlerdeki ve millî parklardaki ruhsat 
ve izin alanlarında, ilgili mevzuatına göre izin 
almak ve bedelleri ödenmek suretiyle petrol 
arama ve işletme faaliyetleri yapılabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Terk, Sahaya İlave ve Tesislerin Kaldırılması 

Terk, sahaya ilave ve tesislerin kaldırıl
ması 

MADDE 21.- Petrol hakkı sahibi, araştırma 
izni ve arama ruhsatnamesini en az bir ay ön
ceden, işletme ruhsatnamesini ise en az üç ay 
önceden Genel Müdürlüğe başvurarak ve varsa 
saha ile ilgili kamu kuruluşunu haberdar ederek 
kısmen veya tamamen terk edebilir. Arama veya 
işletme ruhsatnamesinden doğan haklar, terk 
edilen kısım için başvuru tarihinde sona erer. 
Fakat sahanın tamamı için verdiği iş ve malî 
yatınm programı terk edilmeyen kısımda aynen 
uygulanır. Tamamen terk edilen bir arama ruh
satnamesi için, verilmiş olan iş ve malî yatınm 
programı dikkate alınır ve yerine getirilmeyen 
faaliyete karşılık gelen % 2 oranındaki meblağ 
irat kaydedilir. Petrol hakkı sahibinin bu tarihe 
kadar olan diğer yükümlülükleri yerine getiril
miş ise sorumluluklan sona erer. 

Genel Müdürlük, başvuru halinde bu 
Kanunun yüzölçümü bakımından koyduğu 
kısıtlamalar çerçevesinde, arama sahalarına 
ilaveler yapabilir. Bu durumda, mevcut prog-
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rama ilave olarak yeni bir minimum iş prog
ramı istenir. 

Kullanma hakkının sona ermesinden 
itibaren üç ay içinde petrol hakkı sahibi tarafın
dan araziden kaldırılmayan herhangi bir malın 
mülkiyeti, arazi sahibine intikal eder. Arazi 
sahibinin arazi üzerindeki herhangi bir malın 
devrini kabul etmemesi halinde 4 üncü mad
denin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Vergilendirme, İthalat, İhracat ve Transferler 

Vergilendirme 
MADDE 23.- Petrol hakkı sahiplerinin, 

safı kazançları üzerinden ödemekle mükellef 
bulundukları vergiler ve hissedarları adına yap
maları gereken gelir vergileri kesintisi toplamı 
% 40 oranını geçemez. Bu Kanunda yazılı pet
rol işlemleri ile birlikte genel hükümlere bağlı 
diğer faaliyetlerde bulunan petrol hakkı sahip
lerinin petrol işlemlerine ait faaliyetleri, diğer 
faaliyetlerinden ayrı olarak vergilendirilir. 

Esas faaliyetleri bu Kanuna göre petrol iş
lemi olan iki veya daha fazla petrol hakkı 
sahibi, aralarında bir ortaklık oluşturmuş olsa 
bile ayrı ayrı vergiye tâbi olurlar. 

3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (1) 
numaralı bendinde yer alan parantez içindeki 
hüküm petrol işleminden elde edilen gelir ve 
kazanca uygulanmaz. 

Petrol hakkı sahibi şirketler muhasebe 
kayıtlarını enflasyon muhasebesine göre tut
makta ve mali tablolarını buna göre düzen
lemekte serbesttir. 

Petrol hakkı sahibinin, petrol işlemi için 
yapmış olduğu yatırımlara tekabül eden ser
mayesine karşılık gelen üretimden elde edeceği 
gelirler, cari kur üzerinden sermayenin geri alın
masına kadar, Devlet hissesi hariç kurumlar ve 
gelir vergisinden istisnadır. Petrol hakkı sahip
lerinin 6326 sayılı Kanuna göre geçmiş yıllarda 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

rama ilave olarak yeni bir minimum iş prog
ramı istenir. 

Kullanma hakkının sona ermesinden 
itibaren üç ay içinde petrol hakkı sahibi tarafın
dan araziden kaldırılmayan herhangi bir malın 
mülkiyeti, arazi sahibine intikal eder. Arazi 
sahibinin arazi üzerindeki herhangi bir malın 
devrini kabul etmemesi halinde 4 üncü mad
denin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Vergilendirme, İthalat ve İhracat ile Transferler 

Vergilendirme 
MADDE 22.- Petrol hakkı sahiplerinin, 

safı kazançları üzerinden ödemekle mükellef 
bulundukları vergiler ve hissedarları adına yap
maları gereken gelir vergileri kesintisi toplamı 
% 40 oranını geçemez. Bu Kanunda yazılı pet
rol işlemleri ile birlikte genel hükümlere bağlı 
diğer faaliyetlerde bulunan petrol hakkı sahip
lerinin petrol işlemlerine ait faaliyetleri, diğer 
faaliyetlerinden ayrı olarak vergilendirilir. 

Esas faaliyetleri bu Kanuna göre petrol iş
lemi olan iki veya daha fazla petrol hakkı 
sahibi, aralarında bir ortaklık oluşturmuş olsa 
bile ayrı ayrı vergiye tabi olurlar. 

3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (1) 
numaralı bendinde yer alan parantez içindeki 
hüküm petrol işleminden elde edilen gelir ve 
kazanca uygulanmaz. 

Petrol hakkı sahibinin, petrol işlemi için yap
mış olduğu yatırımlara tekabül eden sermayesine 
karşılık gelen üretimden elde edeceği gelirler, cari 
kur üzerinden sermayenin geri alınmasına kadar, 
yerli şirketler için ise yapılan yatırım miktarı itfa 
edilene kadar Devlet hissesi hariç kurumlar ve 
gelir vergisinden istisnadır. Petrol hakkı sahip
lerinin 6326 sayılı Kanuna göre geçmiş yıllarda 
yabancı para cinsinden ithal etmiş olduğu fakat 
halen transferi gerçekleşmemiş sermayeden kalan 
miktarlara da bu kural uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1041) 
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yabancı para cinsinden ithal etmiş olduğu fakat 
halen transferi gerçekleşmemiş sermayeden 
kalan miktarlara da bu kural uygulanır. 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
14 üncü maddesi gereğince kurum kazancının 
tespitinde mükellefler tarafından hasılattan in
dirilebilecek giderlerden başka petrol hakkı 
sahipleri aşağıdaki indirimleri de yaparlar; 

a) Petrol hakkı sahiplerinin ödedikleri 
Devlet hakkı ve hissesi, 

b) Petrol hakkı sahiplerinin ellerindeki 
sahanın terk edilmesi gereği olarak terkettikleri 
iktisadi kıymetlerin henüz itfa edilmemiş 
bakiye değerleri, aktifleştirmedikleri arama 
giderleri, sondaj fer'i giderleri ve üretim 
bakımından ekonomik olmayan kuyuların açıl
ma giderleri, 

c) Petrol hakkı sahibinin denizlerde yap
tığı faaliyetlere ilişkin kurumlar vergisi beyan
namelerinde her yılın zararı ayrı ayrı gösteril
mek ve on yıldan fazla nakledilmemek 
koşuluyla geçmiş yılların mali bilançolarına 
göre meydana gelen zararları, 

d) Tükenme payı; petrol hakkı sahibinin 
sermaye hesabına alarak aktifleştirdiği arama 
giderleri, sondaj fer'i giderleri ve üretim 
bakımından ekonomik olmayan kuyuların açıl
ma giderleri toplamından ibaret olup, Vergi 
Usul Kanununun 316 ncı maddesi hükmüne 
kıyasla her saha için ayrı ayrı olmak üzere, 
Maliye Bakanlığı ile Genel Müdürlükçe müş
tereken belirlenecek oranlar üzerinden itfa 
edilir. Ancak, sahanın petrol üretiminden başka 
bir maksada tahsis edilmiş bulunan kısmının 
maliyet ve kıymeti ile petrol işleminin sona er
diği tarihte bu sahanın petrol hakkı sahibi 
bakımından haiz olduğu bakiye değer tükenme 
payından indirilir. 

Genel Müdürlükçe onaylanan arama 
giderleri, sondaj fer'i giderleri ve ülke 
ekonomisi yönünden verimi olmayan 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü 
maddesi gereğince kurum kazancının tespitin
de mükellefler tarafından hasılattan in
dirilebilecek giderlerden başka petrol hakkı 
sahipleri aşağıdaki indirimleri de yaparlar: 

a) Petrol hakkı sahiplerinin ödedikleri 
Devlet hakkı ve hissesi. 

b) Petrol hakkı sahiplerinin ellerindeki 
sahanın terk edilmesi gereği olarak terkettikleri 
iktisadi kıymetlerin henüz itfa edilmemiş 
bakiye değerleri, aktifleştirmedikleri arama 
giderleri, sondaj fer'i giderleri ve üretim 
bakımından ekonomik olmayan kuyuların açıl
ma giderleri. 

c) Petrol hakkı sahibinin denizlerde yap
tığı faaliyetlere ilişkin kurumlar vergisi beyan
namelerinde her yılın zararı ayrı ayrı gösteril
mek ve on yıldan fazla nakledilmemek 
koşuluyla geçmiş yılların malî bilançolarına 
göre meydana gelen zararları. 

ç) Tükenme payı; petrol hakkı sahibinin 
sermaye hesabına alarak aktifleştirdiği arama 
giderleri, sondaj fer'i giderleri ve üretim 
bakımından ekonomik olmayan kuyuların açıl
ma giderleri toplamından ibaret olup, Vergi 
Usul Kanununun 316 ncı maddesi hükmüne 
kıyasla her saha için ayrı ayrı olmak üzere, 
Maliye Bakanlığı ile Genel Müdürlükçe müş
tereken belirlenecek oranlar üzerinden itfa 
edilir. Ancak, sahanın petrol üretiminden başka 
bir maksada tahsis edilmiş bulunan kısmının 
maliyet ve kıymeti ile petrol işleminin sona er
diği tarihte bu sahanın petrol hakkı sahibi 
bakımından haiz olduğu bakiye değer tükenme 
payından indirilir. 

Genel Müdürlükçe onaylanan arama gider
leri, sondaj fer'i giderleri ve ülke ekonomisi 
yönünden verimi olmayan kuyuların açılma 
giderlerinin aktifleştirilmesi ihtiyaridir. 

Petrol hakkı sahibi tarafından aktifleştirilen 
arama giderleri, sondaj fer'i giderleri ve üretim 
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kuyuların açılma giderlerinin aktifleştirilmesi 
ihtiyaridir. 

Petrol hakkı sahibi tarafından aktifleştirilen 
arama giderleri, sondaj fer'i giderleri ve üretim 
bakımından ekonomik olmayan kuyuların açılma 
giderleri dışındaki ekonomik değerin maliyeti ile 
bu ekonomik değerin elde edilmesi ve üzerindeki 
tesisatın kurulmasına ait masraflar amortisman 
yolu ile itfa olunur, bunlara uygulanacak amortis
man oranlan rezerv durumu dikkate alınarak 
Maliye Bakanlığınca ayrıca tespit edilir. 

İthalat ve ihracat 
MADDE 24.- Bir petrol hakkı sahibi bizzat 

veya bir temsilci veya Genel Müdürlükçe kabul 
edilmiş bir müteahhidi vasıtasıyla kendi adına 
Türkiye'deki petrol işlemi için idari faaliyetleri 
ile bina tesislerinin ve teçhizatlarının inşası, 
kurulması ve işletmesine ait malzemeler hariç 
petrol işlemlerinde kullanılacak ve Genel 
Müdürlükçe onaylanan malzemeyi, ekipmanı, 
akaryakıtı ve kara, deniz, hava nakil vasıtalarını 
her türlü gümrük ve diğer ithal vergi ve resim
lerden ve dahilde alınan her türlü vergi, resim 
ve harçtan muaf olarak ithal edebilir. İthale 
konu olan malzemelerin dahilden temin edil
meleri halinde, dahilde alınan her türlü vergi, 
harç ve resim muafiyeti bunlara da uygulanır. 
Ancak, Bakanlar Kurulu, ithal edilen mal
zemelerle kıyası kabil nitelikte ve miktarda Tür
kiye'de üretimi bulunan maddelerin isimlerini 
içeren bir liste oluşturarak, bu listede gümrük
ten muaf olarak ithal edilmekte olan maddeler
den hangilerinin gümrük vergisine ve diğer ithal 
vergisi ve resimlerine tâbi tutulacağını tayin ve 
tespit edebilir. Listeler Resmi Gazetede yayım
landığı tarihte yürürlüğe girer. Ancak, listenin 
yayımlandığı tarihten önce Genel Müdürlüğe 
verilmiş dilekçeler ile ithali istenilen maddeler, 
listenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde ithal edildikleri takdirde, muafiyetten 
faydalanırlar. Petrol hakkı sahibi, ithal etmiş 
bulunduğu malzemeyi ihraç vergi ve resimlerin
den muaf olarak ihraç edebilir. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

bakımından ekonomik olmayan kuyuların açılma 
giderleri dışındaki ekonomik değerin maliyeti ile 
bu ekonomik değerin elde edilmesi ve üzerindeki 
tesisatın kurulmasına ait masraflar amortisman 
yolu ile itfa olunur, bunlara uygulanacak amortis
man oranlan rezerv durumu dikkate alınarak 
Maliye Bakanlığınca aynca tespit edilir. 

İthalat ve ihracat 
MADDE 23.- Bir petrol hakkı sahibi biz

zat veya bir temsilci veya Genel Müdürlükçe 
kabul edilmiş bir müteahhidi vasıtasıyla kendi 
adına Türkiye'deki petrol işlemi için idari 
faaliyetleri ile bina tesislerinin ve teçhizat
larının inşası, kurulması ve işletmesine ait mal
zemeler hariç petrol işlemlerinde kullanılacak 
ve Genel Müdürlükçe onaylanan malzemeyi, 
ekipmanı, akaryakıtı ve kara, deniz, hava nakil 
vasıtalarını her türlü gümrük ve diğer ithal ver
gi ve resimlerden ve dahilde alınan her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaf olarak ithal 
edebilir. İthale konu olan malzemelerin dahil
den temin edilmeleri halinde, dahilde alınan 
her türlü vergi, harç ve resim muafiyeti bunlara 
da uygulanır. Ancak, Bakanlar Kurulu, ithal 
edilen malzemelerle kıyası kabil nitelikte ve 
miktarda Türkiye'de üretimi bulunan mad
delerin isimlerini içeren bir liste oluşturarak, bu 
listede gümrükten muaf olarak ithal edilmekte 
olan maddelerden hangilerinin gümrük ver
gisine ve diğer ithal vergisi ve resimlerine tabi 
tutulacağını tayin ve tespit edebilir. Listeler 
Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe 
girer. Ancak, listenin yayımlandığı tarihten ön
ce Genel Müdürlüğe verilmiş dilekçeler ile it
hali istenilen maddeler, listenin yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren bir yıl içinde ithal edildik
leri takdirde, muafiyetten faydalanırlar. 
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Petrol hakkı sahiplerinin petrol işlemlerin
de kullanmak üzere Genel Müdürlükçe ithalatı 
uygun bulunan malzemeleri ile ilgili olarak 
Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) uygun
luk değerlendirmesi aranmaz. 

Yukarıdaki fıkra gereğince tanınan gümrük 
ve diğer ithal vergi ve resimleri ve dahilde 
alınan her türlü vergi, harç ve resim muafiyeti, 
bu malzemenin bir petrol hakkı sahibinden pet
rol işleminde kullanılmak üzere başka bir petrol 
hakkı sahibine Genel Müdürlüğün izni ile devri 
halinde de devam eder. Söz konusu malzemeler 
petrol işlemi sayılmayan bir faaliyet yolu ile 
Türkiye dahilinde kullanılmak veya satılmak 
üzere devredildiği takdirde, devir tarihinde 
yürürlükte bulunan ithalde ve dahilde alınan 
vergi resim ve harçların tümüne tâbi tutulur. 

Ekonomik ömrü bir yıldan az olan sarf 
malzemeleri hariç olmak üzere, diğer mal
zemelerin devri, devir ve ihraç sırasındaki kıy
met tespit kararındaki kıymeti üzerinden yapılır. 

Gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerin
den muaf olarak ithal edilmiş olan malzeme, 
Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren on yılını 
doldurduğunda, ithal eden veya devralan petrol 
hakkı sahibi söz konusu malzeme üzerinde 
gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden 
muaf olarak her türlü tasarruf hakkına sahiptir. 

Petrol hakkı sahibi, ürettiği petrolü her tür
lü ihraç vergi ve resimlerinden muaf olarak ih
raç edebilir. 

Transferler 
MADDE 25.- Bir petrol hakkı sahibi, 

Hazine Müsteşarlığına ve Genel Müdürlüğe 
başvurarak, ödenmesi gereken fakat henüz 
ödenmemiş bulunan her türlü vergi, resim, 
harç, Devlet hakları ve Devlet hisselerinin 
ödenmesi için gereken meblağı hariç tutarak, 
nakdi fonlarla buna ilişkin haklarını ve sermaye 
mevcutları esasına dahil diğer iktisadi kıymet
leri nakden veya aynen, vergiden muaf olarak 
harice transfer edebilir. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Petrol hakkı sahiplerinin petrol işlemlerin
de kullanmak üzere Genel Müdürlükçe ithalatı 
uygun bulunan malzemeleri ile ilgili olarak 
Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) uygun
luk değerlendirmesi aranmaz. 

Yukarıdaki fıkra gereğince tanınan gümrük 
ve diğer ithal vergi ve resimleri ve dahilde 
alınan her türlü vergi, harç ve resim muafiyeti, 
bu malzemenin bir petrol hakkı sahibinden pet
rol işleminde kullanılmak üzere başka bir petrol 
hakkı sahibine Genel Müdürlüğün izni ile devri 
halinde de devam eder. Söz konusu malzemeler 
petrol işlemi sayılmayan bir faaliyet yolu ile 
Türkiye dahilinde kullanılmak veya satılmak 
üzere devredildiği takdirde, devir tarihinde 
yürürlükte bulunan ithalde ve dahilde alınan 
vergi resim ve harçların tümüne tabi tutulur. 
Ekonomik ömrü bir yıldan az olan sarf mal
zemeleri hariç olmak üzere, diğer malzemelerin 
devri, devir ve ihraç sırasındaki kıymet tespit 
kararındaki kıymeti üzerinden yapılır. 

Gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerin
den muaf olarak ithal edilmiş olan malzeme, 
Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren on yılını 
doldurduğunda, ithal eden veya devralan petrol 
hakkı sahibi söz konusu malzeme üzerinde 
gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden 
muaf olarak her türlü tasarruf hakkına sahiptir. 

Transferler 
MADDE 24.- Bir petrol hakkı sahibi, 

Hazine Müsteşarlığına ve Genel Müdürlüğe 
başvurarak, ödenmesi gereken fakat henüz 
ödenmemiş bulunan her türlü vergi, resim, 
harç, Devlet hakları ve Devlet hisselerinin 
ödenmesi için gereken meblağı hariç tutarak, 
nakdi fonlarla buna ilişkin haklarını ve sermaye 
mevcutları esasına dahil diğer iktisadî kıymet
leri nakden veya aynen, vergiden muaf olarak 
harice transfer edebilir. 
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Petrol hakkı sahipleri, sermayelerine mah
suben her zaman transfer talebinde bulunabilir. 
Sermayesinin transferi tamamlandıktan sonra, 
transfer edilebilecek net kıymetlerini ise cari 
yıl içerisinde üçer aylık dönemler sonunda 
transfer edebilir. Mahsup işlemleri için kurum
lar vergisi beyannamesinin verilişini takiben 
transfer beyannamesini verir. 

Petrol hakkı sahibi ihraç ettiği petrolden 
sağladığı dövizi yurt dışında muhafaza edebilir. 
Bu döviz tutarı, Türkiye'ye ithal edilmiş ser
maye ile bunu aşan net kıymetlerin transferin
den mahsup edilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yabancı Personel Çalıştırılması ve Mücbir 

Sebepler 
Yabancı personel çalıştırılması 
MADDE 26.- Bir petrol hakkı sahibi, pet

rol işlemi için gereken yabancı personeli, 
Genel Müdürlüğün uygun görüşü ve İçişleri 
Bakanlığının izni ile, 27.2.2003 tarihli ve 4817 
sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında 
Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın çalış
tırabilir. 

İşletmeciler, istihdam ettikleri yabancı 
şahıslar sayısının % 25'inden aşağı sayıda ol
mamak üzere Türk vatandaşlarının petrol işlem
lerinin her safhasında ihtisas kazanmalarını sağ
lamak için yabancı memleketlerde veya Genel 
Müdürlükçe uygun görüldüğü oranda Tür
kiye'deki ilmi ve mesleki kurum ve işletmelerde 
eğitim ve staj görmelerini, masraflarını üzer
lerine almak suretiyle temin ederler. Bu suretle 
eğitim ve staj görenler masraflarını üzerlerine 
alan petrol hakkı sahiplerine karşı mecburi hiz
met veya iş mükellefiyeti ile bağlı değildirler. 

Mücbir sebepler 
MADDE 27.- Doğal afetler, harp, isyan, 

grev, lokavt ve toplumsal olaylar petrol iş
lemine etkileri oranında petrol hakkı sahibinin 
hak ve sorumluluklarını eşit sürede erteler. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Petrol hakkı sahipleri, sermayelerine mah
suben her zaman transfer talebinde bulunabilir. 
Sermayesinin transferi tamamlandıktan sonra, 
transfer edilebilecek net kıymetlerini ise cari 
yıl içerisinde üçer aylık dönemler sonunda 
transfer edebilir. Mahsup işlemleri için kurum
lar vergisi beyannamesinin verilişini takiben 
transfer beyannamesini verir. 

Petrol hakkı sahibi ihraç ettiği petrolden 
sağladığı dövizi yurt dışında muhafaza edebilir. 
Bu döviz tutarı, Türkiye'ye ithal edilmiş ser
maye ile bunu aşan net kıymetlerin transferin
den mahsup edilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yabancı Personel Çalıştırılması ve Mücbir 

Sebepler 
Yabancı personel çalıştırılması 
MADDE 25.- Bir petrol hakkı sahibi, pet

rol işlemi için gereken yabancı personeli, Genel 
Müdürlüğün uygun görüşü ve İçişleri Bakan
lığının izni ile, 27.2.2003 tarihli ve 4817 sayılı 
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 
hükümlerine bağlı olmaksızın çalıştırabilir. 

İşletmeciler, istihdam ettikleri yabancı 
şahıslar sayısının % 25'inden aşağı sayıda ol
mamak üzere Türk vatandaşlarının (Devlet 
memurları hariç) petrol işlemlerinin her saf
hasında ihtisas kazanmalarını sağlamak için 
yabancı memleketlerde veya Genel Müdürlük
çe uygun görüldüğü oranda Türkiye'deki ilmi 
ve meslekî kurum ve işletmelerde eğitim ve staj 
görmelerini, masraflarını üzerlerine almak 
suretiyle temin ederler. Bu suretle eğitim ve 
staj görenler masraflarını üzerlerine alan petrol 
hakkı sahiplerine karşı mecburî hizmet veya iş 
mükellefiyeti ile bağlı değildirler. 

Mücbir sebepler 
MADDE 26.- Doğal afetler, harp, isyan, 

grev, lokavt ve toplumsal olaylar petrol iş
lemine etkileri oranında petrol hakkı sahibinin 
hak ve sorumluluklarını eşit sürede erteler. 
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ALTINCI BÖLÜM 
İdari Para Cezaları, İdari Tedbirler 

İdari para cezaları 
MADDE 28.- Bu Kanuna göre yasaklanan 

fiiller, daha ağır cezayı gerektirmediği takdir
de, bu madde hükümlerine göre idari para 
cezası ile cezalandırılır. Bu cezalar her yıl bir 
önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme 
oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Ay 
içinde tahsil edilen idari para cezaları müteakip 
ayın yirminci işgünü sonuna kadar irat kay
dedilmek üzere Hazineye devrolunur. Bu 
Kanuna göre idarî para cezalarının veya idarî 
yaptırımların uygulanması, bu Kanunun diğer 
hükümlerinin uygulanmasına engel oluştur
maz. Bu Kanuna göre verilen ceza ve alınacak 
tedbirler diğer kanunlar gereği yapılacak işlem
leri engellemez. 

İdari para cezalarında tüzel kişilerin sorum
luluğu 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 
65 inci maddesine göre tayin olunur. 

İdari para cezalarının tahakkuk tarihini iz
leyen otuz gün içerisinde ödenmemesi halinde, 
cezanın ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsili 
sağlanır. Tahsilatta 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
leri uygulanır. 

Bu Kanuna göre; araştırma izni ve ruhsat
name almadan araştırma yapanlar 100 milyar 
lira idari para cezası ile, arama ruhsatnamesi 
veya işletme ruhsatnamesi almaksızın araştır
ma dışında petrol işlemlerini yapanlar 250 mil
yar lira idari para cezası ile cezalandırılırlar. 
Türk ilim ve araştırma kuruluşları ile Milli 
Savunma Bakanlığı tarafından bilimsel araştır
ma yapmak üzere Genel Müdürlüğe bildirilerek 
görevlendirilen şahıslara bu fıkra hükümleri 
uygulanmaz. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ALTINCI BÖLÜM 
İdarî Para Cezaları, İdarî Tedbirler ve Transit 

Boru Hatları 
İdarî para cezaları 
MADDE 27.- Bu Kanuna göre yasaklanan 

fiiller, daha ağır cezayı gerektirmediği takdir
de, bu madde hükümlerine göre idarî para 
cezası ile cezalandırılır. Bu cezalar her yıl bir 
önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme 
oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Ay 
içinde tahsil edilen idarî para cezaları müteakip 
ayın yirminci işgünü sonuna kadar irat kay
dedilmek üzere Hazineye devrolunur. Bu 
Kanuna göre idarî para cezalarının veya idarî 
yaptırımların uygulanması, bu Kanunun diğer 
hükümlerinin uygulanmasına engel oluştur
maz. Bu Kanuna göre verilen ceza ve alınacak 
tedbirler diğer kanunlar gereği yapılacak işlem
leri engellemez. 

İdarî para cezalarında tüzel kişilerin sorum
luluğu 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 65 
inci maddesine göre tayin olunur. 

İdarî para cezaları ilgililerine tebliğ edildiği 
tarihten itibaren otuz gün içinde ödenir. İdarî 
para cezalan hakkında 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu hükümleri uygulanır. Kesinleşen ve 
süresinde ödenmeyen idarî para cezaları ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre tahsil edilir. 

Bu Kanuna göre; araştırma izni ve ruhsat
name almadan araştırma yapanlar 100 000 YTL 
idarî para cezası ile, arama ruhsatnamesi veya iş
letme ruhsatnamesi almaksızın araştırma dışında 
petrol işlemlerini yapanlar 250 000 YTL idarî 
para cezası ile cezalandırılırlar. Türk ilim ve 
araştırma kuruluşları ile Millî Savunma Bakan
lığı tarafından bilimsel araştırma yapmak üzere 
Genel Müdürlüğe bildirilerek görevlendirilen 
şahıslara bu fıkra hükümleri uygulanmaz. 
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Genel Müdürlük, bir petrol işleminde veya 
bu işlem ile ilgili olarak tehlikeli fiil yapıldığını 
belirler ise, petrol hakkı sahibi 350 milyar lira 
idari para cezası ile cezalandırılır ve petrol iş
lemi durdurulur. Tehlikeli fiilin önlenmesi için 
Genel Müdürlüğün vermiş olduğu süre içinde, 
tehlikeli fiil önlenmezse, tehlikeli fiil ortadan 
kaldırılıncaya kadar, her geçen gün için 50 mil
yar lira idari para cezası uygulanır ve Genel 
Müdürlük, masrafı petrol hakkı sahibine ait ol
mak üzere, tehlikeli fiili önleyici tedbirleri alır, 
hasarı tamir ve tazmin ettirir. Bu amaçla ön
celikle 4 üncü maddenin yedinci fıkrasında yer 
alan teminat kullanılır. Teminatın kullanılan 
kısmı otuz gün içinde petrol hakkı sahibine 
tamamlattırılır. Teminat yetmediği takdirde 
kalan miktar, petrol hakkı sahibinden onbeş 
gün içinde tahsil edilir. Tehlikeli fiil nedeniyle 
önemli ve tamiri mümkün olmayan bir hasar 
veya zarar meydana geldiği Genel Müdürlük 
tarafından belirlenirse, petrol hakkı sahibine 
500 milyar lira idari para cezası uygulanır. 

Bu Kanunun verdiği bir hakkın kullanıl
masını veya Genel Müdürlüğün bir görevlisinin 
görevini yapmasını engelleyenlere 50 milyar 
lira idari para cezası uygulanır. 

Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat gereği 
istenilen her türlü bilgi ve belgelerin bir takvim 
yılı içinde iki defa zamanında eksiksiz gönderil
memesi durumunda, petrol hakkı sahibi 10 mil
yar lira idari para cezası ile cezalandırılır. Bir 
takvim yılında ikiden fazla tekrarı halinde her 
tekrar için 10 milyar lira ayrıca idari para cezası 
uygulanır. Bu Kanuna göre yapılan başvurularda 
gerçek dışı beyanda bulunanlar 50 milyar lira 
idari para cezası ile cezalandırılırlar. Bu konuda 
mahkeme tarafından mahkum edilen bir şahsa 
verilmiş olan haklar Bakan tarafından feshedilir. 

İdari tedbirler 
MADDE 29.- Petrol hakkı sahibi bu 

Kanuna, yönetmeliğe, araştırma izni, arama ruh
satnamesi veya işletme ruhsatnamesinde yazılı 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Genel Müdürlük, bir petrol işleminde veya 
bu işlem ile ilgili olarak tehlikeli fiil yapıldığını 
belirler ise, petrol hakkı sahibi 350 000 YTL 
idarî para cezası ile cezalandırılır ve petrol iş
lemi durdurulur. Tehlikeli fiilin önlenmesi için 
Genel Müdürlüğün vermiş olduğu süre içinde, 
tehlikeli fiil önlenmezse, tehlikeli fiil ortadan 
kaldırılıncaya kadar, her geçen gün için 50 000 
YTL idarî para cezası uygulanır ve Genel 
Müdürlük, masrafı petrol hakkı sahibine ait ol
mak üzere, tehlikeli fiili önleyici tedbirleri alır, 
hasarı tamir ve tazmin ettirir. Bu amaçla ön
celikle 4 üncü maddenin yedinci fıkrasında yer 
alan teminat kullanılır. Teminatın kullanılan 
kısmı otuz gün içinde petrol hakkı sahibine 
tamamlattırılır. Teminat yetmediği takdirde 
kalan miktar, petrol hakkı sahibinden on beş 
gün içinde tahsil edilir. Tehlikeli fiil nedeniyle 
önemli ve tamiri mümkün olmayan bir hasar 
veya zarar meydana geldiği Genel Müdürlük 
tarafından belirlenirse, petrol hakkı sahibine 
500 000 YTL idarî para cezası uygulanır. 

Bu Kanunun verdiği bir hakkın kullanıl
masını veya Genel Müdürlüğün bir görevlisinin 
görevini yapmasını engelleyenlere 50 000 YTL 
idarî para cezası uygulanır. 

Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat gereği 
istenilen her türlü bilgi ve belgelerin bir takvim 
yılı içinde iki defa zamanında eksiksiz gönderil
memesi durumunda, petrol hakkı sahibi 10 000 
YTL idarî para cezası ile cezalandırılır. Bir tak
vim yılında ikiden fazla tekrarı halinde her tek
rar için 10 000 YTL ayrıca idarî para cezası uy
gulanır. Bu Kanuna göre yapılan başvurularda 
gerçek dışı beyanda bulunanlar 50 000 YTL 
idarî para cezası ile cezalandırılırlar. 

İdarî tedbirler 
MADDE 28.- Petrol hakkı sahibi bu 

Kanuna, yönetmeliğe, araştırma izni, arama ruh
satnamesi veya işletme ruhsatnamesinde yazılı 
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şartlardan herhangi birine uymadığı takdirde, 
kendisine doksan gün süre içinde şartlara uy
ması ihtar edilir ve uymaması durumunda ilgili 
petrol hakkının feshedileceği bildirilir. Doksan 
günlük sürenin bitiminde petrol hakkı sahibinin 
şartlara uyabilmesi için ek süreye ihtiyaç var ise 
altmış günü geçmemek üzere ek süre verilir 
veya petrol hakkı feshedilir. 

Arama veya işletme ruhsatnamesi sahibi 
4 üncü maddenin dört, altı, yedi ve sekizinci, 
17 nci maddenin dördüncü, 18 inci maddenin 
beşinci ve 19 uncu maddenin ikinci fıkraların
da belirtilen hükümlerden herhangi birine uy
madığı takdirde, hakkında doksan günlük süre 
verilmek suretiyle veya doğrudan doğruya 
fesih yaptırımı uygulanır. 

Fesih karan, Genel Müdürün teklifi üzerine 
Bakan tarafından verilir. Feshine karar verildiği 
takdirde, araştırma izninden, arama veya işletme 
ruhsatnamesinden doğan haklar, fesih tarihinden 
itibaren sona erer. Mevzuata uyma için verilen 
süreler içinde, şartlara uyum için gerekli çalış
malar, petrolün satışı ve tehlikeli fiilin önlen
mesi dışında hiçbir işlem yapılamaz. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 
MADDE 30.- 19.4.1926 tarihli ve 815 

sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye 
(Kabotaj) ve Limanlarla Kara Sulan Dahilinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

şartlardan herhangi birine uymadığı takdirde, 
kendisine doksan gün süre içinde şartlara uy
ması ihtar edilir ve uymaması durumunda ilgili 
petrol hakkının feshedileceği bildirilir. Doksan 
günlük sürenin bitiminde petrol hakkı sahibinin 
şartlara uyabilmesi için ek süreye ihtiyaç var ise 
altmış günü geçmemek üzere ek süre verilir 
veya petrol hakkı feshedilir. 

Arama veya işletme ruhsatnamesi sahibi 
4 üncü maddenin dört, altı, yedi ve sekizinci, 
16 ncı maddenin dördüncü, 17 nci maddenin 
beşinci ve 18 inci maddenin ikinci fıkralarında 
belirtilen hükümlerden herhangi birine uy
madığı takdirde, hakkında doksan günlük süre 
verilmek suretiyle veya doğrudan doğruya 
fesih yaptırımı uygulanır. 

Fesih kararı, Genel Müdürün teklifi üzerine 
Bakan tarafından verilir. Feshine karar verildiği 
takdirde, araştırma izninden, arama veya işletme 
ruhsatnamesinden doğan haklar, fesih tarihinden 
itibaren sona erer. Mevzuata uyma için verilen 
süreler içinde, şartlara uyum için gerekli çalış
malar, petrolün satışı ve tehlikeli fiilin önlen
mesi dışında hiçbir işlem yapılamaz. 

Transit boru hatları 
MADDE 29.- Ham petrolün veya doğal 

gazın bir başka ülkeye tevcihen bir milletlerarası 
andlaşmaya dayanmaksızın Türkiye üzerinden 
transit geçişini veya Türkiye'ye gelişini sağ
layacak bir boru hattı kurulmasına bu Kanunun 
17 nci maddesinde belirtilen sürelerle Bakanlar 
Kurulunca izin verilir. Bu kapsamda verilen 
izinlere ilişkin hak ve mükellefiyetler ile 
kamulaştırma işlemleri; 22, 23 ve 24 üncü mad
deleri hariç olmak üzere bu Kanunun ilgili 
hükümlerine tabidir. Gerektiğinde bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında 
karar almaya Bakanlık yetkilidir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 
MADDE 30.- 19.4.1926 tarihli ve 815 sa

yılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye 
(Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde 
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İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunun 3 ün
cü maddesine "bilumum deniz esnaflığı icrası" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "(petrol arama 
ve üretim faaliyetleri hariç)" ibaresi ile 4 üncü 
maddesinin "ecnebi tahlisiye gemilerinin" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "ve petrol arama 
ve üretim faaliyetlerinde kullanılan deniz 
vasıtalarının" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 31.- 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü mad
desinin birinci fıkrasındaki "% 25 nispetinde 
kurumlar vergisi tevkifatına tabidir" ibaresinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Ancak, Petrol Kanunu hükümleri uyarınca 
petrol arama ve üretim faaliyetlerine münhasır 
olmak üzere sağlanacak kazançların kurumlar 
vergisi tevkifatı % 5 olarak uygulanır." 

MADDE 32.- 7.3.1954 tarihli ve 6326 
sayılı Petrol Kanununun 18 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan "teftiş kurulu başkanı 
ve müfettişlerden;" ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır. 

MADDE 33.- 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı 
Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tab
lonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" 
başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"31. Petrol Kanunu kapsamında petrol 
hakkı sahiplerinin petrol arama ve üretim 
faaliyetlerine ilişkin olarak yapmış oldukları 
sözleşmelere ilişkin kağıtlar. " 

MADDE 34.- 25.10.1984 tarihli ve 3065 
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 ün
cü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"c) Petrol Kanunu hükümleri gereğince 
petrol arama ve üretim faaliyetlerine münhasır 
olmak üzere bu faaliyetleri yürütenlere yapılan 
hizmetler ile mal teslimleri," 

MADDE 35.- 20.2.2001 tarihli ve 4628 
sayılı Elektrik Piyasası Kanununa 10 uncu 
maddesinin (C) bendinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunun 
3 üncü maddesine "bilumum deniz esnaflığı ic
rası" ibaresinden sonra gelmek üzere "(petrol 
arama ve üretim faaliyetleri hariç)" ibaresi ile 
4 üncü maddesinin "ecnebi tahlisiye gemi
lerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 
petrol arama ve üretim faaliyetlerinde kul
lanılan deniz vasıtalarının" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 31.- 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü mad
desinin birinci fıkrasındaki "% 25 nispetinde 
kurumlar vergisi tevkifatına tabidir." ibaresinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Ancak, Petrol Kanunu hükümleri uyarınca 
petrol arama ve üretim faaliyetlerine münhasır 
olmak üzere sağlanacak kazançların kurumlar 
vergisi tevkifatı % 5 olarak uygulanır." 

MADDE 32.- 7.3.1954 tarihli ve 6326 
sayılı Petrol Kanununun 18 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan "teftiş kurulu başkanı 
ve müfettişlerden;" ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır. 

MADDE 33.- 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı 
Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tab
lonun "IV-Ticarî ve medenî işlerle ilgili kâğıtlar" 
başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"36. Petrol Kanunu kapsamında petrol 
hakkı sahiplerinin petrol arama ve üretim 
faaliyetlerine ilişkin olarak yapmış oldukları 
sözleşmelere ilişkin kâğıtlar." 

MADDE 34.- 20.2.2001 tarihli ve 4628 
sayılı Elektrik Piyasası Kanununa 10 uncu 
maddesinin (C) bendinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
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"Kurumun petrol piyasası ile ilgili, katılım 
payı ve lisanslandırma işlemlerinden elde ettiği 
yıllık gelirlerinin yüzde 5'i Kurum tarafından 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne her yılın Ekim 
ayında ödenir." 

MADDE 36.- 6.6.2002 tarihli ve 4760 
sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"8. (II) sayılı listede yer alan mallardan 
petrol işleminde kullanılacağı Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğünce onaylanan kara, hava ve 
deniz taşıtlarının ithali veya ilk iktisabı," 

MADDE 37.- 10.12.2003 tarihli ve 5018 
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa ekli (I) sayılı "Genel Bütçe Kap
samındaki Kamu İdareleri" cetvelinin 48 inci 
sırasında sayılan "Petrol İşleri Genel Müdür
lüğü" bu cetvelden çıkarılarak, aynı Kanuna 
ekli (II) sayılı "Özel Bütçe Kapsamındaki 
İdareler" cetvelinin 51 inci sırasına eklenmiştir. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

"Kurumun petrol piyasası ile ilgili, katılım 
payı ve lisanslandırma işlemlerinden elde ettiği 
yıllık gelirlerinin yüzde beşi Kurum tarafından 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne her yılın Ekim 
ayında ödenir." 

MADDE 35.- 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci mad
desine aşağıdaki (8) numaralı bent eklenmiştir. 

"8. (II) sayılı listede yer alan mallardan 
petrol işleminde kullanılacağı Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğünce onaylanan kara, hava ve 
deniz taşıtlarının ithali veya ilk iktisabı," 

MADDE 36.- 4.12.2003 tarihli ve 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununa aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir. 

"Biyodizel 
EK MADDE 1. - Biyodizel üreticileri, 

EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelikte 
belirlenen kalite standartlarına göre üretim yap
mak üzere, yönetmelikle belirlenen usul ve 
esaslar dahilinde bedelsiz olarak üretim lisansı 
alırlar ve üretimlerini lisans kapsamında yapar
lar. Kalite denetimleri EPDK tarafından yapılır 
veya yaptırılır. 

Petrol piyasasında faaliyet gösteren 
rafınerici ve dağıtıcılar, tamamen yerli tarım 
ürünlerini kullanarak üretim yapan biyodizel 
üreticilerinden temin edecekleri biyodizeli 
akaryakıt ile en az yüzde iki oranında harman
layabilirler. Harmanlama oranı ile harmanlama 
sonucu oluşan ürünün Özel Tüketim Vergisi 
Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenir. Har
manlama oranlan ile ilgili denetimler EPDK 
tarafından yapılır. 
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Biyodizel üreticileri her yıl, bir sonraki yıl 
için piyasaya sunabilecekleri üretim miktarını 
ve her üç aylık dönem gerçekleşmelerini yılı 
içinde EPDK'ya bildirir. 

Biyodizel üreticileri sadece yerli tarım 
ürünlerinden üretilen saf biyodizel dağıtımı ve 
satışı yapmak için bu Kanunun 7 nci ve 8 inci 
maddelerindeki esaslara göre ve yıllık en az 
otuz bin ton saf biyodizel satış projeksiyonu 
vermek koşuluyla dağıtım lisansı ve bayi lisan
sı alabilir. Dağıtım ve bayi lisanslarının teknik 
ve ekonomik şartları EPDK tarafından, bu 
şekilde tüketiciye ulaşacak biyodizele uy
gulanacak Özel Tüketim Vergisi muafiyet oran
ları Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. 

Dağıtıcılar ve rafineriler, Tarım Birlik ve 
Kooperatifleri ile bu birlik ve kooperatiflerin 
biyodizel üreticilerine teslim ettiği yerli tarım 
ürünlerinden üretilebilecek miktarı geçmemek 
üzere, yerli tarım ürünü teslimi karşılığı bu bir
lik ve kooperatiflere ortaklarının tüketimleri 
miktarında Maliye Bakanlığının düzenlemeleri 
doğrultusunda Özel Tüketim Vergisi ve Katma 
Değer Vergisinden muaf biyodizel (saf veya har
manlanmış) verecek anlaşmalar yapabilir. Bu 
şekilde Tarım Birlik ve Kooperatiflerine verilen 
biyodizel, birlik ve kooperatif ortaklarına 
tüketim miktarları göz önünde bulundurularak 
dağıtılır. Ancak ortakların tüketimlerinden fazla 
olan miktarlar birlik veya kooperatifler tarafın
dan dağıtıcılara satılır. Birlik ve kooperatif ortağı 
kişilerin piyasada biyodizel satışları yasaktır. 

Bu maddenin birinci, ikinci ve dördüncü 
fıkralarına aykırı faaliyet gösterenlere bu 
Kanunun 19 uncu maddesinin (a) bendi hüküm
leri, üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırı faaliyet 
gösterenlere bu kanunun 19 uncu maddesinin (b) 
bendi hükümleri ile genel hükümleri uygulanır." 

MADDE 37.- 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 2 nci maddesinin (5), (7) ve (44) 
numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

Yönetmelik 
MADDE 38.- Bu Kanunun hükümlerinin 

uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Genel 
Müdürlük tarafından çıkarılacak yönetmelik
lerle düzenlenir. Yönetmelikler bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içerisinde çıkarılır. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 39.- 7.3.1954 tarihli ve 6326 

sayılı Petrol Kanunu, 18 inci maddesi hariç ol
mak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. 

"5) Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (ham
madde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, 
motorin türleri, biyodizel, fuel-oil türleri ile 
Kurum tarafından belirlenen diğer ürünleri, 

7) Akaryakıtla harmanlanan ürünler: Metil 
tersiyer bütil eter (MTBE), denatüre 
biyoetanol, biyodizel ve benzeri (Maliye 
Bakanlığının belirlediği miktarlarda harman
lanan yerli tarım ürünlerinden üretilenlerin 
Özel Tüketim Vergisi muafiyet oranlan Maliye 
Bakanlığınca düzenlenir) akaryakıt ile eşdeğer 
vergiye tâbi olan ve olacak ürünleri, 

44) Ürün: Fiziksel veya kimyasal işlem, 
rafinaj veya diğer yöntemlerle elde edilen ürün 
veya ara ürün herhangi bir hidrokarbonu, 

45) Biyodizel: Akaryakıt olarak veya akar
yakıt ile harmanlanarak kullanılmak üzere, bit
kisel ve hayvansal yağlar veya bitkisel ve hay
vansal atık yağlardan elde edilen ürün türevi 
yağ asiti metil esterleri karışımını, 

46) Biyoetanol: Akaryakıt ile harmanlan
mak üzere şekerli, nişastalı bitkilerden, her tür
lü selülozik kaynaklardan ve biyokütle atık ve 
artıklarından üretilen denatüre etil alkolü," 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

Yönetmelik 
MADDE 38.- Bu Kanunun hükümlerinin 

uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Genel 
Müdürlük tarafından çıkarılacak yönetmelik
lerle düzenlenir. Yönetmelikler bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içerisinde çıkarılır. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 39.- a) 18.4.2001 tarihli ve 4646 

sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 11 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı ben
dinin dördüncü paragrafı, 

b) 7.3.1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol 
Kanunu, 18 inci maddesi hariç olmak üzere, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
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GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce alınmış arama ruhsat
nameleri, mülga 6326 sayılı Petrol Kanununun 
122 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, 
arama ruhsatlarına ilişkin olarak mevcut 
bulunan bölgesel veya ruhsat bazındaki sondaj 
mükellefiyetleri bu Kanuna göre düzenlenir ve 
söz konusu mükellefiyetlerle ilgili olarak alın
mış olan teminatlar güncelleştirilip 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce denizlerde alınmış arama ve işletme ruhsat
nameleri, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra yapılacak ilk uzatım tarihinden itibaren 
bu Kanun hükümlerine tabidir. Petrol hakkı 
sahiplerinin kendi petrolünü taşımak üzere 
mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında 
almış olduğu boru hattı belgeleri işletme ruh
satlarının eki haline getirilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce alınmış arama ve işletme ruhsatnameleri bu 
Kanun hükümlerine tabidir. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte başlamış olan ve mülga 
6326 sayılı Kanun kapsamında alınan bir belge 
ile ilgili olarak başlatılmış veya yapımı devam 
eden projeler tamamlanıncaya kadar ithalat, ih
racat ve kamulaştırma haklarının yürürlüğü 
devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren yeni yönetmelikler ve ilgili 
mevzuat düzenleninceye kadar, mevcut Petrol 
Tüzüğü ve ilgili mevzuatın bu Kanuna aykırı 
olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
edilir. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Mülga 6326 sayılı 
Petrol Kanununun 116 ncı maddesinin (3) 
numaralı fıkrası gereğince yapılan transferler 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce alınmış arama ruhsat
nameleri, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 
6326 sayılı Petrol Kanununun 122 nci maddesi 
gereğince kazanılmış hakları saklı kalmak 
üzere, arama ruhsatlarına ilişkin olarak mevcut 
bulunan bölgesel veya ruhsat bazındaki sondaj 
mükellefiyetleri bu Kanuna göre düzenlenir ve 
söz konusu mükellefiyetlerle ilgili olarak alın
mış olan teminatlar güncelleştirilir. Bu işlemler 
Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bir yıl 
içinde Genel Müdürlük tarafından tamamlanır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce alınmış arama ve işletme ruhsatnameleri bu 
Kanun hükümlerine tabidir. Ancak, Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce denizlerde alın
mış arama ve işletme ruhsatnameleri, bu 
Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak ilk uzatım tarihinden itibaren bu 
Kanun hükümlerine tabidir. 

Petrol hakkı sahiplerinin kendi petrolünü 
taşımak üzere bu Kanun ile yürürlükten kal
dırılan 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında 
almış olduğu boru hattı belgeleri işletme ruh
satlarının eki haline getirilir. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte başlamış olan ve bu Kanun 
ile yürürlükten kaldırılan 6326 sayılı Kanun 
kapsamında alman bir belge ile ilgili olarak 
başlatılmış veya yapımı devam eden projeler 
tamamlanıncaya kadar ithalat, ihracat ve 
kamulaştırma haklarının yürürlüğü devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren yeni yönetmelikler ve ilgili 
mevzuat düzenleninceye kadar, mevcut Petrol 
Tüzüğü ve ilgili mevzuatın bu Kanuna aykırı 
olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
edilir. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanun ile yürür
lükten kaldırılan 6326 sayılı Petrol Kanununun 
116 ncı maddesinin (3) numaralı fıkrası 
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nedeniyle 1995, 1996 ve 1997 mali yılları büt
çe kanunlarında yer alan "6326 Sayılı Petrol 
Kanunu Gereğince Ödenecek Kur Farkları" ve 
"Petrol Arama ve Petrolle ilgili Faaliyetleri 
Düzenleme Fonuna Ait Hizmetler" harcama 
kalemlerinden 1995, 1996 ve 1997 yıllarında 
yapılan kur farkı ödemeleri ilgililer adına kişi 
borçlan hesabına alınarak terkin edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5.- Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettiş
ler, müfettişler ve müfettiş yardımcıları istih
dam fazlası personel olarak 27.11.1994 tarihli 
ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanunun 22 nci maddesi kap
samında işlem yapılmak üzere Devlet Personel 
Başkanlığına aktarılır. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

gereğince yapılan transferler nedeniyle 1995, 
1996 ve 1997 malî yılları bütçe kanunlarında 
yer alan "6326 Sayılı Petrol Kanunu Gereğince 
Ödenecek Kur Farkları" ve "Petrol Arama ve 
Petrolle ilgili Faaliyetleri Düzenleme Fonuna 
Ait Hizmetler" harcama kalemlerinden 1995, 
1996 ve 1997 yıllarında yapılan kur farkı 
ödemeleri ilgililer adına kişi borçları hesabına 
alınarak terkin edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5.- Ekli (1) sayılı listede 
yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki Petrol İşleri Genel Müdür
lüğüne ait cetvelden çıkarılmıştır. 

Çıkarılan bu kadroların yerine (2) ve (3) 
sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı 
cetvelin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait 
bölümlerine sırasıyla eklenmiştir. 

Yukarıdaki listede yer verilen düzenlemeye 
göre Genel Müdürlükte Teftiş Kurulu Başkan
lığında görevli Teftiş Kurulu Başkanı, Baş
müfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en fazla 
üç ay içinde Genel Müdürlükteki her türlü iliş
kileri kesilerek Bakanlık ve Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğüne atamaları yapılır. 

Ancak, yukarıdaki şekilde kadrosuna 
ataması yapılamayan söz konusu personel, yeni 
bir göreve ataması yapılıncaya kadar aylık, ek 
gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer 
malî haklarını şahıslarına bağlı olarak almaya 
devam eder. Bu durumda olup yeni bir göreve 
ataması yapılamayan personel ise; bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl 
içerisinde istihdam fazlası personel olarak 
27.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme 
Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
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Yürürlük 
MADDE 40.- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 41.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci 
maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere 
Devlet Personel Başkanlığına aktarılır. 

Yürürlük 
MADDE 40.- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 41.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V. 
M. V. Gönül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı V. 
M. A. Şahin 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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SANAYİ, TÎCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

(1 SAYILI LİSTE) 
İPTAL EDİLEN KADROLAR 

KURUMU: PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLÂTI: MERKEZ 

SERBEST TUTULU 
KADRO KADRO 

SINIFI 
GİH 
GİH 
GIH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

UNVANI 
Teftiş Kurulu Başkanı 
Başmüfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş (Özelleştirme) 
Müfettiş Yardımcısı 
TOPLAM 

DERECESİ 
1 
1 
1 
3 
5 

1-7 
9 

ADEDİ 
1 
6 
6 
1 
1 

10 
1 

26 

ADEDİ TOPLAM 
1 
6 
6 
1 
1 

10 
1 

26 

(2 SAYILI LİSTE) 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

KURUMU: ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI: MERKEZ 

SINIFI 
GİH 
GIH 
GIH 

RUMU: 
»KILAT 
SINIFI 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

UNVANI 
Başmüfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş Yardımcısı 
TOPLAM 

(3 SAYILI 

DERECESİ 
1 
5 
7 

LİSTE) 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
I: MERKEZ 

UNVANI 
Başmüfettiş 
Müfettiş (0) 
Müfettiş 
Müfettiş 

TOPLAM 

m 

DERECESİ 
1 

1-7 
3 
5 

KADRO ADEDİ 
4 
1 
4 
9 

KADRO ADEDİ 
5 

10 
1 
1 

17 
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