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BÖLÜM I : BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT'İN 57. HÜKÜMETİN İKİ
Y I L L I K ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI
(28 Mayıs 2001)
GİRİŞ
28 Mayıs 1999 tarihinde görevine başlayan Hükümetimiz ikinci yılını doldur
muş bulunmaktadır.
18 Nisan 1999 milletvekili seçimleri sonunda hiçbir partinin Meclis'te çoğun
luk sağlayamaması üzerine, Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve
Anavatan Partisi bir araya gelerek iki yıl önce 57. Cumhuriyet Hükümetini kur
muşlardı.
Uzlası ve Atılım Hükümeti:
Hükümetimiz, Programında da vurgulandığı üzere bir "uzlaşı ve atılım
hükümeti"olma kararlılığı içinde iş başı yapmıştı.
Geçen iki yıllık süre içinde 57. Hükümet, yaptığı uyumlu ve etkili çalışmalar
la gerçekten "uzlaşı ve atılım hükümeti" olduğunu kanıtlamıştır.
Bir zamanlar Türkiye'de "Ne çektikse, koalisyonlardan çektik." denirdi ve ül
kenin koalisyon hükümetleriyle yönetilmesine çok olumsuz bakılırdı.
Son yıllarda ise demokrasilerin temel öğelerinden biri olan uzlaşı, bu arada
koalisyon kültürü Türkiye'de gelişti. Özellikle, 57. Hükümet döneminde bu
konuda çok büyük aşama sağlandı. Bu durum demokrasimiz açısından büyük
önem taşımaktadır.
Hükümetimiz yalnız kendi içinde değil, aynı zamanda Meclis'le, Meclis'teki
muhalefet partileriyle, toplum kesimleriyle ve onları temsil eden kuruluşlarla da
her zaman diyalog içinde olmaya özen gösterdi; uzlaşı arayışı içinde oldu.
Bunun sonucu olarak, ülkemizin pek çok sorunuyla ilgili sağlıklı çözümler
geliştirebildi.
Sağlanan siyasal istikrarın bir uzantısı olarak ekonomik ve sosyal yapının
düzeltilmesi için programlar hazırlandı ve uygulamaya kondu. Güvenlik alanın
da, dış politikada, yolsuzluklarla mücadelede önemli gelişmeler sağlandı.

Yasalar;
Yine bunun sonucu olarak, iki yıl içinde (23 Mayıs 2001 tarihine kadar) 285
yasa çıkan İdi.
Bu, şimdiye kadar ülkemizde ve belki de dünyada görülmeyen bir başarıdır.
Hem Hükümetimizin, hem de büyük hızla çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başarısıdır.
Çıkarılan yasalar arasında gerek ekonomi, gerek demokratikleşme, insan hak
ları ve sosyal haklar alanında reform niteliği taşıyan pek çok düzenleme de bulun
maktadır.
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EKQNQMİ;
Son 20 yılda Türkiye ekonomisi bazı köklü değişiklikler yaşadı. Kapalı
ekonomi dışa açıldı. Çeşitli sektörlerde önemli atılımlar gerçekleştirildi.
Ama, ekonominin yüksek enflasyon, yüksek faiz, yüksek kamu açıkları gibi
hastalıkları süregeldi.
Makro ekonomik dengesizliklere neden olan pek çok yapısal sorun yıllarca
çözümsüz bırakıldı.
Popülist politikalardan vazgeçilmedi.
Ülke 1990'lardan itibaren de sıklaşan aralıklarla ekonomik krizler yaşadı.
Bunda dış etkenler de rol oynadı. Ancak, krizlerin başlıca nedeni uzun
dönemde sürdürülemez nitelikteki iç borç yapılanması ve bununla bağlantılı
olarak başta kamu bankaları olmak üzere mali sistemdeki yapısal sorunların kalıcı
biçimde çözülememiş olmasıdır.
Kamu açıklarının giderek artması ve bunun yüksek reel faizli borçlanmalar ile
karşılanması sorunları daha da ağırlaştırdı.
1997 yılının ikinci yarısından başlayarak, ekonomimiz genel bir toparlanma
sürecine girmiş, enflasyon yüzde 90'lardan yüzde 50'lere inmeye, yatırımlar hız
lanmaya başlamıştı.
Ancak, dünyada yaşanan krizler, özellikle de Rusya krizi, Türk ekonomisini
de olumsuz etkiledi.
1999 yılına girilirken, bu nedenle ekonomide daralma eğilimi başlamıştı.
1999 yılında yaşadığımız iki büyük deprem, ülkemizin ekonomik bakımdan
en gelişmiş bölgesini vurdu. Depremler ekonomiye ağır yükler getirdi.
Öte yandan, 1999 ve 2000 yıllarında dünya petrol fiyatlarında olağanüstü ar
tışlar yaşandı.
Birinci Ekonomik Program :
Böyle bir ortamda geçmişteki bir çok hükümet gibi Hükümetimiz de sorun
ları geçici önlemlerle geçiştirebilir, geleceğe erteleyebilirdi. "Günü kurtaralım da,
gelecekte ne olursa olsun" diyebilirdi.
Ama, Hükümetimiz doğru olanı seçti ve 2000 yılı başından itibaren enflas
yonun düşürülmesini, ekonominin yeniden yapılandırılmasını ve istikrarlı bir
büyüme ortamı oluşturulmasını öngören kapsamlı bir programı uygulamaya koydu.
Program;
- Sıkı bir maliye politikası uygulanmasını,
- Kapsamlı yapısal reformlar gerçekleştirilmesini,
- Döviz kurunun hedeflenen enflasyona göre belirlenerek önceden
açıklanmasını öngörmekteydi.
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Yapısal Reformlar ve Önemli Düzenlemeler :
2000 yılı başından itibaren uygulanan ekonomik programın önemli bir
ayağını da yapısal reformlar oluşturmaktaydı. Bu kapsamda ekonomik bakımdan
önem taşıyan bir çok düzenleme, programın uygulanmaya başlamasından önce ve
sonra gerçekleştirildi.
. Bankacılık reformu
yapıldı : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulunun kurulmasıyla ve öteki önlemlerle bankacılık sisteminin sağlıklı bir
yapıya kavuşması amaçlandı.
. Sosyal güvenlik reformu ile, sosyal güvenlik sisteminin finansman dengesini
sağlamaya yönelik önlemler alındı.
Ayrıca, ülkemizde ilk kez İşsizlik Sigortası kuruldu.
Reformun ikinci aşamasını oluşturan kurumsal yapıların yeniden düzenlen
mesine ve kamu emeklilik sistemine ek olarak bireysel emeklilik sisteminin
getirilmesine ilişkin düzenlemeler yürürlüğe kondu.
Dışalımda haksız rekabete karşı önlemler alındı.
Vergi alanında düzenlemeler yapıldı. Vergi gelirlerini artırıcı önlemler alındı.
Kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan
doğan uyuşmazlıkların uluslararası tahkim yoluyla çözülmesinin öngörülebilmesine olanak sağlayan Anayasa ve yasa düzenlemeleri gerçekleştirildi.
Gümrük mevzuatında köklü değişiklikler yapıldı. Avrupa Birliği mevzuatına
uyum sağlandı.
Sermaye Piyasası Yasası ile, sermaye piyasasının yönetimi çağdaş, özerk ve
etkili bir duruma getirildi.
Kamu maliyesinde disiplinin ve saydamlığın sağlanabilmesi amacıyla fon
ların büyük bir bölümü kaldırıldı.
İletişim sektörünün Devlet imtiyazı olmaktan çıkarılmasına olanak sağlayan
yasa değişikliği yapıldı; Türk Telekom A.Ş.'nin Ticaret Yasasına göre özel bir şir
ket olarak hizmet vermesi öngörüldü; Telekomünikasyon Kurulu adıyla bir Kurul
oluşturuldu.
Kiraların 2000 yılında en çok % 25, 20001 yılında % 10 artırılmasına ilişkin
yasa çıkan İdi.
Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu kuruldu.
Tarımsal ürünler için verilen desteklerin aracılar yerine doğrudan üreticilere
ulaşmasını sağlayacak Doğrudan Gelir Desteği Sistemi uygulanmaya başladı.
Ayrıca, "Alternatif Ürün", "Çiftçi Kayıt Sistemi", "Hayvancılığın Geliştiril
mesi ve Desteklenmesi" adıyla çeşitli projeler uygulanmaktadır.
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerine mali ve yönetsel özerklik veril
mesini öngören düzenlemeler yapıldı.
Ürün ihtisas borsaları kurulmasıyla ilgili yasa yürürlüğe kondu.
- 9 -

Orman Yasası'nda önemli değişiklikler yapıldı.
. Organize Sanayi Bölgeleri Yasası çıkarılarak bu bölgelere hükmi şahsiyet
kazandırıldı. Bunların Devlet gözetiminde bağımsız bir biçimde gelişmelerine
olanak sağlandı.
Kamu Bankalarının yeniden yapılandırılarak özelleştirilmesine olanak sağ
layacak yasalar çıkarıldı.
İçki üretiminde yerli ve yabancı girişimcilere de yatırım olanağı tanındı.
Elektrik Piyasasının serbestleştirilmesi sağlandı.
Hayvansal üretimde verimin artırılması için ıslah çalışmaları yapılmasını ön
gören yasa çıkarıldı.
. Petrol Ofisi, cep telefonu satışı gibi özelleştirme uygulamalarında başarılı
sonuçlar alındı.
Genel olarak görülen bu olumlu gelişmelere karşın, 2000 yılının ikinci
yarısından itibaren, likidite sıkışıklığı önce Kasım ayında, ardından da ödemeler
sisteminin kilitlenmesiyle Şubat ayında yaşadığımız krizlere neden olmuştur.
Programın temel unsurlarından biri olan "döviz çıpası" modelinden "dalgalı
kur"modeline geçilmesiyle genel olarak ekonomik programın yenilenmesi gerekti.

Yeni Ekonomik Program;
Yapılan kapsamlı çalışmalardan sonra, 14 Nisan 2001 tarihinde "Güçlü
Ekonomiye Geçiş Programı" adıyla açıklanan yeni Programın temel amacı;
- Güven ve istikrarı hızla sağlamak,
- Aynı zamanda kamu yönetimini ve ekonomiyi geri dönülmeyecek biçimde
yeniden yapılandırmaktır.
Program ile;
- Enflasyonla mücadelenin kararlı bir biçimde sürdürülmesi,
- Kamu bankaları başta olmak üzere bankacılık sisteminin hızla yeniden
yapılandırılması; böylece, bankacılık sektörü ile reel sektör arasında sağlıklı bir
ilişki kurulması,
- Kamu finansman dengesinin sağlanması,
- özverinin tüm kesimlerce adaletli bir biçimde paylaşılmasını öngören, uz
laşmaya dayalı ve enflasyon hedefleri ile uyumlu bir gelirler politikasının sür
dürülmesi,
- Etkinlik, esneklik ve saydamlık için yapısal unsurların yasal altyapısının
oluşturulması
amaçlanmaktadır.
Mali sektörün yeniden yapılandırılması için;
• Bankalar Yasasında Kasım ve Şubat aylarındaki gelişmelerden sonra gerek
sinme duyulan değişikliklere ilişkin Yasa hazırlandı.
• Merkez Bankası'nda yönetim bakımından tam özerkliği sağlayacak Yasa
yürürlüğe konuldu.
-10-

• Ziraat Bankasının ve Halk Bankasının "görev zararTna yol açan tüm
Bakanlar Kurulu Kararları iptal edildi.
• Kamu bankalarının sermayeleri yeterli düzeye getirilmektedir.
• Kamu bankalarının yönetimi ortak bir yönetim kuruluna devredilmiştir.
Bu kurul bankaları yeniden yapılandırarak özelleştirmeye hazırlayacaktır.
• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndaki bankaların sorunlarının kısa sürede
çözüme kavuşturulması için de etkili ve kapsamlı önlemler alınmaktadır.
• Ayrıca, yaşanan gelişmelerden olumsuz yönde etkilenen özel bankaların
güçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
Devlette saydamlığı artıracak ve kamu finansmanını güçlendirecek
düzenlemeler bağlamında:
• Hazırlanmakta olan Borçlanma Yasası ile Devlette saydamlık ve hesap
verilebilirlik amaçlanmakta, kamu borç yönetiminin sınırları açık kurallara
bağlanmaktadır.
• Yürürlüğe konulan Kamulaştırma Yasası ile yeterli ödenek sağlanmadan
kamulaştırma işlemine başlanmaması öngörülmektedir.
Ekonomide rekabeti ve etkinliği artıracak düzenlemelerden;
• Şeker Yasası çıkarılmıştır.
• Doğalgaz Yasası çıkarılmıştır.
• Türk Telekom'un özelleştirilmesini hızlandırmak amacıyla çıkarılan yasa
yürürlüğe girmiştir.
• Havayollarının iç hat uçuş fiyatlarının serbestçe belirlenmesine olanak sağlayansivil havacılıkla ilgili yasa çıkarılmıştır.
Sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey
Yasası çıkarılmıştır.
Böylece, öncelikle çıkarılması öngörülen 15 yasadan 8'i Hükümetimizin ve
TBMM'nin yoğun çalışmaları sonucu kısa sürede yürürlüğe konulmuştur, l ' i
Meclis'te kabul edilerek Sayın Cumhurbaşkanının onayına sunulmuştur. Kalan
6'sı ile ilgili hazırlık çalışmaları hızla sürdürülmektedir.
Kur modelinde yapılan değişiklikle birlikte enflasyonda yükseliş yaşanmak
tadır.
Ekonomide de geçici bir daralma görülmektedir.
Ancak, rekabet gücünde kazanılan iyileşme ile ve ekonomik programın uy
gulanmasıyla yılın ikinci yansında yeniden büyümeye dönülecektir.
Özellikle turizm gelirleri ile dışsatımda beklenen artış, ekonomide canlan
maya önemli katkılar sağlayacaktır.
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Öte yandan, kamu kesiminde her alanda tasarrufa gidilmesi, kamu hizmet
lerinde verimliliğin sağlanması amacıyla köklü ve kalıcı önlemler alınmaktadır.
Bu arada, özellikle üretim sektörünün, esnaf, sanatkâr ve çiftçilerimizin sıkın
tılarının bir ölçüde hafifletilmesi için vergi borçlarıyla, SSK ve Bağ-Kur prim
borçlarının taksitlendirilmesi, kredi borç faizlerinin düşürülmesi biçiminde çeşit
li önlemler alınmış bulunmaktadır.
Ekonomik programla ilgili olarak hazırlanan niyet mektubunun Uluslararası
Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu'nda 15 Mayıs 2001 tarihinde kabul edil
mesiyle programa sağlanan dış destek de kesinleşmiştir.
Buna göre;
- Toplam 17.9 milyar dolar kredi sağlanmıştır.
- Bunun 14.6 milyar doları IMF, 3.3 milyar doları Dünya Bankasınca kar
şılanacaktır.
- IMF'den sağlanacak kredilerin vadesi 18 ay - 5 yıl, Dünya Bankası'ndan sağ
lanacak kredilerin vadesi 10-17 yıldır.
- Kredilerin faizi libor + 2'dir.
Bu kredilerin sağlanması Hükümetimize güvenin sonucudur.
Amacımız, kısa vadede ekonomiyi yeniden canlandırmaktır. Bu yolda şim
diden olumlu gelişmeler sağlandığı görülmektedir.
Orta ve uzun vadede ise hedef çağımızın koşullarına uygun bir ekonomik
yapılanmayı gerçekleştirerek enflasyonu düşürmek, istikrarlı bir biçimde
büyümeyi sürdürmek, aynı zamanda hakça bir düzen oluşturarak sosyal adaleti
sağlamaktır.
GÜVENLİK-ASAYİŞ:
Hükümetimizin çalışma döneminde, bölücü ve laik demokratik rejim karşıtı
terör örgütleriyle ve yolsuzlukla mücadele bakımından ve faili meçhul cinayet
lerin aydınlatılması bakımından önemli başarılar elde edildi.
Böylece, ülkemizde huzur ve güvenin pekiştirilmesi yönünde ciddi gelişmeler
sağlandı.
Bölücü Terörle Mücadele ve Güneydoğu ve Doğunun Kalkınması:
15 yıl süreyle halkımıza büyük acılar çektiren bölücü terör örgütü başının
yakalanarak bağımsız Türk yargısı önüne çıkarılması Türkiye Cumhuriyeti'nin
gücünü gösterdiği gibi halkımızın Devletine olan güvenini de artırdı.
Terörist başının adil yargılama ilkelerine uygun olarak yargılanması da ül
kemize saygınlık kazandırdı.
Bölücü terör örgütünün siyasallaşma çabalarına karşı da gereken duyarlılık
gösterilmektedir.
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Şimdi Hükümetimiz, bölücü terörün sıkıntısını en çok çekmiş olan Güney
doğu ve Doğu Anadolu Bölgelerimizde hakça bir düzenin temellerinin atılmasına
ve sağlıklı bir kalkınmaya yönelik yoğun çalışmalar yapmaktadır.
Şimdiden Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da kalkınma ve yerleşim alanları
oluşturma ve eğitim ve sağlık hizmetlerini yaygınlaştırma çabalarına ivme kazan
dırılmıştır.
Köye dönüş hareketi hızlanmış, köykentlerin yanı sıra, merkez köyler
yapımına da başlanmıştır.
Böylelikle hem güvenlik daha kolay sağlanabilecek, hem de verimli çiftçilik
ve hayvancılık yapılabilecek; yerel ürünlerin işlendiği sanayi tesisleri
kurulabilecektir.
Terör yüzünden yıllarca hayvancılığa kapanmış olan meralar hızla açılmaya
başlamıştır.
Laik ve Demokratik Rejim Karşıtı Terörle Mücadele :
Bu dönemde, ülkemizdeki anayasal düzeni yıkarak yerine din esaslarına dayalı
devlet kurma amacıyla çalışan örgütler üzerine de etkili bir biçimde gidildi.
Yıllardan beri halkımıza büyük acı veren bir çok hunhar cinayetin üstündeki
perdenin kaldırılması bakımından önemli gelişmeler sağlandı.
Bunlardan Hizbullah örgütüyle ilgili olarak gerçekleştirilen operasyonlar
sonucu çok sayıda kişi silah ve mühimmatıyla birlikte yakalandı. Örgütün bir çok
üst düzey sorumlusu ele geçirildi.
Benzeri bir çok yasa dışı örgüte de düzenlenen operasyonlarla darbe vuruldu.
Başta gazeteci, bilim adamı ve aydınlarımıza kıyılması olmak üzere bir çok
faili meçhul siyasi nitelikli cinayet aydınlatıldı.
Organize Suçlarla Mücadele :
Öte yandan bu dönemde organize suçlarla mücadeleye büyük önem verildi.
Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Yasası yürürlüğe kondu.
Düzenlenen onlarca operasyon ile çeşitli alanlardaki yolsuzluklar ortaya
çıkarıldı; sanık veya sorumluları adalete teslim edildi.
"Balina", "Buffalo", "Kasırga", "Fırtına", "Hayal", "Su", "Paraşüt", "Beyaz
Enerji" ve "Beyaz Benzin" operasyonları bunlardan bazılarıdır.
DEMOKRATİKLEŞME V E İNSAN H A K L A R I :
Hükümetimizin iki yıllık çalışma döneminde demokratikleşme ve insan hak
larının geliştirilmesi yolunda önemli gelişmeler de sağlandı. Bunları kısaca şöyle
sıralayabiliriz:
• DGM'lerin sivilleştirilmesi için Anayasa ve yasa değişikliği yapıldı.
• Çıkar amaçlı suç örgütü kuranlara, yönetenlere, örgüt adına etkinlikte
bulunanlara ağır cezalar verilmesi öngörüldü.
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Örgütlü suçların izlenmesi ve suçluların yakalanabilmesi için yeni önlemler
getirildi.
• Yasada yapılan düzenlemelerle, partilerin kapatılması zorlaştırıldı.
Gençlik ve kadın kolları ile benzeri yan kuruluşlar ve yurtdışı temsilcilikleri
kurmalarına olanak sağlandı.
Siyasal partilere üye olma yaşı 21'den 18'e düşürüldü.
• Ceza Yasasında yapılan değişiklikle,
- İşkence yapan memur ve diğer kamu görevlilerine ağır cezalar getirildi.
- Bu konuda gerçeğe aykırı belge düzenleyenlerin de cezalandırılması ön
görüldü.
• Kamuoyunda Pişmanlık Yasası olarak bilinen ve terör örgütü üyelerinden
teslim olup, yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek örgütün dağılmasına ve
ortaya çıkarılmasına neden olanlarla ilgili Yasa yenilendi.
• Terörle mücadele sırasında yaralanan veya sakatlananlara ve şehit ailelerine
bazı kolaylıklar sağlayan yasal düzenlemeler gerçekleştirildi.
• Basın-yayın araçlarıyla işlenmiş suçlara verilen cezalar ertelendi. Böylece,
çok sayıda gazetecinin cezadan kurtulması sağlandı.
• Memurların ve öteki kamu görevlilerinin disiplin cezaları affedildi. 1980
yılından bu yana yükseköğretim kurumlarından ilişkileri kesilmiş olanlara bütün
dersler için devam, iki sınav ve bütünleme hakkı verildi.
• 86 yıl önce çıkarılmış bulunan Memurin Muhakematı Hakkında Kanun
yürürlükten kaldırılarak memurların yargılanması kolaylaştırıldı ve hızlandırıldı.
• Yasa kapsamı dışında bırakılan suçlar hariç olmak üzere, 23 Nisan 1999
tarihine kadar işlenen suçlar nedeniyle verilen ölüm cezalarının yerine getiril
memesi, hapis cezalarına çarptırılanların ceza sürelerinden 10 yıl indirim yapıl
ması öngörüldü.
Bu şekilde salı verilenlerin 5 yıl içinde suç işlemeleri durumunda her iki suç
larından dolayı cezalandırılmaları hükme bağlandı.
Basın ve yayın araçlarıyla veya her türlü toplantılarda yapılan konuşmalarla
işlenmiş olup 12 yıla kadar hapis cezası olanların cezaları ertelendi.
• Çıkarılan yasa ile Başbakanlık bünyesinde İnsan Hakları Başkanlığı kuruldu.
Ayrıca, İnsan Haklan Üst Kurulu, İnsan Hakları Danışma Kurulu oluşturuldu.
İnsan hakları ihlali iddialarını incelemek ve araştırmak üzere heyetler oluş
turulmasına olanak sağlandı.
• Terör suçundan hükümlü olanların iyileştirme ve eğitim programlarına uy
gun olarak, eğitim, spor, meslek kazandırma, işyurdu çalıştırma ve öteki sosyal ve
kültürel faaliyetlere katılma ve açık görüşme olanaklarından yararlanabilmelerini
öngören yasa yürürlüğe kondu.
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• Çalışan hükümlü ve tutukluların gündeliklerinin yiyecek karşılığı (iaşe
bedeli) düşülmeden ödenmesine ilişkin yasa çıkarıldı.
• Hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemleri veya bunlarla ilgili
faaliyetlere yönelik şikayetleri incelemek ve karara bağlamak üzere infaz hakim
likleri kurulmasına ilişkin yasa çıkarıldı.
Aralık 2000'de gerçekleştirilen operasyonlarla uzun yılların birikimi ve Dev
letimizin utancı olan cezaevleri sorunu çözüm yoluna sokuldu. Cezaevleri, terör
örgütlerinin karargâhı olmaktan çıkarıldı.
Böylece, cezaevlerinde koğuş sistemi uygulamasına son verilerek F tipi cezaev
leri kullanıma açıldı. F tipi cezaevlerinde sosyal etkinliklere olanak sağlandı.
Medeni Kanunun günümüz koşullarına uygun olarak yeniden düzenlen
mesine ilişkin Yasa Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
Türk Ceza Yasasının yenilenmesiyle ilgili hazırlık çalışmaları Adalet Bakan
lığınca sürdürülmektedir.
Bu arada, Anayasanın bir çok maddesinin değiştirilmesi konusunda
TBMM'de partilerle diyalog kuruldu.
"İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Komitesi" oluşturuldu ve bu Komite "İnsan
Hakları Eğitimi Türkiye Programı"nı hazırlayarak uygulamaya koydu.
Hükümetimizin öncelikli bir amacı da kapsamlı bir yargı reformudur.

ÖTEKİ BAZI ÇALIŞMALAR;
450 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri barış içinde
ve olumlu bir şekilde sonuçlandırıldı.
47 bin geçici işçi kadroya geçirildi. Böylece uzun yıllardan beri süregelen
"geçici işçi" sorunu çözüme kavuşturuldu.
55'inci Hükümetin 1997 yılında başlattığı kapsamlı eğitim reformu 56'ncı
Hükümetten sonra 57'nci Hükümet döneminde de hızla sürdürüldü.
8 yıllık zorunlu eğitimle ilköğretimdeki öğrenci sayısı 4 yılda bir milyon arttı.
İlköğretimdeki kız öğrenci sayısı kentlerde yüzde 14, köylerde yüzde 23 artış
gösterdi.
6 - 8'inci sınıflardaki kız öğrenci sayısı ise yaklaşık yüzde 51 arttı.
Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okulu sayısı 174'ten 497'ye, yatılı öğrenci
kapasitesi 75 binden 179 bine yükseldi.
İki yılda 2802 ilköğretim okuluna 3188 bilgi teknolojisi sınıfı kuruldu. Bu
sınıflardan yararlanan öğrenci sayısı 2 milyon 200 bine ulaştı. 3 bin ilköğretim
okulunda 4.002 bilgi teknolojisi sınıfı kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürdürülmek
tedir. Bu yolla öğrenci kapasitesi de 5 milyona çıkacaktır.
Böylece, eğitimde olanak eşitliği sağlanması, kız öğrenci sayısının artırılması
ve bilgi toplumuna geçiş bakımından önemli mesafe alındı.
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Şimdi, önümüzdeki hedef 11 yıllık zorunlu eğitime geçilmesidir.
Öte yandan, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğren
cilerin aynı eğitim bölgesindeki ve bitirdikleri programın devamı niteliğindeki
meslek yüksek okullarına sınavsız geçiş yapabilmelerine olanak sağlayan Yasa
Tasarısı TBMM'de ele alınmaktadır.
Bu dönemde, laiklik karşıtı örgütlerin etkisi büyük ölçüde sınırlandı.
Bu örgütlerce yönlendirilen yurtlardan büyük bölümü Devlet yönetimine alındı.
Kur'an kursları laiklik karşıtı akımların elinden kurtarıldı.
Türban sorunu büyük ölçüde çözüldü.
Köy hizmetlerinde önemli atılımlar gerçekleştirildi.
Güneydoğu ve Doğu Anadolu dışında da köykentler kurulmaya başladı.
Bu alandaki ilk örnekler kısa sürede ortaya çıkmaya başlayacaktır.
Köykentlerde köyler değil, hizmetler ve yatırımlar birleştirilecek, böylece
bunlardan bir çok köyün halkı ortaklaşa yararlanabilecektir.
Deprem yaralarının sarılmasına katkı sağlanması amacıyla bedelli askerlik
uygulaması getirildi.
İstiklal madalyası verilmiş bulunanların şeref aylıkları artırıldı.
Sağlık Bakanlığı'na ve SSK'ya verilen çok sayıda kadro ile sağlık hizmetleri
desteklendi.
Hükümetimiz döneminde ekonomik ve sosyal yoksunluk içindeki yurttaş
larımıza yapılan yardımlar ve götürülen hizmetler büyük ölçüde artırılmıştır.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan son iki yılda gıda,
giyim, yakacak, sağlık, eğitim yardımlarıyla özürlülere ve mesleki eğitim ve is
tihdama yönelik yardımların tutarı 500 trilyon lirayı aşmıştır.
Bu kapsamda öteki yardımlar yanında şu anda;
224 bin üniversite öğrencisine karşılıksız burs verilmekte, yoksul öğrencilere
kitap, kırtasiye ve benzeri yardımlar yapılmaktadır.
540 bin öğrenci taşımalı eğitimden yararlanmakta ve bunlara öğle yemeği
verilmektedir.
Son iki yılda gerçekleştirilen projelerle 74 bin yurttaşımızın meslek ve iş
sahibi olması sağlanmıştır.
Sosyal hizmet kuruluşlarımızın sayısı ve hizmet kalitesi artırılmıştır.
Yargının daha hızlı işlemesine yönelik çeşitli yasal önlemler alındı. Noterlik
ve Avukatlık Yasalarında önemli değişiklikler gerçekleştirildi.
Günümüzün gelişen koşullarına, gereksinmelere ve uluslararası sözleşmelere
göre Fikir ve Sanat Eserleri Yasası yeniden düzenlendi. Eser sahiplerini
korumaya yönelik daha etkili önlemler getirildi; cezalar artırıldı.
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Memurlar ve kamu işçilerinin alımında merkezi sınav ve merkezi yerleştirme
uygulaması getirilerek kayırmacılık önlendi.
Görevde yükselmeler belli kurallara bağlandı.
Ulusal ve uluslararası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporculara ve klüp
lere ödül verilmesine ilişkin yasa çıkarıldı.
D E P R E M BÖLGESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR :
1999 yılında Ulus olarak bize büyük acı ve üzüntü veren iki deprem yaşadık.
Depremlerde 18.243 yurttaşımız yaşamını yitirdi. 48.901 yurttaşımız yaralandı.
330 bine yakın konut ve 49 bin işyeri olmak üzere toplam 379 bin birim çeşit
li derecelerde hasar gördü.
Dünyanın hiçbir ülkesinde, böylesine büyük ve yaygın bir doğal afetten son
ra yaraları sarmak ve yaşamı yeniden normale döndürmek kolay değildir.
Ona rağmen, 17 Ağustos 1999'dan bu yana geçen 21 aylık sürede, depremin
olumsuz sonuçlarının giderilmesi, bölgede sosyal ve ekonomik yaşamın yeniden
canlandırılması, yıkılan kentlerimizin yerine çağdaş kentler kurulması konusun
da çok önemli gelişmeler sağlandı.
Barınma :
• Depremlerden sonra toplam 162 çadırkent kuruldu, bölgeye 165.618 çadır
gönderildi.
• Toplam 44.107 pre-fabrike konut yaptırıldı.
Rekor sürede tamamlanan pre-fabrike konutlardan 31.596'sı Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı'nca, kalan 12.511'i yurtiçi ve yurtdışından hibe olarak yaptırıldı.
Bakanlıkça, pre-fabrike konutlar için 128,5 trilyon lira harcandı.
Kalıcı Konutlar :
• Toplam 42.587 kalıcı konut yaptırılmaktadır.
• Mayıs 2001 ortalarına kadar 23.162 konut tamamlandı.
Haziran 2001 sonuna kadar bu sayı 37.672'ye yükselecektir.
Ayrıca 4.915 ek konutun ihalesi başladı.
• Öte yandan konutlarını kendileri yapmak üzere 2.702 hak sahibi başvurdu.
Bunlardan 312'si konutlarını tamamladı.
Bugüne kadar 10 trilyon lira ödeme yapıldı. Ödemeler sürmektedir.
• Hazır konut almak için 4.218 hak sahibi işlemlerini tamamladı. Bunlara
25.3 trilyon lira ödeme yapıldı.
• Konutları orta hasarlı 45.725 depremzede başvuruda bulundu. Bunlardan
24.741'i onarımı tamamladı.
Bugüne kadar 65.9 trilyon lira ödeme yapıldı.
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Eğitim ;
• 115 yeni pre-fabrike okulda 1.235 derslik,
105 yeni kalıcı okulda 1.245 derslik,
31 mevcut okula 250 ek derslik olmak üzere,
toplam 2.730 derslik yapıldı.
Böylece, 81.900 öğrencilik kapasite yaratıldı.
• 528 okulda 3.525 derslik onarımı yapıldı.
• 56'sı ilköğretim okulu olmak üzere 166 okulun yapımı sürmektedir.
• Yapımı tamamlanan okul ve derslikler için 30 trilyon lira harcandı. Önümüz
deki öğretim yılı başında hizmete alınacak 56 ilköğretim okulu 40 trilyon liraya
mal olacaktır.
• Ayrıca, bölgede 1.500 derslikli 40 okulun yapımı planlandı.

Sağlık Tesisleri;
• Pre-fabrike ve kalıcı 8 hastane kuruldu.
155 yeni sağlık tesisinin yapımı planlandı. Bir bölümünün inşaatı sürmek
tedir.
3 hastanenin yapımı da Kızılay - Kızılhaç işbirliği ile sürdürülmektedir.
Bölgeye sağlık yatırımları için 18.6 trilyon lira ödenek gönderildi.
Vergi ve Prim Kolaylıkları:
• Depremzedelerin vergi borçları "mücbir sebep" hali kalkıncaya (31 Mayıs
2001 tarihine) kadar ertelendi.
• Çeşitli mali işlemlerde kolaylıklar sağlandı.
• Hasara uğrayan taşıtların yerine yenilerinin alınmasında taşıt alım ve ek taşıt
alım vergisi alınmaması sağlandı.
• Yurtdışından bölgeye sağlanan kredi ve hibeler vergiden istisna tutuldu.
• 30 Haziran 2001 tarihine kadar olan SSK prim borçları ertelendi ve erteleme
süresi sonunda 6 taksitte ödeme olanağı getirildi.
• Deprem öncesine ve deprem sonrasındaki 6 aya ait Bağ-Kur prim borçları,
bu 6 aylık sürenin sonundan itibaren 6 ay süreyle ertelendi. Ancak, depremin et
kilerinin sürmesi nedeniyle, Bağ-Kur prim borçlarının 30 Haziran 2001 tarihine
kadar ertelenmesini ve erteleme sonunda 6 taksitte ödeme olanağı sağlanmasını
öngören yasa tasarısı hazırlandı. Tasarı, halen TBMM Genel Kurulu gündemin
dedir.

Krediler;
• T C . Ziraat Bankası tarafından 12.936 depremzede üzerindeki 12,9 trilyon
lira tutarında kredi ertelendi.
2961 çiftçiye 5 trilyon lira yeni kredi açıldı.
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• T. Halk Bankası tarafından 12.244 firma üzerindeki 15 trilyon lira tutarın
da kredi ertelendi.
25.199 firmaya 60 trilyon lira yeni kredi açıldı.
Ayrıca, kooperatifler aracılığı ile 23.176 esnafa 13.5 trilyon lira tutarında ek
kredi sağlandı.
• Bölgedeki yatırımcılara kolaylıklar ve çeşitli olanaklar sağlandı.
Sosyal Yardımlar :
• 2000 yılı sonuna kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Fonu'ndan (barınma, onarım, işyeri, sakatlık, ölüm yardımları ve ivedi yardımlar
olmak üzere) 414.747 depremzedeye toplam 270.3 trilyon lira yardım yapıldı.
Toplam Harcamalar:
• Maliye Bakanlığı'nca yapılan hesaplamalara göre deprem bölgesine yönelik
harcamalar Mart 2001 sonunda toplam 2 katrilyon 211.5 trilyon liraya ulaştı.
Acil Durum Yönetimi:
• Acil durumlarda yönetimin etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve acil
durumlar öncesinde gerekli hazırlıkların yapılabilmesi konusunda kamu kurum
ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gönüllü kuruluşlar arasında eşgüdüm ve işbir
liğini sağlamak üzere Başbakanlık bünyesinde Türkiye Acil Durum Yönetimi
Genel Müdürlüğü kuruldu.
• Deprem sigortası ve yapı denetimi sistemi getirildi.
• Ulusal Deprem Konseyi kuruldu.
• Sivil savunma teşkilatı genişletildi ve güçlendirildi. Kızılay depremlerden
sonra yeniden yapılanma sürecine girdi.
• Sellere ve kuraklığa karşı da etkili önlemler alındı.
PİS POLİTİKA :
57. Hükümetin iki yıllık çalışma döneminde dış ilişkilerimiz bakımından
yaşamsal önem taşıyan gelişmeler oldu.
AB ile İlişkiler :
10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki'de yapılan AB Devlet ve Hükümet
Başkanları Doruğu, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde en önemli dönüm noktasını
oluşturmuştur.
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Avrupa kurumları içinde yer alan ve
AB'ne tam üye olmayı temel dış politika hedefleri arasında sayan Türkiye,
1997'de, aday ülkelerle müzakerelerin başlatılması kararının alındığı Lüksemburg
Doruğu'nda ayrımcı bir muameleye tabi tutulmuştu.
Bunun üzerine, Türk Hükümeti 14 Aralık 1997 tarihli açıklaması ile, ül
kemize yönelik ayrımcı muamele sürdükçe, AB'nin önkoşul olarak ileri sürdüğü
alanlarda siyasi diyaloga girmeyeceğimizi bildirmiştir.
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Türkiye'nin bu kararlı tutumu sonucunda, AB, Lüksemburg'da yaptığı yanlış
lığın ayrımına kısa sürede varmış ve Helsinki'de somutlaşan bir tutum değişik
liğine gitmiştir.
Helsinki Doruğu'nda Türkiye'nin adaylığının tanınması 1963 yılında başlayan
Türkiye-AB ortaklık ilişkisinin doğal bir sonucudur.
Helsinki Doruğu, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin kapsam ve boyutlarını
etkilemiş, geliştirmiştir.
Türkiye ile ilgili Katılım Ortaklığı Belgesi de Avrupa Birliği Konseyi'nde 4
Aralık 2000 tarihinde benimsenerek açıklanmıştır.
Türkiye bu dönemde ayrıca, Avrupa Birliği edinimlerinin üstlenilmesi için ül
ke içindeki çalışmaların eşgüdümünü ve Ulusal Programın hazırlanmasını sağ
lamak amacıyla Başbakanlığa bağlı olarak çalışan Avrupa Birliği Genel Sekreter
liğini kurmuştur.
Türkiye, Ulusal Programını da 2001 Mart ayında açıklamıştır.
Avrupa Güvenlik ve Savunma kimliyi :
Yaklaşık yarım yüzyıldır Avrupa'nın güvenlik ve savunmasına önemli kat
kılarda bulunmuş olan Türkiye'nin, Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği'nin
(AGSK) geliştirilmesinde ve uygulanmasında da söz sahibi olması gereklidir.
Avrupa Birliği, NATO olanaklarından yararlanmak istediğinde, Türkiye,
karar, plânlama, hazırlık ve uygulama aşamalarına tam yetki ve etkinlikle
katılabilmelidir.
Çok duyarlı bir bölgede bulunan ülkemiz için bu gereksinme yaşamsal önem
taşımaktadır.
Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda herhangi bir ödün vermesi söz konusu
olamaz.

Kıbrıs;
Ulusal davamız olan Kıbrıs'a ilişkin tutumumuz aynı inanç ve kararlılıkla sür
dürülmektedir.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin inisiyatifinde başlatılan aracılı görüş
melerde Türk tarafı her zaman yapıcı bir tutum ortaya koymuştur.
Ancak, Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunmadan, Güney Kıbrıs'ın Av
rupa Birliği'ne tam üyeliğinin kabulünün son derece olumsuz sonuçlar
doğuracağını burada bir kez daha belirtmek gerekmektedir.
KKTC'nin bağımsız bir devlet olduğu gerçeği gözardı edilerek de kalıcı bir
çözüme varılamaz.
Yunanistan'la İlişkiler ;
57. Hükümet döneminde Yunanistan'la ilişkilerimiz bakımından da yeni bir
dönem açılmış ve somut ilerlemeler sağlanmıştır.
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Komşumuz Yunanistan'la başlatılan diyalog süreci kapsamında çeşitli anlaş
malar imzalanmış ve bunların bir bölümü TBMM'den de geçmiştir.
Türkiye ile Yunanistan arasında başlayan diyalog ortamının daha verimli ve
önemli sorunlara çözüm sağlayıcı bir biçimde geliştirilmesi gerektiğine
inanıyoruz.
Öteki Ülkeler ;
Hükümetimiz döneminde Türkiye'nin, Orta Asya'daki ve Kafkasya'daki ül
kelerle, Karadeniz ülkeleriyle, Balkan ülkeleriyle, Orta Doğu ülkeleriyle, öteki
komşularıyla ve uzak-yakın çeşitli ülkelerle ilişkileri olumlu bir ortamda geliş
mektedir.
Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattının kesinleşmesi ile, Türkiye'nin stratejik
önemi çok ileri bir düzeye varmıştır.
G-20'lere katılmamız da, Türkiye'nin uluslararası alanda ulaştığı düzeyin
somut bir göstergesidir.
Türkiye, artık kendi yöresinde yalnızlık çeken bir ülke durumundan, ilişkileri
bütün dünyaya yayılan etkili bir ülke durumuna gelmektedir.
SONUÇ:
Görüldüğü gibi, 57'inci Hükümet ağır ekonomik sorunlara, teröre ve yolsuz
luğa karşı en kararlı mücadeleyi vermekte ve yıllardır ihmal edilmiş reformları
başlatmış bulunmaktadır.
Hükümetimiz bugüne kadar her alanda sürdürdüğü uyumlu ve kararlı çalış
maları, bundan böyle de aynı uyum ve kararlılıkla sürdürecektir.
Ekonomik programın gerekleri hiçbir sapma olmadan eksiksiz yerine
getirilecektir.
Avrupa Birliği sürecinde attığımız adımlar bundan böyle daha da hızlanacaktır.
Terörün belinin kırılması ardından Güneydoğu ve Doğu Anadolu Böl
gelerimizde ekonomik ve sosyal kalkınmaya dönük çalışmalar daha da ivme
kazanacaktır.
Kalkınmış, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasinin egemen olduğu, aydınlık
Türkiye'ye doğru adımlarımız hızlanarak sürdürülecektir.

BÖLÜM II : SOSYAL
HİZMETLER

D E V L E T -SOSYAL YARDIMLAR- SOSYAL

Çağdaş Sosyal Devlet zayıf toplum kesimlerini destekleyen güç koşullarda
yaşayan, ihmal ve istismara uğrayan, özel ilgi ve desteğe gereksinim duyan insan
larına yardım elini uzatmayı kendisine görev, yurttaşları adına hak sayan dar
gününde yurttaşlarının yanında olan devlettir.
Demokratik Sol Partinin iktidar ortağı olduğu 1997 yılından bu yana Sosyal
Hizmet ve Sosyal Yardım programlarında büyük bir gelişme yaşanmıştır.
Bu sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar sosyal devlete yakışır bir biçimde in
san onurunu incitmeden gereksinim sahibi insanlarımıza ulaştırmaya çalışılmıştır.
SOSYAL YARDIMLAŞMA V E DAYANIŞMA TEŞVİK FONU
(01.07.1997 Tarihinden bugüne kadar yapılanlar)
1197 yılında 2.4 milyon, 1998 yılında 2.8 milyon, 1999 yılında 4.6 milyon
2000 yılında 5.9 milyon ve 2001 yılı ilk üç ayında 2.2 milyon kişiye 704.8 trilyon
TL karşılıksız yardım yapılmıştır.
Bu kaynaklarda;
SAĞLIK Y A R D I M L A R I
9 Milyonu aşkın (sosyal güvencesi olmayan) yeşil kartlı hasta insanımızın
ayakta tedavi giderleri için 81.9 Trilyon TL kaynak aktarıldı.
GIDA GİYİM Y A R D I M L A R I
Ekonomik yoksulluk içinde 1 009000 kişiye gıda ve giyim yardımı için 14.6
Trilyon kaynak aktarıldı.
YAKACAK YARDIMLARI
Ekonomik yoksulluk içindeki 1063000 kişiye yakacak yardımı için 14.5 Tril
yon TL kaynak aktarıldı.
AŞEVLERİ
Yoğun göç alan illerimizde aşevlerine 5.2 Trilyon aktarıldı. Bu aşevlerinde
2001 yılında her gün 35274 yurttaşımıza sıcak yemek verilmektedir.
ÖZÜRLÜLERE YAPILAN Y A R D I M L A R
Özürlü insanlarımızın istekleri halinde her türlü araç gereç gereksinimleri
karşılanmaktadır. Özürlülerin istihdamına, rehabilitasyonuna yönelik
projeler, özürlü yüksek okul öğrencilerine burs ve araç gereçleri için 4.2 Trilyon
kaynak aktarılmış, 13500 özürlü yurttaşımız bu yardımlardan yararlanmıştır.
DOĞAL A F E T L E R
Son üç yılda yangın, sel, heyelan, deprem gibi çok sık ve büyük doğal afetler
yaşanmıştır.(Batı Karadeniz sel felaketi, Ege sel felaketi, Adapazarı 17 Ağustos
depremi ve 12 Kasım depremi ve diğer afetler)
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Bu doğal afetler sırasında ve sonrasında afetzede yurttaşlarımızın çeşitli sos
yal yardımları için 307 Trilyon TL' yi aşkın kaynak aktarıldı. Bu yardımlardan 2
milyonu aşkın insanımız yararlandı.
KÜÇÜK İSTİHDAM PROJELERİ
Ekonomik yoksunluk içindeki yurttaşlarımızı başkalarına muhtaç durumdan
kurtarmak ve üretken hale getirmek için hayvancılık, arıcılık ,halı kilimcilik, el
sanatları, seracılık, meyvecilik,yem bitlileri vb üretimi için küçük istihdam
projeleri uygulandı.
Toplam 29.7 Trilyon TL kaynak aktarılarak 279 bin aile desteklendi. Yaklaşık
olarak 92 bin aile direkt olarak üretken hale getirildi.
EĞİTİM Y A R D I M L A R I
Ekonomik yoksunluk içindeki ailelerin çocuklarına eğitim yardımları tutarı
169.5 Trilyon TL' ye ulaşmıştır.
Halen Fondan aktarılan kaynaklarla taşımalı eğitime tabi ilköğretimde
okuyan 540 bin çocuğa her gün öğle yemeği verilmektedir.
2000-2001 eğitim öğretim yılında 224 bin üniversite öğrencisine 25 milyon
TL karşılıksız burs verilmektedir.
Son üç yılda 1189000 ilköğretim öğrencisine kitap kırtasiye yardımı yapıldı.
Yeni yapılan ilköğretim öğrenci yurtlan ile kırsal kesimden yaklaşık 50 bin
çocuğumuza barınma ve eğitim olanağı sağlandı.

ÖZET RAPOR
(01.07.1997- 31.12.2000)
BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA V E DAYANIŞMAYI
TEŞVİK FONU
Fondan aktarılan kaynaklarla ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde kişi ve
ailelere yapılan yardımlar tutarında ve yardım edilen kişi / aile sayısında önemli
artışlar olmuştur.
01.07.1997 - 31.12.2000 tarihleri arasında 15 milyon 693 bin kişiye yapılan
sosyal yardım ve destekler tutarı 687 Trilyon TL ' dur.
Bu süre içinde;
• 20 Trilyon 809 Milyar TL ile 1 Milyon aileye GIDA -GİYİM yardımı yapıldı.
• 14 Trilyon 928 Milyar TL ile 1 Milyon aileye YAKACAK yardımı yapıldı.
• İşsizliğin ve yoksulluğun yoğun olduğu yerlerde açılan aşevlerinde her gün
ortalama 64 bin yurttaşımız SICAK YEMEK yiyebiliyor.
• Sosyal güvencesi olmayan (yeşil kartlı) 10 milyonu aşkın yurttaşımızın her
türlü SAĞLIK , TEDAVİ giderleri karşılanıyor.
• Bu alanda bu dönemde yapılan harcamalar 81 Trilyon 297 Milyar TL ' dir.
• ÖZÜRLÜ yurttaşlarımızın ortez, protez, işitme cihazı, tekerlekli sandalye vb
ARAÇ GEREÇ gereksinimleri istekleri halinde karşılanıyor. Özürlü yüksek okul öğ
rencilerine burs veriliyor. Bu alanda aktarılan kaynak 4 Trilyon 140 Milyar TL' dir.
• Yoksul insanlarımızı başkalarına muhtaç durumdan kurtarmak ÜRETKEN
HALE GETİRMEK için uygulanan (hayvancılık, seracılık, arıcılık, halı kilim
cilik ,ek sanatları, meyve sebzecilik vb) PROJELERLE 276 bin aile desteklenmiştir.(28.2 Trilyon TL kaynak aktarılmıştır.)
• Ekonomik yoksunluk içindeki ailelerin çocuklarına EĞİTİM yardımı olarak
173 Trilyon 282 Milyar TL kaynak aktarıldı.
Bu yardımlardan 3 Milyon 600 bin çocuğumuz yararlandı.
Eğitim yılı başında çocuklarımızın kitap-kırtasiye-giyimleri karşılandı.
Her gün taşımalı eğitime tabi 540 bin çocuğumuza öğle yemeği veriliyor.
Yapılan yurtlarla ve tefriş , donanım desteği ile ilköğretim çağında 53 bin
çocuğumuza barınma olanağı sağlandı.
Halen 224 000 üniversite öğrencisine karşılıksız burs veriliyor, (aylık 25 Mil
yon TL)
DOĞAL A F E T L E R
1997 yılından bu yana çok sık doğal afetlerle karşı karşıya kaldık.(Ege, Batı
Karadeniz, Hatay sel felaketleri, Adana, Marmara, Çankırı, Afyon depremleri ve
ülke genelinde zaman zaman yaşanan sel, deprem, heyelan vb felaketler )
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Bu felaketlerde afetzedelerin yaralarının sarılması konusunda başarılı çalış
malar yapıldı.
Çeşitli sosyal yardım ve desteklerle 2 milyona yakın insanımıza 287 Trilyon
769 Milyar TL yardım yapıldı.
SOSYAL HİZMETLER V E ÇOCUK ESİRGEME FONU
Korunmaya muhtaç çocuk, genç, yaşlı,özürlü insanlara hizmet veren SHÇEK
' te hizmet kalitesi yükseltilmiştir.
01.07.1997 ' de ülke genelinde 274 olan kuruluş sayısı 387 ' ye çıkarılmıştır.
Kurumun çocuk, genç, yaşlı ve özürlülere verdiği sürekli bakım hizmetleri
yanında insanların korunmaya muhtaç duruma düşmemesi için koruyucu önleyici
hizmetler geliştirilmiştir.
Kurumda yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim başarılarında ,
üniversiteye girişlerinde ciddi artışlar olmuştur.
Ülkemizin önemli bir toplumsal sorunu olan sokakta yaşayan ve çalışan
çocuklarla ilgili 01.07.1997 'de kurumun atıl durumunda 1 kuruluşu vardı. Bugün
için bu çocuklarla ilgili ülke genelinde 22 Çocuk ve Gençlik Merkezi hizmet
verilmektedir.
Bu gelişmeler ve iyileşmeler sonucu toplumda kuruma olan güven artmış
bulunmaktadır. Buna bağlı olarak kuruma gönüllü bağış ve yardımlarda ciddi ar
tışlar olmaktadır.

BÖLÜM I I I : BAZI ÖNEMLİ KANUNLAR H A K K I N D A BİLGİ NOTU
A. ÇIRAKLIK V E MESLEKİ EĞİTİMİ DÜZENLEYEN 4702 S A Y I L I
KANUN
Desisen İhtiyaçlar ve Eğitimde Yeniden Yapılanma
Küreselleşme, uluslararası güç dengelerinin ve bilimsel ve teknolojik geliş
melerin ortaya çıkardığı bir gerçektir. Küreselleşme ve bilimsel teknolojik geliş
meler, üretimde olağanüstü değişime yol açmıştır, daha da açacaktır. Üretim
yapısındaki değişme, olağanüstü imkanlar yarattığı gibi, büyük zararlara da yol
açabilmektedir. Küreselleşmenin getirilerini maksimize etmek her ülke için bir
zorunluluk. Yarattığı İmkanları değerlendirmek İsteyen ülkeler, üretimlerini
yeniden yapılandırmak, özellikle de insan kaynaklarını yeni ihtiyaçlara cevap
verir hale getirmek zorundadırlar. Avrupa Birliği'nin 2000 yılında gerçekleştirdiği
Lizbon Zirvesi'nde aldığı istihdamı artırmaya yönelik kararlar, bu işin iki temel
unsurunu çok güzel ifade etmiştir: bilgi ekonomisini oluşturmak ve insana
yatırım.
Türkiye'nin de, kendi bölgesindeki siyasi ve ekonomik iddiasını, AB üyeliği
iddiasını sürdürebilmesi için, uluslararası rekabette kaybedenler arasında yer al
mamak için, hatta küreselleşmeden kârlı çıkabilmek için, insana yatırım yapması
zorunludur.
Ülkemizin eğitim konusunda karşısına çıkan sorunların başında, genç
nüfusun fazlalığı gelmektedir. Yapılan çalışmalar okullaşma oranlarını artırırken,
yeni okul, öğretmen ve donanım ihtiyaçlarını da beraberinde getirmektedir.
Büyük kentlerin çekiciliği ve kırın iticiliği gençlerin eğitim ihtiyaçlarını artırmak
ta ve çeşitlendirmektedir. Türkiye genç nüfusunun yaş gruplarına göre dağılıma
bakıldığında 3-5 yaş arasındakilerin %6, 6-13 yaş arasındakilerin %16, 14-16 yaş
arasındakilerin % 7, 17 -20 yaş arasındakilerin İse %8 oranında oldukları görülür.
Aynı oranların 2005 yılında sırasıyla %6, %15, %6 ve %8 oranında olacağı bek
lenmektedir .
Okullaşma oranları ve çağ nüfusunun eğitimde kalma oranları, ülkemizde
eğitim konusunda yapılacak daha çok şey olduğunu gösteriyor: İlköğretim
kurumlarına kayıt olan her 100 öğrenciden 99.8'i mezun oluyor ve bunların 57'i
ortaöğretim kurumlarına gidiyor. Buradan mezun olan her 53 öğrencinin 52'si
liseye geçerken mezun olanların sayısı 44. Üniversiteye girenlerin sayısı ise 11 ve
10'u mezun oluyor. Başka bir deyişle ilköğretime başlayan her 100 öğrenciden
ancak 11' i üniversiteye gidebiliyor ve bunların 10'u yüksek öğretimi tamam
layabiliyor. İlköğretim kurumlarından orta öğretim kurumlarına geçiş oranı %92
iken, ortaöğretim kurumlarından yüksek öğretime geçiş oranı %22 'ye kadar
düşüyor.
Okullaşma oranlan henüz istenilen düzeyde ve hızda değilse de, artmaya
devam ediyor. 1980'de ortalama 3.4 yıl olan öğretim süresi (kadınlar için 2.6 yıl,
erkekler için 4.2 yıl), 1997 yılında 5 yıla yükselmiştir. Bu ortalamanın 2005 yılın-26-

da 8 yıla çıkarılması hedeflenmektedir. İlköğretim kurumlarında kız ve erkek öğ
renciler için okullaşma oranı bakımından 1997 yılından bu yana yaklaşık % 14
düzeyinde bir artış sağlanabilmiştir .Ortaöğretim kurumlarında toplam %64 olan
okullaşma oranı, genel öğretim düzeyinde %42 mesleki ve teknik eğitim düzeyin
de ise %22 ' dir.
Ülkemiz genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Bu kaynak Avrupa Birliği
üyelik sürecinde diğer ülkeler karşısında ülkemize büyük bir avantaj ve rekabet
gücü sağlayacaktır. Ancak insan kaynağının kalkınmanın ana unsuru haline
getirilmesi, bu kaynağa yapılacak eğitim yatırımı ile mümkün olacaktır. Gelişmiş
ülkeler ortaöğretimde yüzde 100, yüksek öğretimde yüzde 45-75 arasında değişen
oranlarda okullaşma sağlayarak bu düzeye ulaşmayı başarmıştır .İşte ülkemizin
önündeki hedef de, eğitim yolu ile insan kaynağına yatırıma öncelik vererek bu
düzeye ulaşmak olmalıdır.
Neden eğitim düzeyinin yükselmesi gelişmenin temel motor gücüdür? Bunun
için istihdamda yer alan işgücünün eğitim durumuna bakalım: Bugün ülkemizde
istihdamda yer alan işgücünün yüzde 14 'ü ortaokul, sadece yüzde 7.3'ü yük
seköğretim kurumlarından mezundur. Oysa üretim ve hizmet sektörü başta olmak
üzere tüm sektörler artık hem nitelikli hem de nitelik bakımından çeşitli işgücüne
ihtiyaç duymaktadır. Buna göre grup çalışmasına yatkın, yeniliklere açık, esnek,
yazılı ve sözlü iletişimde başarılı bir işgücü ihtiyacı giderek artmaktadır. Dün
yadaki toplam işgücünün en az dörtte üçünün ön lisans düzeyinde yüksek eğitim
görmüş işgününün karşılaması gerektiği hesaplanmış olması da gözden kaçırılmamamsı gereken bir başka gerçektir.
Ancak eğitim kurumlarımız, her düzeyde dünya standartlarında bir işgücü
yetiştirme yönünde, yasal açıdan, alt yapı olanakları açısından ve fiziksel açıdan
yetersizlik içindedir. Örneğin, zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkmasıyla birlikte, i l 
köğretim çağındaki nüfus yüzde 60 oranında artmış, okul, derslik ihtiyacı gibi
fiziksel ve altyapısal yetersizlikler belirgin hale gelmiştir. Yedinci Beş Yıllık Kal
kınma Planı, ilköğretim düzeyindeki okullaşma oranını 2000 yılı için yüzde 100
olarak belirlemiş, bu da ilköğretim çağındaki nüfusta iki milyonluk bir artışa
dolayısıyla 2 milyon kişilik ek kapasite ihtiyacına yol açmıştır. Eğitimde Çağı
Yakalama 2000 Projesi çerçevesinde altyapı yatırımları için gerekli olan kaynak
miktarı toplam 4.3 katrilyondur. 4306 Sayılı Kanun gelirlerinden, 2000 yılı Ekim
ayına kadar sağlanan miktarın -2000 yılı Ekim ayı fiyatları ile- karşılığı 1.7 kat
rilyon TL 'dır. Buna göre üç yılda bu ihtiyacın ancak yüzde 39'u karşılanabilmiştir. Proje kapsamında hedeflenen 147.326 (bu rakamın 83.843'ü- %57'si gerçek
leşmiştir), derslik ve 180.000 yeni öğretmen ihtiyacının karşılanması için hala 2.6
katrilyona ihtiyaç vardır. İlköğretimin yanı sıra, orta öğretimde de ek kapasiteye
ihtiyaç doğacaktır. Şu anda ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrenci sayısı
2.128.957 olup, gelecek öğretim yılında bu sayının 2.100.000 aratacağı öngörül
mektedir. Bu öngörüden hareketle, 2001-2002 öğretim yılı için 269.321, 20022003 öğretim yılı için 985.130 öğrenciye cevap verecek ek tesislere ihtiyaç
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duyulacaktır. Bu tesislerin yapımı ve donanımı için
dır. Yani ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında
miktar toplam 4.8 katrilyondur. Bu miktar eğitime
ya Bankası ve Avrupa Birliği' nin sağlayacağı kredi
lardan sağlanacaktır.

ise 2.6 katrilyona ihtiyaç var
ek kapasite için gerekli olan
katkı payı, genel bütçe, Dün
ve hibeler gibi çeşitli kaynak

Bu ihtiyaç artışı ve çeşitlenmesi yeni okul ihtiyaçlarını da beraberinde
getiriyor. Buna göre ülkemizin genç nüfusunun daha sağlıklı bir eğitim hayatı
geçirmesi için, 2001-2005 yılları için, kapasiteleri 500 ve 100 öğrenci olarak
değişen 1642 genel liseye, 469 endüstri ve meslek lisesine, 156 kız meslek
lisesine ve 340 ticaret turizm meslek lisesine ihtiyacı vardır.
Sekiz yıllık zorunlu ilköğretime geçilmesiyle birlikte, orta öğretim kurum
larının mesleki ve teknik ağırlıklı olarak yeniden yapılanmasının önemi artmıştır.
Daha nitelikli işgücüne yatırım yapmak ve daha eğitimli bir toplum yaratmak
için, orta öğretim ile meslek yüksekokullarının programları arasında uyum,
bütünlük ve sürekliliğin sağlanması bir gereklilik olarak karşımızda duruyor. İki
yıllık meslek yüksekokullannın örgün eğitimdeki payı %24'tür. Oysa bu oranlar
Avustralya için %66, Singapur için %63, Japonya için %44 ve ABD için %37'dir.
Bu adımları atmaktaki en önemli dayanaklarımız 15. ve 16. Milli Eğitim Şurasın
da alınan kararlar ve 7. ve 8. Beş Yıllık Kalkınma Planlarıdır.
Bu çerçevede eğitim kurumlarımız her düzeyde bu ihtiyaçları karşılayacak bir
değişime ayak uydurmalı ve bu atılımı bir an önce gerçekleştirmelidir. Üretim ve
hizmetler sektörünün yüksek nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla, orta öğ
retim üzerine en az iki yıl süreli ön lisans düzeyinde mesleki ve teknik eğitim
programlarının uygulandığı meslek yüksek okullarının açılmasında, devletin sağ
ladığı kaynakların yanında, kar amacı gütmeyen vakıfların da kaynaklarından
yararlanılarak, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kalkınmaya
katkıda bulunacaktır. İstihdam edilenlerin içinde orta öğretim düzeyindekilerin
oranı %14, yüksek öğretim düzeyindekilerin ise %7'dir. Bu oranlar da açıkça or
taya koymaktadır ki, istihdam içindeki işgücünün eğitim düzeylerinin artırılması
önemli hedeflerimizden biri olmak zorundadır.
Üretken insanımızı, esnek, verimli, sürekli gelişebilir hale getirmek yani in
sana yatınm ancak eğitimle gerçekleşebiliyor. Okul içi ve dışı, işyerinde ve işyeri
dışında, özetle yaşam boyu eğitim demek. Eğitim sisteminde önemli yeniliklere
gitmek, özellikle mesleki eğitimi güçlendirmek bir zorunluluktur.
ESitim Sisteminde Bütüncül Yenilenmeye Giden Yol
İnsana yatırımı çağın gereklerine uygun bir şekilde organize edebilmek için,
eğitimle ilgili yasalardan organizasyonlara, geniş bir yenilenmeye ihtiyacımız
var. İşte 6u yenilenmenin yasa boyutu, TBMM'nde 29.6.2001 tarihinde kabul
edilen 4702 sayılı Kanun ile bir ölçüde gerçekleşmiştir. Yükseköğrenim Kanunu,
İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kındaki Kanun ve Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkındaki Kanun gibi ilköğ-
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relimden üniversiteye uzanan bir zincir dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Kanun
içerdiği birçok yenilikle, çalışma hayatı ile eğitim arasındaki sağlıklı köprüler
kuracaktır.
4702 sayılı Kanun şu dört ana sütun üzerine

oturmaktadır:

- Yüksek öğretimin zenginleşmesini ve mesleki ve teknik ortaöğretimle iliş
kisini güçlendiren yeniden yapılanma,
- Mesleki ortaöğretimde karar alma ve uygulamada koordinasyonu ve esnek
liği sağlayan yeniden yapılanma,
- İlköğretimde 2010 hedeflerini gerçekleştirmeye elverişli kaynakları oluşturma,
- Çıraklık eğitiminde yeniden yapılanma.
Yüksek Öğretimdeki Önemli Değişiklikler :
Kanun, yüksek öğretim açısından şu önemli değişiklikleri getiriyor:
- Vakıflara bir Üniversiteye veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmak
sızın meslek yüksekokulu kurma imkanı getiriyor. Yani, yüksek eğitim alanını
mesleki eğitimi güçlendiriyor, yaygınlaştırıyor, devletin imkanlarının yanı sıra
sivil toplumun da geniş desteğine açıyor. Böylece özel sektörün üretimden pazar
lama aşamasına dek, yetkin elemanlar yetiştirecek kendi ihtiyaçlarına cevap
verebilecek bir üniversite veya teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın meslek
yüksekokulu kurabilmesinin yolunu açıyor. Ancak bölgede meslek yüksekokulu
kurulabilmesi için, bölgede bulunan sanayi ve hizmetler alanının gereksinimleri
olması şartı getiriliyor.
- Uluslararası düzeyde ödül kazanan öğrencilere kendi seçtikleri bir bölümde
sınavsız şekilde yüksek öğrenim hakkı veriyor. Bu üstün başarı gösteren yüz
akımız gençlerimizi destekliyor, onurlandırıyor, başarılarını sürekli kılmak için
güçlendiriyor .
- Meslek yüksek okulları ile mesleki ve teknik orta öğretim kurumları arasın
da, birbirlerini tamamlayıcı şekilde birleşmeye, bütünleşmeye ve sürekliliğe im
kan sağlıyor. Aynı bölgede bulunan meslek yüksek okulları ile mesleki ve teknik
orta eğitim kurumlan öğretim programları bütünlük ve devamlılık içinde ilişkilendirecek "Mesleki ve teknik eğitim bölgesi" oluşturmayı öngörüyor. Böylece
eğitimde fiziki, mekansal kaynakların tam ve etkin kullanımı için önemli bir güç
yaratılmış ve çağımızda sanayi ve hizmetler sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelik
li meslek elemanları yetişmiş olacaktır.
- Ayrıca, Kanun, bir mesleki ve teknik eğitim bölgesi içindeki bir ortaöğretim
kurumundan, örneğin bir meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin aynı böl
genin aynı veya benzer mesleki alandaki yüksek okullarına (ön lisans program
larına) sınavsız olarak geçmelerini; bu öğrencilerden ön lisansı başarı ile tamam
layanlardan en az % 10 'unun da alanlarındaki dört yıllık yüksek okullara dikey
geçiş yapmalarını öngörüyor. Bu da, "mesleki ve teknik eğitim bölgesinin aynı
zamanda gençlerin yetkinleşmesi ve daha yüksek vasıflara ulaşması için özel bir
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desteğin yaratıldığını gösteriyor. Böylece sistemin özünden yetişmiş olan ve orta
öğretim düzeyinden itibaren alanıyla ilgili sektörü yakından tanıyan bilgili,
becerili ve yetenekli ve başarılı öğrencilere lisans eğitimine geçiş olanağı tanın
mış oluyor. Bölgenin kapsamı dışındaki bir yüksek öğretim programına girmek
isteyen öğrencilerin, üniversite giriş sınavlarına başvurma hakları da bulunmak
tadır. Yani, bölge kapsamına bir kez girenin diğer şansı da elinden alınmış ol
mayacak. Bu olanak orta öğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitime olan talebi
artıracak, üniversite sınavlarındaki yığılmayı önleyecek ve en önemlisi nitelikli
meslek elemanı sayı ve oranını artıracaktır.
- Hali hazırda meslek yüksekokullarında öğretim elemanı, laboratuar ve atöl
ye donanımı eksikliği vardır. Kanun ile bölgedeki mevcut fiziki olanakların, öğ
retim üyelerinin, öğretmenlerin, bölgede kamu ve özel sektöre ait işyerlerindeki
olanakların, uzman kişilerin ve emekli öğretim üyelerinin bu okullarda görevlen
dirilmesine, dolayısıyla ülkemiz kaynaklarının daha etkin bir biçimde kullanıl
masına olanak sağlamıştır.
- Değişen koşullara göre mesleki eğitimin de gözden geçirilmesine olanak
sağlayacak şekilde, meslek yüksekokullarının i l , meslek dalı ve işyerlerinin
Kanun kapsamına alınması, Mesleki Eğitim Kurulu 'nun yetkisine bırakılarak
daha esnek ve dinamik bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.
2010 hedefi...
4702 sayılı Kanunun getirdiği bir diğer yenilik, 4306 sayılı Zorunlu ve Kesin
tisiz İlköğretim Kanunu çerçevesinde oluşturulmuş bulunan eğitime katkı payının
2010 yılına dek uzatılması. Böylece oluşturulacak fon üç temel amaç için kul
lanılacak:
- İlköğretimde sınıfbaşına öğrenci sayısını 30'a indirmek, -Yüzde yüz sınıflaş
ma sağlamak,
- Halen sekiz yıl olan zorunlu eğitim süresini 12 yıla çıkarmak için alt yapı
oluşturmak.
Böylece zorunlu eğitim dünya standartlarına çekilmiş olacak, insanımızın
genel eğitim düzeyi de yükseltilmiş olacak. Bu hedefler çok önemli. Çünkü, ayak
uydurmaya çalıştığımız dünyada, örneğin AB'nde, 2010'da 18-24 yaş grubundaki
gençlerin tamamının alt-ortaöğretim mezunu olması yine Lizbon Zirvesi karar
larında öngörülmüş durumda.
Ortaöğretimde yeniden yapılanma
Değişiklik kapsamına orta öğretim kurumları açısından çok önemli bir husus
mevcut. Bu, 3797 sayılı Ortaöğretim Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle düzen
lenmekte. Değişikliğin özü, ortaöğretimde karar alma sürecine mesleki ve teknik
eğitimle ilgili tüm birimlerin katılmalarını sağlayan yeni bir yapılanma. Örneğin,
çok programlı liselerin açılması, eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili kararlar,
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir Müsteşar Yardımcısı'nın başkanlığında toplanacak
Ortaöğretim, Erkek Teknik Eğitim, Kız Teknik Eğitim ve Ticaret ve Turizm Öğ-30-

retimi Genel Müdürlerinin oluşturduğu bir komisyon tarafından alınacak, uy
gulama da bu komisyon tarafından izlenecek. Böylece, Bakanlık bünyesindeki
mesleki eğitim koordinasyonu güçlendirilmiş, kaynakların ihtiyaca cevap verebil
mesine ve etkin kullanılmasına da imkan yaratılmış olacak.
Kanun, 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu'nu çeşitli yönleriyle
yeniliyor. Bu yeniliklerle oluşan yeni kapsam ve içerik nedeniyle de, Kanunun
adını "Mesleki Eğitim Kanunu" olarak değiştiriyor.
Yenilikleri ana başlıklarıyla şöyle özetlemek mümkün:
- Beceri eğitimiyle ilgili yenilikler arasında en önemlisi, bu eğitimin yapıldığı
işletmelerle ilgili tanımların, küçük işletmeleri de kapsayacak şekilde yenilen
mesi; "50 işçi çalıştıran işletme" yerine "20 personel çalıştıran işletme" esasının
getirilmesi. Böylece: önemli bir kapsam genişlemesi yapılmakta ve çıraklık sis
temi güçlendirilmekte.
- Ayrıca, 10 ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi veren işletmelere eğitim
birimi kurna yükümlülüğü getirilerek, işletmelerin eğitim bilgisinin kurumsallaş
masına imkan yaratılıyor. Ayrıca öğrencilere beceri eğitimi verecek kişilerin
nitelikleri de tanımlanıyor. İşletmelerde beceri eğitimi gören meslek lisesi öğren
cilerinin teorik ders saatlerine ilişkin sınırlama kaldırılarak, eğitim kalitesinin
yükseltilmesine de imkan yaratılıyor.
- Çıraklık eğitimine 19 yaşında başlayanlar da Kanun kapsamına alınıyor.
Böylece, genel liseyi bitirip üniversiteye girememiş mezunlarının da çıraklık
eğitiminden yararlanmalarına hem çalışıp hem meslek sahibi olmalarına imkan
tanınıyor.
- Kalkınma Planları ve 15. ve 16. Milli eğitim Şurası kararları ve hükümet
programlan dikkate alınarak, mesleki eğitime gereken özendirici tedbirlerin
getirilmesi ve bu okulların daha fazla öğrenciye ulaşması sağlanıyor.
- Lise ve üzeri eğitimden sonra çıraklık eğimine başlayanların eğitim süresi
kısaltılabilecek. En az üç yıllık bir mesleki ve teknik bir ortaöğretim kurumundan
mezun olanlar doğrudan ustalık sınavına girebilme hakkını elde edecekler.
- İşletmelerde beceri eğitimi gören meslek lisesi öğrencilerinin teorik ders
saatlerine getirilen üst sınır kaldırılıyor. Böylece teorik eğitim ağırlıklı bazı mes
lek dallarında daha fazla teorik eğitim verilmesinin yolu açılmış oluyor.
- Telafi eğitimi sonunda başarılı olan kalfa, usta ve genel lise mezunları bitir
dikleri meslek alanının diplomasını alabilecekler.
- Kaynakların daha rasyonel kullanılması amacıyla belge, sertifika ve dip
loma programlarının uygulandığı örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi yapan Mesleki
ve Teknik Eğitim Merkezleri kurulmaktadır.
- Çıraklık eğitimi süresi 2-4 yıl olarak yeniden düzenleniyor, lise ve üzeri
eğitimden sonra çıraklık eğimine başlayanların eğitim süresinin daha kısa olabil
mesine imkan tanıyan esneklik sağlanıyor. Yani, eğitimin herhangi bir aşamasın-
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da terk edenlerin aldığı eğitimlerin çıraklık eğitimi çerçevesinde değerlen
dirilebilmesi mümkün kılınıyor. Bu, ihtiyacın üzerinde sürenin çıraklık eğitimin
de harcanmasından doğan kayıpların önlenmesi demek olacağından anlamlı bir
adım.
- Aynı şekilde etki yapan bir diğer değişiklik, en az üç yıllık bir mesleki ve
teknik bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlara doğrudan ustalık sınavına
girebilme hakkının tanınmasıdır. Bu da, gerçekleştirilmiş eğitimlerin birbiriyle
geçişlerinin sağlıklı şekilde kurulmasını ve ihtiyaç duyulan eğitim sürelerinin
denklik yoluyla sağlanabilmesini, böylece zaman ve kaynak israfının önlenmesini
sağlayacaktır.
- Telafi eğitimi yapmak ve bu eğitimde başarılı olmak şartı ile, kalfa, usta ve
genel lise mezunlarına bitirdikleri meslek alanında diploma alma hakkı
getiriliyor. Böylece, mesleki eğitimle diploma arasındaki ilişki sağlıklı şekilde
kurulmuş ve insanlarımızın formel eğitim sistemine dönüş olanakları da oluş
turulmuş oluyor.
- Kaynakların daha rasyonel kullanılması amacıyla belge, sertifika ve dip
loma programlarının uygulandığı örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi yapan Mesleki
ve Teknik Eğitim Merkezlerinin kurulması da, saydığımız değişikliklerin ve uy
gulamanın güçlendirilmesine imkan veren önemli bir diğer değişikliktir.
- Kanunun 11. Maddesi, 507 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa tabii iş
yerleri için getirilmiş olan 19 yaşından gün almamış kişileri çıraklık sözleşmesi
olmaksızın çalıştırma yasağının kapsamını, diğer iş yerlerini de içine alacak şekil
de genişletiyor.
SONUÇ O L A R A K ; bu değişikliklerle eğitim sistemimiz, özellikle de mes
leki eğitim sistemimizde önemli bir yeniden yapılanma gerçekleştirilmiş olacak
tır. Oluşturulan yeni sistemler hayat, çalışma ve eğitim arasında yeni ve güçlü
bağların oluşmasına hizmet edecektir. Çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak ve bu
vizyona ulaşmayı gerçekleştirecek kuşaklar yetiştirmek için eğitim sistemimizin
hedefleri;
- ortalama eğitim yılını en az 8 yıla yükseltmek,
- kırsal ve kentsel kesimde yaşayan kadın ve erkeklerin eğitim düzeylerini
eşitlemek,
- eğitimin her aşaması ve türünde fırsat ve olanak eşitliğini yaşama geçirmek,
- yeni teknolojilerin kullanımını eğitim sistemine taşımak ve yüksek tek
nolojileri kullanan modern sanayi işletmelerinde istihdam edilebilecek ve AB ül
keleriyle rekabet edebilecek nitelikli işgücünü yetiştirmek,
- Avrupa Birliği ve OECD gibi taraf olduğumuz uluslararası kuruluşların gös
tergelerini yakalamak,
- eğitimde kalitenin ve eğitim sistemimizin nitel verimliğini yükseltmek,
- tüm eğitim kurumlarında eğitim materyallerini geliştirecek işlerlik kazandır
mak ve eğitiminin her düzeyinde öğrencilerin başarısını artırmak,
- yatırım ve cari harcamalarda kaynak kullanım verimliliğini artırmaktır .
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B. 4634 S A Y I L I ŞEKER KANUNU
Ülkemiz Şeker Pancarı ekim alanı yaklaşık 515 bin hektardır. Ekilen bu alan
dan hektar başına 40-45 ton verim alınmakta ve 2,8-3 milyon ton şeker elde edil
mektedir. İç şeker tüketimimiz 1,2-1,5 milyon ton olduğu düşünüldüğünde, 1 mil
yon ton fazla şeker üretilmekte ve stokta bekletilmektedir. Şeker maliyetinin yük
sek olması, ihracat olanağını da zorlaştırmaktadır. Bu itibarla bu ürün için ayrılan
115 bin hektar alan, alternatif ve ihtiyaç duyulan ürünler için ayrılabilir .
Ülkemizde Şeker Fabrikalarında halen otuz bin civarında işçi istihdam edil
mekte ve binlerce çiftçi ailesi geçimini pancar tarımı ile sağlamaktadır. Bu itibar
la; sadece ekonomik yönden değil sosyal boyutuyla da geçimlerini pancar
tarımına bağlamış üreticiler için de, söz konusu Kanun büyük önem taşımaktadır.
Bugün içinde bulunduğumuz konjonktür, Dünya Ticaret Örgütü çerçevesindeki
taahhüt ve gelişmeler, sektörün rekabete açık, özel sektörün yatırım yapabileceği,
devletin mevcut şeker fabrikalarının özel kesime açılabileceği ve şeker ürününün
serbestçe ticaretinin yapılabileceği bir alt yapının hazırlanmasını zorunlu hale
getirmiştir. Şeker kesimini düzenleyen önceki Kanun, günümüz ihtiyaçlarına
cevap veremez hale gelmiştir.
Ülkemizde, şeker üretim ve pazarlaması bir iktisadi devlet teşekkülü olan
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) ile Türkşeker'in bağlı ortaklığı
durumunda olan Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. ve Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
ile bağlı ortaklıkları, 233 Sayılı K.H.K. ile şirket ana statüsü hükümlerine tabidir.
Türkiye şeker rejimini düzenleyen 22/6/1956 tarih ve 6747 sayılı Şeker
Kanununun birçok maddesinin, zaman içinde, özellikle İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının yeniden yapılmalarına ilişkin kanuni düzen
lemeler, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun yürürlüğe girmesi ve şeker is
tihlak vergisinin Katma Değer Vergisine dönüşmesi ile uygulama olanağı kal
mamıştır .
Şeker sektörü, yarattığı yüksek katma değer yanında, tarım ve endüstri
kesiminde sağladığı yüksek istihdam düzeyi nedeniyle, pancar şekeri üreticisi,
gelişmiş ülkelerde bile düzenleme altına alınmıştır. Bu düzenlemeler, pancar
üreticileri ve işleyicilerinin menfaatlerini buluşturan düzenlemelerdir .
Kabul edilen yeni Şeker Kanununun ruhu ile Türkiye'nin mevcut durumu,
şeker pancarı üretim coğrafyası, mevcut teknoloji dikkate alınmış ama diğer
taraftan dünyadaki gelişmelere de ayak uydurabilen bir anlayış hakim kılınmıştır.
Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde, düzenlemeler yapmak ve diğer görev
leri yerine getirmek ve şeker piyasasını kontrol ve yönlendirme amacıyla kamu
tüzel kişiliğine sahip Şeker Kurumu kurulmuştur. Kurum, Şeker Kurulu ve hiz
met birimlerinden oluşur. Kurum, Şeker Kurulu tarafından yönetilir. Kurul,
Kurumun karar organı niteliğinde olup, bu Kanun kapsamındaki konularda her
türlü kararları almak ve uygulamak üzere, biri başkan biri başkanvekili olarak
toplam 7 üyeden oluşur.
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Yine bu Kanun kapsamında, Avrupa Birliği Şeker rejiminde olduğu gibi beş
tane nişasta kökenli şeker üreten firmaya da yer verilmiş ve bunların kul
lanabilecekleri kota % 10 olarak belirlenmiştir.
Şeker Kanunu : Yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanması ve gerektiğin
de ihracata yönelik olarak Türkiye' de şeker rejiminin şeker üretimindeki usul ve
esaslar ile fiyatlandırma, pazarlama şart ve yöntemlerinin düzenlenmesi,
- Şeker üretiminde istikrarın sağlanması ve korunması,
- Sektörün iç piyasada rekabet kurallarına göre yönlendirilmesi,
- Şeker pancarı fiyatlarının, her yıl şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel
kişiler ile üreticiler arasında varılan mutabakata göre belirlenmesi,
- Şeker satış fiyatları, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişilerce tespit
edilecek,
- Avrupa Birliği düzenlemeleri yanı sıra, Dünya Ticaret Örgütü ve diğer ulus
lar arası taahhütlere uyum sağlanması,
- Özelleştirmeye olanak sağlayacak hukuki bir altyapının oluşturulması,
- Şeker üretimindeki usul ve esasların .belirlenmesi,
- Fiyatlandırma, pazarlama şart ve yöntemlerinin oluşturulması,
- Şeker rejiminin düzenlenmesi,
- Şeker fabrikalarının içpazar paylarının kotalara bağlanması ile pancarda ve
şekerde tek fiyat uygulamasına son verilmesi sağlanacaktır.
- Bu kanunla serbest rekabet ortamı yaratılacak, pancar üreticileri ürünlerini
daha yüksek fiyat veren fabrikalara götürecekler, düşük fiyat veren fabrikalar
hammadde sıkıntısı çekebilecektir. Bu sayede pancar çiftçileri yüksek fiyattan ve
fazla miktarda pancar satabilme olanağına da kavuşmuş olacaklardır. Dolayısıyla
burada tüketici için de ucuz şeker tüketme şansı doğmuş olacaktır.
Bu ortamın oluşması için en önemli koşul, pancar üreticilerinin Panko Birlik
gibi ihtisas kooperatifleri veya kuracakları üretici birlikleriyle teşkilatlanmaları
ve çiftçi örgütlerini kurmaları gereklidir. İleri safhalarda, her yönden güçlendiril
miş üretici Birlikleri bizzat fabrikaların sahibi olacaklardır .
C . 4685 S A Y I L I TÜTÜN KANUNU
Tütün ülkemiz ihracatında önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda tütün, 550
bin civarındaki üreticinin de geçim kaynağını oluşturmaktadır .Dünya tütün
üretimi yılda ortalama 6-7 milyon ton'dur. Ülkemiz üretimi ise, yaklaşık 350 bin
ton 'dur.
Ülkemizde üretilen tütün şark tipi tütündür. Yabancı tütün üretimi oldukça
yenidir ve kurulu sanayinin ihtiyacını karşılamaktan oldukça uzaktır. Yabancı
tip tütünün üretimi ve teknolojisi Türk tipi tütüne göre oldukça değişiktir ve entansif ziraatı gerektirir. Bunların üretimleri taban arazide gerçekleştirilmekte
olup, kurutulmaları oldukça masraflı yatırımları gerektirmektedir.
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Yerli tütün üretimimiz ise 1994 yılına kadar hızla artış kaydetmiştir. Yüksek
fiyat politikaları sebebiyle, ürün zamanla normal ekolojisini aşarak taban araziye
yerleşmiş ve tütün üretimimiz, diğer ürünler aleyhine artarak tütün üretim böl
gelerindeki bitki deseninin bozulmasına neden olmuştur. Bazı yıllarda teşekkül
eden yüksek düzeylerdeki stok varlığı, ürün maliyetinin artmasına neden olduğu
gibi zaman zaman ürünün imhası yoluna gidilmiştir.
Rasyonel tütün üretimimiz, stok ihtiyacı da göz önüne alınarak 200-225 bin
ton civannda olmalıdır. 2000 yılında uygulanan kota miktarı 189.000 tondur.
Üretimin ise yaklaşık 212.696 tona ulaşması beklenmektedir.
Tekel'e ait yüksek düzeydeki stokların önemli bir miktarı uzun yıllar itibariy
le biriken öncelikli Güneydoğu ürünü stoklarına aittir. Bu tütün sigara imalatında
kullanılmakla beraber önemli bir kısmı da sosyal amaçla desteklenmekte ve
zamanla bu ürünlerin imhası yoluna gidilmektedir.
Kabul edilen, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel
Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin
Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 23 3 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile,
- Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü
yeniden yapılandırılmaktadır.
- Tütün ve Tütün mamulleri konusunda Devlet Tekeline belli koşullarda geniş
ölçüde son verilmiştir.
- 4046 sayılı kanun doğrultusunda mülkiyetin devri dahil, her türlü yöntem
kullanılarak özelleştirilmesi yolu ile, görev alanına giren konularda verimliliğin
artırılması, serbest rekabetin tesisi ve sermayenin tabana yaygınlaştırılması amaç
lanmaktadır.
- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu
kurulmuştur. Kurumun organları, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler
Piyasası Düzenleme Kurulu ve hizmet birimleridir.
Kurul, Kurumun karar organıdır. Biri başkan ve biri başkan vekili olmak
üzere 7 üyeden oluşmaktadır. Düzenleme Kurulu; kamu tüzel kişiliğine haiz, idari
ve mali özerkliğe sahip, kararlarını serbestçe alabilen bir yapıya sahiptir.
- Tütün, Tütün Mamullerinin Türkiye' de üretimine, iç ve dış alım satımına
ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu,
piyasanın düzenlenmesi, kontrolü ve denetiminden tam olarak yetkili kılınmıştır.
- Tütün satışları, satış merkezlerinde ve açık artırma yöntemi ile yapılacaktır.
Buradaki satışlarda serbest piyasa, kuralları geçerli olup, üreticilere ürünlerini
gerçek değerleri üzerinden satma olanağı tanınmaktadır.
- Yazılı sözleşme ile üretim esası getirilmekte ve bu şekilde kaliteli ürün
üretimi teşvik edilmektedir.
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- İşlenmiş tütünün satılmasını sağlamak amacıyla; tütün ve tütün mamul
lerinin yurt içi ve yurt dışı ticaretine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmekte, tütün
ve tütün mamullerini üretmek isteyenlere piyasaya arz etmek isteyenlerin uyması
gerekli olan koşullar açık olarak belirlenmektedir.
- Tarım Reformu çerçevesinde mevcut destekleme sistemi değiştirilerek,
yerine doğrudan gelir desteği sistemine geçilecektir. Ayrıca tütün üreticilerine al
ternatif ürün projesi kapsamında muhtelif ödemelerin yapılmasını teminen hukuki
zemin oluşturulacaktır.
- Kaçak tütün üreten ve satanlara uygulanacak cezai müeyyideler düzenlen
mektedir .
- Özelleştirme uygulamalarının kolaylaştırılmasını sağlamak açısından Tütün,
Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kamu İktisadi
Kuruluşu statüsünden çıkarılıp İktisadi Devlet Teşekkülü Statüsüne geçirilmek
tedir .
- Tütün eksperliğinin görev ve yetkileriyle ilgili konulara açıklık getirilmiştir.
- Türk tütünü nikotin oranı düşük ve kaliteli tütündür .Bu nedenle dünyada
aranan bir tütündür .Bunlar Karadeniz ve Ege yöremizde yetiştiril—ekte ve
tamamı kullanılmaktadır . Bizim elimizde kalan ve imha edilen Güneydoğu
Anadolu tütünüdür .Bunların diğer tütünlerimizden farkı kalın damarlı ol
malarıdır. Bu damarlar, Tekel'in kurduğu fabrikada alınmaktadır .
- Burada esas yapılması gerekli olan husus; tütün üreticilerini kontrol altına
almak, tütün borsaların da söz sahibi yapmak ve ürünlerini bizzat kendilerinin
pazarlamasını sağlamaktır. Bunun içinde çıkarılacak yasa ile Üretici Birliklerini
kurup örgütlenmiş bir çiftçi topluluğu, pazarlama organizasyonları ile güçlendiril
miş bir şekilde, dünya ile rekabet edebilir bir duruma getirilecektir.

BÖLÜM I V : 57. HÜKÜMET DÖNEMİNDE KÖY HİZMETLERİ
G E N E L MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM DURUMU (1997-2000)
Makine Yenileme ve Dengeleme Projesi:
14 kalemde toplam 3045 iş makinesi için açılan 290 milyon dolarlık ihale fir
maların rekabetin etkisiyle 169 milyon dolara düşürülmüştür.
Böylece aynı kalitede, aynı miktarda iş makinesi alımından Devletimize,
Hazinemize 121 milyon dolar tasarruf sağlanmıştır.
Yapılan 14 ihaleden 1750 makineyi kapsayan toplam ihale bedeli 122 milyon
dolar olan 9 ihale tamamlandı ve makineler hizmete girdi; kalan 1295 makineyi
kapsayan 5 ihaleden 600 damperli kamyon ve 150 asfalt distribütörünü taahhüt
eden firmalar teklif ettikleri kredileri Hazine Müsteşarlığına getiremedikleri için
neticelenemem iştir.
45 adet Kar Rotatifinin sözleşmesi yapıldı 2001 yılı sonu itibariyle hizmete
girecek 500 pikap ihalesinin kredi görüşmeleri bitmek üzeredir.
Bugün itibariyle 500 greyder, 150 Dozer, 250 Yükleyici, 150 silindir, 50 Hid
rolik kaya delici, 30 Kar Rotatifi, 20 Seyyar tamir aracı, 600 Damperli kamyon
toplamı 1750 adet Makine illerimize ulaşmış olup, bunların illere göre dağılımı
ekte gösterilmektedir.
Bu proje dışında sözleşme bedeli 4 milyon dolar olan 7 adet sondaj makinesi
temini için yapılan ihale sonuçlanmış olup 2002 yılı Nisan ayında hizmete
girecektir.
P E R S O N E L DURUMU
01.07.1997 Tarihinde 68.641 işçi sayısı mevcut iken, 01.07.2001 tarihinde bu
rakam 50.750 kişiye düşmüştür. Bu rakama kadro verilen mevsimlik işçiler de
dahildir.

BÖLGELER ARASI MAKİNE YENİLEME VE DENGELEME PROJESİ

KAVSSKİ BÖLGE

MALATVA BÖLGE

D BAKİR BÖLGE

ERZURUM BÖLGE
ERZURUM İL

ICDIR PROJE MD.
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BÖLGELER ARASI MAKİNE YENİLEME VE DENGELEME PROJESİ

TRABZON BOLOE

SAMSUN BÖLGE

KASTAMONU BOLOE
KASTAMONU İL

ESKİŞEHİR BOLGE

ANTALYA BOLGE

BURSA BOLGE

ISTANBUL BOLGE

BAHUİTREA BOLGE

BOLATLAR PROJE MD
GEDİZ PROJE MD
ANKARA ARAŞTIRMA

GENEL TOPLAM
PROJE TOPLAMİ
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BÖLÜM V : 57. HÜKÜMETİN TARIMLA İLGİLİ İKİ Y I L L I K FALİYETLERİ
Hükümetimiz, geride bırakılan iki yıl içerisinde, "Tarımda Yeniden Yapılan
ma Programı" adı altında, bir dizi projeyi hayata geçirmiş, Türk tarımını ilgilen
diren birçok kanunun da TBMM'den çıkmasını sağlamıştır.
Adı geçen Program çalışmalarına paralel olarak, Hükümetimizin tarım
alanındaki çalışmalarını şöyle özetlemek mümkündür.
1. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin mali yönden düzlüğe çıkması sağlanarak, çift
çinin perişan olmasının önüne geçilmiş ve geliştirilen yeni politikalarla, özel sek
törün aktif olarak hububat piyasasına girmesi suretiyle, üreticinin mahsulünün
değer fiyattan pazarlanmasına imkan sağlanmıştır. Ayrıca bu dönemde 40.800
tonluk 7 çelik silonun hizmete sokulması sağlanmış 69.800 tonluk 9 çelik silonun
ise ihalesi yapılmıştır; İhracatta sağlanan atılımlarla da, 2000 yılında 158 milyon
dolar karşılığı 236 ton baz morfin ve türevleri ile 300 milyon dolar karşılığı 2.5
milyon ton hububat dış satımına ulaşılmıştır.
2. Üreticimizin haksız rekabete karşı korunması için; Dünya Ticaret Örgütü
taahhütlerine bağlı kalınarak, tarımsal ürünlerdeki ithal vergileri zaman zaman
yükseltilmiştir. Ayrıca, 52 adet ürün sınır ticareti kapsamından çıkarılmıştır.
3. Kültür bitkilerine zarar veren hastalık ve yabancı otlara karşı 400 konuda
entegre yöntemlerle mücadele çalışmaları yürütülerek, ekonomimize katrilyon
larca lirayı bulan mali katkılar sağlanmıştır.
4. Sınırlarımızdan kontrolsüz hayvan girişlerinin önlenmesi amacıyla, İçişleri
Bakanlığı ile gerekli koordinasyon sağlanarak, girmekte olan yıllık 400-500 bin
büyükbaş ve 4-5 milyon koyunun ekonomimize ve yetiştiricimize verdiği zarar
larla, bu yolla giren hayvan hastalıkları ve illegal örgütlerin haraç imkanları or
tadan kaldırılmış, ek bir tedbir olarak sınır illerimizdeki hayvanlarımız da
kümelenmiştir.
5. Geçen iki yıl zarfında; süt, besi ve damızlık sığırcılık, seracılık, arıcılık, el
sanatları ve kültür mantarı üretimi alanlarında programa alınan 647 tarımsal
amaçlı kooperatiften 370'ine 23.3 trilyon TL. devlet yardımı sağlanmıştır. Benzer
konularda kurulacak 1.231 'inin proje finansmanları için de gerekli 592 trilyon TL
nin temini için çalışılmaktadır.
6. Çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının,
devletten olan alacaklarına mahsup edilerek, gecikme faizi tahakkukunun önlen
mesini ve çiftçilerimizin rahatlatılmasını sağlayan Mahsup Kararnamesi ilk
olarak 57. Hükümet zamanında çıkarılmıştır.
7. Çiftçi kredi faiz oranlarının, Ziraat Bankası'nca tek taraflı olarak yüzde
120-130'lara çıkarılması üzerine, Hükümetimizce hazırlanan ve Bakanlar
Kurulu'nca kabul edilen bir 15.05.2001 tarihinde yayımlanan Kararnameyle,
%55'e düşürülmüştür.
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Ayrıca 1991'den beri ödenmemiş ve cezalı duruma düşen çiftçi borç ve faiz
lerinin dondurularak, üç yıllık bir süre içinde ve 6 eşit taksitte ödenmesini ön
gören Kararname de, çiftçilerimize ödeme kolaylığı sağlamak üzere Bakanlar
Kurulu gündemine getirilmiştir ve hazırlanan Bakanlar Kurulu Kararı Başbakan
lığa sunulmuştur.
Hükümetimizin "Tarımsal Üretimi Artırma Faaliyetleri" çerçevesinde,
üzerinde uygulama çalışmaları süren çok sayıda proje, iç ve dış kaynaklarla
yürütülmektedir. Bunlardan, proje tutarı 109 milyon dolar olan Doğu Anadolu Su
Havzası Rehabilitasyon Projesi, doğu ve güneydoğu bölgelerimizdeki 11 ilde sür
dürülmekte, proje tutarı 2.5 milyon dolar olan Organik Tarımı Geliştirme Projesi,
bugünkü ve gelecek nesillerin daha sağlıklı ve kaliteli gıdalarla beslenmesini
amaçlamakta; diğer yandan Ordu-Giresun, Sivas-Erzincan ve Gümüşhane-Bayburt-Rize Kırsal Kalkınma Projelerine ait çalışmalar da,dış kaynaklarla çeşitli
aşamalarda devam ettirilmektedir.
Yine aynı faaliyetler çerçevesinde; GAP bünyesinde sulamaya açılacak Har
ran ovasındaki 59 bin hektar alanda toplulaştırma çalışmaları, 2002'de bitirilecek
şekilde sürdürülmekte; 16 köyde yaklaşık 200 bin dekar tarım arazisi 3 500 top
raksız ve az topraklı çiftçiye dağıtılarak, tapuları verilmiş; 7 köyde de 510 bin
dekar tarım alanının toplulaştırma çalışmaları kademeli olarak 2003'e kadar
tamamlanacaktır.
Aynı faaliyetlerden olmak üzere, Mera Kanunu ile ilgili uygulamalar her
geçen gün hız kazanarak yürütülmekte, son 50 yılda 42 milyon hektardan 12 mil
yon hektara gerileyen mera alanlarının, ülke hayvancılığının hizmetine yeniden
sokulması yönünde, 1.150 köyde tespit ve 513 köyde tahdit çalışması tamamlan
mış, Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü ile sağlanan koordinasyon çerçevesinde
511 bin hektar alanın aplikasyon ve harita yapımı ihaleye çıkarılmış ek olarak, 65
bin hektar Hazine arazisi ülke hayvancılığı için mera olarak belirlenmiştir. Bu es
nada, kanunla kurulan Mera Fonu'nun, tasfiye edilen fonlar arasında yer al
maması sağlanarak, meralarımızın genişletilmesi çalışmaları sekteye uğratıl
mam ıştır.
Atatürk Orman Çiftliği'nin ilk olarak sınırlarının tesbiti ve master plan çalış
maları başlatılmış, buradaki işyerleri 25-30 kat artışlarla günün rayiç bedeline
ulaştırılmış, yeni çevre düzenlemeleri, ağaçlandırmalar, Ankaralılar için doğa
parkı ve hobi bahçeleri tanzimi, süt fabrikası için ISO-9001 belgesi alınması,
ALO-AOÇ şikayet hattı açılması, Hayvanat Bahçesi bünyesinde Atatürk Çiftlik
Evi ve Müzesi açılması ve yeni hayvan barınakları gibi uygulamalara gidilmiştir.
Avrupa Birliği ile uyum politikaları çerçevesinde de; 1/95 Sayılı Ortaklık
Konseyi Karan gereğince, 5 yıllık bir sürede uyumlaştırılması gereken mevzuat
çalışmaları bitirilmek üzere olup, gıda ve su ürünleri mevzuatının uyumu tamam
lanmıştır.
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Bu çalışmalara ilave olarak proje bazında yapılan ve uygulamaya ak
tarılan çalışmaları ise şu başlıklarla vermek mümkündür;
1. Çiftçi Kayıt Sistemi ve Doğrudan Gelir Desteği Projeleri:
Türk çiftçisine daha iyi bir hayat standardı temini amacıyla, yeni yapısal
değişiklikler çerçevesinde, etkinliği düşük ve yükü fazla olan mevcut sistemi
değiştirerek, etkin ve gerçekçi politikalarla, çiftçilere doğrudan gelir desteği yap
mayı öngören; bunun için de çiftçilerin kayıt altına alınmasını sağlayan, entegre
bir anlayış gündeme getirilmektedir. Yayımlanan Bakanlar Kurulu Karan ve Uy
gulama Tebliği ile, projenin dört ilimizin yedi ilçesinde pilot uygulaması başlatıl
mış olup, edinilen tecrübelerin ışığı altında proje 2001'de ülke geneline teşmil
edilecektir.
2. Hayvancılığın Desteklenmesi ve Geliştirilmesi Projesi:
Yıllardır ihmal edilen ve tarımsal üretimdeki payı yüzde 20'lere kadar
gerileyen yurt hayvancılığımızı; bu alanda gelişmiş ülkelerin seviyesi olan, en az
yüzde 60'lık bir orana ulaştırmak üzere hazırlanan, 5 yıl süreli bir projedir. Yem
bitkileri üretimini, yurtiçinde yetiştirilen belgeli damızlık hayvanları, suni ve tabii
tohumlama faaliyetlerini ve ülkede ilk defa olarak besi hayvanlarını ve
buzağılarını destekleme kapsamına alan proje, Bakanlar Kurulu Kararı ile hiz
mete konulmuştur.
3. TİGEM İşletmelerinin Özel Sektör İşbirliğine Açılması:
Bu işletmelere dinamik bir yapı kazandırmak ve yeni teknolojilerin uygulan
masına imkan vermek üzere, işleme tesisleri kurulması ve pazarlama hizmetlerinin
bir bütün halinde ele alınması, işletmelerin şirketleşmesi ve yerli ve yabancı ortak
lıklara açılması hedeflenmiştir. Konuyla ilgili YPK Karan çıkmış olup, ilk 10 iş
letme için de teklif alınmış ve bunlar için YPK onayına gidilmiş, ikinci grup için
yapılan ihaleyle ilgili değerlendirme çalışmalan halen sürdürülmektedir.
4. Pazar Geliştirme Projesi:
İç ve dış piyasalardaki ürün fiyat akışlan izlenerek, ilgili kurum ve kuruluşlar
arasında bir koordinasyona imkan hazırlamak üzere, Hükümetimiz bünyesinde
bir Pazarlama ve Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı kurulmuş olup, anılan hizmet
lerin sıhhatli, sürekli ve hızlı yürümesini sağlayıcı bir fonksiyon icra etmektedir.
5. Özel Sektörün Gıda Laboratuvarları Kurmasına İzin Verilmesi:
Çıkanlan bir yönetmelikle; kamunun yürütegeldiği gıda ve gıdalann üretimin
de kullanılan maddelerin hijyen ve kalite kontrol hizmetlerine hız ve etkinlik
kazandırmak üzere, bunlara özel sektörün de katılmasına imkan sağlanmıştır.
6. Anadolu Alacası Geliştirme Projesi:
Sığır ıslahı konusunda ülkemizin çağı yakalayabilmesi ve ülkemiz şartlarına
uygun inek tipini geliştirmek üzere uygulamaya konan ve kamuoyunun "Türk
İneği" diye isimlendirdiği bu proje, yetiştiriciye istediği genotip ve cinsiyetle
damızlıkları vermek üzere uygulamaya konmuştur.
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7. Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulunun Teşkili:
Tarım sektöründeki koordinasyon eksikliği ve yetki dağınıklığını ortadan kal
dırarak, tarım hizmetlerinin düzenlenmesi, destekleme sisteminin yeniden
yapılandırılması ve tarımsal veri taban çalışmalarını yapmak üzere, Tarım Bakan
lığı Müsteşarı başkanlığında, tarımla ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey tem
silcilerinin katılımı ile, çalışma usul ve esaslarını içeren yönetmelik yayımlanarak
faaliyetlerine başlamıştır.
8. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'nun Değişiklikleri:
Kaçakçılığın caydırılması ve yurtiçi hayvan hareketlerinin kontrol altına alın
masını sağlayarak, salgın hayvan hastalıklarının önlenmesi, eradikasyonu çalış
malarının kolaylaştırılması ve hayvansal üretimi artırmaya katkı sağlamak
amacıyla yürürlüğe girmiştir.
9. Hayvan Islah Kanunu'nun Değişiklikleri :
Sürekli ithalat yoluyla sağlanan damızlık hayvan ihtiyacının tamamının yurt
içinden sağlanmasına olanak sağlayacak, yetiştiricilerin örgütlenmesinin önünü
açacak, üretimdeki girdi maliyetlerinin düşürülmesi, verimliliğin ve kalitenin
yükseltilmesi, pazarlama imkanlarını ve ihracat potansiyelinin genişletilmesini
sağlamak üzere yürürlüğe girmiştir.
10. Döner Sermaye Kanunu'nun Değişiklikleri :
Tarım Bakanlığımıza bağlı 204 döner sermaye işletmelerinin, daha etkin
faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla, 500 milyon TL. olan toplam ser
mayelerinin 25 trilyon TL.ye yükseltilmesi ve bunun 4 kata kadar yükseltilme
yetkisinin Bakanlar Kurulu'na verilmesini öngören bir düzenlemedir. Bununla,
Bakanlık çalışanlarına da, emekleri oranında prim verilmesi imkanı sağlanmıştır.
11. Ön Soy Kütüğü ve Soy Kütüğü Projesi:
23 ilde soy kütüğü sistemi çerçevesinde, hayvanlarımızın kayıt altına alın
masını, hastalık bilgi takibi, pazarlama kolaylığı ve hayvan hareketlerinin izlen
mesini sağlamak üzere yürürlüğe konmuştur.
12. Yeni Danışma Kurulları:
Tarım ve tarımla ilgili sanayi alanlarında yapılan çalışmalarda, katılımcılığı
sağlamak için, bir yandan mevcut danışma kurullarına işlerlik kazandırırken; ek
olarak 13 ayrı konuda da yeni Danışma Kurulu oluşturularak hizmet konularıyla
ilgili çalışmaları başlatılmıştır.
Üzerinde halen çalışmaları sürdürülen faaliyetler ise;
1. Türkiye'yi Yeşillendirme Projesi:
Türkiye topraklarının, tarımsal potansiyelimiz için çok önemli bir yeri bulun
maktadır, Topraklarımızı üretken olarak muhafaza etmek ve giderek çölleşmekte
olan Anadolu bozkırının; meraların ıslahı, yem bitkileri ekim alanları ile, mey
vecilik, bağcılık ve sebzecilik yapılan alanların genişletilerek, çıplak toprak
bırakmamaya yönelik hedeflerimizi ihtiva etmektedir.

2. Doğduğum Yerde Doymak İstiyorum Projesi:
Şehirlerde nüfus yığılmasına yol açan ve kırsal alandan yönelen göç olgusuna
karşı; ülkemizde köylülüğü üretken çiftçiliğe dönüştürmek, insanlarımıza hiz
metin belli cazibe merkezlerinden sunulmasına imkan vermek ve buralarda sağ
lık, eğitim, bayındırlık, finans ve tarım ve benzeri gibi alanlara ait altyapıları oluş
turup, tarım-sanayi entegrasyonu anlayışı ve yaklaşımı içerisinde "Tarım Kent
leri" kurulması suretiyle, diğer hizmet fonksiyonlarını da toplayarak, buralarda is
tihdamı geliştirmeye ve insanlarımıza buralarda da geleceklerini daha iyi tayin et
me imkanı getirebilecektir.
3. Tarım Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun:
Tarım hizmetlerinin düzenlenmesini, tarımsal üretimin sürdürülebilirlik i l 
kesine uygun olarak geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, verimliliğin artırılması, yön
lendirilmesi, değerlendirilmesi, desteklenmesi, gıda üretim güvenliği ve
güvenilirliğinin sağlanması, stratejik üretimin garantiye alınması ile tarımsal
alandaki diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonunu, belli bir tarım politikası
çerçevesinde ve yasal prosedüre göre yürütülmesini sağlayacak bu tasarı Baş
bakanlığa sunulmuştur.
4. Arazi Kullanımı ve Toprak Koruma Kanunu Tasarısı:
Tarım arazilerinin korunma, geliştirilme ve sürdürülebilir kalkınma ilkesine
göre planlı kullanımını, doğal ve yapay toprak kaybını ve bozulmasını engel
lemeyi amaçlayan bu tasarı Başbakanlığa sunulmuştur.
5. Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısı:
Tarım üreticilerinin, milli ve milletlerarası düzeyde ekonomik ve sosyal hak
larının korunması, ürünlerin pazar standartlarına ve en son teknolojiye göre
üretim ve işlenmesini sağlamak üzere, ürün, ürün grubu ve konu bazında oluş
turulacak tarımsal üretici birlikleri ile sağlayacak bu tasarı Başbakanlığa sunul
muştur.
6. Toprak-Sulama ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kuruluş
Kanunu Tasarısı:
Toprak, su, biyolojik ve genetik zenginlikler gibi doğal üretim kaynaklarının,
aralarındaki mevcut ilişkiyi geliştirecek, koruma ve kullanma dengesini
muhafaza etmek amacıyla hazırlanan yasa tasarısı Başbakanlığa sunulmuştur.
7. Alternatif Ürün Projesi:
Ülkemizde aşırı üretimleri sebebiyle sıkıntılar doğuran tütün ve fındığın, yur
tiçi ve yurtdışı talepleri aşmayan bir üretim seviyesinde kalmaları, üretimden
çekilecek bölgelerde ülke ihtiyacı ürünler yetiştirilmesini amaçlayan ve ürünler
arasındaki gelir farkının, "Telafi Edici Ödeme" olarak üreticilere ödenmesini ön
gören proje, Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu'nda
görüşülerek kabul edilmiştir. Proje içinde bulunduğumuz yıl içerisinde uy
gulamaya konacaktır.
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8. Bazı Tarımsal Ürünlerde Parite Uygulaması Projesi:
Büyük miktarlarda stok oluşturan ve böylece ekonomik kayıplara yol açan
tütün ve fındık gibi ürünler yerine, üretim açığı olan ve ithale de konu olan yağ
bitkileri, mısır ve kaliteli kaba yem bitkilerinin ikamesini mümkün kılacak bu
proje, Bakanlar Kurulu gündemine getirilmiş ve genelde olumlu karşılanmıştır.
9. Tarımsal Üretimde Kullanılan Girdilerin Dünya Fiyatlarıyla Uyumu
Projesi:
Bu proje ile, tarımsal üretimde yoğun kullanılan ve üretim maliyetini et
kileyen; başta mazot olmak üzere, kimyevi gübre, sertifikalı tohum ve fidan, zirai
mücadele ve veteriner sağlık ilaçları, sulama suyu, yem, damızlık hayvan ve tarım
kredilerinin, üreticilere daha ucuz ve dünya fiyatlarından sağlanması amaçlan
maktadır. Mazotla ilgili kısım hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı taslağı Baş
bakanlığa gönderilmiştir.
10. Tarım Sigortalarının Teşviki Hakkındaki Kanun Tasansı:
Çiftçilerimizin bitki, hayvan ve ürünleri ile üretim araç ve gereçlerini, tabii
afet ve yangın gibi risk ve belirsizliklere karşı sigorta ettirmelerini ve ülkemizde
tarımsal sigorta anlayışını teşvik ve geliştirme amacıyla hazırlanarak, Hazine
Müsteşarlığına gönderilmiştir.
11. Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunması Hakkında
Kanun Tasarısı:
Yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesini özendirmek, yeni çeşitlerin ve ıslahçı
haklarının korunmasını sağlamak ve gereken yapısal düzenlemeleri yapmak
amacıyla hazırlanarak, Başbakanlığa sunulmuştur.

BÖLÜM V I : 57. HÜKÜMET DÖNEMİNDE ÇIKARILAN ÖNEMLİ
YASALAR
4388
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ 143
PEŞJNJN PEÇİŞTİRİLMEŞİNE pAJR KANUN

ÜNCÜ

MAD-

Devlet Güvenlik Mahkemelerindeki askeri hakim üyelerin yerine
üyelerin görev yapması öngörülmektedir.

sivil

4389
B A N K A L A R KANUNU
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kurulmakta, banka kurucuların
da aranan şartlar yeniden düzenlenmekte, tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile
karapara aklama nedeni ile hüküm giyenlerin kurucu olamayacakları öngörül
mekte, banka hisse senetlerinde asgari itibari değer uygulaması ve hisse senet
lerinin menkul hizmetler borsasına kote edilmesi zorunluluğu kaldırılmakta, ban
ka kuruluşunda aranacak asgari ödenmiş sermaye miktarı 10 trilyon TL'ye
çıkarılmakta, murahhas üyelerin genel müdürde aranan şartları taşıması öngörül
mekte, bankaların şube açması serbest bırakılmakta, merkez şube dışında
açılacak her şube için ilave sermaye zorunluluğu getirilmekte, bankanın iflası
halinde tasarruf mevduatı sahiplerinin fon alacaklarından sonra gelmek üzere
mevduatlarının sigortaya tabi olmayan kısımları için imtiyazlı alacaklı oldukları
hükme bağlanmaktadır.
4390
D E V L E T GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ V E YAR
G I L A M A USULLERİ HAKKINDA KANUN İLE ASKERİ HAKİMLER
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
Devlet Güvenlik Mahkemelerinde Askeri Hakim ve Savcıların çıkartılması ve
yerlerine atanacak Hakim ve Savcıların atama usullerine ilişkin düzenlemeler ön
görülmektedir.
4422
ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNU
Çıkar elde etmek amacıyla kurulmuş suç örgütleri tanımlanmakta, - Ağır
müeyyideler getirilerek, şartla salıverilme, cezanın tedbire çevrilmesi, özel infaz
rejimlerinin uygulanmaması öngörülmekte, - Usul hukuku alanında yeni ve istis
nai hükümler getirilerek insan haklarına ve anayasa esaslarına aykırı olmayan
düzenlemeler getirilmekte, (iletişimin dinlenmesi veya tespiti, gizli ajan kullanıl
ması, şüphe edilenlerin gözetlenmesi, tanıkların korunması, suç işlediklerinden
kuşku duyulanlara ilişkin resmi ve özel kayıtların ve bilgisayar içeriklerinin in
celenmesi, - örgütlü suçların takip ve soruşturulmasında profesyonelleşmiş ve
uzmanlaşmış özel mercilerin hakim kararıyla yetkili kılınması öngörülmekte,-53-

Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı yargılama görevi yetkili Devlet
Güvenlik Mahkemesine, Savcılık görevi ise Devlet Güvenlik Mahkemesi Cum
huriyet Başsavcılığına verilmektedir.
4446
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİN
D E DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
Anayasanın bazı maddelerinde yapılan değişiklik teklifi ile; - "Devletleştir
me" başlıklı 47 nci maddesi "Devletleştirme ve Özelleştirme" olarak değiştiril
mekte, - Devletin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin
mülkiyetinde bulunan işletmelerin özelleştirmeye ilişkin esas ve usullerinin ve
kamu tüzel kişilerince yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk
sözleşmeleri ile gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceğinin Kanunlarla belir
lenmesi esası getirilmekte, - Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve söz
leşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim
yoluyla çözülmesi öngörülmekte, - imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri Danıştayın
inceleme yapacağı konular arasından çıkartılarak düşünce bildireceği konular
arasına alınmaktadır.
4447
SOSYAL GÜVENLİK R E F O R M U
Sosyal Güvenlik Kurumlarında emeklilik yaşlarının 58-60'a çıkarılması.
Sigorta prim gün sayısının yükseltilmesi. - Emekli maaşlarının hesaplanmasında
aylık enflasyona göre ayarlanması. - Malullük ve yaşlılık sigorta primlerinin 30'a
çıkartılması. - Sigortadaki Teftiş Kurulu'nun yaptığı denetim yetkisinin izinle
memurlara da yaptırılabilmesi öngörülmektedir.
4457
TÜRK AKREDİTASYON K U R U M U KURULUŞ V E GÖREVLERİ
H A K K I N D A KANUN
Yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşların belirli standartlara göre faaliyetlerde
bulunmasını ve bu suretle verdikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda
kabulünü sağlamak amacıyla, merkezi İstanbul'da olmak üzere Başbakanlığa bağ
lı, idari ve mali özerkliği olan tüzel kişiliğe haiz Türkiye Akreditasyon Konseyi
kurulması öngörülmektedir.
4458
GÜMRÜK KANUNU
Ülkemizin Gümrük Birliğine girmesi nedeniyle Topluluk Gümrük kodunda
yeralan hükümlerin, Ortaklık Konseyi Kararı gereğince Gümrük Konumuna yan
sıtılması amacıyla 1615 Sayılı Kanunda değişiklikler öngörmektedir.
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4483
M E M U R L A R V E DİĞER K A M U GÖREVLİLERİNİN Y A R G I L A N 
MASI HAKKINDA KANUN
Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat yürürlükten kaldırılmak
ta, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar
dan dolayı haklarında adli takibat yapılabilmesi için izin vermeye yetkili merciler
belirlenmekte ve izlenecek usule ilişkin esaslar düzenlenmektedir.
4491
B A N K A L A R KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN
4389 sayılı Bankalar Kanunu ile idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum oluş
turulmasına karşın banka kuruluş izni verilmesi ve faaliyet izninin kaldırılması
gibi temel yetkiler Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. Ancak uluslararası uy
gulamalar bu tür kurumların faaliyetlerinin siyasi iradeden tümüyle bağımsız bir
şekilde yürütülmesini öngördüğünden tasarı ile; - Uluslararası uygulamalara
paralellik sağlanması için bankalarla ilgili olarak kuruluştan tasfiyeye kadar olan
süreçte alınması gereken kararların tamamı Kurumun karar organı olan Ban
kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yetkisine bırakılmakta, - Bankaların
kullandırabilecekleri kredilerle ilgili olarak mevzuat Avrupa Birliği direktifine
bütünüyle uyumlu hale getirilmekte, konsolide denetim ilkeleri daha açık ve kap
samlı olarak düzenlenmesi öngörülmektedir.
4493
BAZI Y A T I R I M V E HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ
ÇERÇEVESİNDE Y A P T I R I L M A S I HAKKINDA KANUNUN BAZI MAD
DELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
Tasarı ile Kanunun Kapsam Maddesine "Enerji, Üretim, İletim, Dağıtım ve
Ticareti" ile ilgili Faaliyetler Dahil Edilmiş ve Yüksek Planlama Kurulunca Belir
lenen İdare İle Sermaye Şirketi veya Yabancı Şirket Arasında Yapılacak Sözleş
menin Özel Hukuk Sözleşmesi Çerçevesinde Yaptırılacağı Belirtilmektedir.
4501
KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA V E SÖZLEŞ
MELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUNA BAŞ
VURULMASI HALİNDE UYULMASI G E R E K E N İLKELERE DAİR KANUN
Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan
doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesinin öngörülmesi durumunda
taraflarca sözleşme yapılırken uyulması gereken ilke ve esaslar belirlenmektedir.
4568
BAZI F O N L A R I N TASFİYESİNE İLİŞKİN KANUN
Fonların yükümlülüklerinin artınlmayarak bütçe kapsamındaki fonların
faaliyetlerinin ilgili genel ve/veya katma bütçeli kuruluşlar tarafından üstlenilerek
fonların zaman içinde tasfiye edilmeleri, son altı yılda herhangi bir faaliyet gös
termeyen işlemez duruma gelmiş varlığını sürdürmelerinde de yarar görülmeyen
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Menkul Kıymetler Tanzim Fonu, Deprem Fonu, Gecekondu Fonu, Sağlık Hiz
metlerini Destekleme Fonu ile Mevcut Fon sistemi karşısında devamına gerek
kalmadığı tespit edilen Kamu Ortaklığı Fonu, Türk Sporunu Teşvik Fonu, Muh
taç Asker Ailelerine Yardım Fonunun tasfiye edilmesi öngörülmektedir.
4571
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, E S N A F V E S A N A T K A R L A R V E
DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR K U R U M U
KANUNU İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
Y A P I L M A S I H A K K I N D A KANUN
Sosyal Sigortalar Kanununa göre 1.4.2000 ile 31.3.2001 tarihleri arasında
alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt
sınırı beş milyon lira olarak ve 1479 sayılı Kanuna göre gelir basamaklarının
hesaplanmasında yine 1.4.2000 ile 31.3.2001 tarihleri arasında gelir basamak
larının % 25 oranında artırılarak uygulanması öngörülmektedir.
4587
AVRUPA BİRLİĞİ G E N E L SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT V E GÖREV
LERİ H A K K I N D A KANUN
Avrupa Birliğine tam üyelik adaylığımızın tescil edilmesinden sonra çalış
maların yürütülmesinde etkili bir işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıy
la Başbakanlığa bağlı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği kurulmakta, görevleri ve
teşkilatı düzenlenmektedir.
4628
ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
Tasarı ile, elektrik enerjisi piyasası faaliyetlerinin düzenli şekilde yürütülmesine
yönelik düzenlemeler öngörülmekte, bu doğrultuda siyasi otoriteden bağımsız
"Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu" ile "Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu"
oluşturularak görev, yetki ve işleyişi düzenlenmekte, ayrıca elektrik üretim ve
dağıtım varlıklarının özelleştirilmesinde izlenecek usuller belirlenmektedir.
4629
B A Z I F O N L A R I N TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
Fon uygulamalarının disipline kavuşturulması amacıyla 1993 yılında Fon
ların büyük kısmı bütçe kapsamına alınmış olup tasarıyla belirtilen fonların tas
fiye edilmesi, bütçe içi ve dışında yeni fonlar oluşturulmaması, Fonların tas
fiyesine ilişkin olarak gerekli her türlü düzenlemeyi yapmaya Maliye Bakanı,
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığının
bağlı olduğu bakanların yetkili kılınması öngörülmektedir.
4630
FİKİR V E SANAT ESERLERİ KANUNUNUN
DELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN

BAZI

MAD

Canlandırmayı yapan animatör ile eserin yaratılmasındaki katkısı sebebiyle
eser sahibi sayılmış, -Eser sahibinin ölümünden sonra, vasiyeti tenfiz memur sağ
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kalan eş ve çocukları, mansup mirasçıları, ana, baba ve kardeşlerinin, mali hak
ları 70 yıl içinde kendi namlarına kullanabilecekleri belirtilmiş, (daha önce 50
yıl), - Yurt dışında eser sahibinin izni ile çoğaltılmış nüshaların yurt içinde yayımı
ve yararlanma hakkı eser sahibinin iznine tabi kılınmış, Koruma sürelerinin baş
langıcının 4110 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra alenileşecek eserlere
uygulanmasından vazgeçilerek eserler arasında koruma süreleri itibariyle var olan
eşitsizlik giderilmiştir.
4631
HAYVAN I S L A H I KANUNU
Tasarı ile 7.6.1926 tarihli ve 904 sayılı "Islahı Hayvanat Kanunu" ile 11 Nisan
1334 tarihli "Damızlık Tiftik Keçilerinin Haricen Men'i İhraç ve Teksiri Adadı
Hakkında Kanun" yürürlükten kaldırılarak, Hayvancılık alanındaki gelişmelere
uygun olarak, hayvan kayıtlarının tutulması, yetiştiricilerinin örgütlenmesiyle,
suni tohumlama alanına özel sektörün girmesine imkan tanınmakta ve ceza
hükümlerini de içeren yeni düzenlemeler öngörülmektedir.
4632
BİREYSEL
KANUNU

EMEKLİLİK

TASARRUF V E YATIRIM

SİSTEMİ

Tasan ile, kamu sosyal güvenlik sistemine ilave olarak, gönüllü katılıma dayalı
ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan bireysel emeklilik sistemi oluşturul
makta, katılımcıların katkılarının toplanması, emeklilik yatırım fonlarının yatırıma
yönlendirilmesi, katılımcılann hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.
4634
ŞEKER KANUNU
Tasarı ile, şeker üretimindeki usul ve esasları ile fiyatlandırma, pazarlama şart
ve yöntemleri, kısaca şeker rejimi düzenlenmekte, şeker piyasasını kontrol ve
yönlendirme amacıyla Şeker Kurumu ve Şeker Kurulu kurulmaktadır.
4641
EKONOMİK V E SOSYAL KONSEYİN KURULUŞU, ÇALIŞMA ESAS
V E YÖNTEMLERİ HAKKINDA KANUN
Başbakanın Başkanlığında ve Başbakan tarafından belirlenecek Hükümet
temsilcilerinin ve çeşitli kamu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı, ekonomik
ve sosyal konularda Hükümetin, danışabileceği ve ekonomik ve sosyal nitelikli
program kanun tasarı ve teklifleri ile diğer hukuki düzenlemelerle ilgili olarak
görüş alabileceği Ekonomik ve Sosyal Konsey'in kurulması öngörülmektedir.
(Konsey'in sekreterya hizmetler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafın
dan yerine getirilecektir.)
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4646
DOĞAL G A Z PİYASASI KANUNU
Doğal gaz piyasası serbestleştirilerek; doğalgaz ithali, iletimi, dağıtımı,
epoIanması,azarlanması, ticareti ve ihracatı ve bu faaliyetlere ilişkin tüm gerçek
ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri düzenlenmekte, Elektrik piyasası
kanununda yapılan değişikliklerle Elektrik piyasası kurulunun adı Enerji piyasası
kurulu, Elektrik piyasası kurumunun adı Enerji piyasası kurumu olarak değiştiril
mekte görevlerinde değişiklikler yapılmaktadır.
4647
TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
H A K K I N D A KANUN
Ücret tarifelerinin belirlenmesinde hava yolu işletmesi ruhsat sahibine serbestiyet getirilmekte, tarifenin ilanı düzenlenmekte, uçuş tarifeleri ile ilgili yetkinin
ise Ulaştırma Bakanlığında olduğu belirtilmektedir.
4651
TÜRKİYE CUMHURİYET M E R K E Z B A N K A S I
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUNUNDA

Fiyat istikrarını sağlamanın Bankanın temel amacı olduğu, bu doğrultuda
Para Politikası Kurulu kurulması, para politikasına uygun enflasyon hedefini
Hükümetle birlikte belirlemesi, para politikası araçlarını, doğrudan tespit edebil
mesi, bu araçların yeniden düzenlenmesi, para politikası çerçevesinde döviz ve
efektiflerin vadesiz ve vadeli alım ve satımı ile şartları önceden belirlenmek kay
dıyla dövizlerin T L ile değişimi ve swap, forward gibi sair türev işlemleri
yapabilmesi, Banka Meclisinin görev ve yetkilerinin, Türk Ticaret Kanununun
anonim şirketlerin yönetim kuruluna ilişkin hükümleri doğrultusunda yeniden
belirlenmesi, para ve kredi konusunda Bankanın yetki ve sorumluluklarının, mali
sistemdeki risklerin sektörün geneline yayılmaması ve Bankalar Kanunu hüküm
leri çerçevesinde yeniden belirlenmesi hükme bağlanmaktadır.
4672
B A N K A L A R KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN
KANUN
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde bulunan bankaların çok hızlı bir
şekilde rehabilite edilmesi ve satılması için bu bankalarla ilgili olarak Bankalar
Kanununda yer alan bazı mekanizmaların daha hızlı çalışır hale getirilmesi, bun
ların malî bünyelerinin zaafa uğratılmasında sorumluluğu bulunanlara uy
gulanacak yaptırımlarda etkinlik sağlanması, özkaynak, kredi, fınansal araçlar
gibi yapısal ve işlevsel konuların yeniden düzenlenmesi, bankaların malî olmayan
iştiraklerine sınırlama getirilmesi suretiyle, Avrupa Birliğine uyum programı çer
çevesinde daha sağlıklı ve uluslararası piyasalarda rekabet gücü olan bir ban
kacılık sistemine sahip olma amacıyla değişiklikler yapılmaktadır.
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4675
İNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNU
Ceza İnfaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hak
kında yapılan işlemleri veya bunlarla ilgili faaliyetlere yönelik şikayetleri in
celemek, karara bağlamak üzere, Adalet Bakanlığınca Hakimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunun görüşü de alınarak yargı çevresinde ceza infaz kurumu ve tutukevi
bulunan ağır ceza mahkemeleri ile bazı kıstaslar göz önüne alınarak ilçe asliye
ceza mahkemeleri nezdinde infaz hakimlikleri kurulması öngörülmektedir.
4681
C E Z A İNFAZ K U R U M L A R I V E TUTUKEVLERİ İZLEME K U R U L 
L A R I KANUNU
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetimi, işleyişi ve uygulamalarını
yerinde görmek incelemek, bilgi almak ve tespitlerini rapor haline getirerek ilgili
mercilere intikal ettirmek üzere ve sorunların çözümünde toplumun katkısının
sağlanmasını temin etmek ve bu kurumların şeffaf bir yönetime kavuşturulması
amacıyla adli yargı adalet komisyonlarınca ceza infaz kurumları ve tutukevleri iz
leme kurullarının kurulması öngörülmektedir.
4684
B A Z I KANUN V E KANUN HÜKMÜNDE
DEĞİŞİKLİK YAPELMASINA DAİR KANUN

KARARNAMELERDE

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi
Kooperatiflerinin görev zararlarının oluşmasına neden olan kanunlar ile görev
zararı uygulamalarına ilişkin bütün mevzuatın yürürlükten kaldırılması, şirket
lerin ekonomik amaçlara uygun olarak ortak yapılarını değiştirmelerine, aynı şir
ket bünyesinde yürütülen birden çok hizmet veya üretim faaliyetinin ayrıştırılarak
herbirinin ayrı ayrı şirket bünyesinde yürütülmesine, iştirakler, üretim ve hizmet
işletmeleri ve gayrimenkuİlerin ayrıştırılarak mevcut veya yeni kurulacak şirket
lere ayni sermaye olarak konulmasına imkan sağlamak suretiyle şirketlerin
yeniden yapılanmaları, Emlak Bankasının tasfiyesi, Emlak Bankası çalışanlarının
kıdem tazminatı, Halk Bankası ve Ziraat Bankasının yeniden yapılandırılması,
bazı fonların tasfiye edilerek bütçe içine alınması düzenlenmektedir.
4685
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, T U Z V E A L K O L İŞLETMELERİ
G E N E L MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİDEN Y A P I L A N D I R I L M A S I İLE
TÜTÜN V E TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİMİNE, İÇ V E DIŞ A L I M
V E SATIMINA, 4046 S A Y I L I KANUNDA V E 233 S A Y I L I KANUN HÜK
MÜNDE K A R A R N A M E D E DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
138 yıldır ülkemizin tütün, sigara, alkol ve alkollü içkiler ile tuz üretim ve
dağıtımında gerek kamu sağlığı ve gerekse vergi gelirleri açısından son derece
etkin rol oynayan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel
Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması ve hem de 4046 sayılı Kanun
doğrultusunda mülkiyetin devri dahil her türlü yöntem kullanılarak özelleştiriI-59-

mesi yolu ile bu Kuruluşun görev alanına giren konularda verimliliğin artırılması,
serbest rekabetin tesisi ve sermayenin tabana yaygınlaştırılması öngörülmektedir.
4686
MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU
Milletlararası tahkimin amacı, kapsamı, tahkim yargılamasının başlamasın
dan bitimine kadar olan tüm aşamalarda yetkili ve görevli mahkeme, mah
kemelerin tahkim yargılamasına müdahalesinin sınırı, tahkim şartı, tahkim yar
gılamasında esas alınacak dil, davanın açıldığı tarih, dava ve cevap dilekçeleri,
görev belgesi, hangi hallerde duruşma yapılacağı, yargılamanın şekli, bilirkişi
atanması ve delillerin toplanması, hakem veya hakem kurulunca davanın esasına
uygulanacak hukukun tayini, hakem kararının şekli, içeriği, düzeltilmesi, yorum
lanması ve tamamlanması usulü, hakem kararına karşı başvurulacak kanun yolu,
bildirimler, kararın icrası ve yargılama giderleri ile hakem ücretleri düzenlenmiştir.
4688
K A M U GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU
Kamu görevlilerinin ortak hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi
için kuracakları sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, faaliyetleri ile
sendika ve konfederasyonlarda görev alacakların hak ve yükümlülükleri ve toplu
görüşmelere ilişkin esaslar düzenlenmektedir.
4691
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimine
ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin
hükümler öngörülmektedir.
4694
ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN KANUN
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu,kamu üretim ve dağıtım tesislerinin iş
letme hakları devrine ilişkin çalışmaların 30 Haziran 2001 tarihine kadar tamam
lanmasını ve devir işlemlerini bu tarihe kadar tamamlamayan şirketlerin mevcut
sözleşmelerinin hükümsüz sayılmasını öngörmüştür. Ancak, Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken yürütülen teknik
çalışmalar sonuçlandırılmadığı için ek süreye ihtiyaç duyulmuş ve Tasarı ile bu
sürenin 31 Ekim 2001 tarihine kadar uzatılması öngörülmüştür.
4698
K O N U T MÜSTEŞARLIĞININ K U R U L M A S I V E ARSA
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI H A K K I N D A KANUN

OFİSİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde bir karar
organı bulunmaması ve bu kuruluşlarda karar alma, icra ve denetim yetkisinin
Başkan ve Genel Müdürde toplanması, yönetim ve denetim bakımından bir
zaafıyet oluşturduğundan; ekonomi içinde çok ağırlıklı bir konumda olan arsa ve
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konut üretimi faaliyetlerinin belli bir düzen içerisinde yürütülmesi amacıyla,
Konut Yüksek Kurulu ve Konut İcra Kurulu oluşturulmakta ve Kurulların aldığı
kararların uygulanması ile bağlı kuruluşların koordinasyon içinde alışabilmesi
için Konut Müsteşarlığı kurulmakta ve bu kurullarda, konu ile ilgili diğer bakan
lıklar ve kamu görevlilerinin de yer alması sağlanarak kamunun arsa ve konut
politikalarında daha etkin çözümler üretebilecek bir yapı oluşturulmakta, bir
kısım kamu arazisinin kaynak olarak kullanılması suretiyle arsa ve konut
üretiminin hızlandırılmasının hedeflenmektedir.
4702
YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU, ÇIRAKLIK V E M E S L E K EĞİTİMİ
KANUNU, İLKÖĞRETİM V E EĞİTİM KANUNU, MİLLİ EĞİTİM
T E M E L KANUNU, ÇIRAKLIK V E M E S L E K EĞİTİMİ KANUNU, MİL
Lİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT V E GÖREVLERİ H A K K I N D A
KANUN
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun adı Mesleki Eğitim Kanunu olarak
değiştirilmekte, Kanun değişen koşullara göre yeniden düzenlenmekte, Mesleki
Eğitim Kurulunun üyeleri yeniden belirlenmekte, ondokuz yaşından gün alanların
da eğitim seviyelerine uygun çıraklık eğitimine alınmalarına imkan sağlanmakta,
çıraklara daha fazla teorik eğitim verilebilmesinin yolu açılmakta, çıraklık eğitim
süresinin alt sının iki yıl olarak değiştirilmekte, mesleki ve teknik eğitim okul ve
kurum mezunlarının ustalık belgesi almaları için alanında bir yıllık çalışma şanı
kaldırılmakta, yalnızca ustalık sınavına alınmaları esası getirilmekte, mesleki ve
teknik eğitim bölgeleri kurulması öngörülmekte, ayrıca 31.12.2002 tarihinde sona
erecek olan eğitime katkı payı uygulamasının 31.12.2010 tarihine kadar uzatıl
ması öngörülmektedir.

BÖLÜM V n : ÜLKEMİZDE EKONOMİK DARBOĞAZI AŞMAK
İÇİN ALINAN ÖNLEMLER V E YENİ EKONOMİK
PROGRAM
Ülkemiz, Şubat ayında baş gösteren kriz nedeniyle, şu anda bir ekonomik dar
boğazdan geçmektedir.
YENİ EKONOMİK P R O G R A M
Bu darboğazı aşmak için, Hükümet yeni bir ekonomik program hazırlığı için
dedir. Bu yeni ekonomik program üç aşamalı olacaktır.
Birinci aşama olarak, bankacılık sisteminde etkili önlemler alınacaktır. Çünkü,
Kasım ve Şubat aylarında yaşanan krizler özellikle bankacılık kesiminin zaafıyetIerin i artırmış, mali piyasalarda önemli dalgalanmalara ve istikrarsızlığa yol açmış
tır. Bu nedenle, birinci aşamada bankacılık sektörüne ilişkin önlemler süratle
alınarak, mali piyasalarda belirsizlik azaltılacak ve kriz ortamından en kısa
sürede çıkılacaktır. Bankacılık sektöründeki olumsuzlukların giderilmesi, bu
sektörü rant ekonomisinden çok reel ekonomiyi destekler duruma getirecektir.
İkinci aşama olarak, faiz ve döviz kurunda istikrar sağlanmasıdır. Özel
likle faiz ve döviz kurunun belirli bir istikrar kazanması sağlanacak ve böylece
ekonomik birimlere orta vadeli bir perspektif kazandırılacaktır.
Ucflncü asama ise makroekonomik dengeleri kurmak ve yılın ikinci
yarısından itibaren istikrarlı büyümeyi sağlamak olacaktır.
Enflasyonla Mücadele:
- Program bu temel stratejiler çerçevesinde, enflasyonla kararlılıkla
mücadeleyi de içermektedir. Mart ve Nisan aylarında yükselmesi beklenen fiyat
artışları, uygulanacak olan sıkı maliye ve aktif para politikalarıyla, özellikle ban
kacılık sisteminin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasıyla tekrar düşme
eğilimine girecektir.
Dalgalı kur Sistemi:
- Dalgalı kur sistemine geçilmesi ile, turizm ve ihracat gelirlerinde artış mey
dana gelecek ve bu gelişmeler ödemeler dengesini olumlu yönden etkileyecek
tir.
- Dalgalı kurun ihracatımızı canlandırması, reel sektöre de katkıda
bulunacaktır. Çünkü, ihracatçılar ara malı ve yatırım malı ihtiyaçlarını artık
dışardan almayacak, büyük ölçüde yurtiçinden sağlayacaklardır.
- Böylece, iç üretim canlanacak, işsizlik azalacaktır.
- Dalgalı kur uygulaması ile Türk Lirasında ölçülü bir düşüş, turizmi de
olumlu etkileyecek, turizmin gelir olanağı sağladığı hizmetler sektörü, tarım ve
hayvancılık sektörü, taşımacılık ve tekstil sektörleri de canlanacaktır.
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Kaynak Sorunu:
- İç kaynakların harekete geçirilmesi, bunun yanında dış kaynak sağlan
ması da kirizin aşılmasında önemli bir etken olacaktır. Birkaç gün önce yapılan iç
borçlanma ihalesinde devlet 3.3 katrilyon lira sağlamış, bu ihale ekonomik durum
bakımından toplumdaki özgüven duygusunu, devlete olan güveni göstermiştir.
Sosyal Hedefler:
- Yeni program, önceki programlardan farklı olarak, makroekonomiyle veya
para politikasıyla ilgili ihtiyaçların yanı sıra, sosyal hedeflere de ağırlık
verecektir.
Büyüme:
- Kağıt üzerinde ekonomimizin bir süre küçülmesi öngörülse bile, yeni Prog
ram Türkiye'nin dinamiklerini harekete geçirecek ve bu oranda da dengeli bir
büyüme kendiliğinden oluşacaktır.
AVRUPA BİRLİĞİ/ULUSAL P R O G R A M
Bu arada, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde hazırlanan Ulusal Program,
Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak için, önümüzdeki dönemde yüzlerce
yönetmeliği bir kenara bırakacak olursak, Anayasanın en az 10 maddesinde
değişiklik yapılması, 59 yeni yasa çıkarılması ve 95 yasada da önemli değişik
likler yapılmasını öngörmektedir.
Yeni ekonomik programla bağlantılı olarak çıkarılması gereken yasaların
çoğu, zaten AB müktesebatı ile uyum sağlanması yönünden de gereklidir ve
ulusal programda yer almıştır.
Ekonomik Programla Bağlantılı Yasa çalışmaları:
1 - Şeker Kanunu
(Kabul Tarihi: 4.4.2001)
2- 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması hk. Kanun
(Kabul Tarihi: 11.4.2001)
3- Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri
Kanunu
(Kabul Tarihi: 11.4.2001)
4- Doğalgaz Piyasası Kanunu
(Kabul Tarihi: 18.4.2001)
5- Türk Sivil Havacılık Kanununda Değişiklik Yapılması hk. Kanun
(Kabul Tarihi: 19.4.2001)
6- TC. Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması hk. Kanun
(Kabul Tarihi: 24.4.2001)
7- Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması hk. Kanun
(Kabul Tarihi: 24.4.2001)
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8- Telekom Kanunu
(Kabul Tarihi: 12.5.2001)
9- Bankalar Kanununda Değişiklik
(Kabul Tarihi: 12.5.2001)
10- Görev zararlarına ilişkin yasa ve kararnamelerin iptali ve Fonların Tas
fiyesi hk. Kanun
(Kabul Tarihi: 19.6.2001)
11- Tütün Kanunu (06.07.2001 tarihinde veto edildi)
(Kabul Tarihi: 20.6.2001)
12- Milletlerarası Tahkim Kanunu
(Kabul Tarihi: 21.6.2001)
13- Kamu İhale Yasası
14- Borçlanma Yasası
15- İş Güvencesi Yasası

BÖLÜM VTII: AVRUPA BİRLİĞİ'NE SUNULAN U L U S A L P R O G R A M
Avrupa Birliği, 1993 yılında merkezî ve Doğu Avrupa ülkelerini üye yapma
kararı alırken, bir strateji geliştirmiştir. Bu strateji çerçevesinde, aday ülkelerden
Avrupa Birliğinin benimsemiş olduğu temel değerleri içeren kriterleri yerine
getirmeleri istenmektedir.
Kopenhag Kriterleri denen bu temel değerler, aslında Avrupa Birliğinin
temelini oluşturan kavramlardır. Bu kriterler, aday ülkelerin demokrasi, hukukun
üstünlüğü, insan haklarına saygı ve tüm kurumlarıyla yerleşik ve işleyen bir ser
best piyasa ekonomisi koşullarını yerine getirmelerini öngörmektedir; yani, Av
rupa Birliği, kendisini yaratan bu temel değerlerin, aday ülkeler tarafından da ay
nen benimsenmesini ve bir zaman dilimi içinde, bu kriterlere uygun gerekli
düzenlemelerin yapılmasını beklemektedir.
Kopenhag Kriterlerinin üç temel öğesi vardır: Birincisi, demokrasi, hukukun
üstünlüğü, insan hakları ve azınlık haklarının sağlam kurumsal temellere bağlan
ması -ki buna siyasi kriterler deniliyor-, ikincisi, serbest piyasa kurallarının uy
gulanıyor olması ve aynı zamanda, AB içinden gelecek piyasa rekabetine
dayanabilme gücüdür. Üçüncüsü ise, üyeliğin yüklediği yeni sorumlulukları
yerine getirme yeteneğine sahip, etkin bir devlet aygıtının varlığıdır.
Ülkemiz de, ortaya koyduğu Ulusal Programla, Kopenhag Kriterleri bağ
lamında hangi konuları hangi zaman diliminde düzenleyeceğini ortaya koymuş
tur.
Önümüzdeki dönemde yüzlerce yönetmeliği bir kenara bırakacak olursak,
Anayasanın en az 10 maddesinde değişiklik yapılması, 59 yeni yasa çıkarılması
ve 95 yasada da önemli değişiklikler yapılması gerekecektir.
SİYASİ KRİTERLER BAĞLAMINDA
AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAAHHÜT EDİLENLER
- Demokrasi ve insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında, siyasi, idari
ve yargı reformları 2001 yılında hızlandırılacaktır.
- AB Müktesebatına uyum çalışmaları hızlandırılacaktır.
- Düşünce ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere, bireysel hak ve özgürlük
lerin geliştirilmesi, örgütlenme özgürlüğü ile sivil toplumun güçlendirilmesi, yar
gının işlevsel ve verimli olması için kısa ve orta vadede bir dizi yasal ve idari ön
lem alınması öngörülmektedir.
EKONOMİK KRİTERLER BAĞLAMINDA
AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAAHHÜT EDİLENLER
- 1999 Yılında uygulamaya konulan EKONOMİK PROGRAM, Şubat 2001
krizi nedeniyle revize edilmiştir.
- Yapısal reformların hızlandırılarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
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- Mali sektör reformu kapsamında Bankalar Kanunu ve Merkez bankası
Kanunu değişiklikleri ile kamu bankaları ile ilgili düzenlemeler öncelikli olarak
ele alınacaktır.
- Tarımda doğrudan gelir desteği sistemine geçilecektir.
- Mali şeffaflık sağlanacak, bu kapsamda bazı fonlar kapatılmıştır.
- Özelleştirmelere hız verilecektir.
ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME KAPASİTESİ
A. Gümrük Birliği Kapsamında Gerçekleştirilen Mevzuat Uyum Çalış
maları
Bu bölümde Türkiye'nin A B ile ortaklık ilişkileri çerçevesindeki yüküm
lülükleri incelenerek, yerine getirdiği ve getirmediği yükümlülükler sıralanmıştır.
Bu kapsamda, ülkemizin A B teknik mevzuatına uyum ve rekabet politikasının
belirli hususlarını kapsayan bazı alanlardaki yükümlülüklerini henüz gerine getir
mediği anlaşılmaktadır.
B. Müktesebat Uyumu
1. Malların Serbest Dolaşımı
Bu alanda Türkiye'nin AB'nin sanayi ürünlerindeki teknik mevzuatına
uyumunu tamamlaması gerekmektedir. Bu husus hem iç pazarımıza kaliteli ve
uluslar arası normlara uygun mal arzını sağlayacak, hem de ihracatımız üzerin
deki olumlu etkisi ile rekabet gücümüzü artıracaktır.
Kamu ihaleleri alanında uluslar arası normlara uygun olarak şeffaflığın ve
tarafsızlığın, rekabetin ve kamuoyu denetiminin en geniş şekilde sağlanması
gerekmektedir. Bu amaçla, yeni bir Devlet İhale Kanununun ivedilikle sonuçlan
dırılması önem arz etmektedir.
2. Kişilerin Serbest Dolaşımı
Bu konu, AB üyesi ülkeler tarafından hassas bir konu olarak değerlendiril
mektedir. Bu nedenle, kişilerin serbest dolaşımı alanındaki pek çok konu tam
üyeliğe ve hatta sonrasına sarkabilecektir. En azından, üye ülkelerde ikamet eden
ve çalışan Türk vatandaşlarının serbest dolaşımı hakkının gerçekleşmesini sağ
layacak yeni Ortaklık Konseyi kararlarına ihtiyaç vardır.
3. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı
Mali hizmetler alanındaki uygulamalar genel olarak AB ile uyumludur.
Bunun dışındaki hizmetler açısından ulusal tercih ve kısıtlamalar bulunabilmek
tedir. Bunların tespiti ve giderilmesi için uygun bir koordinasyonla çalışmaların
başlatılması gerekmektedir.
4. Sermayenin Serbest Dolaşımı
Sermayenin serbest dolaşımına engel teşkil eden birçok kanun yeniden göz
den geçirilecektir. Yabancı Sermayenin Teşviki Kanunu kaldırılarak, yeni
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"Yabancı Sermaye Kanunu Tasarısı" yasalaştığında, izin prosedürü kaldırılıp
yerine kayıt sistemi getirilecektir.
5. Şirketler Hukuku
Adalet bakanlığı koordinatörlüğünde çalışan bir komisyon, ilgili AB direktif
lerini dikkate alarak yeni bir "Ticaret Kanunu" taslağı hazırlamaktadır. Sınai ve
fikri mülkiyet hakları alanlarında da AB ile uyumlu yasa hazırlık çalışmaları
devam etmektedir.
6. Rekabet ve Devlet Yardımları
Türk Rekabet Hukuku, AB Rekabet Hukuku ile büyük ölçüde paraleldir.
AB'nin bu alanda yaptığı değişiklikler Rekabet Kurumu tarafından izlenmekte ve
paralel düzenlemeler yapılması ile ilgili çalışmalar başlatılmış bulunmaktadır.
Devlet Yardımları alanında bir dağınıklık vardır. Bunun giderilmesi için bir
çalışma grubu oluşturulmalı ve istatistik sınıflandırması (NUTS) esasına dayalı
bir sistemin benzeri biran önce kurulmalıdır. Ayrıca, bir "Devlet Yardımları İz
leme ve Denetleme Kurumu" kurulmasına ihtiyaç vardır.
7. Ortak Tarım Politikası
AB müktesebatının en kapsamlı alanı tarım sektörüdür. Tarım alanında AB ile
ilişkilerde en öncelikli konu, Türk tarımının Ortak Tarım Politikasına
uyumudur.Ancak, Topluluk sistemine uygun yeterli bir altyapı oluşturulmadan
Ortak Tarım Politikasının ülkemizde uygulanması mümkün olmayacaktır.
8. Ortak Balıkçılık Politikası
Balıkçılık piyasasının yapısal gelişimini izleyecek idari yapının kurulması ve
balıkçılık filosu kayıtlarının iyileştirilmesi sağlanmalıdır.
9. Ortak Taşımacılık Politikası
Bu alandaki mevzuat uyumunun hızlandırılması gerekmektedir. Demiryol
larının yeniden yapılandırılması ve denizyolu taşımacılığındaki güvenlik gerek
lerine uyumun artırılması için, bu alanda hazırlanmış kanun tasarılarının biran ön
ce yasalaşması gerekmektedir.
10. Vergilendirme
Bu konuda AB mevzuatı ile büyük ölçüde uyum vardır. Ancak, Özel Tüketim
Vergisi Kanununun biran önce yasalaşması gereklidir.
11. Ekonomik ve Parasal Birlik
AB Merkez Bankaları Sistemine uyum için, TC. Merkez Bankası Kanunun
da değişiklik gereklidir. Ayrıca, Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliğine dahil
olunduğunda, AB ile ortak para birimine hazırlık için ortak bir para politikası ve
TL ve Euro arasında sabit değişim oranları uygulanması amacıyla Türk Parasının
Kıymetini Koruma Mevzuatı gözden geçirilecektir.
12. İstatistik
AB'ye uyum kapsamında, veri derlenmesine ilişkin metodolojilerin yasal bir
zemine kavuşması gereklidir.
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13. Sosyal Politikalar ve İstihdam
-AB'ye uyum için, kamu görevlileri sendikaları, iş güvencesi, çocuk iş
çiliğinin önlenmesi,ekonomik ve sosyal konsey, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi,
grev ve lokavt, yabancıların çalışma izinleri gibi alanlarda yasal düzenlemeler
gerekmektedir.
-Cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi için de birtakım yasalara ihtiyaç bulun
maktadır.
14. Enerji
Bu alanda "Elektrik Piyasası Düzenleyici Kurumu" ile "Petrol Piyasası
Düzenleyici Kurumu"nun tesisi gerekmektedir.
15. Sanayi Politikalan
-"Devlet Yardımları Mevzuatı"nın uyumlu hale getirilmesi ve yatırım teşvik
sisteminin basit ve etkin hale getirilmesi için yasal düzenlemeler en kısa sürede
yapılacaktır.
- Sanayide rekabet gücünün artırılması ve ürünlerimizin AB pazarında serbest
dolaşımının sağlanması için Türk Akreditasyon Kurumu kısa zamanda çalışır
hale getirilecek ve ulusal kalite altyapısı tamamlanacaktır.
16. KOBİ'ler
Türkiye'deki KOBİ'lerin AB iç Pazar koşullarına uyumu sağlanacaktır.
AB'nin 2001-2005 yıllarını kapsayan İşletmeler ve girişimcilik Programına Tür
kiye'nin tam katılımı sağlanarak, KOBİ'lerin AB pazarında rekabet güçlerini ar
tırması sağlanacaktır.
17. Bilim ve Araştırma
AB'nin Araştırma ve Teknolojik Gelişme Programlarına çok sayıda proje ile
katılımın yolları aranacaktır.
18. Eğitim ve Staj
Zorunlu öğretimin AB ülkeleri ortalaması olan 9-12 yıl seviyesine yükseltil
mesi, eğitim sistemimizin de AB normlarına kavuşması için eğitimle ilgili kanun
larımızda birçok değişiklik öngörülmektedir.
19. Telekomünikasyon
Bu alanda bir kısım mevzuat AB ile uyumlaştırılmış olup, AB mevzuatına
diğer uyumsuzlukların, Telekomünikasyon Kurumu tarafından çıkarılacak yönet
melik ve/veya teknik şartnamelerle kısa sürede giderileceği düşünülmektedir.
Bilgi güvenliği alanında da gerekli kurumsal altyapı hazırlanacaktır.
20. Kültür ve Görsel İşitsel Politika
Radyo ve Televizyon Kuruluş ve yayınlan Hk. Kanunun bazı maddelerinin,
AB'nin "sınır aşan televizyon" direktifine uyum sağlaması gerekmektedir.
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21. Bölgesel Politikalar
Türkiye'nin gümrük birliğinden kaynaklanan bir yükümlülüğü olarak, bölgesel
amaçlı devlet yardımları uygulamaları, AB kriterlerine uyumlu hale getirilecektir.
22. Çevre
Bu alanda gerek ÇED uygulamaları, gerekse çevresel bilgi erişimi için AB
müktesebatına uyum çalışmalarının sonuçlandırılması gerekmektedir.
23. Tüketicinin Korunması ve Sağlık
AB ile uyumun sağlanması için, Tüketicinin Korunması hk. Kanunda değişik
lik, ürün güvenliğinin sağlanması için de yeni bir çerçeve kanun gerekmektedir.
24. Adalet ve İçişleri
Bu alandaki orta vadeli hedefler şunlardır:
-Kamu idaresi reform çalışmaları hızlandırılacak,
-Kamu kurumları arasında eşgüdüm sağlanacak,
-Sınır yönetimi güçlendirilecek ve Schengen Sözleşmesinin tam uygulanması
için hazırlık yapılacak,
-Vize mevzuatı ve uygulamasının AB müktesebatına uygun hale getirilmesi
çalışmalarına başlanacak,
yasadışı göçün önlenmesi, yolsuzluk ve uyuşturucu ticareti, örgütlü suçlar, kara
para, mülteciler ve ceza hukuku alanlarında AB müktesebatı benimsenecektir
25. Gümrük Birliği
Bu alanda mevzuat uyumu en üst düzeydedir. Gümrük idarelerinin moder
nizasyonu ise sürmektedir.
26. Dış İlişkiler
AB ticaret politikasına uyum çalışmaları sürmektedir. 13 ülke ile Serbest
Ticaret Anlaşması imzalanmıştır.
27. Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
Ortak tutumlara uyumun ilke olarak benimsenmesi ve istisnaların ancak ül
kemizin çıkarlarını yakından ilgilendiren durumlara indirgenmesi yönündeki gay
retler sürecektir.
28. Mali Kontrol
Mali kontrol sisteminin etkin bir şekilde çalışması için yapılması gereken,
çok dağınık olan mevzuatın bir çerçeve kanunla birleştirilmesi ve sayıları 129'u
bulan denetim kurumları arasında koordinasyonun sağlanması için gereken
düzenlemelerin yapılmasıdır.
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BÖLÜM IX :

21. D Ö N E M T B M M F A A L İ Y E T L E R İ

Kabul Edilen Kanun Tasarı ve Teklifleri:

TASARI/TEKLİF
1. Y A S A M A Y I L I

68

2. Y A S A M A Y I L I

136

3. Y A S A M A Y I L I

117

TOPLAM

321

Kanun Tasan ve Teklifleri ile Kanun H ü k m ü n d e Kararnameler:
(02.05.1999 - 29.06.2001)
TASARI

TEKLİF

KHK

GELEN

596

793

290 *

KOMİSYONLARDA BULUNAN

110

592

266

KANUNLAŞAN

325 Ad.(300 kan.) 62 Ad.(10 kan.) 19 Ad.(l 1 kan.)

-

1

-

GÜNDEMDE BULUNAN

135

131

5

GERİ ALINAN

26

7

-

-

-

596

793

290

KARAR OLAN

GENEL KURULDA REDDEDİLEN
TOPLAM
(* 240 adedi 20 nci dönemden intikal)

Yasama Dokunulmazlık Tezkereleri ve Ölüm Cezası Tezkereleri:

GELEN

DOKUNULMAZLK

O L U M CEZASI

TEZKERELERİ

TEZKERELERİ

205(26 Ad. 20. dönemden)

64 (33 Ad.20.dönemden)

KOMİSYONDA BULUNAN

68

59

GÜNDEMDE BULUNAN

44

-

HÜKÜMETÇE GERİ ALINAN

7

5

DÖNEM SONUNA ERTELEN

84

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILAN

2

-

205

64

TOPLAM
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21. DÖNEMDE KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI
ESAS
NO
10/66,
67,68,
69,70

KOMİSYON
BAŞKANI

KONUSU
Ülkemizde meydana gelen deprem
felaketi konusunda yapılan
çalışmaların incelenerek alınması
gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla

ATILLA
MUTMAN
İZMİR

KOM. GÖREV
SÜRESİ

SONUCU

27.8.1999 3 A Y RAPORUNU VERDİ
28.11.1999 1 A Y GÖRÜŞÜLDÜ
22.2.2000
E:65 B:60
S.S.308

Türkiye Kızılay demeğinin sorunları
ile faaliyetlerinin araştırılarak gelir
kaynaklarının daha etkin kullanılması
için alınması gereken tedbirlerin
belirlenmesi amacıyla

NAZİF OKUMUŞ 10.11.1999 3 A Y RAPORUNU VERDİ
29.02.2000 1 A Y GÖRÜŞÜLDÜ
İSTANBUL
26.6.2000

10/57,
24,28,
29,50,
90,91

Y Ö K , İstanbul Üniversitesi Rektörü
ve Üniversite giriş sınavları ile ilgili
olarak ileri sürülen yolsuzluk ve
usulsüzlük iddialarının araştırılarak
alınması gereken tedbirlerin
belirlenmesi amacıyla

MUSTAFA GUL

10/8

Yumurta üreticilerinin sorunlarının
araştırılarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla

10/73,
74

10/139, Trafik kazalarının önlenmesi ve
14,126, alınacak tedbirlerin belirlenmesi
132,133 amacıyla
10/10

10/124

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün
sorunlarının araştırılarak alınması
gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla
Bitlis-Ahlat ilçesinin tarihi, kültürel
ve turistik değerlerinin araştırılarak
ekonomik ve sosyal yönden
kalkınması için alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla

E:80 B:113
S.S.405
ELAZIĞ

A.TURAN
BİLGE
KONYA
ATMETTAN
İSTANBUL

ERTUĞRUL
YALÇINBAYIR
BURSA
İBRAHİM
HALİL ORAL
BİTLİS

01.12.1999 3 A Y RAPORUNU VERDİ
08.03.2000 1 A Y S.S.520

08.06.2000 3 A Y RAPORUNU VERDİ
08.12.2000 1 A Y S.S.596
30.06.2000 3 A Y RAPORUNU VERDİ
30.09.2000 1 A Y GÖRÜŞÜLDÜ
E: 145 B:
S.S.547
19.01.2001 3 A Y RAPORUNU VERDİ
18.04.2001 1 A Y

14.06.201 3 A Y

ÇALIŞMALARI
D E V A M EDİYOR

21. DÖNEMDE VERİLEN SORUŞTURMA ÖNERGELERİ
ESAS
NO

Ö N E R G E Y İ VEREN

KONUSU

SONUCU
GÖRÜŞÜLDÜ
REDDEDİLDİ
03.04.20O1-O6-19
B:77 E: 153

9/1

VEYSEL CANDAN VE DEVLET BAKANI RECEP ÖN AL H A K K I N D A
(BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP RAPORLARINI
ARK.
ZAMANINDA İŞLEME KOYMADIĞI, PARA
POLİTİKALA RINDA PAStF KALARAK HAKSIZ
RANT LARA YOL AÇTIĞI İDDİASI İLE LGÜM)

9/2

N A Z L I C A K VE 63
ARKADAŞININ

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN
YARDIMCISI HÜSAMETTİN ÖZKAN HK.
((BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP RAPORLARINI
ZAMANINDA tŞLEME KOYMADIĞI İDDİASIYLA)

GÖRÜŞÜLDÜ
REDDEDİLDİ
10.04.2001
B:81 E:154

9/3

T E O M A N RIZA
GÜNERİ

ENERJİ VE TABİİ K A Y N A K L A R B A K A N I
CUMHUR ERSÜMER HK. ( ENERJİ
İHALELERİNDE SUİSTİMALLERİ Y O L AÇTIĞI
İDDİASIYLA)

GÖRÜŞÜLDÜ
REDDEDİLDİ
22.05.2001
B:106 E:159
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21. DÖNEMDE VERİLEN GENSORU ÖNERGELERİ

ESAS
NO
11/1

ÖNERGEYİVEREN
BÜLENT ARINÇ, İSMAİL
K A H R A M A N , ABDÜLLATİF
ŞENER

KONUSU
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT,
BAKANLAR KURULU
HAKKINDA
(MALİ SEKTÖRLE İLGİLİ)

SONUCU
GÖRÜŞÜLDÜ
GÜNDEME A L I N M A S I
REDDEDİLDİ
18.01.2000
E: 15 B:48

11/2

RECAİ K U T A N VE
ARKADAŞLARİ

TARIM B A K A N I HÜSNÜ
YUSUF GÖKALP H A K K I N D A
(TARIM SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ)

GÖRÜŞÜLDÜ
GÜNDEME A L I N M A S I
REDDEDİLDİ
21.06.2000
E:81 B:114

11/3

ABDÜLLATİF ŞENER VE
ARKADAŞLARI

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT,
BAKANLAR KURULU
HAKKINDA

GÖRÜŞÜLDÜ
GÜNDEME A L I N M A S I
REDDEDİLDİ
05.12.2000
E:129 B:24

U/4

ALİ RIZA GÖNÜL, NEVZAT
ERCAN, TURHAN GÜVEN

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT,
BAKANLAR KURULU
HAKKINDA

(MALİ SEKTÖRLE İLGİLİ)

(HÜKÜMETİN UYGULADIĞI
EKONOMİ POLİTİKASI HK.)

GÖRÜŞÜLDÜ
GÜNDEME A L I N M A S I
REDDEDİLDİ
05.12.2000
E:131 B:24

11/5

ALİ RIZA GÖNÜL, NEVZAT
ERCAN, TURHAN GÜVEN

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT,
BAKANLAR KURULU
HAKKINDA
(HÜKÜMETİN UYGULADIĞI
EKONOMİ POLİTİKASI HK.)

GÖRÜŞÜLDÜ
GÜNDEME A L I N M A S I
REDDEDİLDİ
11.12.2000
E: 132 B:28

11/6

İLYAS Y I L M A Z Y I L D I Z VE
ARKADAŞLARI

ENERJİ VE TABİİ K A Y N A K L .

GÖRÜŞÜLDÜ
GÜNDEME A L I N M A S I
REDDEDİLDİ
23.01.2001
E: 146 B:47

BAKANI CUMHUR ERSÜMER
HAKKINDA
(ENERJİ ALANINDAKİ
YOLSUZLUK İDDİALARI HK.)

11/7

OĞUZ TEZMEN VE
ARKADAŞLARI

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT,
BAKANLAR K U R U L U
HAKKINDA
(UYGULADIKLARI YANLIŞ
POLİTİKALAR HK.)

YETERLE SAYIDA
İMZA KALMADIĞIN
D A N İŞLEMDEN
KALDIRILDI
20.02.2001
E: 149

11/8

VEYSEL C A N D A N VE
ARKADAŞLARI

BAYINDIRLIK VE İSKAN
B A K A N I KORAY A Y D I N HK.
(DEPREM KONUTLARI
İHALELERİ HK.)

GÖRÜŞÜLDÜ
GÜNDEME A L I N M A S I
REDDEDİLDİ
27.02.2001
E:150 B:62

11/9

MEHMET BEKAROĞLU VE
ARKADAŞLARI

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT,
BAKANLAR K U R U L U
HAKKINDA

GÖRÜŞÜLDÜ
GÜNDEME A L I N M A S I
REDDEDİLDİ
13.03.2001
E 1 5 1 B:68

(HÜKÜMETİN UYGULADIĞI
EKONOMİ POLİTİKASI HK.)
11/10

ALİ RIZA GÖNÜL, NEVZAT
ERCAN, TURHAN GÜVEN

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT
HAKKINDA
(HÜKÜMETİN UYGULADIĞI
EKONOMİ POLİTİKASI HK.)
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GÖRÜŞÜLDÜ
GÜNDEME A L I N M A S I
REDDEDİLDİ
27.03.2001
E: 152 B 7 4

11/11

ALı RıZA GONUL, NEVZAT
ERCAN, TURHAN GÜVEN

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVTT GÖRÜŞÜLDÜ
HAKKıNDA
GÜNDEME ALıNMASı
(TARıM VE HAYVANCıLıK
REDDEDILDI
SEKTÖRÜ UYGULAMALARı
10.04.2001
HK.)
E:155 B:81

11/12

ALI RıZA GÖNÜL, NEVZAT
ERCAN, TURHAN GÜVEN

BAŞBAKAN BÜLENT ECE VTT
HAKKıNDA (HÜKÜMETIN
UYGULADıĞı POLITIKALAR
LA ESNAF VE SANATKARı
FAKIRLEŞTIR IĞI IDDIASı HK)

GÖRÜŞÜLDÜ
GÜNDEME ALıNMASı
REDDEDILDI
01.05.2001
E:157 B:94

11/13

ALI RıZA GÖNÜL, NEVZAT
ERCAN, TURHAN GÜVEN

ENERJI VE TABII KAYNAKL.
BAKANı CUMHUR ERSÜMER
HAKKıNDA
(ENERJI ALANıNDAKI
YOLSUZLUK IDDIALARı HK.)

ILGILI BAKAN ISTIFA
ETTIĞINDEN
IŞLEMDEN
KALDıRıLDı
01.05.2001 E:158 B:94

11/14

ALI RıZA GÖNÜL, NEVZAT
ERCAN, TURHAN GÜVEN

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVıT,
HAKKıNDA
(HÜKÜMETIN UYGULADıĞı
EKONOMI POLITIKASı HK)

GÖRÜŞÜLDÜ
GÜNDEME ALıNMASı
REDDEDILDI
14.06.2001
E:161 B.I17

11/15

ALI RıZA GÖNÜL, NEVZAT
ERCAN, TURHAN GÜVEN

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVIT,
HAKKıNDA
(YARGıYA MÜDAHALEDE
BULUNDUĞU IDDIASıYLA)

GÖRÜŞÜLDÜ
GÜNDEME ALıNMASı
REDDEDILDI
26.06.2001
E: 162 B:124

Tablo 4
Sıra
No.
1

Esas
No
2/8

2

2/9

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17

DSP MİLLETVEKİLLERİNCE VERİLEN KANUN TEKLİFLERİ
Kanun TaklHlnln Konusu
Amasaya Mv Gönül Saray (Alphan), ve arkadaşlarının; OHAL
Bölgesinde ve Kalkın. Öncelikli Yörelerde Istın Yaratılması ve
Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı G V Kanununda
Değ Yapılması Hakkında Kanununun 2 nci Mad.Değ.Hak Kan Tek.
İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli
ile Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve 341 Milletvekilinin T.C.
Anayasasının 143 Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi

2/16 Muğla Mv. Fikret Uzunhasan'tn; Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun
Teklifi.
2/17 Muğla Mv. Fikret Uzunhasan'ın; Bir II ve Dört İlçe Kurulması Hakkında
Kanun Teklifi.
2/33 İstanbul Mv. Ziya Aktaş'ın. Türkiye'de Yazılım Üretiminin ve Teknopark
Kurulmasının Desteklenmesi Hakkında Kanun Teklifi.
2/60 Balıkesir Mv Mustafa Güven Karahan'ın Balıkesir İlinde Edincik Adıyla
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi.
2/61 Balıkesir Mv Mustafa Güven Karahan'ın Edremit Adı İle Bir II
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi.
2/62 Balıkesir Mv Mustafa Güven Karahan'ın; Balıkesir İlinde Altınoluk
Adıyla Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
2/63 Balıkesir Mv Mustafa Güven Karahan'ın; Balıkesir İlinde Afiınova
Adıyla Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
2/76 Balıkesir Mv. Mustafa Güven Karahan'ın; Hastane ve Sağlık İşletmeleri
Kanun Teklifi.
2/77 Balıkesir Mv Mustafa Güven Karahan'ın; Bandırma Adı ile Bir İl
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi.
2/78 Balıkesir Mv Müstafi Güven Karahan'ın; Balıkesir İlinde Sarıköy Adıyla
Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi.
2/79 Balıkesir Mv Mustafa Güven Karahan'ın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/80 Balıkesir Mv Mustafa Güven Karahan ve Antalya Mv. Metin Şahin'in;
Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi
2/91 Bursa Mv. AH Rahmi Beyreli ve Hayati Korkmaz'ın; Türkiye
Akreditasyon Konseyi Kuruluş ve Görevlen Hakkında Kanun Teklifi
2/109 Balıkesir Mv Mustafa Güven Karahan'ın; Yükseköğretim Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi.
2/110 Balıkesir Mv Mustafa Güven Karahan'ın; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Başkanlığa
Geliş Tarihi
7.6.1999

Komisyon
Neticesi

4.6.1999

Kanunlaştı

13.5.1999
13.5.1999
2 6.1999
15.6.1999
15.6.1999
156 1999
15.6.1999
15.6.1999
15.6.1999
15.6.1999
15.6.1999

15.6.1999

22.6.1999
256 1999
25.61999

18

2/129 Uşak Mv Mehmet Yatar Ünal ile Hasan Özgöbek'in; Yükseköğretim
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı KHK'lerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

17.1999

19

2/130 Tekirdağ Mv. B.Fırat Dayanıklı'nın; Bir İlçe ve Bir II Kurulmasına İlişkin
Kanun Teklifi.
2/131 Zonguldak Mv. T.Boray Baycık'ın: 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasasına
Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifi.
2/132 Zonguldak Mv T.Boray Baycık, Ömer Üstünkoi, Bartın Mv. Cafer
Tufan Yazıcıoğlu ile Karabük Mv. Erol Karan'ın; Ereğli Adı ile Bir İl.
Kandilli ve Ormanlı Adlarında İki İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi.

1 7.1999

20
21

22

23

24

2/133 Zonguldak Mv T.Boray Baycık, Ömer Östünkol, Bartın Mv. Cafer
Tufan Yazıcıoğlu ile Karabük Mv. Erol Karan'ın; Zonguldak İlinde Kilimli
ve Kozlu Adında İki İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi.
2/134 îartın Mv. Cafer Tufan Yazıcıoğlu nun; Terörle Mücadele Kanununun
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/135 Bartın Mv Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun. Yükseköğretim Kurumlan
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı KHK'nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
la 78 ve 190 Sayılı KHK'lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
teklifi.
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1.7.1999
1.7.1999

1 7.1999

1.7.1999

1 7.1999

Kanunlaştı

Tablo 4
Sıra
No.
25
26

27
28

29
30

31

32
33
34

35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45

46

47
48

49

DSP MİLLETVEKİLLERİNCE VERİLEN KANUN TEKLİFLERİ

Esas
Kanun Teklifinin Konusu
No
2/136 Bartın Mv. Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Bartın İlinde Üç ilçeKurulması
ile ilgili Kanun Teklifi.
2/137 Bartın Mv Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Ödeme Gücü Olmayan
Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından
Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi

Başkanlığa
Geıis Tarihi
1 7 1999

2/138 Bartın Mv. Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar
Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi.
2/139 Bartın Mv Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile
Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi.
2/140 Bartın Mv Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar
Yasasının Ek 5 Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi.
2/144 Balıkesir Mv Mustafa Güven Karahan'ın; 2762 Sayılı Vakıflar
Kanununun 4.4 1995 tarih ve 4103 Sayılı Kanunla Değişik 27.
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi.
2/154 Zonguldak Mv. T.Boray Baycık, Ömer Üstünkol, Bartın Mv C.Tufan
Yazıcıoğlu ile Karabük Mv. Erol Karan'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumu
A Ş Hakkında Kanun Teklifi.
2/155 Bartın Mv. Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun; Gençlik ve Sosyal Eğitim Genel
Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi.
2/163 Amasya Mv Gönül Saray'ın; Orman Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi
2/187 İstanbul Mv Bülent Ecevit, Osmaniye Mv Devlet Bahçeli ile Rize Mv
Mesut Yılmaz ve 282 milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyet Anayasasının
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklif

1.7.1999

2/204 Balıkesir Mv Mustafa Güven Karahan'ın; Hemşirelik ve Türk
Hemşireleri Birliği Kanunu Teklifi.
2/224 Balıkesir Mv Mustafa Güven Karahan'ın; Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi.
2/232 İçel Mv. Edip özgenç'in, Akif Serin ve Turhan Güven'in; 20.5.1933 Tarih
ve 2197 Sayılı Kanunun 1. Maddesinde Yer Alan İçel Adının Mersin
Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi.
2/241 Kocaeli Mv Turhan imamoğlu, Halli Çalık ve Ahmet Arkanın; Üç Yeni
İlçe ve Gebze İlinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/242 Turhan İmamoğlu, Halil Çalık ve Ahmet Arkan'ın; Kocaeli iline bağlı
Derince Adıvla Yeni Bir İlce Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi.
2/244 Aydın Mv Sema Plşklnsüt' ün; Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular
Kanun Teklifi.
2/245 istanbul Mv Zafer Güler'in İstanbul İlinde Sekiz İlçe Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi.
2/246 Muğla Mv Fikret Uzunhasan'ın; Türk Optometri ve Optik Meslekler
Kanunu Teklifi.
2/269 Ankara Mv. Ayşe GUrocak'ın, Yükseköğretim Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/281 Manisa Mv Hasan Gülay, Cihan Yazar, ismail Bozdağ'ın; Akhisar adı
le Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27290 stanbul Mv Ziya Aktaş ve 48 Arkadaşının;Türkiye Büyük Millet Meclis,
Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
(anun Teklifi.
2/300 Amasya Mv Gönül Saray'ın; Bazı Dernek ve Kurumların Bazı
Vergilerden Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi.
2/305 Kastamonu Mv M.Hadi Dilekçinin. İğdir Adıyla Bir ilçe Kurulmasına
lişkin Kanun Teklifi.
2/311 3azıanlep Mv Ali llıksoy. Konya Mv Ömer Izgi ile Ankara Mv Nejat
trseven'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi
2/312 Balıkesir Mv Mustafa Güven Karahan'ın: TC Toplumsal Yardımlaşma
re Dayanışma Sandığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
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Komisyon
Neticesi

1.7.1999

1 7.1999

1.7.1999
1.7.1999

1.7 1999

1.7.1999
6 7 1999
20 7 1999

20.7 1999
21.7.1999
19.10.1999

267.1999
26.7 1999
22.7.1999
26.7 1999
26.7.1999
10.81999
12 8.1999
23.8.1999

1 9.1999

13.9 1999
5.10.1999

4.101999

Kanunlaştı

Tablo 4
Sıra Esas
No.
No
50 2/317

51
52

53

2/337
2/350

55

2/371

56

2/378

58
59
60

61

62
63

64
65

66
87
68

69

70

Kanun Tekininin Konusu

Kütahya Mv. Emin Kara»' nın; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine
Dair Kanun Teklifi.
2/325 İstanbul Mv Ziya Akta? ve 42 arkadaşının; TBMM İçtüzüğünün Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi.
2/329 İstanbul Mv. Ahmet Güzelin KİT Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve
233 Sayılı KHK'nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
K.H.K'de Değişiklik Yapılması Hakkında kanun Teklifi

54

57

DSP MİLLETVEKİLLERİNCE VERİLEN KANUN TEKLİFLERİ

2/487

72

2/492

8.10.1999

25.10.1999

Hatay Mv. Ali Günay ve N.Kemal Atahan'ın. Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununun Bir Maddesinde Cümle Eklenmesine Dair Kanun Teklifi.

24.11.1999

2/422 Ankara Mv. Uluç Gürken ve 37 Arkadaşının;2809 Sayılı Yükseköğretim
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/431 İzmir Mv. Salih Oayıoğlu'nun, Türk Tekniker ve Teknisyen Odaları
Birliği Kanun Teklifi
2/432 Muğla Mv Tunay Dikmen ve 18 arkadaşının, Devlet Memurları
Kanununa Ekli 1 Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi
2/437 Bursa Mv Ali Arabacı'nın. Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Teklifi
2/438 Bursa Mv. Ati Rahmi Beyrell ve 25 Arkadaşının, Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi.
2/441 İçel Mv. Akif Serın'in; Gümrük Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Teklifi.
2/442 Zonguldak Mv Hasan Gemici'nın. Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
2/447 Bolu Mv. Mustafa Karslıoğlu'nun Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi.
2/476 Hatay Mv Namık Kemal Atahan'ın Hatay İline bağlı İskenderun İlçesinin
l olması ve Uhjçınar ve Payas adlarıyla iki ilçe kurulması hakkında
Kanun Teklifi
2/486 stanbul Mv Masum Türker ve 39 Arkadaşının, Vergi Usul Kanununun
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi.
Kastamonu Mv M.Hadi Dilekçi'nin. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanun Teklifi
Afyon Mv Gaffar Yakın ve 11 Arkadaşının. Avrupa Futbol Kupalarında
Başarılı olmuş Türk Futbol Kulüplerinin Ödüllendirilmesine Dair Kanun
Teklifi.
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Komisyon
Neticesi

15.10 1999

Bursa Mv Ali Arabacı'nın; İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi.
Edime Mv A.Ahmet Ertürk 'ün. 1.7.1976 Tarihli ve 2022 Sayılı 65
Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi.

Burdur Mv. Hasan Macit'in; 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 94
üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi.
2/380 Ankara Mv. Aydın Tümen'in. 4 6 1985 Tarih ve 3213 Sayılı Maden
Kanununun 2 ma Maddesinin III Numaralı Bendinin Değiştirilmesi ve Bu
Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi.
2/388 Kastamonu Mv M.Hadi Dilekçi. Mehmet Serdaroğlu ve Nurhan
Tekinel'ın. Germec Adıyla Bir İlce Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi.
2/419 Muğla Mv Fikret Uzunhasan'ın, Orman Kanununda değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi
2/420 Burdur Mv. Hasan Maclf in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında
41 Sayılı K.H K'nin değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190
Sayılı KH.K.lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi.

71

Başkanlığa
Ge/fs Tarihi
11.10.1999

5.11.1999

30.11.1999
2.12.1999

10.12.1999
23.12.1999
23.12.1999

27.12.1999

21.1.2000
21.1.2000

26.1.2000
26.1.2000

27.1.2000
28.1.2000
1.2.2000

03.03.2000

93.2000

932000

21.3.2000

Kanunlaştı

Tablo 4
Sıra
No.
73

74

75
76

77
78
79

80

81
82

83

84
85
86
87
88

69

90
91
92
93

94

95
96

DSP MİLLETVEKİLLERİNCE VERİLEN KANUN TEKLİFLERİ

Esas
Kanun Teklifinin Konusu
No
2/500 Hatay Mv Namık Kemal Atahan ve Bursa Milletvekili Ali Arabacının,
Hakimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi.
2/509 Antalya Mv. Metin Şahin ve 5 arkadaşının; 4/7/1934 Tarihli ve 2559
Sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değıştınlmes
Hakkında Kanun Teklifi.
2/517 Balıkesir Mv Mustafa Güven Karahan ve 2 Arkadaşının: Türk Tekniker
ve Teknisyen Odaları Birliği Kanunu Teklifi.
2/518 Balıkesir Mv Mustafa Güven Karahan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununa Ekli 1 Sayılı Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi.
2/524 Ankara Mv. Ulu; Gürkan'ın; Ankara iline Bağlı Olarak Batıkent Adıyla
Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Yasa Teklifi.
2/525 Ankara Mv. Uluç Gürkan'ın; Ankara İline Bağlı Olarak Bilimkent Adıyla
Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Yasa Teklifi.
2/528 İstanbul Mv Perihan Yılmaz'ın. 14.7 1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanununun Ek 35 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi.
2/533 İstanbul Mv Masum Türker ve 99 Arkadaşının; Serbest Muhasebecilik.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi.

Başkanlığa
Geliş Tarihi
28.3.2000

2/540 Kocaeli Mv Ahmet Arkan'ın; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi.
2/545 İçel Mv. Istemihan Talay ve 11 Arkadaşının. Üç İlçe ve Bir İl Kurulması
ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi.
2/551 Bursa Mv. Ali Arabacı ve 3 Arkadaşının; Çocuk Mahkemelerinin
Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif.
2/553 İzmir Mv Güler Aslan ve 6 Arkadaşının; İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir
İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi.
2/554 İzmir Mv. Güler Aslan ve 6 Arkadaşının; İzmir İlinde Karabağlar İlçesi
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi.
2/558 Zonguldak Mv Hasan Gemici nın. Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
2/562 Bursa Mv Ali Arabacı ve 4 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/563 Bursa Mv Ali Arabacı ve 4 Arkadaşının; Karayolları Trafik Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi.

31 5.2000

2/567 İzmir Mv Hakan Tartan'ın 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında
Kanunun 4 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirtmesine ilişkin
Kanun Teklifi
2/568 Ankara Mv Uluç Gürkan'ın; Ankara iline Bağlı olarak Çayırhan Adıyla
Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/571 Amasya Mv Gönül Saray Alphan'ın; Esnaf ve Küçük Sanatkarlar
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/572 çel Mv Edip öıgenç'in; Denizcilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevlen
Hakkında Kanun Teklifi
2/574 Muğla Mv. Nazif Topaloğlu'nun; Kömürle elektrik üreten Termik Santral
Bulunan İlçelerde ve Termik Santral Çerçevesinde Zarar Gören Bölgede
Elektrik Tüketiminin %50 İndirimli Kullandırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/575 stanbul Mv Masum Türker ve 11 arkadaşının; YÖK Teşkilatı Hakkında
Kanun İle 78 ve 190 Sayılı KHKlerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi.
2/600 Bursa Mv Ali Arabacı'nın; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bir
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/613 Bursa Milletvekilleri Ali Rahmi Beyreli ve Hayati Korkmaz ile 25
arkadaşının, 657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi
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2/615 Ankara Mv Zeki Sezer'in; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve
Kımsezı Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi.
2/632 Bursa Mv Ali Arabacı ve 7 Arkadaşının; 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bir Ek Geçici
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi.
2/653 istanbul Mv Maaum Türker ve 36 Arkadaşının; 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanununun 36 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair
Kanun Teklifi
2/656 İstanbul Mv. Perihan Yılmaz'ın; 12.4.1991 Tarihti ve 3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
Teklifi.
2/661 DSP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Aydın Tümen. MHP Grup
Başkanvekili ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile ANAP Grup
Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Zeki Çakanın TBMM İçtüzüğünün Bazı
Maddelerinin Değiştirtmesine Dair İçtüzük Teklifi

Başkanlığa
Geliş Tarihi
16.11.2000

2/665 Amasya Mv Gönül Saray Alphan, Adnan Uçaş. Akif Gülle ve Ahmet
lyimaya'nın. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi.
2/667 İstanbul Milletvekilleri PerihanYılmaz ile Yücel Erdener'in, 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 ncı Fıkrasının
Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair
Kanun Teklifi

1501.2001

29.11.2000

22.122000

03.01.2001

10 01.2001

22.01.2001

104

2/678 Bilecik Mv Sebahat Vardar ve 11 Arkadaşının; 1219 Sayılı Tababet
Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3575 Sayılı Kanunla
Değişik 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi.

02.02.2001

105

2*79 Kütahya Mv. Emin Karaa ve 7 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi.

05.02 2001

106

2/680 Ankara Mv Esvet Özdoğu ve 4 Arkadaşının. Türk Medeni Kanununun
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi.

08.02.2001

107

2/684 İstanbul Mv Masum Türker ve 32 Arkadaşının; Harcırah Kanunu ile
Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi.
2/685 İstanbul Mv Masum Türker ve 34 Arkadaşının; Maliye Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet
Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi.

07.02 2001

108

109

2/686 İstanbul Mv. Erol ATın, Türk Ceza Kanunu ve Karayolları Trafik
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi.

110

2/687 istanbul Mv Ahmet Tan'ın, İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi.
2/728 Hatay Mv Namık Kemal Atahan'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/730 Balıkesir Mv Tamer Kanber'in 8.3.1950 tarih ve 5590 sayılı Kanunun
Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Geçici
Dört Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/731 Ankara Mv Aydın Tümenin Polatlı Adı ile Bir II Kurulmasına Dair Kanun
Teklifi
2/732 Ankara Milletvekili Aydın Tümen ın Şereflikoçhisar Adı ile Bir İl
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
2/738 Bursa Mv Ali Arabacı'nın; Siyasi Partner Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/740 zmir Mv. Kemal Vatan'ın; İzmir İlinde Bayraklı Adı ile Bir İlçe Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi.
2/741 Eskişehir Mv Necati Albay'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi

111
112

113
114
115
116
117
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118

2/743 Edime Hv. A. Ahmet Ertürk ve 13 Arkadaşının 14.7.1965 tarih ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi

13.04.2001

119

2/744 İçel Mv. Edip Özgenç'in; Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında

13.04.2001

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi.
120 2/751 Eskişehir Mv. Mahmut Erdirir; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

26.04.2001

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
121 2/760 Kırklareli Mv. Necdet Tekin'in; Yükseköğretim Personel Kanununda

08.05.2001

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi.
122

2/761 Balıkesir Mv. Mustafa Güven Karahan'ın; Psikologlar ile Türk Psikıloglar

07.05.2001

Birliği Kurulması Hakkında Kanun Teki.
123

2/775 Bursa Mv. Ali Arabacı ve 3 Arkadaşının; Türkiye Büyük Millet Meclisi
Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi.

18.05.2001

124

27777 Tekirdağ Mv. Ahmet Zamantılı'nın, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı
ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

25.05.2001

125

2/778 Ankara Mv. Uluç Gürkan ve 14 Arkadaşının; Umumi Hıfzısıhha
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi.

29.05.2001

126

2/780 İzmir Mv. Rahmi Sezgin ile Hatay Mv. Namık Kemal Atahan'ın; 1580
07.06.2001
Sayılı Belediye Kanununun 111. Maddesinde Değişildik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi.

127

2/785 stanbul Mv. Yücel Erdenerın: Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun

18.06.2001

Teklifi.
128

2/786 stanbul Mv ismail Aydınlı ve 8 Arkadaşının; Bir İl Kurulması Hakkında
Kanun Teklifi.

19.06.2001

129

2/787 Antalya Mv. A.Sancar Sayın ve 3 Arkadaşının; Yapı Denetimi ve Yetkin

26.06.2001

Mühendislik Mimarlık Hakkında Kanun Teklifi.
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